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kanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5205) 757 

2. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Çorum'da salgın hastalık tehli
kesine karşı önlem alınmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Mcnteşe'nin yazılı cevabı ('//5302) 758:759 

3. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, öğrenci yurtlarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5324) 760:761 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'in, ders geçme ve kredi sistemine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5325) 761 

5. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Urla İmam Hatip Lisesi Müdürünün 
Cumhuriyet Bayramı Törenine kız öğrencileri göndermediği iddiasına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5390) 7652:763 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 

Murat Karayalçın'ın Dışişleri Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan Devlet Bakanı ve-Baş-
bakan Yardımcılığına, Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne; 

Portekiz'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Baş
kanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/771, 1/772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747,748, 750, 749), görüşmelerine de
vam olunarak; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
1995 malî yılı bütçeleri ve 1993 malî yılı kesinhesaplanyla; 
Gümrük Müsteşarlığı 1995 malî yılı bütçesi, 
Kabul edildi. 

Başkanlıkça, bazı milletvekillerinin, TBMM TV'nin naklen yayınının saat 19.00'dan sonra da 
devam etmesini talep eden dilekçelerinin Danışma Kuruluna intikal ettirildiğine; ancak, bu isteğin 
yerine getirilmesinin şimdilik mümkün.olmadığına; fakat Başkanlığın, bu konudaki girişimlerini 
sürdüreceğine ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 

16 Aralık 1994 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 00.13'te Birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt . Abbas İnceayan 
Sinop Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

İbrahim Halil Çelik Işılay Saygın 
Şanlıurfa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
16.12.1994 CUMA 

Teklif 
1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 19 Arkadaşının; Türk Ceza Kanunu, 3713 Sayılı Te

rörle Mücadele Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşle
ri Kanununda Değişiklik Yapılması, İdam Cezalarının Kaldırılması ve Düşünceyi İfade Özgürlü
ğünün Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1278) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 14.11.1994) ' 

Yaâlı Sora Önergeleri 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Adıyaman'a yapılacak yatırımlarla ilgi

li vaadlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5596) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

2. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya'nın Acil Destek Programına alınıp alınma
yacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5597) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

3. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Çat Barajı sulama kanalları ve tünel kapla
masının ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/5598) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12. İ994) 

4. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Adıyaman yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5599) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

5. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Sultan Suyu Barajı sulama kanallarının 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5600) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) . 

6. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya - Darende - Gökpınar Projesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5601) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

7. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya'daki Beylerderesi üzerine köprü yapılma
sına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5602) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 12.12.1994) 

8. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Darende-Günpınar Şelalesine ilişkin Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

9. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Eski Darende'de bulunan tarihi eserlere ilişkin Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

10. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Darende-Balaban içmelerine ilişkin Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

•11. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Hekimhan İlçesindeki tarihi eserlere iliş
kin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

12. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya-Yeşilyurt ve Gündüzbey'in geleneksel 
yerleşim yapısının korunmasına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5607) (Başkan
lığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

13. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut Özal Tıp Merkezi için ayrılan ödeneğe iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5608) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 
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14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Belko Limited Şirketi tarafından ithal edilen kö
mürlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5609) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.12.1994) 

15. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Belko Limited Şirketi tarafından ithal edilen kö
mürlere ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5610) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.12.1994) 

16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Ban
kasına Repo.yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5611) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 12.12.1994) 

17. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, TÜRKTUR Gıda Sanayi A.Ş.'ne ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/5612) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1994) 

18. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın,Fettullah Hoca ile görüşüp görüşmediğine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5613) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1994) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

: — ® — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum. 
1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, gö
rüşmelere başlamadan önce, Başkanlığın sunuşu vardır. 

IV. -ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — İnsan Hakları Teşkilâtının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

nunu Tasarısının görüşülme gün ve süresine ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN — Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında, DYP Grubunun bir 

önerisi vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 15.12.1994 Perşembe günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi ge
reğince, Genel kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. > 
y Turhan Tayan 

Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 

Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 19 un

cu sırasında bulunan 691 sıra sayılı İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Be
lirlenmesine Dair Yetki Kanunu Tasarısının görüşmelerine, Genel Kurulun 16.12.1994 Cuma gü
nü bütçe programının bitiminden sonra başlanması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresi
nin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneri üzerinde söz talebi var mı? 
Önerinin aleyhinde Sayın Engin Güner, buyurun efendim. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken Yüce 

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün görüşülmesi istenen insan hakları bakanlığı kurulmasına ilişkin kanun tasarısının görü

şülme gün ve süresine ilişkin önerinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. 
İnsan hakları bakanlığı kurulmasına ilişkin olarak daha önce yaptığımız görüşmelerde, bu fik

rin ne kadar yanlış olduğunu, Türkiye'yi dışarıda ne kadar güç durumda bırakacağını defaatle tek-
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rarlamıştık. Bir kere, şunu açıkça ortaya koymamız lazım: Dünyanın hiçbir ülkesinde, ama hiçbir 
ülkesinde -en geri kalmış ülkeler dahil, demokrasilerin olmadığı ülkeler dahil- insan hakları bakan
lığı diye bir bakanlık mevcut değildir; bu, tarihte, bir zamanlar Cezayir'de kurulmuş, sonra bu bı
rakılmıştır. 

Bir kere, insan hakları ihlalleri nasıl olmaktadır; insan hakları ihlalleri, devletin, kişinin hak ve 
özgürlüklerine müdahalesi, bu özgürlükleri kısıtlaması suretiyle olmaktadır; yani, bu gibi konular
da korunması gereken, kişi, suçlu durumda olan, devlet ve idaredir. 

Şimdi, böyle bir bakanlık kurulduğu takdirde, devletin yaptıklarını, yine devlete denetletiyor
sunuz; yani, insan hakları bakanı, kalkacak, mesela İçişleri Bakanının hareketlerini denetleyecek, 
onu sorguya çekecek!.. Aslında, insan hakları bakanlığı bünyesine verilmek istenilen yetkiler, Mil
lî Eğitim Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında, Adalet Bakanlığında mevcuttur. Bu, idare içinde bir 
çelişkiye yol açacaktır. Bu işin bir yönüdür. 

Bugün sabah, gazeteleri okurken dehşete düştüm; açıkça söylüyorum, Sayın Başbakanın ba
sında yer alan bir ifadesi karşısında dehşete düştüm. Bizi insan haklan konusunda eleştiren Avru
pa'ya, Avrupa Birliğine Sayın Başbakanın verdiği cevabı okudum. Sayın Başbakan, bildiğiniz gi
bi, dün Strasbourg'da toplanan Avrupa Parlamentosundan, ayın 19'unda, yani önümüzdeki pazar
tesi günü Brüksel'de yapılması planlanan Avrupa Birliği <• .Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısının 
iptal edilmesini ve Gümrük Birliğinin askıya alınmasını istiyor. Bu, geçtiğimiz yıl yapılan seçim
lerde, yüzde 65'inden fazlası değişmiş olan Avrupa Parlamentosunun bir görüşüdür. Komisyon ve 
Konsey bu kararı dikkate alıp almamakta serbesttir; ama, unutulmamalıdır ki, Avrupa Parlamento
su, Avrupa Birliğinin üç organından -yani, komisyon ve konseye ilaveten- en yetkilisi, en sözü ge
çen bir kuruludur. Bugün olmasa bile yarın, Türkiye'nin bu Birliğe tam üyeliği söz konusu oldu
ğunda, hatta hatta -anlaşmalara göre yetkisi olmamasına rağmen- Gümrük Birliğine geçişi konu
sunda bile, Avrupa Parlamentosunun söyleyeceklerinin son derece büyük önemi ve etkisi vardır. 

Avrupa Parlamentosunun kararını tasvip ederiz etmeyiz. Avrupa Parlamentosu, bütün siyasî 
grupların -sağ ve sol kanatların- ortaklaşa aldığı bu kararla, büyük ekseriyetle aldığı bu kararla, 
Türkiye'yi, insan hakları konusunda, bir anlamda, mahkûm etmiştir; ama, biz, bu kararın doğru ol
duğu kanaatinde değiliz. Türkiye'nin toprak bütünlüğü her şeyin üstündedir. Eğer bize "Avrupa 
Birliği, Avrupa Konseyi gibi Avrupa kuruluşlarında üyelik mi yoksa toprak bütünlüğünüz mü" 
derlerse, hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, tercihimiz ikincisidir. Türkiye'nin toprak bütünlüğünden 
en ufak taviz veremeyiz. Bu kuruluşlar, bize, insan hakları konusunda ders verecek kuruluşlar da 
değildir; bir Bosna ayıbı, yüzlerinde hâlâ kara bir leke olarak durmaktadır; tarih boyunca da bunu 
silemeyeceklerdir. (Alkışlar) 

Gönül isterdi ki, Yunanistan'dan sonra Avrupa Parlamentosunun Gümrük Birliğini askıya al
ma tehdidine, Sayın Başbakanımız, kalksın, kendilerine gereken cevabı versin; ama -demin arz edi
yordum- bugün gazetelerde okuduğum beyanatıyla, dehşetle irkildim. Bir Türkiye Cumhuriyeti 
başbakanına yakışmayacak bir ifade var. Denilen şudur: "Ben, Avrupa Birliğine -Gümrük Birliği 
olmazsa, olmaz, ne yapalım- bir tek taviz verebilirim -mealen söylüyorum, anlaşılanı söylüyorum-
o da, insan hakları bakanlığını kurmaktır, bundan ötesini veremem." 

Çok değerli arkadaşlarım, son üç yılda, devlet tahrip edildi; devletin bütün kurumları, bu hü
kümetin yanlışlıkları, bilgisizlikleri, beceriksizlikleriyle tahrip edildi; ama, Türkiye, hiçbir zaman, 
ama hiçbir zaman, bütün cumhuriyet tarihi boyunca, dışarıda, bu kadar küçük düşürülmedi. Şu ifa
deye bakın; Avrupa'ya taviz olarak, dünyanın hiçbir ülkesinde mevcut olmayan, insan haklan ba-
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kanlığım kurma kararı alınıyor, hem de ne zaman; Avrupa Parlamentosunun, DEP milletvekilleri
nin cezalandırılması sonucunda, Türkiye'yi kınayan, Türkiye'yi mahkûm eden kararının ertesi gü
nü, apar topar, bu tasarı Meclise getiriliyor. Böyle şey olur mu arkadaşlar; bu Meclis, bunu kabul 
eder mi?!. Bütün partilere soruyorum: -Anamuhalefet Partisi üyesi olarak.konuşmuyorum burada, 
şahsım adına, bir milletvekili olarak, bir Türk olarak konuşuyorum- Böyle bir yüzsüzlüğü kabul 
edecek midir bu Meclis? Bunu, ben, asla tahmin etmiyorum. 

İçimizde bazı sorunlar olduğu doğrudur, hatalarımız vardır, 1982 Anayasasından kaynaklanan 
engeller vardır, -burada açıkça söylüyorum- 84 üncü madde yanlıştır. Yapılması gereken, hepimiz 
bir araya gelelim, bunu kaldıralım; ama, bunu, Avrupa istiyor diye yapmayalım, kendimiz yapalım, 
içimizdeki yanlışlıkları, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, düzeltelim; ama, Avrupa'nın isteği 
üzerine, daha 24 saat geçmeden, bu kanun tasarısı, buraya, alelacele, gündem değiştirilerek getiri
lirse, bunun anlamı çok büyüktür, çok acıdır, çok düşündürücüdür... 

Ben, bu teklife, Anavatan Partisi olarak, şiddetle karşı çıktığımızı belirtmek istiyorum. Bu tek
lifi, ümit ediyorum ki, Hükümet de geri çekecektir. İnsan hakları bakanlığına ihtiyacımız yoktur; 
Türkiye'de insan hakları vardır. Bazı hatalarımız olduğu şüphesizdir; bunları düzeltmek hepimizin 
boynunun borcudur; ama, bunları, Avrupa istiyor, şu teşkilat, bu uluslararası kuruluş istiyor diye 
yapmaya kalkarsak, bu, Türkiye'nin, egemenlik haklarından vazgeçmesi anlamına gelir. Bunu, bu 
Meclisin kabul etmesi mümkün değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu düşüncelerle, Hükümetin, apar topar, Avrupa Parlamentosunun 
aldığı karar üzerine ve Sayın Başbakanın bizzat ifade ettiği biçimde, bir taviz olarak getirmek iste
diği bu insanlar haklan bakanlığının kuruluşuna karşı çıktığımızı ifade ediyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakikanızı rica edeceğim... 
Şu anda önünüzde bulunan gündem, sadece bütçeyi ilgilendiren bir gündem olduğu için, bu

rada izah edeceğim şeyi, o gündemde bulamayacaksınız. 
Sayın Güner'in "apar topar getirilen" dediği şey şu: Daha önce basılmış bir gündemimize bak

tığımızda, 19 uncu sırada "İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı" 23 üncü sırada da "İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı" var. Sayın Tayan'ın teklif ettiği, 19 uncu sıradakidir ve apar to
par gelmiş bir şey de değildir; sizi aydınlatmak için söylüyorum. 16.6.1994'te dağıtılmış, gündeme 
girmiş, gündemde öne alınmış ve tümü üzerinde görüşmeleri bitmiş; maddelere geçilirken, karar 
yetersayısından dolayı geri kalmıştı Bütçeye başlamadan evvel, yarım kalan işler babında, ben ve
yahut da arkadaşlarım, 20 kadar kanun tasarısını sırasıyla okuyoruz ya, işte, bu, onlardan biridir. 

Bu açıklamadan sonra... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane ) - Sayın Başkan, sizin bu konuşmanız, 

önergenin aleyhine mi lehine mi? 
BAŞKAN — Benim konuşmam önergenin aleyhinde de değildir lehinde de değildir. Basılı 

gündemde bu bulunmadığı için, arkadaşlarıma bir hatırlatma yapıyorum. Kâğıt tasarrufu düşünce
sinden dolayı, gündeme sadece bütçe yazılmıştır. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, sizin bu izahlarınız, dur
madan belirli bir taraf lehine oluyor. Bütçede de aynı şeyleri yapıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Biraz sonra yine yapacağım buna benzer bir açıklamayı. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Burada bir maraton başlıyor; milletvekil
leri sinirli olabilir; ama, bu maratonda en çok dikkat etmesi gereken zatı âlinizdir. Siz, bu tarafgir 
tutumunuzu, sabahın bu saatinden başlayarak gece yarılarına kadar süren görüşmelerde devam et
tirirseniz meydana gelebileceklerden siz sorumlusunuz. Geçen gün de sizi ikaz ettik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Şener buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danışma Kurulunda 

" oybirliği sağlanamayan 691 sıra sayılı kanun tasarısının, gündemin ön sıralarına alınmasına ilişkin 
olarak Doğru Yol Partisinin vermiş olduğu öneri üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bu tasarı ne getiriyor; önce bunu tespit etmemiz lazım. Bu tasarıyla, Hükümete, insan hakları 
teşkilatı kurmak için yetki istenmektedir. Aslında, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı, hem-
şerimdir; ancak, bu Bakanlığın teşkilat kanunu yoktur. Aslında, Başbakanlık bütçesi üzerinde ko
nuşurken de ifade ettiğim gibi, insan haklarını koruyabilecek bir bütçesi olmadığı gibi, bunun öte
sinde, bu bakanlığın yeterli personel kadrosu da yoktur. Âdeta, Nasrettin Hocanın türbesi gibi, bir 
kiliti var; ama, üç duvarı yok. 

Bu Bakanlıkla ilgili önemli sorunlar olduğunu bilmekteyiz; ancak, bu tasarıyla Hükümete yet
ki istenmektedir. Böylesine önemli bir konunun, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesini 
faydalı bulmuyoruz, sakıncalı buluyoruz. Ne olacak; insan haklarını kime karşı koruyacaksınız; 
devlete karşı koruyacaksınız ve yanlışlık, hemen işin başında başlıyor. Özellikle de idareye karşı 
insan haklan korunacakken; biz, idareye, insan haklarını koruyacak teşkilatın nasıl kurulacagıyla 
ilgili yetki veriyoruz. Burada, daha işin başında bir yanlışlık olduğu hemen dikkatlerimizi çekmek
tedir. 

Sonra, dünyanın hiçbir yerinde bakanlık kurularak insan haklarının korunduğu görülmemiştir, 
duyulmamıştır. Bir müsteşarlık vasıtasıyla da insan hakları korunamaz; aynı şekilde, insan hakları, 
idareye bağlı bir daire kurmak yoluyla da korunamaz, muhafaza edilemez. însan haklarıyla ilgili 
teşkilatın özerk bir yapısı olması lazım, idarenin dışında örgütlenmesi lazım; hatta, bunun ötesin
de, belki, Meclisin, yani, yasama organının dışında, daha bağımsız, daha özerk bir yapıya sahip ol
ması gerekir. Bunun, dikkatlice değerlendirilmesi lazım. 

Kanun hükmünde kararnamelerle bu teşkilat kurulacak, kadrolar istenecek, bu kadrolara ata-
ı malar yapılacak... Maalesef, DYP-SHP Hükümetinin, şu ana kadar, yapmış olduğu atamalarda na
sıl partizanca davrandığını da, üç yıldan beri hepimiz izliyoruz. 

Bu, üç yıllık partizanca atamaları izleyişimizin ardından, arkasından ne geleceğini göremedi
ğimiz böylesine bir teşkilatın kurulmasıyla ilgili yetkiye "Evet" diyebilmemiz mümkün değildir. 

Diğer taraftan, bu, gerçekten önemli bir konudur. Böylesine önemli bir konunun, partiler ara
sında bir uzlaşmayla oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Grubu bulunan, hatta, grubu bulunma
yan partiler arasında bir ortak komisyon kurulur; bu komisyon konuyu müzakere eder, inceler, or
tak noktalar tespit edilir -insan hakları üzerinde mutabakat sağlanacak çok önemli noktalar, konu
lar vardır- böylece, ortaya bir teklif, tasarı gelir ve bu, Meclise getirilir. İşin doğrusunun bu oldu
ğu kanaatindeyiz. 
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îşin en ilginç yönü şudur: Böylesine bir tasan niçin bütçe görüşmelerinin arasına sokuşturul-
maya çalışılmaktadır! Bu konuda, kulislerde değişik rivayetler, söylentiler vardır. Bu söylentilerin 
gerçeklik payının ne olduğunu arkadaşlarımız belki açıklayacaklar belki de açıklamayacaklar; ama, 
bu konuda kulislerde dolaşan rivayetlerden birincisi şudur: Deniliyor ki: "Terörle Mücadele Kanu
nunda değişiklik yapan tasan için SHP kanadı DYP'ye ültimatom vermişti. SHP'nin Sayın Genel 
Başkanı, Başbakan Yardımcısı 'eğer 12 Aralığa kadar bu Terörle Mücadele Kanununda değişiklik 
yapan tasarı çıkmazsa biz Hükümetten çekileceğiz' demişti." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Dedikodu bunlar... Sen hocasın, sana yakışmıyor... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - "12 Aralık geçti; Sayın Karayalçm, herhalde, Hükü

mette bulunmayı tatlı bir iş olarak görmüş olacak ki, verdiği süre dolduğu halde Hükümetten bir 
türlü çekilemiyor; ama, burada, SHP'nin prestijini koruma kastıyla, hiç değilse, böyle bir yetki ta
sarısını Meclisten geçirirse, Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan tasarısıyla ilgili yıkılan 
prestijini düzeltebileceği hesaplanıyor. Ama, değerli arkadaşlarım, verdiğiniz söze, ültimatoma -ne 
ise, ona- sahip, çıkmıyorsartız, hiçbir tasarıyla prestij düzelmez. Onun için, verdiğiniz sözlerde der
manız lazım. 

Bu arada, şunu ifade etmek istiyorum: Sürekli, SHP'nin, din ve vicdan hürriyetine sınırlama
lar getirmeye çalışan tutumları, gerçekten, SHP'yi eriten temel konulardan biridir. Birkaç gündür 
bütçe görüşmelerinde de izliyoruz, devamlı "yobazlar", "yobazlık" deyip duruyorsunuz ve erim 
erim eriyorsunuz. Bu işten, bu tutumdan, bu tavrınızdan vazgeçin. 27 Martta da, bu tutumunuz yü
zünden, Türkiye'nin her tarafında yok oldunuz; Sivas'ta da eridiniz Ankara'da da eridiniz. Bu işten 
vazgeçin... > 

Kulislerde dolaşan rivayetlerden ikincisinde de "hemşcrin 'eğer teşkilat kanunu çıkmazsa, Çe
kiç Güç'le ilgili kararnameye imza atmam' demiş" deniliyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Dedikodu bunlar... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla)- Sayın hemşerim, konu buysa, şunu hemen ifade etmek is
tiyorum; eğer gerçekten insan haklarını korumaya çalışıyorsak, Çekiç Güçle ilgili kararnameye im
za atmamamız lazım. Çekiç Güç, Türkiye'de terörün destekçisidir. Terörden daha fazla insan hak
larını ihlal eden hiçbir şey olamaz. Belki, bu teşkilat kanununu çıkarmakla insan haklarını koruya
mazsınız; ama, Çekiç Güce hayır demek suretiyle, insan hakları ihlallerinin, bir nebze de olsa, önü-. 
ne geçmiş olursunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Hoca, nifak sokuyorsun!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Buna, sayın hemşerimin sahip çıkacağına da inanıyo

rum. 
Diğer taraftan, üçüncü bir rivayet dolaşıyor kulislerde. Deniliyor ki: "19 Aralıkta Gümrük Bir

liğiyle ilgili müzakereler başlayacak -biliyorsunuz, bugünkü gazete haberlerinin de ana konusu bu-
Batı, bize ültimatom veriyor; Türkiye'de insan hakları ihlalleri vardır, bu sebepten dolayı Türki
ye'nin Gümrük Birliğine girmesi mümkün değildir gibi, birtakım bilgiler haberler, Batı'dan bize in
tikal etmekte. Gümrük Birliğine girmek için, madem Türkiye'de insan haklarıyla ilgili sorunlar var
dır, böylesine bir teşkilat hakkındaki kanun tasarısını Meclisten geçirirsek, pazarlıkta ortaya koya
cağımız bir kozumuz olur. 

Bir kere, bu teşkilatla insan haklarının korunmayacağım ifade ettim; ancak, şunu da hemen be
lirtmek istiyorum ki, Batı'nm insan hakları konusunda bize dayattığı şeylere fazla taviz vermenin 
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bir anlamı yoktur. Dünyanın her tarafında insan hakları ihlal edilir; Avrupa'nın ortasında insan hak
ları ihlal edilir, yüzelli yıldır Kuzey Kafkasya'da ve Çeçenistan'da -işte, Çeçenistan'daki olayları 
hep birlikte izliyoruz, duyuyoruz- insan hakları ihlal edilir; sürgünler yaşanmıştır, göçler yaşanmış
tır, tehcir olayları yaşanmıştır, soykırımı yaşanmıştır ye şu günlerde de, Rus uçaklarının havadan 
yaptığı bombardıman sonucunda, siviller katledilmektedir; ama, orada yaşanan insan haklan ihlal
lerine karşı dünya sessizdir, duyarsızdır, hiçbir telaşı ve hiçbir endişesi yoktur. Bu çifte standart 
içerisindeki Batı'nın dayatmalarıyla, insan haklarının Türkiye'nin gündemine girmesini fevkalade 
yanlış buluyouz. Eğer, Türkiye'nin gündemine insan haklarını sokacaksak, kendi insanlarımızın ih
tiyacı olduğu için sokmak zorundayız; eğer Mecliste insan haklarını tartışacaksak, kendi insanları
mızın hakları olduğu için tartışmamız lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bağlayalım, Sayın Şener... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Batı'nın dayatmalarıyla, Batı'nın gündemimize sokma
sıyla birtakım kanun tasarılarının ve konuların Meclis gündemine gimesini doğru bulmadığımı ifa
de etmek istiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Lehinde, Sayın Kul; buyurun. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulunun 

dün yapmış olduğu toplantıda, İnsan Hakları Teşkilatının Kurulmasıyla İlgili Yetki Yasası Tasarı
sının bugünkü bütçe görüşmelerinin arkasından gündeme alınması konusundaki kararın Danışma 
Kurulu tarafından kabul edilmemesi üzerine, bugün, Genel Kurula getirilen bu öneriyle ilgili gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Ne yazık ki, benden önce konuşan iki arkadaşımız, Türkiye'de böyle bir sıkıntının olmadığını, 
insan hakları teşkilatının kurulmasının gerekli olmadığını, bu nedenle, getirilen bu öneriye katılma
yacaklarını ifade ettiler. Ben, arkadaşlarımızın, bu konuda "bütçe görüşmelerinin arasına bunu sok
manın bir anlamı yoktur; bütçe görüşmeleri bittikten sonra belki bunu görüşebiliriz" şeklinde bir 
anlayışla kürsüye çıkıp konuşmalarını beklerdim; ancak, benden önce konuşan iki arkadaşımız, ne 
bütçe görüşmelerinin içerisinde ne bütçe görüşmelerinden sonra ne de bir başka zamanda, Uç ay, 
beş ay, altı ay sonra da, insan hakları teşkilatının kuruluşuyla ilgili yetki yasa tasarısının, bu Mec
liste görüşülmesine taraf olmayacaklarını açıkça ifade ettiler. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Doğrudur... Doğrudur... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir kere, başta her iki konuşmacı arka

daşımız da "Avrupa bunu istiyor diye, başka dünya ülkeleri bunu istiyor diye bunu yapmak zorun
da değiliz" şeklinde konuştular. 

Değerli arkadaşlarım, ne Avrupa ne de bir başka ülke, Türkiye'yi bu konuda kınayarak veya 
Türkiye'de insan haklan ihlallerinin olduğu ve bu ihlallerin ortadan kaldırılması için böyle bir teş
kilatın kurulmasının şart olduğunu söyleyerek bizi zorlamış değildir. Bugünkü Hükümeti oluşturan 
iki siyasî parti, sadece, Türkiye'deki insanlarına duyduğu saygıdan dolayı, insan hakları bakanlığı
nın kurulması konusuna, gerek Koalisyon Protokolünde gerekse Hükümet Programında'yer ver
miştir. Türkiye'de, bu konuda, üç yıldan beri bir Devlet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterilmek
tedir. 
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ENGİN GÜNER (İstanbul) - Kadro dağıtmak için.... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ne ilgisi var kadro dağıtmakla?.. 

Bu iş, sizin zamanınızda olduğu gibi, bakanlıklara, olur olmaz partilileri doldurmak, adam al
mak amacıyla.yapılmış olsaydı, mevcut bakanlıklara binlerce, onbinlerce -sizin yaptığınız gibi-
adam alınırdı; yeni bir bakanlıl^ kurmaya da hiç gerek kalmazdı. 

EMİN KUL (İstanbul) — Alındı, alındı; o da yapıldı. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 287 bin kişi aldınız. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, aslında olay şu: Türkiye'de ilk kez, 20 
Ekim seçimlerinden sonra oluşan Koalisyon Hükümetinde, bir Devlet Bakanlığına, insan hakları 
sorumluluğu verilmiş. Bu görevlendirmenin hemen sonrasında da, insan haklan bakanlığı kurulma
sıyla ilgili kanun tasarısı, Bakanlar Kurulunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunul
muştur. Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen tasarının görüşmeleri, Ge
nel Kurulda 2 maddesi kabul edildikten sonra, aksamış ye tasarı görüşülmez hale gelmiştir. Bu ta
sarı, halen, Genel Kurul gündeminde, yarım kalan bir iş olarak hâlâ bekliyor. Hepiniz biliyorsu
nuz, ne zaman kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeye başlasak, önce yarım kalan işler sayılıyor ve 
arkasından, o gün hangi tasarı veya teklif görüşülecekse, o kanun tasarı veya teklifinin görüşmele
rine başlanıyor. 

Daha sonra, 3911 sayılı Yetki Yasasıyla alman yetkiye dayanarak, Bakanlar Kurulunca 502 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname hazırlıyor ve bu kararname, Cumhurbaşkanınca onaylanıyor; 
bu suretle, insan haklarıyla ilgili teşkilat kurulmuş oluyor. Ancak, yine sizlerin katkısıyla, Anaya
sa Mahkemesine açmış olduğunuz iptal davasının sonucunda, 502 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name iptal edildi. s 

3990 sayılı Yetki Yasasına dayanılarak düzenlenen kanun hükmünde kararnameyse, Cumhur
başkanının onayı aşamasında yine o eski yetki yasasının iptal edilmesi üzerine hayata geçirilemi-
yor. Yani, yetki yasası daha önceçıkıyor, buna dayanılarak teşkilat oluşturuluyor; ama, daha son
ra o yetki yasasının iptal edilmesi üzerine, bu teşkilat kurulamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Güner "dünyanın hiçbir ülkesinde, insan hakları bakanlığı diye bir 
bakanlık yok" dediler. Zannediyorum, sabah sabah, acil olarak kürsüye çıkmak durumunda kaldı
lar ve bir araştırma yapmadan, böyle bir hazırlıklan olmadan kürsüye çıktıkları için de kafadan bir 
şey söylediler. Bu, doğru değildir. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Nerede var? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Dünyanın birçok ülkesinde, insan haklan bakanlığı var. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Örnek verin, isim verin; söyleyin, hangi ülkede var? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — En azından, insan haklarından sorumlu devlet bakanlıklan 

i 
var. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Milleti aldatmayın!.. Söyleyin, isim verin. Türkiye'yi, üçüncü 
dünya ülkesi yapamazsınız!.. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bugün, Türkiye için bu bakanlığın kurul
ması bir zorunluluktu. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — O zaman, insan hakları konusunda Türkiye'nin sonuncu oldu
ğunu ilan etmiş oluyorsunuz; bütün dünyaya ilan ediyorsunuz. 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — 12 Eylülden sonra, Türkiye'de, birçok insan hakları ihlalleri 
yaşanmıştır. Tüm dünya bunlan bilmekte ve görmektedir. Bu konuda, Türkiye hakkında birçok şey 
yazılmıştır, söylenmiştir, hâlâ da söylenmeye devam etmektedir. 

ENGİN GÜNER (istanbul) — O tavizin sonu gelmez. 
MUSTAFA İCUL (Devamla) — Başta, biz, insanlarımıza karşı duyduğumuz saygıdan dolayı, 

Türkiye'de bu konunun konuşulmasını istiyoruz. Biz, Meclisin üstünlüğünü korumak zorundayız. 
Seçilmiş insanların bu konuda duyarlı olmaları lazım. Dünyada, bu konuda, Türkiye aleyhinde 
oluşturulan propagandalara karşı biz, Türkiye'yi korumak, kollamak ve kendi insanımıza sahip çık
mak zorundayız. (SHP sıralarından alkışlar "Bravo" sesleri alkışlar) Biz, dünyayla birleşmek, bü
tünleşmek, entegre olmak durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, biz bunu yapmazsak ne olur; Meclis, bu konuya, bu olaya parmak bas
mazsa, seçilmiş insanlar, Hükümetler bu olaya sahip çıkmazsa, bizim dışımızda gelişmeler oluyor 
zaten. 

Bizim de desteklediğimiz, sahip çıktığımız ve Türkiye'de her hafta.toplantı yapan, bir insan 
Hakları Yüksek Kurulu var. insan Hakları Yüksek Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 
Haklan Komisyonundan iki üye, Bakanlıktan iki üye, Yüksek Öğrenim Kurumlarından iki Üye ve 
Barolar Birliğinden, Türk Tabipler Birliğinden, basın kuruluşlanndan, İşçi sendikalarından, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinden, insan haklarıyla ilgili derneklerden, vakıflardan katılan 
kişilerden oluşmuş bir kuruldur. 

Aynca, İnsan Hakları Şûrası var. Bu da yılda bir kez toplanıyor, yine burada da bakanlıklar
dan, üniversite öğrencilerinden, üniversite öğretim üyelerinden, belediyelerinden, il genel meclisi 
üyelerinden, basın mensuplarından, işçi sendikalarından, işveren sendikalarından, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek örgütlerinden, derneklerden, vakıflardan temcilciler var. Buralarda bu konular 
konuşuluyor, tartışılıyor. Eğer, üç kuvvet (yasama, yürütme, yargı) bu konuda yapılması gerekeni 
yapmazsa, bu olayda öncülük görevini üstlenmezse, işte o zaman, yürütme, yasamanın önüne geç
mek isteyebilir; hatta başka kuvvetler, başka güçler, kendilerini, yasamamn da yürütmenin de üs
tünde görerek "herşey biziz" diyebiliyorlar. 

Bu nedenle, insan hakları bakanlığının, Hükümeti oluşturan iki partinin katkısıyla değil; hiç
bir art niyet gözetmeksizin, hepimizin, tüm milletvekillerinin, tüm siyasî partilerin katılımıyla, çok 
geniş bir uzlaşmayla kurulmasından yanayız. 

Bu iş, bu partilerin hanesine yazılacak diye bir olayda yok. Televizyonlardan tüm insanlarımız 
bizi izliyorlar ve herkes de biliyor ki, bu, tüm Meclisin olayıdır, tüm Meclisin işidir. Hele ki, geç
miş yıllarda, 141,142 ve 163 üncü maddeleri Türk Ceza Kanunundan çıkarmakla övündüğünü söy
leyen Anavatan Partisinin... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Övünüyoruz tabiî... 
MUSTAFA KUL(Devamla) — ...meydanlara çıkıp da, Türkiye'de, demokratikleşme konu

sunda, şunu yaptık, bunu yaptık diyerek vatandaşları bu şekilde kandırarak oy almaya çalışan bir 
siyasî partinin... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Yalan mı?.. Yalan mı?.. 
BAŞKAN-Efendim, lütfen bağlayalım. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — ... demokratikleşme konusunda, en temel bir yasa olarak ka

bul ettiğimiz, insan hakları bakanlığının kuruluşu hakkındaki yasa tasarısına neden karşı çıkar; an
lamak mümkün değil... 

— 585 — 



T.B.M.M. B : 5 4 ' 16 .12 .1994 0 : 1 

ENGlN GÜNER (İstanbul) — Neden karşı çıktığınızı anlattık. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Dünyada, hangi devlette İnsan Hakları Bakanlığı var? 

BAŞKAN — Sayın Kul, bağlayın lütfen. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Efendim, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapılmasıy

la ilgili yasa tasarısı konusunda anlaşma sağlanamamış da bu nedenle DYP, SHP'yi ikna etmek, 
tatmin etmek için .bunu getiriyor 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Pazarlık konusu 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Hayır. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Evet, pazarlık konusu.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bir kere, bu demokratikleşme paketi içerisinde yer alan 62 ta

ne yasa tasarısının her birisine, SHP kadar DYP de sahiptir. Çünkü, altına imza atmışlardır. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sorun bakalım. 
MUSTAFA KUL (Oevamla) — Aynı zamanda, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapıl

masını öngören yasa tasarısı geçmediğinden dolaya değil; o yasa.,. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Kul, bağlayın lütfen. 
MUSTAFA KUL(Devamla) — Bizim için, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapılma

sını öngören yasa tasarısı da çok gereklidir, insan hakları bakanlığının kuruluşu hakkındaki yasa 
tasarısı da. Hatta, denizcilik bakanlığı, kadın ve aile sorunları bakanlığı, memur sendikalarının ku
rulmasıyla ilgili yasa tasarıları gibi, tasarılarının, birbirine üstünlüğü olmadan, hepsinin gerekli ol
duğuna inanıyoruz ve birisinin çıkarılması diğerlerini ihmal etmemiz anlamına gelmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konudaki iddialarımız nedeniyle, SHP - DYP Koalisyon Hükümeti
nin ilk kuruluşunda, iki partinin son seçimlerde almış olduğu oy toplamı yüzde 48 olmasına rağ
men, kamuoyundaki desteği yüzde 80'lere çıktı. O yüzde 80'lere çıkmasının altında yatan asıl esp
ri şu idi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kul, lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Gerek Hükümet Protokolünde gerekse Hükümet Programında yer alan bu konudaki iddiaları

mız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kabul görmüştür ve bu iki partiye oy vermeyen 
vatandaşlar bile Hükümete destek olmuştur. 

Gerek siz, gerekse siz; yani benden önce konuşan iki partinin milletvekilleri, sizler de mey
danlara çıktığınız zaman böyle konuşuyorsunuz. Bugün birazcık daha oy alabiliyorsanız, vatandaş
tan destek alıyorsanız, bu konuşmalarınızdan, bu konudaki düşüncelerinizden dolayı alıyorsunuz. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Siz niye oy alamıyorsunuz?! 
BAŞKAN — Efendim, bağlıyorsunuz... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama vatandaşa o şekilde söyleyip de, gelip burada başka tür

lü söylemenin bir anlamı yoktur. . 
Biz, SHP olarak bu bakanlığın ivedilikle kurulmasından yanayız. Bugünkü bütçe programın

dan sonra, İnsan Haklan Bakanlığının Kurulmasıyla İlgili Yetki Yasa Tasarısının gündeme alınma
sının gerekli olduğuna inanıyoruz. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum.(SHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Tayan, buyurun. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda huzurunuza ge
len Doğru Yol Partisi Grubunun önerisi, İnsan Haklan Teşkilatının Kurulmasına Dair Yetki Yasa 
Tasarısının, bugün, normal bütçe programımızın sonunda görüşülmesiyle ilgilidir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzunım) - Üç yıldan beri neredesiniz? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Her şeyden evvel, doğru tespit yapmak lazımdır; eğer, tes

piti yanlış yaparsak, yanlış sonuçlar elde ederiz. Görüşülmesi istenen, insan hakları bakanlığının 
kurulmasıyla ilgili bir kanun tasarısı değil, insan hakları teşkilatının kurulmasıyla ilgili bir kanun 
tasarısıdır. 

ikincisi, bu konuda, bugüne kadar neler yapılmış; eğer, onu unutur, göz ardı edersek, gerçek
ten ANAP sözcüsü arkadaşımızın ifade ettiği gibi, "nereden çıktı bu birden bire" diye düşünebilir
siniz. Oysa, insan hakları teşkilatının kurulmasıyla ilgili, gerek Doğru Yol Partisinin gerekse Sos-
yaldemokrat Halkçı Partinin müşterek iradeleri, daha 49 uncu Hükümetin kuruluşu sırasında orta
ya çıkmıştır. 

ALİ ER (İçel) — Diğer çıkanları yaptınız mı?!. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — 49 uncu Koalisyon Hükümetinin Ortak Hükümet Protoko

lünün 25 inci sayfasında bakınız ne diyor: "Ortak hükümette SHP sorumluluğunu bıkarılan bakan
lıklar: 10- İnsan Haklarından Sonımlu Devlet Bakanlığı" Yani, bu konuda, eğer, ortağımızla 
aramızda bir pazarlık olduğunu ortaya koyuyor, böyle bir yorum yapıyorsanız, yanılıyorsunuz. 

49 uncu Hükümet, demokratikleşme hedef ve gayesiyle ortaya çıkmıştır. 50 nci Cumhuriyet 
Hükümeti, aynı görüş ve heyecanla, gerek Ortaklık Protokolünü gerekse Hükümet Programını ka
leme almıştır. O halde, yapılan, yeni bir şey değildir. Bu konuda, iki defa yetki kanunu çıktı, iki de
fa karar çıktı; her ikisinde de Anayasa Mahkemesinden döndü. Bu kuruluşun, Anayasa Mahkeme
sinden dönüşü sırasında, kimlerin dava ettiği, kimlerin iptal için uğraştığı, kamuoyunda herkesin 
bildiği bir gerçektir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Ya Anayasa ihlalini nereye koyacaksınız? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir tespiti daha doğru yapmak lazım

dır. Sayın Başbakan demişler ki, "efendim, Gümrük Birliği olmazsa olmaz; ancak, sadece, insan 
hakları teşkilatını kurarım, başka bir şey veremem." Sayın Başbakanın ağzından çıkmamış bu tür 
beyanları şiddetle reddederiz. Sayın Başbakanımız da reddetmektedir. (DYP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hemen tekzip edin. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Efendim, bizim, bütün gün tekzip müessesesiyle uğraşma

mız lazım ki, bu söylediğiniz gerçek dışı beyanı da henüz okuduk, yeni okuduk; gereği mutlaka ya
pılacaktır. İşte, ben buradan, grubumun yetkili sözcüsü olarak tekzip ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir şey daha söyleyeyim: Sayın Başbakan, gerek Brüksel'de gerekse Bu
dapeşte'de, yapılan AGİK toplantılarında açıkça şunu ifade etmiştir: "Türkiye'yi böldürmeyiz." 

ALİ ER (İçel) — Bir de böldürecek misiniz yani?!. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — "...Türkiye'yi bölmek isteyen bazı mihrakların, şiddete da

yalı bölücü davranışlarıyla, insan haklarını bağdaştıramazsınız. Bu tür davranışların, insan hakla-
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rıyla alakası ve ilgisi yoktur. Ayrıca, Avrupa'nın göbeğinde, insan hakları ihlallerinin en acısı, en 
kötüsü işlenmektedir." Bunu, Sayın Başbakanımız, henüz döndüğü Budapeşte'deki AGÎK toplantı
sında, tüm Avrupalı liderlere, açık seçik bir şekilde ifade etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, "insan hakları ihlalleri, devlet tarafından yapılıyor. Devlet tarafından, 
insan hakları ihlalleri yapılıyorsa, devleti, böyle bu yönde görevlendirmenin mantığı olamaz" gibi 
fevkalade yanlış görüşler ortaya konuldu. Her şeyden evvel, devletin kendini koruması lazımdır. 
Devletin kendisini koruması için, yapılanması, bir teşkilatlanmaya gitmesi kadar doğal bir şey ola
maz. Ayrıca, dün, Danışma Kurulunda, Sayın Aşık'ın bu istikametteki görüşlerine şöyle bir yakla
şımda bulunduk; dedik ki: Geliniz, 4 partinin grup başkanvekilleri burada; hemen bir kanun tekli
fini kaleme alalım; kurulacak insan hakları teşkilatına bağlı olarak, ancak, seçim tarzı, işlevi, fonk
siyonu itibariyle, sorumluluğu itibariyle, fevkalade tarafsız, etki altında kalmayacak, siyasî irade
nin etkisi altında kalmayacak, bir insan haklan yüksek komisyonunu kuralım; bu teklifi hemen im
zalayalım. Buradan bu teklifimizi, bu görüşümüzü tekrarlıyoruz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Tamam... • 
TURHAN TAYAN (Devamla) — ... eğer, bu yolda samimiyseniz, geliniz, bu yetki tasarısı

na istinaden kurulacak insan hakları teşkilatının bünyesinde tarafsız, ciddî bir insan haklan yük
sek komisyonu kuralım; şayet samimiyseniz... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin üç senedir gündeminde bulunan bu konuyu, bugün günlük 
olaylarla kanştırmamak lazımdır. Eğer, karıştırırsak, doğruyu bulamayız, doğruya varamayız. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Şimdi niye geldi; bütçenin arasında niye geldi. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, teklifimiz gayet açıktır. Şayet, Yüce 
Meclis takdir ederse, bu akşam, bütçe görüşmelerinden sonra bu yetki tasarısını görüşeceğiz. Kal
dı ki, bu tasarı, daha önce Yüce Mecliste görüşülmüş; tümü üzerinde müzakereler tamamlanmış, 
maddelerine geçileceği sırada, görüşmeler yanm kalmıştır; yani, kesinlikle bugünün konusu değil
dir. 

• • 

Bunu da böylece ifade ettikten sonra, Yüce Meclisin, önerimizi kabul edeceğini umuyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Tayan. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Karar yetersayısının aranması, yazılı olarak Sayın Sungurlu ve Sayın Emin Kul' 

tarafından da istenmiştir; arayacağım. 
Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER , 

1. — 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları : 747, 750,748, 749) 

A) DANIŞTAY BAŞKANLİĞİ 
1, — Danıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Danıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Danıştay Başkanlığının 1995 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısıyla, 1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alanların isimlerini okutuyorum : 

Gruplar : Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Engin Güner; Doğru Yol Parti
si Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sadık Avundukluoğlu; Refah Partisi Grubu adına, Kahra
manmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tokat Millet
vekili Güler ileri. 

Şahıslar : Lehinde, Bartın Milletvekili Hasan Akyol, Ankara Milletvekili Ali Dinçcr, Kırkla
reli Milletvekili İrfan Gürpınar. 

Aleyhinde : İstanbul Milletvekili Ali Oğuz. 

BAŞKAN —- Sayın milletvekilleri, bütçeye geçmeden önce, canlı yayında bulunmamız dola
yısıyla, bazı konuları çok kısa olarak izah etme mecburiyetini kendimde duyuyorum. Bugün görü
şeceğimiz bütçeler, Plan ve Bütçe Komisyonunda 17 saat 26 dakika görüşülmüştür ve tam 58 sa
yın üye bu bütçeler üzerinde söz almıştır. Yani, bugün 58 sayın üyenin 17 saat 26 dakika görüştü
ğü bütçeyi yeniden görüşeceğiz. 

Şimdi, ilk söz hakkı, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Engin Güner'in. 

Buyurun Sayın Güner. 
Sürenizin bitimine 3 dakika kala hatırlatacağım efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dünyamız, geçtiğimiz beş yıl içerisinde çok hızlı bir değişim geçirmiştir. Komünist rejiminin çök
mesi, Berlin Duvarının yıkılması sonucu; soğuk savaş döneminde birbirine zıt olan iki kutup ya
kınlaşmış, Doğu Avrupa ülkeleri hızla demokratikleşmeye geçmiştir. 

1975 Helsinki Nihai Senedinin imzalanmasıyla başlayan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş
kilatının kurulmasıyla noktalanan uzun süreçte, 1990 yılı Kasım ayında bizim de imzaladığımız Pa
ris Şartı, insan hakları ve özgürlükleri konusunda çok önemli temel bir belgedir. 

Bakiniz, bu belgede ne deniyor: "İnsan hakları ve temel özgürlüklerine, her insan doğduğu an
da sahip olur. Bunlardan feragat edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. Devletin birinci sorum
luluğu, bunları korumak ve geliştirmektir. Bunlara saygı, aşırı güçlü bir devlete karşı aslî bir gü
vencedir." , 

Yine, 33 ülkenin, bu arada Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyinin ana statüsünde, 
Konseye üye devlette, her ferdinin, temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi için, hukukun üs
tünlüğü ilkesini kabul etmesi zorunluluğu getirilmiştir. , 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, demokratik bir rejime sahiptir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, biz
ce de, benimsenmiştir; ama, ne yazık ki, Türkiye'de adalet mekanizmasının hızlı, yeterli ve düzen
li çalıştığını söylemek mümkün değildir. Zaten bundan dolayıdır ki, maalesef, özellikle son yıllar
da vatandaşımız çareyi gayrimeşru yollarda aramakta, hakkını, adalet mekanizması dışında arama-
ya yönelcbilmektedir. Bu, hazin bir gelişmedir. Bu bakımdan, yargı reformu şarttır. ' 
(X) - 747, 748, 750, 749 S.Sayılı Basmayazılar 12.12.1994 tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına ek
lidir. 
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Biz, Anavatan Partisi olarak, her zaman devletin, küçülmesi gerektiğini, devletin, ticaret ve 
ekonomiyle uğraşmaktansa, kendi aslî görevlerini yapmasını söylemekteyiz. Devletin aslî görevle
ri nedir; altyapı yatırımlarını yapacaktır, iç güvenliği, dış güvenliği sağlayacaktır, yargı mekaniz
masını adil bir biçimde işletecektir. 

Ülkemiz, son yıllarda hızla dünyaya açılmıştır. Anavatan Partisi, bu gelişmelere uygun bir bi
çimde, uzun yıllar sözü edilen; ama, kimsenin kaldırmaya cesaret edemediği 141, 142 ve 163 ün
cü maddeleri, Türk Ceza Kanunundan kaldırmış, böylece, düşünce ve inanç özgürlüğü üzerindeki 
ipoteği ortadan yok etmiştir. 

Gene, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonuna ferdî müracaat hakkını tanımış, Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini tanımıştır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa 
Konseyi İşkenceyle Mücadele Sözleşmelerini imzalamış, hatta ilk onaylayan ülke olmuştur. Avru
pa Sosyal Şartını imzalamıştır. Paris Şartını, gene bizim zamanımızda, rahmetli Cumhurbaşkanı
mız Turgut Özalimzalamıştır. 

Dışarıda, İnsan haklan konusundaki bu girişimleri yaparken, Türkiye içinde de Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bünyesinde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu gene Anavatan Partisi ikti
darı zamanında kurmuş bulunmaktayız. ' 

Çok değerli arkadaşlarım, adaletin olmadığı yerde, hiçbir olumlu gelişmenin sağlanması müm
kün değildir. Bir ülkede yaşayan insanların devlete olan saygısı, güveni, o ülkenin adalet mekaniz
masıyla ilgilidir. Demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla hayata geçirmek için, öncelikle adalet 
hizmetlerini hızlı, etkin ve güvenilir kılmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik rejimlerde kuvvetler ayırımı prensibi vardır; yani, yasama, 
yürütme ve yargı birbirinden ayrı ve birbirinden bağımsızdır. Millet adına hakemlik görevi yapar
ken, yargı, yasama ve yürütmeyi denetler. 

Yasamayı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisini, Anayasa Mahkemesi denetler. Kişiler arasın
daki ve kişilerle devlet arasındaki hukukî anlaşmazlıkları adlî yargı çözmektedir ki, adlî yargının 
da en üst kuruluşu Yargıtaydır. Yürütmeyi, yani icra organını denetleyen de idarî yargıdır ki, idarî 
yargının üst kuruluşu da Danıştaydın • 

Danıştay, 126 yıllık bir geçmişi olan, kişiyi devlete karşı, devletin haksızlıklarına karşı koru
yan çok saygın anayasal bir kuruluşumuzdur ve şimdiye kadar, mevcut olan bütün anayasalarımız
da da saygın ve kişilikli yerini almıştır. 

Bilindiği gibi, Danıştayın işlerini hafifletmek amacıyla; idare mahkemeleri, bölge idare mah
kemeleri ve vergi mahkemeleri, idarî yargının içine dahil edilmişlerdir. İdarî yargının hızlı ve et
kin bir şekilde işlemesi, maalesef, mümkün olmamaktadır. İşlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yü
rütülmesinin tedbirleri mutlaka alınmalıdır. 

Çok değerli arkadaşlarım, her yıl ortalama 25 bin şikâyeti inceleyen ve karara bağlayan Da
nıştay, bu başvurulan karşılamakta, maalesef, güçlük çekmektedir. Danıştay, sınav notuna itiraz 
eden öğrenciden vergisine itiraz eden mükellefe, görevinden alınan kamu görevlisinden hükümete 
yasa danışmanlığı yapmaya kadar çok geniş alanda faaliyet göstermektedir. 

Her yıl ortalama 10 bin kişinin vergi itirazı için Danıştaya başvurduğunu söylersek, Danışta
yın iş hacmini özetlemiş oluruz. 

Bildiğiniz gibi, Danıştay üyelerinin dörtte üçü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, dört
te biri de Cumhurbaşkanınca seçilmektedir. 
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının Adelet Bakanı, tabiî üyesinin de Müsteşarı 
olması, ortaya, oldukça çelişkili bir durumu da çıkarmaktadır. Burada, tayin edenleri, tayin edilen-

. 1er murakabe etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu, ileride Anayasa değişiklikleri konusunda sanı
yorum dikkate alınması gerekecek hususlardan birisidir. 

Her şeyden önce, çok değerli hizmetler veren, canla başla çalışan; ancak, yetersiz kalan ve bu 
şekilde adaletin geç tecelli etmesine vesile olan bu mekanizmanın, daha işlerlik kazanması gerek
mektedir. 

Her şeyden önce, Danıştayın, kendine münasip bir binası, maalesef yoktur; bunun süratle sağ
lanması gerekir. Yine, Danıştayın, en son teknolojiyle, bilgisayarlarla teçhiz edilmesi ve çok kali
teli personelle takviye edilmesi gerekir. 

Bugün, hâkim açıklarının ve Danıştayda çalışacak eleman açıklarının, son derece yüksek bir 
seviyede olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu açık, maalesef, idare ve vergi mahkemelerinin hepsin
de mevcuttur. Bütün bunlar, her geçen yıl, Danıştaya gelen dosya sayısının artmasına karşılık, so
nuçlandırılan dosya sayısında da bir azalmaya yol açmaktadır. Yani, Danıştay, görevini bihakkın, 
zamanında yerine getirememektedir. 

Biraz önce de arz etmeye çalıştığım gibi, gecikmiş adalet, adalet değildir. Türkiye'de, maale
sef, devlet, en temel işlevlerinden birisi olan adaletin yerine getirilmesi konusunda da -devletin di
ğer görevleri konularında olduğu gibi- yetersiz kalmaktadır. Bunu, herhangi bir parti mülahazasıy
la söylemekte değilim, bu, Türkiye'nin, öteden beri bilinen bir sorunu. Bunda, herkesin sorumlulu
ğu var; ancak, bu durumu bir an önce düzeltmek, vatandaşa, devlete olan saygıyı ve güveni yeni
den kazandırmak amacıyla, şarttır. 

Bunun dışında, dünyamızda çok önemli gelişmeler olmakta; dünyanın birçok yerinde, hukuk 
alanında, önemli seminerler, toplantılar, çalışmalar yapılmaktadır. Dünyadaki fikirler süratle değiş
mektedir; bunu, bir özelleştirme olayında yaşadık. 

Türkiye'de, toplum, maalesef, devlet kurumlarından ileriye gitmiştir. Devlet kurumları, Türk 
Milletine bir anlamda yetişememektedir. Dışarıya bakınız her kesime bakınız (işadamlarına, üni
versitelere, gençlere, hanımlara), başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, üzülerek ifade ediyo
rum, siyasî partilerimiz olarak Türkiye'nin birçok kurumu, milletin gerisinde kalmıştır. Milletin 
beklediği, devletin temel işlevlerini bihakkın yerine getirmesi, bu devrin, bu çağın gereklerine uy
gun biçimde süratle yerine getirmesidir. Milletin bunu istemesi de, en tabiî hakkıdır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, Danıştayda görev alan elemanların hepsinin hukuk 
mezunu olmaları gerekir veya olmasa da olur şeklindeki düşünceleri bir polemik konusu yapmak 
istemiyorum. Bildiğiniz gibi, hukuk mezunu olmayan, başka fakülte mezunları da Danıştayda gö
rev alabilmekte, hatta en yüksek makamlara seçilebilmektedir. Batı'da bunun örnekleri vardır. Hat
ta, belki de bunun daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Batı'da olduğu gibi, devlet-vatandaş ilişki
lerini, devletin nasıl çalıştığını çok iyi bilmek durumunda olan Danıştay üyelerinin, mensuplannın, 
devlette bir nevi staj görmeleri de gereklidir; devlet mekanizmasının nasıl işlediğini, kararların na
sıl alındığını yakından bildikleri takdirde, inceledikleri dosyayı da gerçeklere uygun bir biçimde, 
daha sağlıklı sonuçlandırma imkânları vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Danıştay, daha çok, dosyalar üzerinde çalışmaktadır. Ba
zen, çok ufak bir eksiklik, (bir pul noksanlığı, bir imza eksikliği, bir belge eksikliği) davanın aylar
ca, hatta yıllarca uzamasına sebep olmaktadır; bunun da süratle değiştirilmesi gerekmektedir. 
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Ek olarak, 2 daire kurulması olumludur. İdarî Yargılama Usulü Yasasında, günümüz koşulla
rına göre ayarlamalar yapıldığı takdirde, bu gibi aksaklıkların da giderilmesi söz konusu olabile
cektir. Bu, kolaylıkla yapılabilecek bir husustur; ama, değerli arkadaşlarım, her şeyden önemlisi, 
Türkiye'de adalet mekanizmasını iyi çalıştırmak istiyorsak, vatandaşın yargıya olan güvenini yeni
den tesis etmek istiyorsak, bu kurumlara saygılı olmalıyız. Bu saygıyı yaratması için de, bu kurum
ların, etkin bir biçimde çalışması gerekmektedir; ama, gelin görün ki, hâkim ve savcılarımızın -çok 
hak ettikleri biçimdc-geçmişte maaşlarında yapılan ayarlamaları bugün, yüzde 140'lara varan enf
lasyon, bir anda alıp götürmüştür. 

BAŞKAN—Sayın Güner, lütfen bağlayalım. 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Hâkim ve savcılarımızın maaşlarını yeniden düzenlemek, on
ların gördükleri yüce göreve yakışır bir nispete getirmek hepimizin görevidir. Bu konuda rakamlar 
vermek istemiyorum; ama, Batı dünyasında, hâkim ve savcıların son derece saygın bir yeri vardır; 
imkânları son derece geniştir; araçları, gereçleri, sekreterleri vardır ve çok yüksek meblağda maaş 
almaktadır; bunu da, hak ettikleri için almaktadırlar. Bizim hâkimimiz, bizim savcımız, günde yüz
lerce ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Sayın Güner, haksızlık ediyorsunuz,Tür-
kiyc'deki memurlar içerisinde en iyi durumda olanlar, hâkimlerdir. 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Hemen tamamlıyorum Sayın Başkan... 

Yüzlerce dosyayla uğraşan hâkim ve savcılarımızın maaşlarının, gördükleri göreve uygun ha
le getirilmesi her türlü teçhizatın, maddî ve fizikî imkânların sağlanması gerekmektedir. 

Bu düşüncelerle, 1995 yılı Danıştay Başkanlığı bütçesinin, en başta memleketimize, milleti-
rnize* Danıştayın tüm mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize en derin saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sadık Avundukluoğlu. 

'. Buyurun Sayın Avundukluoğlu.(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA M.ŞADIK AVUNDUKLUOĞLU(Kırıkkale) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1995 yılı Danıştay Başkanlığı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
mesi sebebiyle, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve 
şahsım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

1868 yılında kurulan ve bugüne kadar bütün anayasalarda yer verilen Danıştay, hem bir yük
sek idare mahkemesi, hem de bir danışma ve inceleme organı olarak görev yapmaktadır. 

1994 yılı bütçesinde 126 milyar 200 milyon lira ödenek ayrılan Danıştaya, huzurunuza gelmiş 
bulunan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla 222 milyar 140 milyon lira ödenek ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Bu ödeneğin, Anayasa ve kanunlarla Danıştaya verilen görevlerin ifası için yeterli olup olma
dığı tartışılabilir; ancak, bütçe imkânlarının elverdiği azamî ödenek ayrılmış olup, bu miktarın, Da
nıştay hizmetleri için yeterli olacağını ümit ve temenni ediyor, bu kurumun bütçe görüşmelerinde 
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veya kamuoyunda tartışılması sırasında gündeme getirilmeyen birkaç hususa Yüce Heyetinizin 
dikkatlerini çekmek istiyorum. • • j ' 

Bildiğiniz gibi, Anayasanın, yargıyla ilgili Üçüncü Bölümünde, mahkemelerin bağımsızlığı, 
hâkimlik Ve savcılık teminatı, hâkimlik ve savcılık mesleği düzenlenmiş, 155 inci maddede de Da-
nıştaym görevleri sayılarak, yüksek mahkeme olduğu vurgulanmıştır. 

Anayasanın 140 inci maddesi, hâkimlik ve savcılık görevlerinin, meslekten hâkim ve savcılar 
eliyle yürütüleceğini hükme bağlamışken, çeşitli mülahazalarla, hukuk fakültesi mezunu olmayan; 
ancak, yardımcı ders olarak çeşitli hukuk dalları okutulan akademi veya fakülte mezunları, idarî 
yargı hâkimi olarak atanmışlar veya Danıştayda, "yardımcı", "kanun sözcüsü" gibi unvanlarla ça
lışanlar, birdenbire tetkik hâkimi unvanını alıvermişlerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- idarî yargı... 

M. SADIK AVUNDUKLUOGLU (Devamla) — Anayasanın anladığı manada meslekten hâ
kim olmayan bu geçiş dönemi hâkim ve savcıları, şu anda, Danıştayın ve idare mahkemelerinin ka
rarlarını vermekte, kadrolarını işgal etmekte ve maalesef, basit hukuk mantığıyla meselelere çözüm 
bulmaya çalışmaktadırlar. ' 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben orada çalıştım; hiç de basit değil... 

M. SADIK AVUNDUKLUOGLU (Devamla) — Mahkemeler ve Danıştay, yeterli hukuk 
nosyonu alamamış kimseler sebebiyle, içtihat birliğini sağlayamamakta, dava ve iş yükü altında 
ezilmektedirler. Önceki yıllarda yapılan bütçe konuşmalarında veya basında yer alan haber veya 
yorumlarda, meselelere hep para açısından yaklaşılmış; hâkimlerin maaşı artırılırsa veya araç ge
reç ihtiyaçları karşılanırsa, adaletin, daha iyi ve hızlı bir şekilde tecelli edeceği iddia edilmiştir. 
Halbuki, 23 Nisan 1920'den sonra kurulan ilk Meclis hükümetinin programından başlayarak, bir
çok hükümetin programında, aynı konuya temas edilmiş; ancak, maaş artışına paralel olarak, bir 
türlü özlenen adalet gerçekleşememiştir. Bir yandan idare, vatandaşın hakkını teslimde çok hasis 
davranmış, onu mahkemeye müracaata mecbur etmiş; bir yandan da, önce Danıştay, arkasından da 
idare mahkemeleri, yıllarca vatandaşı bekleterek, işleri sürüncemede bırakarak canından bezdir
miştir. 

Adalet dağıtmak, ciddiyet, fazilet, feragat ve cesaret isteyen bir iştir. Ölçüsü, katiyen para ola
maz. Danıştayın veya diğer mahkemelerin, girdikleri fasit daireden çıkabilmeleri, zamana ve şart
lara göre içtihatta bulunmaktan ziyade, her zaman güvenilir olmalarına ve bu inancın yaygınlaşma
sına bağlıdır. 

Çalışma Bakanlığınca 1974 yılında görevine son verilen ve 24 yıllık bir memur olan Sabahat
tin Tuygun isimli Müfettişin davasını 11 yıl sonra (1985 yılında) karara bağlayan Danıştayın, aynı 
Bakanlıkça, görevi değiştirilen bir müsteşar ve iki yardımcısı hakkında, 24 saatte karar verip, ka
rarı, özel ulak ekspres tebligatla idareye ulaştırmasının ve böyle örneklerin, siyasî konjonktüre bağ
lı olarak artmasının veya eksilmesinin, Danıştaya olan güvenin sarsılmasına yol açacaği unutulma
malıdır. 

İçtihatlar hukuku olan İdare Hukuku, bir bakıma Danıştay içtihatlarıyla şekillenirken, değişen 
ve gelişen ülke ve dünya şartları göz ardı edilmemelidir. Yargı denetimi, idarenin elini kolunu bağ
lamak yerine, hukuka uygunluk ve yol göstericilik amacıyla yapılmalı, üç beş yıl sonra verilen ip
tal kararlarıyla, idare, allak bullak edilmemelidir. Kazanılmış haklara saygı gösterilerek, hizmetin 
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veya kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde alınan idarî kararların, ferdi menfaatlar bakımından 
değerlendirildiğine ve bir taahhüt programla halkın ve Meclisin güvenine mazhar olmuş hüküme
tin veya bir bakanın, en yakın çalışma arkadaşlarını seçmesine fırsat ve imkân tanınmadığına şahit 
olmaktayız. 

Mecellede kurallaşmış bulunan bir tespiti burada zikretmek istiyorum. Hâkimlerin haiz olma
ları gereken sıfatları çok veciz bir şekilde ifade eden bu cümle, aynen şöyledir: "Hâkim, hakim, fe-
him, metin, emin, mekîn ve müstakim olmalıdır." Danıştayda, bu sıfatları haiz hâkimlerimiz bulun
duğunu kabul ediyor ve bu hâkimlerimizi tenzih ederek, seçilecek üyelerin ve görevlendirilecek hâ
kimlerin de bu sıfatlan haiz olmalarını gerekli görüyorum. 

Danıştaydan öyle kararlar bekliyorum ki, ister davanın tarafları olsun isterse bir başka vatan
daş olsun, okuduğunda Veya duyduğunda, yüreğine su serpilsin ve Yüksek Mahkemeye olan inan
cı bir kat daha kuvvetlensin. 

Sayın milletvekilleri, geçenlerde çıkarılan bir kanunla, Danıştayda iki yeni daire kurulması ka
bul edildi; ancak, bunun çözüm olmadığını düşünüyorum. Temyiz, itiraz, tashihi karar, iadei mu
hakeme gibi kanun yollarına, vatandaşın, niye sonuna kadar başvurduğu araştırılmalı ve ona göre 
çözüm bulunmalıdır. Vatandaş, idare mahkemelerinden sâdır olan kararlardan tatmin olmadığı gi
bi, Damştayca verilen kararlardan da tatmin olmamaktadır. Eğer, Danıştaydan başka bir merci ol
sa, emin olunuz vatandaş oraya başvuracaktır. Bunu önlemenin yolu, hâkimlerin, gerçekten hâkim
lik mesleğinin gereklerine göre seçilip, yetiştirilmesine ve halkın -davanın taraflarının- inandırıl
masına, tatmin edilmesine bağlıdır. Mevcut uygulamada olduğu gibi, hâkimin terfiini, tasdik edi
len karar sayısına bağlarsamz, ister istemez, idare mahkemelerinden çıkan her davanın Danıştaya 
gelmesini; dolayısıyla, iş hacminin artmasını, peşinen kabullenmiş olursunuz. 

Ülkemizde, halk indinde öyle iyi intibalar bırakmış öyle hâkimler var ki, bunların verdiği her 
karar, doğru, adil kabul edilmekte ve temyize gidilmemektedir. Bu değerli hâkimler, terfi etmek zo
runda oldukları için, vatandaştan rica ederek, kararlarının temyiz edilmesini sağlamaktadırlar. Böy
le hâkimlerin idarî yargıda da çoğalmasını gerekli görüyor ve temmenni ediyorum. 

Saym milletvekilleri, Anayasanın 138 inci maddesi ile 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesi 
uyarınca, Danıştayın kararlarına sahip çıkmadığı da bir gerçektir. Uygulanmayan, gereği yerine ge
tirilmeyen kararlar üzerine açılan tazminat davalarında, sembolik denecek kadar küçük tazminata 
hükmeden Danıştayın, bu haliyle kararlarının etkinliğini sağlaması ve kötü niyetli idarecileri cay
dırması, yakın bir gelecekte mümkün görülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayın, güven verici, adil, hızlı ve etkin bir konuma gelmesi, önce
likle, mensuplarının hukuk nosyonunu haiz kişilerden seçilmesine ve bu amaçlar için çalışmasına, 
daha sonra, Türk idare sistemindeki problemlerin tespit edilmesine, sebeplerinin ve sonuçlarının in
celenmesine ve bunların içtihat haline getirilmesine bağlıdır. 

Devletle, vatandaşını, memurunu barıştırarak idarenin hukuka uygun çalışmasını temin ede
cek, kısacası, vatandaşın mahkeme kapısına gitmesini önleyecek, çözümleri kararlarıyla belirleye
cek olan Danıştayın, bu ideal duruma gelmesine katkıda bulunacağına inandığımız 1995 yılı büt
çesinin hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Avundukluoğlu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

— 594 — 



, T.B.M.M. B : 54 16 .12 .1994 O : 1 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Danıştay bütçesi münasebetiyle huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, Grubum ve şah
sım adına selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, Danıştay, diğer yüksek mahkemelerimiz gibi, me
habet ve saygınlığa layık, âli bir mahkememizdir. 1868 yılında Şûrayı Devlet adı altında kurularak 
gelişmiş, 1982 Anayasasında kanunî yerini almıştır. 

Anayasanın 155 inci maddesinde görev ve yetkileri tadat edilen bu yüce mahkememiz, kurul
duğu günden bugüne kadar, yüzyirmibeş yıla yakın bir dönem içerisinde, memleketimizde çok de
ğerli hizmetler görmüştür. Danıştay, görevleri meyanında, ilk idarî mahkeme olarak, yargılama 
hakları ve idare ve vergi mahkemelerinin verdiği kararları denetleme mercii olması bakımından ve 
kanun tasarıları hakkında görüş bildirme, tüzük ve imtiyaz anlaşmaları ve sözleşmeleri inceleme ve 
idarî uyuşmazlıklarda çözüm bulma şeklinde sayılacak görevleriyle bildiğimiz ve tanıdığımız bir 
yüce mahkememizdir. 

Üyelerinin 3/4'ü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, 1/4'ü de Cumhurbaşkanlığınca ata
nan bu âli mahkememize, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye verilmesi, Riyaseti Cum
hur tarafından, yani yürütme organı tarafından üye verilmesi; Adalet Bakanı müsteşarının bir tabiî 
üye olarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna katılması ve yürütmenin bir organı olan Adalet 
Bakanının bu kurula başkanlık yapması hususlarını, bir bakıma yürütmenin yargıya müdahalesi 
şeklinde tarif ediyor ve uygun bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 125 inci maddesi, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin yargı 
denetimine tabi olacağını öngörmektedir. Bu durumun, bir hukuk devleti olmanın ve demokrasinin 
gereklerinden biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanının tek başına verdiği kararlar, 
Yüksek Askerî Şûra kararları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları aleyhine yargı yolu
na gidilememesi, bir tenakuz ve hukukî eksikliktir. Yine, askerî idarî yargı ve sivil idarî yargı ayı
rımlarının faydasız olduğunu ve birleştirilmesinde fayda olduğunu da, huzurlarınızda ifade etmek 
istiyorum. 

Millet, egemenlik hakkını, yasama, yürütme ve yargı erkleri olarak kullanmaktadır. Bu kuv
vetler ayrılığı bir zaruretin gereğidir. Bu ayrılığı korumak gerekmektedir. Yasama Organının dene
timini Anayasa Mahkemesinin, yürütme organının denetimini de Danıştayıri yaptığını düşünürsek, 
bunların birbirine karıştırılmamasında fevkalade faydalar olduğunu huzurlarınızda ifade etmek is
terim. 

Danıştayın ağır yükününiin, bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri tarafından hafif
letilmiş olması da bir bakıma hayırlı olmuştur. Buna rağmen, idarî yargımızın yavaş işlediğini ifa
de etmek durumundayım. 

Mensuplarının özlük haklarının ve durumlarının iyileştirilmesi hususundaki gayretleri de teş
vik ediyoruz. 

Ortak Pazara girme çabalarıyla idarî ve adlî kanunlarda yapılan Avrupa'ya uyum gayretleri, 
yanlıştır. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" cümlesini Parlamentoya yazdıktan sonra, Roma 
Antlaşması gereğince, devletin birkısım işlevlerini ve hizmetlerini başka birimlere ve dış kaynala-
ra vermek de, bir bakıma yanlışlıktır; hatta, kelimenin açık manasıyla, suçtur. 

Hukukun her türlü yönünü Batı'ya uydurma gayretleri, Ortak Pazara girme gayretleri bir ba
kıma yersiz bir gayrettir; çünkü, bizi, üyeliğe kabul etmeyecekleri hususundaki kanaatimiz tamdır. 
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Bizi, Ortak Pazara almaları halinde ise, bunun memleketin hayrına bir tasarruf olmayacağı husu
sunu, yine Yüce Heyetinize arz etmek durumundayım. 

Yargı ve yasama hakkı, Türk Halkı adına yapılır, başkalarına devredilemez. Ortak Pazara gir
mek, tek Meclis, tek ordu, tek ekonomiden ibaret değildir; bir siyasî birleşmedir, bir siyasî enteg
rasyondur, bu da yanlıştır, Türk Halkının ve Türk Milletinin hayrına değildir. Şapla şekerin, balla 
asitin birleşmeyeceği gibi, Hıristiyan alemiyle Müslüman âleminin bir devleti, bir ferdi dahi birle-
şemez; çünkü, onların bugünkü tavırları ortadadır; insan hakları, çocuk hakları gibi daha birçok 
haklan açık açık dünyaya ilan eden ve bu hakların şampiyonu olduğunu söyleyen Batılılar, işte 
Bosna-Hcrsek'te, işte Cezayir'de, işte Filistin'de, işte Kafkaslar'da, her yerde, insan haklarına say
gılı olmadıklarını, hatta bu hareketlerinin, bir Hıristiyan taassubu ve fanatik bir davranıştan ibaret 
olduğunu, tam bir İslam düşmanlığı şeklinde tezahür ettiğini de ortaya koymaktadırlar. 

Avrupanın hukukunda Hıristiyanlığın kökü vardır; aslı, esasları, ahlakı, örfü, inancı vardır. Bu 
birleşme, bizi perişan eder ve bu fiil, Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesine de aykırıdır; yet
ki devridir ve suçtur. Ekonomide işi IMF yapıyor, kanunlarımızı da "Ortak Pazar yapsın" dersek, • 
bu bir bakıma, Türk Milletinin, bize olan güvenine saygısızlık ve itaatsizliktir. ' 

Yüzyirmibeş yıllık geçmişi olan ve idarî işlevlerimizde denetleme görevi yapan Danıştayımı-
zın bütçesinin, kâfi olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Geçen senenin bütçe rakamları ile bu 
senenin bütçe rakamlarını mukayese ettiğimiz takdirde, yüzde 406'ya varan faiz, yüzde 50'lileri ge
çen enflasyon karşısında, bu bütçe çok güdük kalmıştır ve Yüce Mahkememizin ihtiyaçlarını ce
vaplandıracak mahiyette de değildir. 

Değerli kardeşlerim, her şeyde tasarruf caizdir; ama, adalet ve sağlık hizmetlerinde, tasarruf 
mümkün değildir ve yanlıştır. Her yıl 50 bine yakın dosyaya bakan ve çok zor şartlarda hizmet, ve
ren Danıştayımızın bu yükünü hafifletmek, kendisine yardım etmek bizim görevimiz olmalıdır. 

Bugüne kadar Danıştay kararlarına karşı fevkalade hafiflik gösterilmiştir; bu, en azından say
gısızlıktır; ama, şunu da ifade etmek isterim ki, devlet olarak ve hükümet olarak, ilk saygıyı da hü
kümetten ve devletten beklememiz lazım. Akşam görevine iade edilen memur, sabah hükümet ta
rafından tekrar o görevden alınırsa, bu kararları münakaşa etmek durumu hâsıl olur ve bundan da, 
hukukumuzun ve Danıştayımızın -âli mahkememizin- zarar göreceği, yine hepinizin malumudur. 

Tetkik hâkimleri için verilen kadronun tümü kullanılmalıdır. Bu sene verilen 300 kadroyla il
gili kararın, isabetli bir karar olduğunu huzurlarınızda ifade etmek isterim. Mensuplarının gelişme
sine, onların özlük haklarının gelişmesine fırsat verilmelidir; lisan öğreniminde, mastır, doktora ya-
pılmasında,doçentlik ve profesörlük ve kariyerlerinin ihrazında kendilerine fırsat tanınmalıdır. 

Devlete olan saygı ve güven, o ülkenin adaletindeki isabete ve onun hukuka bağlılığına ve bu 
sebeple, devlet ihtilaflarında ortada bulunan bütün engellerin kaldırılmasına bağlıdır. 

Hukuka riayet bilincine ulaşma hususunda, devletin yardımcı olması lazımdır. Bunun için de, 
kanunlarımızın millî olmasının ve o kanunlarımızın kökünün de örf ve âdetlerimize, değişmeyen 
millî değerlerimize ve manevî değerlerimize bağlılığının gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyor, Danıştay bütçemizin Danıştayımıza, onun 
mensuplarına, memleket ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum efen
dim. (Alkışlar) , • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Güler İleri, buyurun. (SHP sıralarından alkış
lar) 

SHP GRUBU ADINA GÜLER İLERİ(Tokat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 
malî yılı Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuzdayım. Şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayımız, demokratik, laik, sosyal hukuk devletimizin başlıca gü
vencelerinden birisidir. Bünyesinde yargı denetimini gerçekleştirmeyen herhangi bir sistemin, hu
kuk devleti olduğu veya demokratik devlet olduğu iddiası, temelden geçersiz bir iddiadır. O neden
le, bağımsız, yansız ve etkili bir yargı denetimi, hukuk devleti olmanın, demokratik devlet olmanın 
'olmazsa olmaz' koşuludur. 

Açıklıkla ifade etmek gerekir ki, ülkemizde, yargının çok köklü sorunları vardır. Bu nedenle 
de, yargı hantallaşmış olup, olabildiğince yavaş işlemektedir; hak, zamanında tecelli etmemektedir. 
"Geciken adalet adalet sayılamaz" özdeyişimizle de çok açık bir şekilde belirtildiği gibi, adaletin 
geç tecelli etmesi hem adalete olan güveni azaltmakta hem de hakkı, anlamsız ve etkisiz bırakmak
tadır. 

Bugün, yargının mevcut sorunlarından bir bölümü Anayasadan kaynaklanmaktadır. Cumhur
başkanının şahsen almış olduğu kararlar, Yüksek Askerî Şûra kararları gibi önemli birçok idarî iş
lem, yargı denetimi dışında tutulmuştur. Tabiî ki, bu durum, "idarenin hiçbir eylem ve işlemi yar
gı denetimi dışında tutulamaz" diyen ve gerçek hukuk devletinde var olması gereken ilkeye ters 
düşmektedir. 

Yargıçlarımızın atama, nakil, yükselme gibi tüm özlük hakları konusunda karar vermeye yet
kili olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Anayasada gösterilen yapılanma biçiminden kay
naklanan kuşkular, özellikle partizan idareler, yargı bağımsızlığı ve demokrasiye inancı olmayan
lar döneminde, yargıyı huzursuz edecek boyutlar kazanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, yargı, bina, araç, gereç ve teknik donanım açısın
dan da büyük sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Cezaevleri bünyesinde oluşturulan işletmeler 
ve iş yurtları, sadece yargının tasarrufunda olan ve yargının tüm gereksinimlerine yanıt verecek bü
yük bir kaynak oluşturuyordu. Önceki Adalet Bakanımız zamanında, tasarı olarak Yüce Meclise 
sunulan ve sonra kanun hükmünde kararname olarak yürürlüğe gireri bu konudaki düzenleme, Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Diliyorum ki, iptal edilen bu kanun hükmünde kararnameler, 
en kısa zamanda yasalaştırılarak yürürlüğe girer. Yargının sorunlarının, ancak böylesine büyük bir 
kaynakla çözümlenebileceğine inanmaktayız. 

Danıştayımızın da içinde bulunduğu adaletin bu genel sorunlarına kısaca değindikten sonra, 
şimdi, Danıştayımızla ilgili görüşlerimizi sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, yargı erki, adlî yargı ve idarî yargı olarak iki ana bölüm
den oluşmaktadır. Danıştayımız, idarî yargının odak noktasında bulunan bir yüksek mahkememiz-
dir. Danıştayımız, idare mahkemeleri ile vergi mahkemeleri kuruluncaya kadar tüm idarî davalara, 
ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmaktaydı. Şimdi, ilk derece mahkemesi olarak, çok az, çok 
sınırlı bazı davalara bakmaktadır; ancak, daha ziyade idare ve vergi mahkemelerinden gelen dava
lara, temyiz mercii olarak bakmaktadır. 

Danıştayımızın bakmakta olduğu davaların konusu, genelde, devlet ile birey arasındaki ihtilaf
lardır. Birey, devletin egemenlik gücüne dayanarak vermiş olduğu kararları dava etmektedir. Do-
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layısıyla, Damştaym bakmakta olduğu davaların bir tarafında birey, diğer tarafında ise devlet bu
lunmaktadır. Devlet gücü ile onun karşısındaki, güçsüz bireyin haklarını, çıkarlarını ve özgürlük
lerini, devletin bu gücü karşısında dengeyi kurarak adaleti.gerçekleştirmek, göründüğünden de 
çok zor bir iştir. Danıştayımız, en olumsuz koşullarda dahi bu zorlu görevi başarıyla yürütmüştür. 
Bu nedenledir ki, Danıştayımız, zaman zaman, deyim yerindeyse, bazı iktidarların husumetlerine 
maruz kalmıştır. 

Danıştayımız, çağdaş bir anlayışla almış olduğu kararlarla, ülkemizin uygarlık alemine taşın
masında büyük katkılar yapmıştır. Bakınız, üniversitelerde başörtüsünün yasaklanması aleyhine 
açılan davayı, şu çağdaş düşünceleri içeren gerekçeyle reddetmiştir: 

"Yeterli öğrenim görmemiş bazı kızlarımız, hiçbir özel düşünceleri olmaksızın, içinde yaşa
dıkları toplumsal çevrenin gelenek ve göreneklerine uyarak ve onların etkisi altında kalarak başla
rını örtmektedirler; ancak, bu konuda, kendi toplumsal çevrelerine uyma zorunluluğunu duymaya
cak veya onların etkisi altında kalmayacak ölçüde, eğitim gören bazı kızlarımızın, sırf laik cumhu
riyet ilkesine karşı çıkarak, dine dayalı bir devlet düzenini benimsediklerini belirtmek amacıyla, 
çoğu zaman, aynı durumda başlarını örttükleri bilinmektedir..!" 

ALÎ OĞUZ (İstanbul). — Ne alakası var?! 

GÜLER İLERİ (Devamla) — "Bu kişiler için başörtüsü, masum bir alışkanlıktan çıkarak, ka
dın özgürlüğüne ve cumhuriyetimizin temel ilkelerine karşı, bir dünya görüşünün siyasal simgesi 
haline gelmektedir..." 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Mayo, bikini ve çıplaklık da sizin simgeniz mi? 

GÜLER İLERİ (Devamla) • — "Aydın, uygar ve cumhuriyetçi gençler yetiştirmekle görevli 
eğitim kurumlarının, bazı kuralları öğrencilere uygulaması doğaldır. Bu kurallar, herkesçe bilinen 
ve benimsenen cumhuriyetin kurallarıdır. Bu kuralları Öğretmek ve benimsemekle görevli eğitim 
kurumlarının, bunlardan ödün vermesi düşünülemez." 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Örtünme Allah'ın emridir. 

GÜLER İLERİ (Devamla) — Nitekim, Anayasa Mahkemesi ve hatta Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu da aynı doğrultuda kararlar vermişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, yine, önceki Adalet Bakanı zamanında hazırlanarak, Yüce Meclise, yar
gının hızlandırılması paketi içerisinde sunulan, İdarî Yargılama Usulü Yasasında değişiklik yapa
cak yasa tasarısı, Danıştay Yasasında değişiklik yapacak yasa tasarısı ve idare mahkemeleriyleil-
gili yasa tasarılarından, İdarî Yargılama Usulü Yasa Tasarısı, yasalaşarak, yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasa, pratikte davanın uzamasına neden olan ve İdarî Yargılama Usulü Yasasında yer alan birçok 
hükmü değiştirerek, davaların süratle yürümesini sağlayacak yeni hükümler getirmiştir. 

Bunun yanında, idarî yargılama sisteminde köktenci değişiklikler yaparak, adaletin kâmil bir 
şekilde gerçekleşmesini sağlayacak yeni hükümler de getirilmiştir. Bu hükümler, köklü bir refor
mu gerçekleştiren hükümlerdir. Örneğin, değiştirilen bir hükümde, idarî yargı mercilerince idare
den istenen bilgi ve belgeler, devletin güvenliğine veya yüksek mcnfaatlarına ve yüksek menfaat-
larıyla birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini bildirmek 
suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri mahkemeye ibraz etmeyebiliyordu. Böylece, verilen karar
lar, bilinmeyen veya elde olmayan bilgi ve belgeye dayandırııabiliyordu. Bu ise, adaletin gerçek
leşmesi açısından büyük sakıncalar doğurduğu gibi, kararın objektifliği hakkında da kuşku yarat-
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makta ve ister istemez adalete gölge düşürmekteydi. Bu nedenle, mahkemeye ibraz edilmeyen bil
gi ve belgelere dayanılarak yapılan savunmaya göre karar verilemeyeceği esası getirilmiştir. 

Yine, değiştirilen bir başka hükme göre ise, yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi 
istemleri, kanundaki yazılı sebeplere dayanmıyorsa, isteğin reddine karar verilmekte ve istemde 
bulunana, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre para cezası verilmekteydi. Dava 
hakkı ve bunun uzantısı olan kanun yollarına başvurma hakkı, Anayasayla tanınmış temel hak ve 
özgürlükler arasında yer alır. Diğer taraftan, hukuk devleti ilkesi, idarî eylem ve işlemlerin hiçbir 
kısıntıya tabi olmaksızın, yargı denetimine tabi tutulmasını gerektirir. Bu itibarla, kişilerin, yargı
lamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemlerinin reddi halinde, onlardan para cezası alın
masını öngören hüküm, yargı fonksiyonunun amacıyla bağdaşmadığından yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Zaman kısalığı nedeniyle diğer reform hükümlerine değinemiyorum, 
Bu reform tasarılarını hazırlayarak Yüce Meclise sunan Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'a te

şekkür etmeyi, bir kadirşinaslık gereği sayıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu iyileştirmelere karşın, üzüntüyle ifade ederim ki, 
bu yasaya, Komisyonda, Bakanlık görüşüne aykırı olarak eklenen bir hükümle, idare mahkemele
rinde hak arama alanı çok büyük ölçüde daraltılmıştır. Bu, Anayasayı da ihlal eden bir hükümdür. 
Diliyorum .ki,bu hüküm, en kısa zamanda yasadan çıkarılarak, eski haline dönüştürülsün. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkenin uygarlığa taşınmasında büyük katkıları olan bu 
yüce mahkememize, kendisine yaraşan bir tarzda, ilk defa bir kadın Başkan seçilmiştir. Bunu tak
dirle karşılıyor, Başkanımıza, Danıştay ve.tüm idarî yargı mensuplarına basanlar diliyor, bütçenin 
hayırlı olmasını temenni ediyor; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İleri. 

Sayın Ali Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Acele bir işiniz varsa, size şimdi söz vereceğim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hepimizin acele işi var Sayın Başkan, bugün cuma; onun için, bu

gün ayrı bir gündem tatbik etmemiz lazım. Arkadaşlarımızın da "hayır" demeyeceğine, bugünün 
cuma olması nedeniyle ayrı bir gündem tatbik etmemize müsaade edeceklerine inanıyorum. Zaten, 
arkadaşlarımızın çoğu da cuma namazına gidecekler; Sayın Başkanım, zatı âliniz de gideceksiniz, 
Sayın Bakanım da gidecek; bunu saklamanın anlamı yok. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Gitsinler efendim, kimse engellemiyor; ama, Meclisin çalışması 
bundan dolayı değiştirilemez. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, Meclis, gündemine hâkimdir. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkanım, oylayalım. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bugün, saat 12.00'de ara verelim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Laikliğe aykırı. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Laiklikle ne alakası var efendim?! 
BAŞKAN — Söz sırası sizin, Sayın Oğuz; buyurur musunuz... 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) — Efendim, bir yanlışlık olmasın, ben biraz önce konuştum. 

BAŞKAN — Efendim, o, Grup adınaydı; bir de şahsınız adına aleyhinde söz talebiniz var. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sırası geldiğinde kendisini ararsınız; burada yok
sa, söz vermezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi söz sırası Sayın Hasan Akyol'undu; ama, Sayın Oğuz'u öne al
dık, bunda bir şey yok. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; tekrar huzurunuzda ol
maktan dolayı bahtiyarım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşım Güler İleri Hanımefendinin, biraz önceki konuşmasında değindiği sözleri 
havada bırakmamak için, kendisine, inşallah, nazikâne cevap vermeye çalışacağım; eğer bir sürçü 
lisan olursa, affola... ' 

Değerli arkadaşlarım, Danıştayımızın verdiği karara değinilerek, özellikle başörtüsünün bir 
simge olduğu, özellikle İslamda bunun yeri olmadığı ve hatta, bunun, teşvikle, ideolojik bir mahi
yette yürütüldüğü şeklinde -böyle anladım, yanlış anladıysam, bağışlasınlar- sözler sarf edildi. 

M.SEYFİ OKTAY (Ankara) - Karar metnini okudu. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Sayın Bakanım, şunu açıkça ifade ediyorum ki, inşallah, siz de za

manla fikrinizi değiştireceksiniz. Örtünme, İslamda ayetle, nassla emrolunmuştur. (RP sıraların
dan alkışlar) 

Eğer, bugün bunun hilafına bir şey yapılıyorsa, bu, bilgisizlikten ibarettir. Cenabı Allah, Surei 
Nur'da buyuruyor ki: "Ey Müslüman kadınları, siz* kâfir kadınlarına ve müşrik kadınlarına benze-
meyiniz..." . 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Yok öyle bir şey! 

ALİ OĞUZ (Devamla) -- "...öyle örtününüz ki, bütün ziynet mahalleriniz kapansın..." 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Ayrı şey, bunlar ayrı şey... 
ALİ OĞUZ (Devamla) — "...öyle örtününüz ki, kâfir ve müşrik kadınlarına benzemeyin " di

yor Allahü zülcelâl. 
Bugün örtünmeyen kadınlara biz bir şey söylemiyoruz; ama, siz de örtünenlere bir şey söyle

meyin. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Bir şey söylemiyoruz. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Eğer başörtüsü simgeyse, ben buradan ilan ediyorum: Mayo da, 
mini etek de, yırtmaçlı etek de, pantolon da sizin simgeniz olsun; varsa şerefi, size; yoksa, zilleti 
size ait olsun diyorum. Onun için, başörtüsüyle uğraşmayın. Yoksa, Allah neslinizi kesiyor, bere
ketinizi bitiriyor ve sizi başarısız hale getiriyor; aklınızı başınıza alın. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Gündeme getiren sizsiniz, Danıştay bütçesi konuşuluyor 
burada, başörtüsü değil. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Dünyada hiçbir zaman, bir milletin dinine karşı olmak, o karşı olan
lara bir şey kazandırmamıştır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Biz burada bir kardeşler toplu
luğuyuz, bu milletin inançlarına karşı çıkmak kimseye bir şey kazandırmaz değerli kardeşlerim. 

Bakın, yetmiş yıldır, sinsi bir şekilde bu milletin inançlarına karşı çıkanlar, münhezim olmuş
lardır. Bu mübarek cuma gününde ifade ediyorum ki, gelin inançlarımıza saygı gösterelim; çünkü, 
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Cenabı Allah, yarattığı kulunun ihtiyacını en iyi bilendir. Biz, eğer manevî değerlerimizde ittifak 
edersek, bundan bereket hâsıl olur. Aksi halde, bugün getirdiğiniz nokta, sizin eseriniz olur. 

Bakın, çıplaklık, fuhuş getirdi; fuhuş, sektör oldu; utanmıyor musunuz?!. Ben diyorum ki; 
Türk kadınını, bugün pazarlara dökenlerin -Ben, bunu yapanlara söylüyorum- pazarlayanların, Ma-
nukyanların eline teslim edenlerin, Manukyanlara madalya verenlerin utanması lazım! (RP sırala
rından alkışlar) 

Biz açıkça ifade ediyoruz ki, Türk kadını buna layık değildir; çünkü, Türk kadını anadır; ana
nın hem eli öpülür hem ayağı öpülür. Peygamberleri onlar doğurdu, evliyaullahı onlar doğurdu, siz
leri onlar doğurdu; onlar fahişe olmaya layık değildir, onları kurtarmak bizim görevimizdir. Onun 
için bırakın örtünen örtünsün... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Örtünmeyenler fahişe mi? 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Bırakın örtünen örtünsün, açan açsın; fakat, siz, örtünmeye karşı ol
mayın; çünkü sizin analarınız da örtülüydü. Ey burada başörtüsüne karşı çıkan bacım, senin anan 
da örtülüdür, ananın başının açık olduğuna inanmıyorum. Örtü simge değildir... 

GÜLER İLERİ (Tokat) - Şeklî simge! 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Örtü, bir fazilettir, bizim inancımızın bayrağıdır, dinimizin emri
dir, Peygamberimizin emridir, İslam fıkhının emridir; ona karşı çıkanlar da fevkalade yanlış yap
mış olurlar. 

O bakımdan, Danıştayımızın bu konudaki daire kararma, özellikle, 52 üniversitemiz içinden 
sadece 2 üniversitemizdeki bazı öğretmenler karşı çıkmamaktadır. Bunların da zamanla düzelece
ğine inanıyorum; çünkü, bu millet birbirinin kardeşidir, ister Alevî olsun ister Sünnî olsun, ister 
inanan olsun ister inanmayan olsun, biz inanıyoruz ki, bu milletin 66 milyonu da, birbirinin öz kar
deşidir; bu meseleleri, zaman içinde kendi içimizde, müzakerelerle, dostça ve kardeşçe halledece
ğiz, halledilmeyecek bir meselemiz yoktur. 

Gâvur zaten bütün gücüyle üstümüze gelmiş, ekonomik bir perişanlığın içine sokmuş, faizde 
bizi sömürüyor, Bosna Hersek'te neslimizi kesmiş, her bakımdan bizi borç altında inim inim inle
tiyor, faiz gelmiş yüzde 406'lara, ekonomimiz çökmüş, yirmi milyon işsiz evladımız kapılarımızda 
bir ekmek parası için gözyaşı dökerken, burada gelmiş başörtüsü münakaşası yapıyoruz!.. Yazık
tır! Bu millet bizim halimize güler değerli kardeşlerim. (RP sıralarından alkışlar) 

Siziıl bu yaptıklarınızın hepsi, Refah'a puan getiriyor, kendinize puan temin ettiğinizi zannet
meyin; Refah geliyor Refah, haberiniz olsun, hayırlı olsun.(RP sıralarından alkışlar) 

Bütçemiz, tekrar, hayırlı olsun. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum ve saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Oğuz, size tanıdığım bu söz sırası değişimi, emsal olmamak şartıyladır. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim?.. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın konuşmacı arkadaşımız galiba maksadını aşan konuşmalar 
yaptı; çünkü, bu memlekette, "örtünen insanlar-örtünmeyen insanlar" diye ayırım yaparsak, çok 
yanlış bir yola gitmiş oluruz, bölücülük yapmış oluruz. Anamız örtünüyor, bacımız örtünüyor; ama, 
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onlar bu örtülerini hiçbir zaman siyasete alet edip bir şeriat devleti kurma yolunda onu simge ola
rak kullanmıyorlar. (RP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)— Konuşma be! Ne biçim konuşuyorsun?! 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ben konuşurum! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuşamazsın! 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Ne bağırarak konuşuyorsun?! 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Gelinen vaziyet sizin eseriniz. 
BAŞKAN - Sayın Köklü... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Onun için, burada, "örtünenler Müslüman, örtünmeyenler kâfir" di
yen düşünce, bu memleketi bölmek isteyen düşüncedir. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Bölen sizsiniz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Onun için, memleketi bu hale siz getirdiniz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Onun için, İslamiyet, insanlara bu tür kalıplaşmış davranışla yak
laşmayı kesinlikle kabul etmez.(RP Sıralarından gürültüler) Bağırmayın! 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bağırırız, hem de çok bağırırız daha. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ben sizi dinledim, siz de beni dinleyeceksiniz. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sen de bağırarak konuştun. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Evet, çünkü haklıyım. Sizin tekelinizde mi bu Müslümanlık? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Senin tekelinde mi?.. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Hayır. Benim babam da Müslüman, ben de Müslümanım (RP sıra
larından alkışlar); ama, senin gibi böyle kalkıp Müslümanlığın ticaretini yapmıyorum. Siz ticareti
ni yapıyorsunuz. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Köklü... Lütfen... Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

hepinizi yürekten gelen saygılarla selamlıyorum. 
Öncelikle, şunu ifade edeyim ki, başörtüsü tartışmasının yapılacağı yer, Danıştay Bütçesi de

ğildir ve bunu, bu şekilde, milletin huzurunda bir kavga sebebi haline getirmeye de mahal yoktur. 
Bunun tartışılacağı yer, herhalde olacaktır; fakat bugünkü bütçe değildir. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Olmamalıdır da aslında. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Ve tartışılmamalıdır da... 

Değerli arkadaşlarım, Danıştayla ilgili konuşan bütün arkadaşlarımız, genel çerçeve içerisin
de bilgiler sundular; ben de, Genel Kurula, bir defa daha bilgilerini tazeleme anlamında ve Genel 
Kurulumuz kanalıyla ve televizyon yayınları kanalıyla vatandaşımıza da yeni bilgiler sunmak ihti
yacı içerisindeyim. 

Danıştay konusunda, arkadaşlarımız verdikleri bilgilerle, Danıştayın birbuçuk asra yaklaşan, 
birbuçuk asra yönelmiş olan geçmişi üzerinde durdular ve bunu anlattılar. 

Adlî yargı ve idarî yargı dediğimizde; Danıştay, bilindiği gibi, en yüksek idarî yargı organımı
zı teşkil etmektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi içerisinde yargı organlarının bulunması ve yargı or-
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ganlarının bağımsız olması; o devleti hukuk devleti yapan en büyük unsurdur. Allah'a şükür ki, 
Türkiye Cumhuriyeti, yaşamasıyla, yürütmcsiyle ve bağımsız yargısıyla bir hukuk devletidir. Bu 
demek değildir ki, hiçbir eksiğimiz yok; ama/eksiklerimizi de gidermenin mücadelesi içerisinde
yiz. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay, yargı göreviyle ilgili olarak, Bakanlar Kurulu kararlarına, 
müşterek kararnamelere, Başbakanlıkça alman kararlara, bakanlıkların düzenleyici işlemleri ve ka
mu kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, Danıştay idarî da
irelerince verilen kararlar üzerine uygulanan işlem ve eylemlere, birden çok idare ve vergi mahke
mesinin yetki alanına giren işlere, yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlara, Danıştay 
Yüksek Disiplin Kurulu kararlanna, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Üniversitelerarası Kurul kararlarına, Vergi Usul Kanunu 
gereğince şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlere karşı açılacak iptal 
ve tam yargı davaları ile imtiyaz sözleşmelerinden doğan idarî davaları çözümlemek; il özel idare
lerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki talepleri incelemek ve ka
rara bağlamakla yükümlüdür. 

Ayrıca, temyiz merci olarak görevini, idare ve vergi mahkemeleri ile Danıştay dava daireleri
nin nihaî kararlarının temyizini incelemek ve karara bağlamak suretiyle yapmaktadır. 

Danışma ve inceleme görevini ise, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun ta
sarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek; tüzük tasarılarıyla, imtiyaz sözleşme şartlaşmalarını in
celemek; Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüş bildirmek; 
kanunlarında Danıştaydan alınacağı yazılı bulunan görüşlere ilişkin istekleri incelemek ve gereği
ne göre karara bağlamak veya düşüncesini bildirmek suretiyle yapmaktadır. 

Danıştayın görevlerini bu şekilde çerçeveledikten sonra, halen Danıştayımızın içinde bulundu
ğu ihtiyaçlara da -ki, konuşmacı değerli arkadaşlarım, bunlara temas ettiler- kısaca değinmek isti
yorum. 

Elbette ki, bütçeyle Danıştaya ayırmış olduğumuz imkânların yeterli olduğunu söylemek, şu 
noktada mümkün değil; fakat, Türkiye'nin şartları, ülkemizin ekonomik şartlan içerisinde, veril
mesi mümkün olanın azamisinin verilmesi yoluna gidilmiştir. 

Danıştayımızın -eleştirilerde de geçtiği gibi, değerli arkadaşlarımızın belirttiği gibi- bir mekân 
sıkıntısı vardır. Danıştayın görevini daha sağlıklı ve daha süratli yapabilmesi için, bu mekân sıkın
tısının giderilmesi zarureti aşikâr ve bunun çalışmaları halen devam etmektedir. Umuyorum ki, 
önümüzdeki dönem içerisinde bu konuda bir mesafe alma imkânını bulacağız. 

Arkadaşlar, meslekten olmayanların Danıştayda görev alabilmeleri konusuna yönelik eleştiri
lerini ortaya koydular. Değerli arkadaşlarım, Danıştayda bu oran, dörtte bir olarak uygulanmakta
dır. Esasen, Danıştayın, yukarıda saydığım değişik görevleri kapsayan görev alanı dikkate alınırsa, 
buna ihtiyaç da vardır. Sadece, meslekten olanların orada görev alması, bu kadar değişik görevler 
içerisinde, yeterli olmayacaktır. Bu itibarla, Danıştaya, meslekten olmayan insanların da alınmala
rı fazla yadırganmamalıdır. Kaldı ki, bu, biraz evvel arz ettiğim gibi, bir nispet içerisindedir ve 
dörtte bir nispetini muhafaza etmektedir. 

Sayın Engin Güncr, adaletin yavaş işlemesi, adaletteki gecikme ve üyelerin seçimiyle ilgili 
eleştirilerini ortaya koydular; bilgisayar sistemine geçilmesi konusunda eleştiriler yönelttiler. Sayın 
Ali Oğuz da, Sayın Güler İleri 'ylc birlikte, bu konuların üzerinde durdular. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, yavaş işleyen adalet ağır işleyen adalet adalet değildir; ama, bu
nu süratlendirmek için, bu ülke, elinden geleni yapmaya gayret etmektedir. Parlamentoya intikal et
miş ve adaletin süratlendirilmesine yönelik 12 kanun tasarısı, halen, Meclisin gündeminde bekle
mektedir. Önümüzdeki günler, inşallah, reform niteliğindeki bu kanun tasarılannm kanunlaşması 
çalışmasına Parlamentomuzda şahit olma imkânını bize verecektir ve önümüzdeki günlerde, inşal
lah, onları süratle yasalaştırma imkânını bulursak, sanıyorum ki, mahkemelerin, yargının ağır işle
diği yolundaki iddiaları, kısmen de olsa, zaafa uğratma imkânını bulacağız. 

Bunun yanında, yargımız, özellikle, Danıştayımız, bilgisayar sistemine de merkezde geçmiş 
bulunmaktadır. Bunu, bölge idare mahkemelerine ve Türkiye'nin her tarafına yaymak için, bir ça
ba, halen sürdürülmektedir. İçinde bulunduğumuz bütçe yılı içerisinde verilen imkânlar hangi öl
çüde yeterli olur, şu an kestirmek mümkün değil; fakat, umuyorum ki, bir zaman dilimi içerisinde, 
çağın getirdiği bu yenilik, Danıştayımızın bütün çalışma alanlarına yayılmış olacaktır. 

Gerek Sayın Ali Oğuz'un, Hâkimler Yüksek Kurulunun seçim tarzı hususundaki eleştirileri ve 
gerekse Sayın Güner'in, üyelerin seçimi konusundaki eleştirileri, elbette ki tartışılabilir eleştiriler
dir; ancak, bu, nihayet, Anayasa değişikliğiyle ilgili bir konudur. Bir süre önce, Anayasa değişik
liği konusunda, Sayın Meclis Başkanımızın inisiyatifinde, partilerarası komisyon çalışmaları yap
tık. O komisyon çalışmaları sırasında -şu an yanlış hatırlamıyorsam- aşağı yukarı 15 madde üze
rinde mutabakatımız da oldu. Ne var ki ve ne yazık ki, 24 üncü madde üzerinde mutabakat olma
ması sebebiyle, diğer maddeler üzerinde varılan mutabakatlar da boşlukta kaldı; ama, umuyorum 
ki -Sayın Meclis Başkanımızdan edinme imkânını bulduğum bilgiler de o istikamette- ocak ayı içe
risinde bu partilerarası komisyon, Sayın Meclis Başkanımız tarafından tekrar göreve çağrılacaktır 
ve bu şayet tahakkuk ederse, partilerimizle birlikte, anlaşma noktalarını ortaya çıkarmak ve anlaş
mazlık noktalarım göz ardı etmek suretiyle, Anayasa değişikliklerini gerçekleştirme imkânını bu
luruz. Eğer bu imkânı bulursak, bugünkü eleştirileri ortadan kaldırma şansını da hep birlikte yaka
lamış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada verebileceğim bilgiler bunlar. 
Bütçenin, Danıştayımıza, yargımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Bütçeye, eleştirileriyle katkıları olan değerli sözcülerimize teşekkür ediyorum ve hepinize gö

nülden saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lehinde, Sayın Hasan Akyol; buyurun. 
HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasal bir kuruluş olan 

Danıştay, bu ülkeye 126 yıldır hizmet veren bir yüksek yargı organıdır. Benden önce konuşan de
ğerli arkadaşlarımız, Danıştayın görevlerini anlattılar ve önemini vurguladılar. 

Danıştay, 126 ncı kuruluş yıldönümünü, idarî yargı olarak kutlamış olmasına rağmen, çağımı
zın modern hukuk düzeyini yakalayabildiğin i ve sorunlarının olmadığını söylemek mümkün değil
dir. Çağdaş bir hukuk düzenini yakalayamadığımız için, yalnız Danıştay değil; Yargıtay, Anayasa 
Mahkemesi, Askerî Yargıtay, Yüksek İdare Mahkemesi ve tüm adlî ve idarî mahkemeler; ayrıca, 
hâkim, savcı, avukat, adliye çalışanlarımız, adliye kapılarında adalet bekleyen insanlarımız büyük 
bir sıkıntı içindedirler. 

Danıştayın da, diğer yargı organları gibi kendine özgü yasal, kurumsal sıkıntıları vardır. Bun
lar, elbette giderilmelidir; ama, en önemli ve temel sıkıntı, hukukun üstünlüğüne giden yolların açı-
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lamamasıdır. Herkesin karşı çıktığı ve şikâyetçi olduğu Anayasayı değiştiremediğimiz için bu sı
kıntılar yaşanmaktadır. Anayasanın 138 ve 139 uncu maddeleri, mahkeme ye yargıç bağımsızlığın
dan, hâkim ve savcı teminatından bahsetse de, Türkiye'de, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı, 
bir kısım yüksek yargı organlarının hâkimlerini atarsa, yürütmenin bir üyesi olan Adalet Bakanı, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı olur ve Adalet Bakanı Müsteşarı da Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun tabiî üyesi olursa, Türkiye'de, mahkemelerin bağımsızlığından, hâkirn 
ve savcı, teminatından hiç kimse bahsedemez; hukukun üstünlüğü de, hukuk devleti anlayışı da bir 
hayal olup kalır. 

Yürütme, yani Hükümet, yargının işine karıştığı sürece; Hükümet, kanun hükmünde kararna
meler çıkararak, yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisini dışlayıp, yasamanın devredil
mezliği ilkesini çiğnerse, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı prensibinden bahsetmeye hiç kimsenin hak-

,kı olamaz. 
Değerli arkadaşlar, bakın, niçin yargı bağımsızlığından, hâkim ve savcı teminatından bahsedi

yoruz. Eğer, bir hukuk devletinde, hâkim ve savcı teminatı yoksa, yargı bağımsız değilse; o ülke
de bir zulme ve haksızlığa uğramış kişilerin güvenecekleri ve başvuracakları yer adalet kapısı ol
maktan çıkar. Zulme ve haksızlığa uğrayan bu insanların haklarına kavuşmaları için başvuracakla
rı yer hükümet kapısı da olmaz, olsa olsa mafya kapısı olur. Nitekim, böyle günler yaşıyoruz. 

Eğer, bir ülkede yargı bağımsızlığı, savcı, hâkim ve savunma teminatı yoksa, bu haklar özür-
liiyse, eksikse temiz eller operasyonunu da başlatmak mümkün olmaz. "Başlattık" iddialarımız ise, 
ancak palavra olarak kalır; siyasetçi, bürokrat, mafya düzeninin üzerine gitmemiz mümkün olmaz. 
Yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşvetçiliği, köşe dönücülüğü önleyemez ve üzerine gidemezsiniz. 
Eğer, bir ülkede, yargı bağımsızlığı; hâkim ve savcı teminatı yoksa, savunma teminat altında değil
se, yargısız infazların, faili meçhul cinayetlerin üzerine gidemezsiniz; faillerini bulamazsınız. Bel
ki, rahmetli Uğur Mumcu cinayetinde olduğu gibi, bunları yakalamak için kamuoyuna namus sö
zü verirsiniz; ama, sözünüzü tutamazsınız. Sivas'ta olduğu gibi, insanların diri diri yanmasını ön
leyemezsiniz. Eğer, yargı bağımsızlığını, hâkim ve savcı bağımsızlığını, savunma teminatını sağ
layamazsanız -ülkenin laik ve demokratik olduğunu söyleyen Başbakan, son günlerde görüştüğü 
tarikat liderlerine "Atatürk'e karşı mısın" diye sorsa da, söze öyle başlasa da- laik cumhuriyeti tar
tışmaya sokarsınız; rejimi koruyamazsınız. 

Eğer, demokratikleşmeyle, ülkeye, yargı bağımsızlığını, savcı teminatını ve savunma temina
tını getiremezseniz, ülkede akan kanı, Çekiç Güç'ün, olağanüstü halin, aşiret reislerinin arkasına da 
sığınsanız, onlardan medet de umsanız -çok üzülerek ve kaygıyla ifade ediyorum ki- durduramaz
sınız (CHP sıralarından alkışlar) 

Hâkim, savcı savunma teminatı ve yargı bağımsızlığı sağlanmadan, "son sosyalist devleti yık
tık" deseniz de, aslında, sosyalist devleti değil, sosyal hukuk devletini yıkmış olursunuz. Yapmak 
istediğiniz ve yaptığınız da budur. 

Esasen, sosyal devlet anlayışı yıkılıyor. Bunu anlamak için çok uzaklara gitmeye gerek yok; 
sokaklara bakmak kâfidir. İşsizler aş için, işçiler işinden olmamak ve işyerini korumak için, kamu 
çalışanları sendikal ve özlük haklan için, üniversite öğretim üyeleri ve doktorlar özlük hakları ve 
bilimsel özgürlük için, esnaf ve emekliler günlük nafakalarını çıkarmak için, coplanma pahasına, 
ölümleri pahasına da olsa, yürüyorlar; adalet arıyorlar, hak arıyorlar, sosyal devleti arıyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştayın bir görevi de, kanun hükmünde kararname 
çıkarılmasından ve kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasından önce, Baş-
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bakana ve Bakanlar Kuruluna mütalaa vermektir. Şimdi, soruyorum, bu Hükümet ve Başbakan, 
hangi yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmadan, kanun hükmünde kararname çı
karmadan önce, Danıştaydan mütalaa istemiştir; bir örnek Verebilirler mi? Eğer, Hükümet, bu ya
sal gereğe uymuş olsaydı, birçok kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Millet Meclisin
den İktidarın oylarıyla geçen yasalar, Anayasa Mahkemesinde aykırı bulunmaz ve iptal edilmezdi, 
bu kadar da zaman kaybedilmezdi. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Çok doğru. 
HASAN AKYOL (Devamla) — En çok kararname birinci Özal Hükümeti ve 50 nci Hükümet 

döneminde çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisini dışlayarak, yasama organını dışlayarak çıkarılan 
bu yasa ve kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmek, keyfî devlet yönetme anlayışıdır. Biz 
bu anlayışla, Danıştay kararlarını uygulamadan kaçınırsak, bazı idarelerin aldığı kararları Danıştay 
denetiminden kaçırırsak, Avrupa kapılarında daha çok bekleriz. 

Sözlerime burada son verirken, 1995 yılı bütçesinin, Danıştayımıza ve çalışanlarına, ülkemi
ze ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına, hepinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. (CHP, DYP, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
/. — Danıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama ; • Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 88 210 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yargı Danışma ve İnceleme Hizmetleri 132 790 000 000 

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

900 . Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler .- 1 140 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 222 140 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danıştay Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Danıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum : 

A - CETVELİ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 

Toplam 86 768 060 000 86 138 İ93 000 2367 636 000 1894 279 000 156 510 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

B) ADALETBAKANLIĞI 
1. — Adalet Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Adalet Bakanlığı bütçesinin müzakerele

rine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz talep eden milletvekillerinin 

isimlerini okutuyorum: 
Grupları adına söz alanlar: DYP Grubu adına Adana Milletvekili Ali Yalçın Öğütcan, Balıke

sir Milletvekili Cemal Oztaylan; RP Grubu adına Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi, Van Millet
vekili Fethullah Erbaş; SHP Grubu adına Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz; ANAP Grubu adı
na İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder. 

Şahısları adına sö& alanlar: Lehinde, Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış; aleyhinde, 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz. 

ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, bendeniz, ANAP Grubu adına konuşmacı
yım. Bu kutsal görevi yerine getirmek istiyorum; ancak, rahatsızım, ateşim gittikçe yükseliyor. Bir 
takdim tehir yaparak, lütfeder misiniz, önce ben konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Yalçın Öğütcan birinci sıra
yı almışlar; ancak, yer değişebiliyorsanız, memnuniyetle... 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sayın Başkan, ben sıramı arkadaşıma veriyorum. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Ergüder; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; takdim tehir yapmak suretiyle sırasını bana veren değerli konuşmacılara arzı teşekkür ede
rim. 

16 Aralık 1994 Cuma günü, yüksek huzurunuzda bulunan, 1995 yılı Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin konsolide bütçesinin, Adalet Bakanlığını alakadar eden kısmı hakkında, Anavatan Par
tisi Grubu adına ve Grubumu temsilen, düşüncelerimizi, eleştirilerimizi, önerilerimizi takdim et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, saygı ve sevgilerimi arz ederim efendim. 
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Unutulmamalıdır ki, adalet mülkün temelidir ve adalet çökünce, çökmeyecek değer yoktur. 
Değerleri çökmüş, kokuşmuş bir toplumun yükselmesi, hatta yaşaması mümkün değildir. Tek bir 
karardaki adaletsizlik dahi, topluma yönelmiş bir tehdittir; çünkü, toplum, hâkimin koruması altı
na konulmuştur ve Borten'in dediği gibi, "insanlığın en güzel vazifesi, adalet dağıtımıdır." Bu en 
güzel vazife, en iyi kürk veya cübbenin giyilmesiyle değil-, ilim, dürüstlük, fazilet aşkı ve adalet 
gayretiyle gerçekleştirilebilir. ' 

Adalet, maddî bir olgu değil, manevi bir duygu ve bu duyguyla olguların değerlendirilmesidir. 
Adaletin karşıtı zulüm, yani. gadr ve haksızlık, hakka tecavüzdür. Pascal, "Kuvvetsiz adalet aciz, 
adaletsiz kuvvet de zalimdir" demiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz, bir hadisinde "adil bir hü
kümdarın 1 saatlik ibadeti, başkasının yetmiş yıllık ibadetine eşittir" buyuruyorlar. 

Asırlardır denildiği gibi, adalet mülkün temeli, adliyeci de temel taşıdır. 
Bu anlatımlardan sonra, düşünürlerin, peygamberlerin, büyük hukukçuların ve toplumbilim

cilerin adalet hakkındaki-fikirlerini arz edeyim efendim: 
"Hürriyetin de, müsavatın da, adaletin de nokta-i istinadı, hakimiyet-i milliyedir." Mustafa Ke

mal Atatürk. 
"Herkese, kendisine düşeni vermek adalettir." Upianus. 
"Devlet mefhumunun en yüksek ifade vasıtası, adalettir." Eflatun. 
"Ulu Tanrı, hakkı ve adaleti yerine getireni yargılar ve ona uyana rahmet eder." "Bir saatlik 

adalet bin saatlik ibadetten hayırlıdır." Hazreti Muhammcd Efendimiz. 
"Zulüm avludan girerse, adalet bacadan çıkar." Kaşgarlı Mahmut. 

"Adalet olmayan yerde sefalet olur." Türk atasözü. 
"Şeriatın kestiği parmak acımaz." Türk atasözü. 
"Adalet korkusu usluluğun başlangıcıdır." Fransız atasözü. 
"Avukat, masumlajın müdafii, adaletin müzahiri, yetimlerin hamişidir." 
"Adalet beşeriyetin en âli bir mefkûresidir." İrving 
Adaleti ve adliyeciyi tarif etmek isteyen hukukçular ve düşünürlerin bu güzel görüşlerinden 

sonra, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yargı organlarının işleyişini ve vatandaşlara adaletin tevzi-
inde nasıl çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların, adaletin tecellisinde, sistem olarak, çağdaş olup 
olmadığını görüşmenin zamanının geldiği kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, adalet sisteminin iyi işlemediğini söy
lemek için insafsız olmak gerekir; ama, şunu da söylemek gerekir ki, adliyemizin çağdaş bir şekil
de çalıştığını, hak arayan vatandaşların haklarının süratle verildiğini, hâkimlerimizin, yardımcı per
sonelimizin, savcılarımızın, hatta müstakil çalışan avukatların ve Hazine avukatlarının durumları
nın iyi olduğunu söylememize imkân da yoktur. 

Adliyemizde yapılması gereken çalışmalar hakkındaki önerilerimizi arz ediyoruz: 
Adliye binaları ve hapishanelerimizin idaresinin çağın icaplarına uygun olarak yürütüldüğü 

münakaşa edilemez haldedir. Hapishanelerimiz, insan sağlığı ve güvenliği bakımından fevkalade 
ilkeldir. Sık sık basında duyulan, tünel açmak suretiyle firara teşebbüsler, bunun birer misalidir. 
Toplu infaz sisteminin, hem sağlık hem de ahlak bakımından zararlarını buradan anlatmaya lüzum 
yoktur. Bu balamdan, yeni ceza ve tevkifevlerinin, bilimsel bir şekilde, amaca uygun olarak inşası 
elzemdir. 
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Adliye binalarının, bugünkü haliyle, yargının ve yargı mensuplarının adalet ve fazilet görev
lerini yaparken, -hiç de mesleğin onuruyla uyuşmayan bir hakikattir- sağlıksız apartmanlarda, baş
ka meslek ve işverenlerle iç içe, bakımsız binalarda adalet tevziinde sıkıntılar doğmaktadır. Ada
let Bakanlığının, bizzat, sahip olması lazım gelen, hapishane ve adliye binalarının çok yüklü kira
larla tutulduğu, 637 tane hapishane binasının bulunduğu, toplam 813 adliye binasının olduğu, yal
nız, İstanbul'da milyarlara varan kira bedelleri ödendiği, adliye mensuplarının lojman ihtiyaçları
nın hâlâ tamamlanmadığı bir hakikattir. 

Biraz da adliye görevlilerinin maaş ve ücretleri üzerinde durmak istiyorum. Türkiye'nin eko
nomik durumunu biliyorum. Türkiye, zengin bir devlet değildir; ama, zengin olma yolundadır. Bi
naenaleyh, maaş ve ücretlerin tevziinde mümkün olduğu kadar adaletli davranmak mecburiyeti var
dır; kabul ediyorum. Ancak, ordu ve adalet gibi müesseseleri kurmuş cumhuriyet devletlerinde -
benden dahi rızkımı almak suretiyle- orduya ve hâkimlere ve hakim yardımcılarına para vermek 
mecburiyeti vardır. Binaenaleyh "bütçemiz denk değildir, enflasyon yükü ağır bir şekilde toplu
mun üzerindedir, ben hâkimlere fazla para veremem" dediğiniz zaman, cumhuriyet tehlikeye girer 
Sayın Bakanım. Çünkü, dünyanın herhangi bir ovasında veya dağında bir devlet kurmaya karar 
verdiysen, evvela milleti bulacaksın; arkasından, askeri bulacaksın ve arkasından da adaleti bula
caksın. Ekonomi adaletten sonra gelir. Evvela, millî hâkimiyet, ordu ve millet, arkasından yargıç 
gelecek. Yargıçsız bir toplum çürür. İşte, biz de yavaş yavaş sıkıntılara girmeye başlıyoruz. 

Yüksek Heyetinize bir misal arz edeyim: Acaba, derecesi 9/1, ek göstergesi 620 olan bir hâ
kim adayı ne kadar maaş alıyor... Ne alıyor Türk hâkimi; 11 milyon 572 bin lira. Afedersiniz, ya
ni o kadar üzülüyorum ki... Ben bunu Hükümetin kabahatidir diye ileri sürmüyorum, geçmiş cum
huriyet hükümetlerinin kabahatidir. ' 

Size bir ihbarda bulunayım, Sayın Bakanım benden gençtir, ona da ihbar edeyim. Türkiye'de 
ve genellikle demokratik memleketlerde siyasî idareler hâkimlerden hiç hoşlanmaz. Bunu bir tara
fınıza koyun, bir tarafımza yazın. Krallar, zaten hiç hoşlanmaz. Çünkü hâkim, insanın en büyüğü, 
Allah'a en yakın olan bir vicdana sahiptir. Ama bu, neyle olmuştur; kültürle mi olmuştur; hayır. 
Adalet hissi doğuşta vardır. Allah'tan mirastır. Dünyanın en vahşi memleketinde, bir cenin ana rah
mine düştüğü zaman adaletle üflenir, adaletle süslenir, hele dünyaya geldiği zaman adildir o. Bina
enaleyh, adalet insanın kendinde meknuz, vicdanında vardır. Krallar, reisicumhurlar, başbakanlar, 
kabile reisleri adaletten hiç hoşlanmaz. Çünkü bir gün bir kral, bir gün bir reisicumhur, bir gün bir 
başbakan hapishaneye düşebilir "yüce hâkim" diyebilir. Olay budur. 

Geçtiğimiz şu genç yaşlarımızda çok ihtilaller gördük, çok başbakanların, çok reisicumhurla
rın hâkimlere ne denli yalvardığını gördük "vicdanınıza sığmıyorum..." Ama, icrayı hükümette 
iken, hâkim maaşlarını artırmamaktan vahşi bir zevk duyarlardı, bunu da istitraden arz ediyorum. 

Bjraz daha aşağıya doğru iniyorum. 1 inci derecedin 4 üncü kademesinde, en son dereceye gel
miş, birinci sınıfa ayrılmış bir hâkim 19 milyon 6 bin Türk Lirası alıyor. Vakko'da bir kat elbise 35 
milyon, Beymen'de bir kat elbise 29 milyon. Demek ki, biz hâkimimize aylık maaş olarak bir kos
tüm parası veriyoruz. Bana söyler misiniz, hangi kokteylde bir hâkimi görebilirsiniz, hangi müsa-
merede bir hâkimi görebilirsiniz, hangi at yansında, hangi futbol maçında bir hâkimi görebilirsi
niz? Hâkim cemiyetten tecrit edilmiş vaziyette. Ona bir koyu lacivert elbise, bir smokin, bir frak 
veremiyor mu hükümetler? Niye vermiyor; çünkü, hâkimlerin fazla ayağa kalkmasından hoşlanmı
yor. Çünkü hâkim, adalet ve nasafetle, alıp tokmağını vurduğu zaman, bir devlet başkanı düşebilir. 
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İşte, bir kostüme, bir elbiseye layık görmüyoruz o hâkimi. Ondan sonra çıkıyoruz "yüksek adaleti
nize sığınıyoruz" diyoruz. 

Devam ediyorum, Adalet Bakanlığında, bir de birtakım insanlar var, yardımcı olarak çalışıyor
lar. Avukat, hâkim, adliye büroları diye yardımcı sınıflar var. Bunların durumu nedir: Türkiye'de, 
hemen hemen adaletin simgesi olan mahkemeye gittiğiniz zaman, bir mübaşir görürsünüz orada. 
Onların kıyafetleri hâkimlerin kıyafetlerinden muntazamdır. Bağırır "Ahmet oğlu Mehmet" gelsin 
diye. Bu, Türk adaletinin sesidir, bu, büyük bir adamdır; aldığı maaş 4 milyon liradır ve bu adam 
akşam evine nasıl gider yarabbi. Bir zeytinin 2 bin lira olduğu bir Türkiye'de, bir dünyada... Diğer
lerini de sayarsam üzülürsünüz. Hizmetliler, 4 milyon 486 bin, son kademedeki memur, 5 milyon 
764 bin. 

Sayın Bakanım, ne yapacaksanız yapacaksınız, adliye mensuplarını doyuracaksınız. Arkasın
dan geliyorum şimdi, ne yapalım diye. Adliye saraylarında, bilgisayar çağının başlatılmasını rica 
ediyorum. Çok ıstırap çekiyoruz. Adliyede, hâlâ kurşun kalemle notlar tutuluyor, icmaller yapılı
yor. Binaenaleyh, modern bir çağa gelmek istiyorsak, adliyeye, bilgiişlem sistemini mutlak suretle 
sokmamız lazım. Bunun da, ilgilisini yetiştirmemiz lazım. 

' Efendim, çözülemeyen ihtilaf davalarını halletmek için ne yapmamız lazım; Sayın Bakanım 
tahkime gidelim. Yüksek Heyetinize arz ediyorum: Davalı ve davacı mahkemeye gitmeden evvel 
bir mukavele akdeder. O mukavelede der ki, "aramızda bir ihtilaf çıktığı takdirde, köşe başındaki 
Ahmet ağa benim hakemimdir " ve bu suretle ihtilaf çıktığı takdirde, adliyeye müracaat etmeden 
tahkim dediğimiz sistemle, iki celsede bu iş biter. Bizde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, 
biliyorsunuz tahkim ihtiyaridir. Artık lütfen, getirin kanun tasarısını şuraya, ben grubumun adına 
söz vereyim, bunda politik taraf yok; 5 dakikada çıkaralım. Kimi çıkaralım: Milyonlarca davaları... 
Tahliye, lüzumsuz kira tespit davaları, sendikaların karşılaşmaları; bunları koyalım Beyefendi biti
relim; donsun bitsin bu iş, hâkimlerin işi azalsın. 

Gelelim en mühim meseleye -size ihbar ediyorum- Kadıköy Adliyesinden ve bütün Türki
ye'den, size birtakım rakamlar okuyacağım: "çek" denilen bir vesika çıkardınız ortaya; bu, ne ka
dar yanlış şey. Çek, ibrazında, namuslu adamlarca ödenmesi lazım gelen meşhudî bir senettir. Bu
gün, emremuharrer senet haline geldi efendim. Vadeli çek olur mu efendim; dünyada görülmüş 
mü? Aman Allahım, yarabbim, çekten dolayı mahkemeler ıstırap içinde. Öyle zannediyorum,, ya
nınızda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürü de oturuyordur; şimdi, rakam arz ediyorum: Şu hale 
bakın, 1993 yılında çıkarılan, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin , 
Korunmasına Dair Kanun sebebiyle, 1993 takvim yılında, 149 940 dava açılmıştır Beyefendi. Ne 
ıstıraptır bu... Bugün, gidin Ankara'da asliye ceza mahkemelerinin duruşma listelerine bakın; yarı
sına kadar karşılıksız çek davasıdır. Kaldırın bunları Beyefendi; ne alakası var hem ne oluyor, bi
liyor musunuz; size ihbar edeyim: Alacaklı, Türk hâkimini ve yargısını bir boksör gibi, emrinde tu
tuyor; aman efendim, nihayete ermeyin, bu hafta bana parayı ödeyecek diyor. Yargı organı alacak
lının bir nevi komisyoncusu gibi duruyor ve hâkimlik vakar ve haysiyetine aykırı bir harekettir bu; 
binaenaleyh, istirham ederim şunu, tamir edin bitirelim. 

Efendim, bir şey daha arz edeyim: Başımızın ikinci derdi de, icra mahkemelerinde devam eden 
davalar... Arz edebildim mi... Aman Allahım, yarabbim, tasavvur edin, icra mahkemelerinde 317 
666 dava açılmış; bu ne demektir Beyefendi? Yani, 500 lirayı ödememekten dolayı, mal beyanın
da bulunmamaktan, veyahut, taahhütten dolayı bulunmuyor, gidiyor ceza davasını açıyor. Hayret
tir, bu ceza davasında mahkeme, hüküm vermek mecburiyetinde ve affedemiyor. Yani, ne yapıyor; 
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affa çeviremiyor, paraya da çeviremiyor. Mesela, Sayın Bakanımın geçenlerde müthiş bir avukat 
gibi müdafaa ettiği Terör kanununda, mahkûma, para cezası verilebiliyor -Sayın Bakanım, entere
sandır bu; mukayese-i hukuk- ama, icra ceza mahkûmuna, para cezası verilemiyor. Binaenaleyh, 
halledin bu meseleyi efendim. Bunlar, siyasî olmayan davalardır. Hakimler, -afedersiniz- sırtların
da bu dosyaları taşımaktan kurtulsun artık, işte, adliyede reform, böyle olur. 

Geçenlerde, bizim de gayretimizle hazırlanan ve size takdim ettiğimiz, serbest teşebbüsten ge
len avukatların, hâkim olmasına dair kanun teklifini, beğendiniz mi; beğendiniz tabiî, gayet güzel. 
Boşalan kadrolara, piyasada bulunan avukatların, üniversite hocalarının tayininde fayda var. 

İşte, iki de bir söylüyorsunuz -ben de, bu lafa çok bozuluyorum- "çağdaş Türkiye, çağdaş Tür
kiye" diye. Efendim, merak etmeyin, çağdaş Türkiye'yi hemen yaratabiliriz. Sonra hoşuma giden 
bir şey daha söyleniyor "2000 yılı", deniyor. Bu 2000 yılı nedir, acaba kimin doğum günüdür? 
2000 yılını beklemeye lüzum yok. Bugün, yarın, Türkiye'de, dünyanın reform hareketlerini yapa
biliriz. Hele adliyede... 

Sayın milletvekilleri, sizlere Türkiye'de yargı ile ilgili, bir ihbarda bulunayım. Burada, şu an
da yargının çok değerli, kıymetli hâkimleri ve elemanları var. Şimdi, bir laf söyleyeceğim; hayır 
diyemeyecekler. O da, "Türkiye'de, en aşağı 500 milyar dolarlık bir servet yatıyor." Bunu, "nere
den çıkardın Orhan Bey" diyebilirsiniz; tedbirler, ihtiyati hacizler, mahkemelerde hıfzedilen her 
türlü eshamı tahvilât, bonolar, şirket temettü senetleri, dikkat buyurun beyler; haczolan ve bağla
nan gemiler, tedbiri ihtiyatiyle, tarlalar, yaylalar, ovalar, binalar, adliyenin emri altında duruyor ve 
işleyemiyor. Tedbir kararı vermiş veyahut da ihtiyatî haciz kararı vermiş. Tabiî, Türkiye'de kötü bir 
şey var; hepimiz biribirimizle davalıyız. Evvela,Şûrayı Devlet bakımından, devletle kavgalıyız. 
Ayrıca, kendi aramızda çok kavgalı bir milletiz. Herkes dava açıyor... Kurban olayım, herkes dava 
açıyor... Efendim, bu dava açma haklarını kısıtlayın biraz. Artık para cezası... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çok pahalılaştı. Kimse, dava açamıyor Sayın Ergü-
der. 

ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Açılmışlar da kâfi. Mümkün olduğu kadar müddetlere , 
zamanlara bağlayarak, bunları silelim süpürelim beyefendi. 

Efendimssözlerime devam ediyorum. En çok bayıldığım sözlerden birisi de şudur: Kanunu bil
memek mazeret sayılmaz. Nereden çıkmış bu söz efendim; kim için söylenmiş bu söz; çok ileri top
lumlar için söylenmiş. Telefonun, telgrafın rahat konuşulduğu, televizyonların bol olduğu ve gaze
telerin ucuz satıldığı bir memleket için söylenmiş. 

Benim, Kayseri'nin bir köyündeki hemşerim, bugün burada çıkardığımız bir kararı nereden öğ
renecektir? Farz edelim kendisi de yasak bir işle uğraşıyor, nereden öğrenecek ?.. Gazete okuyamı
yor; bugün, gazete okumak bir servet meselesi. 

"Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz" demek yanlıştır. Bu yüzden çok mağduriyetler meyda
na geliyor. Bunun da yolu -aslında güzel bir hukukî hükümdür- Sayın Bakanım, halkı tenvir ede
cek, çok şaşaalı ilanlarla, çıkan kanunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ayağına kadar götür
mektir. 

Resmî Gazete kaç para biliyor musunuz, Allah aşkına söyleyin Sayın Bakanım?.. Siz de bil
miyorsunuz. Resmî Gazete bugün 500 bin lira ; avukatlar da abone olamıyorlar. O halde ne yapa
lım: Adalet Bakanlığının -güçlü bir bakanlıktır- çıkan kanunları gazetelerde, televizyonlarda her-
gün neşretmek mecburiyeti vardır; buna da teşekkür ederim. 
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Gelelim şimdi en mühim meselelerden birisine : Şimdiye kadar bu kürsüde, bu konuda zatı 
devletlerine ve değerli arkadaşlarınıza bu bilgi söylenmiş midir, bilemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bizde Adlî Tıp diye bir müessese var; çok namuslu ve dürüst bir mües
sesedir. Biyoloji, kimya, gözlem, narkotik, hatta balistik var. Siz de sahip olduğunuz tabancaları 
yarın, öbür gün bir yerde ateşlerseniz, balistik şubesi tetkik eder. Bu Adlî Tıp müessesesi çok de
ğerli ve namuslu bilim adamlarından teşekkül etmiştir. Buraya senede 80 bin dosya gelir. 

Türkiye'de, Van'da, güneyde, Edirne'de, ırza geçmekten tutunuz, silah patlatmaya, babalık da
vasına varıncaya kadar, hatta, bazı hallerde, herhangi vakalarda olduğu gibi, grafik de dahil, 80 bin 
dava var, Azamî, 10 tane mütehassıs ile tabiî, bu yürümüyor. 

Yani, eski günlerimi hatırlıyorum, biz, duruşmaya giriyoruz hâkim " Orhan Bey, adlî tıptan ce
vap gelmemiştir. Bu sebeple, dosyanın beklenmesine ve duruşmanın, 26 Nisan saat 10.00'a bırakıl
ması ..." diyor. Biz de "peki efendim" diyoruz; bu mütemadiyen, devam ediyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Avukatlığa devam ediyor musunuz? 
HALÎL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Hayır efendim. Kanunen yapma hakkım var; ama, 

yapmıyorum. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Yaşlandınız artık. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sizi birkaç defa süpürürüm beyefendi. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Aynı Turtulyanos gibisiniz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yani, ihtisas sahibi oldu manasına kullanıyorlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Sayın Bakanım, sizden bunu bekliyorum. Siz, 
böyle şeylere meraklısınız. Şimdi, bu adlî tıp da nasıl bir reform yapabiliriz? "Akreditasyon" deni
len bir kelime var. Bunu burada kullandığım için özür dilerim Bu, adlî bir terimdir. Aslında akre
ditasyon sözcüğü, Latince kredibilis'ten (kredi) geliyor; yani, kredileşme. Mesela, sefirlerde, Gü
ney Amerika'daki sefaretlerde bir tane akredite başsefiri olur. Mesela, Meksika'da var; doğru söy
lüyorum değil mi efendim? 

Akreditasyonu açıklamak gerekirse; adlî tıptaki görev bu şekilde devam ettiği takdirde, Türki
ye'de büyük adlî hatalar başlayacaktır. Çok büyük adlî hatalar geçmişte de olmuştur; çünkü, bizim 
delil sistemimizde tek adam polistir. Polisin tuttuğu nedir; bir tane tabancadır veyahut sanıktır, ge
ri kalanları delil değildir. Bugün, Avrupa, çantayla delil topluyor. Kızın başına bir iş gelmişse, -
affedersiniz- külotundan, saçına varıncaya kadar çantanın içine koyuyor. Eğer bir otomobil kazası 
olmuşsa, direksiyonun âletinden, adamın kan gruplarına varıncaya kadar çantaya koyuyor, tahkika
ta öyle götürüyor; oradan da hâkime, hâkimin önüne geldiği zaman, her şey hazır... 

Biz bunlardan noksanız, yokluk içindeyiz. İnşallah şimdiye kadar adlî hataların yapılmamış 
olduğunu farz edelim; çünkü, insan ilmî beş bin sene evvel Ölen bir insanın kemiklerinden, zehir
lenme suretiyle mi, havasız kalmak suretiyle mi öldüğünü tespit edecek kudrette, yani bu hale ge
linmiş. Bü da ne hale gelmiş; bazı devletler bunu kabul etmişler. 

Ağzımı çok dolaştırıyorum, o halde kısacasını söyleyeyim: Adlî tıbbın Özelleştirilmesi denilen 
fikri zatı devletlerine takdim ediyorum. Delillerim var; bu da şöyle: bu işe, Almanya 1969' da, Da
nimarka 1974'te, İsviçre 1978'de, İtalya 1980' de, İngiltere 1990'da başlamışlar ve devam edip gi
diyor... Bunlar ne yapmışlar; ehliyetli bilimsel laboratuvarlann kurulmasına müsaade etmişler. İlk 
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sırada aklınıza şu gelir; efendim, bunlar suiistimal ederler... Hayır, ne alakası var. Adam, firma ola
rak yaşayacak. Öyle bir bilimsel laboratuvarlar ki, bunlar, narkotik üzerine, fizik üzerine, kimya 
üzerine, derdinizi götürüyorsunuz, iki üç saatte hallediyor; sonra da mahkemede... Bu, laboratuvar-
ların eserleri ve bunlara adliye bakanlığı prim veriyor. Dikkat ederseniz bugün, tıbbiyenin yanın
da Adlî Tıp Enstitüsü kurulmuştur ve orada çok değerli hocalar, mütemadiyen ders almaktadır. 
Hatta sizden de birtakım değerli hâkimlerimiz oraya gitmektedirler. Profesörle konuştum, rica etti, 
ben de, Bakanıma söylerim dedim. O arkadaşlarımızın, oradaki dersleri için zorluk çıkarmayın, on
lar da derslerine devam etsinler, çok kıymetli insanlar. Bu suretle, birtakım güzel bürolar kuruyo
ruz. Türkiye'de, hangi dalda olursa olsun, laboratuvarların akreditasyonuyla ilgilenen bir organ bu
lunmamaktadır. Özellikle, klinik biyokimya, bakteriyoloji, pataloji laboratuvarındaki uygulamalar
da karşılaşılan yanılgılar kamuoyunun bilgisi dahilindedir. 

Bireyler, kendilerini koruyabilmek için, aynı analizi birkaç laboratuvarda yaptırmaktadırlar; 
ancak, aynı çözümün, kriminal laboratuvar uygulamaları için geçerli olmayacağı açıktır. Buna bir 
misal arz edeyim: Şeker hastası olduğunuzu tasavvur edin; şekerinizi ölçtürmek için gidiyorsunuz, 
size sonucu veriyorlar; bakıyorsunuz ki, sizde araz yok. Başka bir laboratuvara gidiyorsunuz, o da 
başka türlü bir sonuç veriyor. 

Zaten, adlî tıp çalışırken kimlerden istifade ediyor beyefendi? Adlî tıp enstitüsündeki profe
sörlerden, doktorlardan istifade ediyor. Onlar, devamlı olarak adlî tıbba girip çalışamıyorlar; çün
kü bu, ücret ve zaman meselesi. O halde, biz, bu laboratuvarları açmak suretiyle "ben kandırıldım, 
adlî hata yapıldı" gibi sözlerden uzak olacağız ve adliyemiz daha modern bir hale gelecek. 

BAŞKAN — 3 dakikanız kaldı, Sayın Ergüder. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER(Devamla) — Efendim, çok teşekkür ederim. 

Adalet Bakanlığından istirhamım, biraz özel oluyor, özür dilerim; ama, bazı teşrihleri de yap
mam lazım. 

Sayın Bakanım; Genel Başkanım, genel başkan yardımcılarım, Partim, grup başkanvekillerim; 
en aşağı, benim kadar adalete inanmışlardır. Siyasî olmamak şartıyla, adalet konusunda hangi tasa
rıyı getirirseniz getiriniz evleviyyetle ve üstün olarak çıkarmaya hazırız. Adliye koridorlarında hal
kın ıstirap çektiğini, sizin de mümkün olduğu kadar bunların üzerine eğilmenizi, beyefendinin de
min söylediği gibi, adalete müracaatın çok pahalı olduğu bir memlekette, yavaş yavaş, bizzat ih-
kak-ı hakka giden müesseseler kurulduğunu zatı âlinize ihbar ediyorum. 

Zaten, okumalarınızla anlıyorsunuz, bugün İstanbul'da temerrüd gösteren bir borçlunun bana 
olan 1 milyarlık borcunu, avukata verip, icra takibi yapacağıma, Beyoğlu'nda, Kintoxs kısa mesa
fede adam öldürme şirketine götürüp verdiğiniz zaman, 250 milyon liranıza mal oluyor; ama, 750 
milyonunuzu 15 gün içerisinde alıyorsunuz; bu bir gerçek. 

Buna ait yasaları süratli bir şekilde getirmeniz lazım. Bakınız, idam cezalan için hani bazı ar
kadaşlar, "idam onur kırıcı iştir" diyorlar; ama, 450 tane dosya yukarıda duruyor; bu memlekette 
ya samimi olacağız, idamın onur kırıcı olduğunu söyleyeceğiz, 450 dosyayı halledip, Türk Ceza 
Kanunundan idam cezasını kaldıracağız ya da Beyoğlu'nda, şurada burada adam kesen, elalemi do
landıran, zavallı, evde kalmış dulları bacağından kesip, gırtlağım emen insanlarla mücadele için, 
devletin ve adliyenin çok güçlü olması lazım. Binaenaleyh, bu Parlamento, bu gücü, size her za
man verir, hiçbir zaman hayır demez. 
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Bugün, çek-senet mafyası sıkıntı vermeye başlamıştır. İstanbul'da bulunan avukat arkadaşları
mız iş alamaz hale gelmiştir. Binaenaleyh, Adalet Bakanlığı olarak, büyük hassasiyetle bütün bun
ların üzerine gitmek mecburiyetindesiniz. 

Son sözüm şudur: Türkiye'de redaeti ahlakiye başlamıştır. Türkiye'de kadın şirketleri kurul
muş ve kadın meta haline gelmiştir. Ahlak bozulmuştur ve daha da bozulacaktır. Televizyonlarda 
gece 12.00'den sonra seyrettiğimiz şeyler, bir aileyle beraber seyredilmeyecek kadar kötü şeyler
dir. Siz, aslında, Türkiye Cumhuriyetinin başsavcısınız. Kağıdı daktiloya geçirin ahlaka, adaba, di
ne, imana aykırı davranışlar vaki olduğu zaman yapın tahkikatı, verin asil Türk hâkimlerine ceza
larını versinler. Mutlu bir Türkiye ancak adalet ve nefasetle olabilir. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın Bahaddin Elçi, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Grubunuz adına söz süreniz benim önümde ikiye bölünmüş görünüyor. 
RP Grubu adına Sayın Fethullah Erbaş ve siz söz talebinde bulunmuşsunuz. Sürenin tamamı

nı siz kullanacaksanız, konuşmanız bu süreye sığmayacağı için yemek arası vereceğim; ama, bu sü
renin yarısını siz kullanacaksanız... 

BAHADDİN ELÇİ(Bayburt) — Sürenin tamamını ben kullanacağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine 10 dakika kalmıştır; Sayın El-

çi'nin, konuşma süresi 30 dakikadır; görüşmelere devam ettiğimiz takdirde konuşmalarını bölmüş 
olacağız. 

Bu nedenle, saat 14.00'te toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 
' • ' • • • . • 

Kapanma saati: 12.47 

_ @ . — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

_ © _ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum; 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(11771; 11754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Adalet Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Bahaddin Elçi; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar). 
RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1995 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum; bu vesileyle, gerek Grubum gerekse şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, adalet kavramı, son derece kutsal bir kavram. Adalet mülkün temeli. Adaletin 
zıddı zulüm ve karanlık. Bir toplumda adalete verilen önem ne kadar çok olursa, o toplumun bütün 
düzeni o derece sağlıklı olmuş olur. Bunun tam tersine, adalet kavramının yaralanması, aşınması, 
aynı zamanda adalet teşkilatının da aşınması ve yıpranmasına neden olacak, toplumdaki çöküşü da
ha da azdıracak mahiyettedir. Onun için, her şeyden önce, adalet kavramına ve Adalet Bakanlığı ve 
teşkilatı kavramlarına son derece titizlikle riayet etmemiz gerekmektedir. 

Bugün, bilindiği gibi, adalet ve hukuk sorunlarıyla karşı karşıya, iç içe bulunmaktayız. İyi ha
tırlıyoruz; 49 uncu ve 50 nci Hükümetlerin protokol ve programlarında, sürekli olarak, Anayasa 
başta olmak üzere bütün temel yasalarda, İçtüzükte bir reform vaadi vardı. O günden bugüne ka
dar üç yıl geçti de bugüne kadar hangileri yapıldı hangileri kaldı; bunları kısaca özetlemek istiyo
rum. 

Hükümetin, gerek protokol ve gerekse programında, 1982 Anayasasının sivil, katılımcı, çoğul
cu bir Anayasa olmadığından şikâyet etmek suretiyle, öncelikle bunun değiştirilmesi, sivil, katdım-
cı, çoğulcu bir anayasa, demokratik bir anayasa hazırlanması vaatlerini hatırlıyoruz; ama, maale
sef, o günden bugüne kadar, bu konuda çok ciddî adımlar atılabilmiş değildir. Yine, Seçim Yasası, 
Siyasî Partiler Yasası, Dernekler Yasasında yapılması vaat edilen değişikler de, maalesef, hâlâ bek
lemektedir. 
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Bugün, yargı sorunlarıyla ve hukukî sorunlarla iç içeyiz -bu zaman dilimi içinde bunların de
tayına girecek değilim ama- sayıları binleri aşan hâkim ve savcı açığımız vardır, sadece adlî mah-
kemelerdeki dosyalarımızın sayısı 10 milyonu aşmaktadır; hâkimlerimizin özlük hakları yeterince 
güçlendirilememiştir; maalesef, 2802 sayılı Yasa, hâlâ, Genel Kurulda, yarım kalan işler arasında 
bekletilmektedir. Yargı bağımsızlığının, yargıç teminatının yeterince sağlandığını söylemek müm
kün değildir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı tabiî olarak Adalet Bakam iken ve 
Bakanlık Müsteşarı da tabiî olarak Kurulun üyesi iken ve Adalet Bakanı, bir müfettişi görevlendi
rerek herhangi bir savcı veya yargıç hakkında rahatlıkla tahkikat yaptırabilme imkânına sahip iken, 
ülkede ne kadar yargı bağımsızlığı ne kadar yargıç güvencesi vardır? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; maalesef, bir senet ve çek mafyası gerçeğiyle karşı karşı
ya bulunuyoruz. Bu da, aynı zamanda, yavaş işleyen yargı ve pahalı yargının yanında, bir başka so
run olarak önümüzde durmaktadır. 

Meclis İçtüzüğü hâlâ değiştirilmeyi beklemektedir. Meclisimizin, daha etkin, daha verimli ve 
daha hızlı bir şekilde çalışabilmesini engelleyen nedenlerden en büyüğü, maalesef, İçtüzüktür. Bu 
konuda da ciddî bir adım atılabilmiş değildir. Bir Alman profesörünün bir Türk profesörüne söyle
diği şu sözü anımsamamak mümkün değildir: "İlerlersiniz ilerlemesine de, mevzuatınız müsait de
ğil." Ne kadar doğru söylemiş. Anayasa, ilerlememize ve sosyal barışı kurmamıza engel; İçtüzük, 
Meclisin verimli bir şekilde çalışmasına engel ve biz hâlâ bu sorunlarla iç içeyiz, bunların altında 
boğulmaktayız. 

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin uygulanmasında, bunların birbirleriyle olan münasebet
lerinde, maalesef, hâlâ sorunlar var. Parlamentonun üstünlüğü ilkesi, yeterince hayata geçirilebil-
miş değildir. Parlamentonun üstünlüğünden bahsedebilmek için, herşeyden önce, bilindiği gibi, ya
sama organının, yürütme organına rağmen burada çalışabilmesi gerekmektedir. Bu şartlar da, ma
alesef, ortada yoktur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bilindiği gibi, takriben iki asırdan beri, bir Batılılaşma sü
recini yaşamaktayız; öyle ki, sosyal hayatımızdan aile hayatımıza kadar, hayatımızın bütün alanla
rını Batılı ölçülere endekslemek, uyarlamak suretiyle, iki asırdan beri çırpınıp duruyoruz. İki asır
lık bu macera sonunda geldiğimiz nokta nedir diye baktığımız zaman, işte, iç barış tehlikede, eko
nomi batık, dış borç krizi, işsizlik, enflasyon, kan ve gözyaşı. O halde, iki asırlık bu yolda geldiği
miz noktaya baktığımız zaman, iyice düşünmek gerekir ki, bu geldiğimiz yolda bir yanlışlık yap
mışız; ya bu yol yanlış bir yoldur ya da bu yola girmeyi becerememişiz, başaramamışız. 

Japonya'nın, Batılı bir ülke olmamasına rağmen, Batı'nın sadece teknolojik gelişmesini almak, 
kendi hukukunu, kendi halkının değerlerini ve kültürünü korumak suretiyle geldiği noktayı, işte, 
hep beraber, ibretle görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk alanında da tam bir Batılılaşma sürecini yaşadık ve yaşamaya de
vam ediyoruz. Öyle ki, bir taraftan, hep şikâyetçisi olduğumuz -değiştirilmesi için hemen hemen 
tam bir konsensüs sağlanan- Anayasanın değiştirilmesi için gayret ederken, bundan şikâyetçi oldu
ğumuzu söylerken, öbür taraftan, aynı zamanda, doğal olarak ona uygun bir şekilde yasalar yapma
ya gayret ediyoruz, bir taraftan da, iç hukukumuzu dış hukukumuza uyarlamaya çalışıyoruz. Bu, ne 
kadar büyük bir çelişki. Mademki, demokrasi, halkın iradesi ve halkın istediğinin olmasıdır, o hal
de niçin, halkımızın kültürüne, değerlerine, kutsallarına uygun bir hukuk üretmiyoruz?!. Yoksa, 
Batılılar, bu konulan, bizden çok daha iyi mi biliyorlar? Herkesin de bildiği gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda, yani, hemen arkamda "egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" di-
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ye yazmaktadır. Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk milletinin ise, milletin isteğine uygun bir şekilde 
hukuk Kayseri Belediye Başkanının, talihsiz açıklamahr oldu, bunu kamuoyu biliyor, bu açıklama
larda bir suç var mıdır? Sayın İçişleri Bakanımız, bu konuda tahkikat yapmak üzere, bu belediye 
başkanlarını açığa almayı düşünüyorlar mı? 

Anıtkabir Komutanlığı, tören olmadığı günlerde Anıtkabir'in korunmasıyla görevliyken, yasa
ya göre, tören günlerinde Garnizon Komutanlığına ilave olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT 
de görevlidir. Düzeni oluşturmak zorunda değil miyiz?!. Hal böyleyken, iç hukuku dış hukuka 
uyarlamanın çabası niye? İşte, geldiğimiz nokta ortada. Avrupa Parlamentosu -dün izlediniz, hep 
beraber izledik- ne karar aldı; Teslime'ye, ifade özgürlüğü alanındaki mücadelesinden dolayı ödül 
verdi; öyle değil mi... Aynı zamanda, Avrupa Parlamentosu, bizim Gümrük Birliğine kabulümüz 
noktasında nazlanmaktadır. 

Şunu artık görmemiz gerekiyor: Çok iyi hatırlıyorum, Sayın İnönü, yaklaşık iki sene önce bir 
Avrupa seyahatinde bulunmuş, dönüşünde bir basın toplantısı yapmış ve aynen "bizim, Avrupa 
Birliğine alınma taleplerimize Batılılar 'iyi de, bayrağınızda hilal varken, siz nasıl oluyor da Avru
pa Birliğine girmek istiyorsunuz' diyorlar" demişti. 

Evet, "egemenlik milletindir" denilecek, burada Türk Bayrağı olacak; peki arkadaşlar, Avru
pa Birliğine girdiğimiz zaman, egemenlik haklarımız Batılı güçlere devredilmiş olmayacak mı!.. 
Egemenliğin bölünmesi, vatana ihanet olarak algılanıp, değerlendirilip, karşılığı, Türk Ceza Yasa
sının 125 inci maddesi gereği idam cezasıyken, toprak bütünlüğümüzü bölmeye ve egemenliğimi
ze yönelik hareketlere karşı son derece duyarlıyken, nasıl oluyor da egemenliğimizin tümünün Av
rupa Birliğine devredilmesi gibi bir çelişkiye düşebiliyoruz!.. Bütün bunların sebebi, bilerek veya 
bilmeyerek şartlanmamızda-; Batılılaşacağız, Batılılaşacağız, Batılılaşacağız... Geldiğimiz nokta 
neresi, görüyoruz. O halde, iç hukukumuzun dış hukuka uyarlanması noktasında, mevzuatımıza 
ters düşmek gibi bir yanlışı, bir çelişkiyi de beraberinde yaşıyoruz. Korkarım ki, yarın, bizden son
ra gelecek nesillerin "bugünkü Türk Ceza Yasasının 125 inci maddesine göre, halkın egemenliği
nin, bağımsızlığının, bölünmezliğinin Batılı ülkelere devredilmesi" gibi suçlamalarıyla, yargılama
larıyla karşı karşıya kalabiliriz. 

Evet, yolsuzluklar toplum hayatımızı tehdit etmektedir. Halkımızın, devletimize olan güveni 
kalmamıştır, kurumlarına olan güveni kalmamıştır. Gün geçmiyor ki, bir kanaldan, yazılı basın
dan, medyadan, yolsuzluklarla ilgili bir haber alınmış olmasın. Toplumumuz, böylesine büyük bir 
yara almakta ve güven bunalımı yaşamaktadır. Birbirimize güveriemezsek, halkımız devletine gü-
venemezse, hiçbir işi başarmamız mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarını, suçluluk oranı giderek artmaktadır. Suçluluk sebepleri ortadayken, suçu 
önlemek mümkün değildir. Sadece polisiye tedbirlerle, yasalarla suçu önleme imkânı yoktur. Suç
luluğun, moral, ekonomik, sosyal boyutları vardır; o halde ne yapmak gerekiyor; bu unsurları or
tadan kaldırmak gerekiyor, iç barışı nasıl sağlayabiliriz... Değerli arkadaşlarım, demek oluyor ki, 
suçluluk sebepleri ortadayken, suçu önlemek mümkün değildir; işte görüyoruz, gözümüzün önün
de giderek artmaktadır. O halde gelin, suçluluk sebeplerini tespit edip* onları ortadan kaldırmanın 
yollarını bulalım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce söyledim, Teslime, dünya nüfusunun 1/6'sını 
teşkil eden 1,5 milyarlık İslam âleminin inancına, kitabına açık bir şekilde sövebildiği için, ona Av
rupa Parlamentosu tarafından ödül verilmiştir. Burada, şöyle bir tehlike var: Orada bu ödül veril
mişken, ifade özgürlüğü adı altında Türkiye'de açılan bayrakla bunun bir münasebeti var mı diye 
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düşünüyorum. Evet, bir insan inanmayabilir, ateist de olabilir; ama, bu, ona başkalarının inancına 
saldırma hakkı vermemelidir. înanç özgürlüğü de zaten bu demektir; laiklik de, demokrasi de bu
nu gerektirir. 

Evet, ülkemizde çifte standartlar vardır. Dün haberlerde dinledim, dinleyenleriniz vardır; çok 
ünlü birisi, açıkça, Kürt askerinden bahsedebilmektedir. Ben burada "Kürt askeri" desem ya da bir 
başkası dese, hemen savcılar harekete geçer, gerekeni yaparlar. Sanki, bazılarının dokunulmazlık
tan daha büyük dokunulmazlıkları var; bazıları söyleyince, bazı şeyleri yapınca iyi oluyor da bazı
ları yapınca kötü oluyor. Yoksa, Batılılar gibi Batıcılar da çifte standartlı mı? 

BESTAMİ TEKE (Hatay) - Kürt askeri neymiş?.. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Şaşırmış o... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — İncelerseniz görürsünüz... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; burada, yine bir çelişkiyi daha ifade etmek istiyorum. Bi
liyorsunuz, Sayın Başbakan, geçenlerde, ülkemizin değerli hocalarından birisiyle görüştü diye "bu, 
laikliğe aykırı, demokrasiye aykırı" şeklinde büyük tepkiler aldı. Bunu herkes biliyor. Biz, aslında 
bir çelişkiyi ifade etmek istiyoruz. Bu da nedir; bilindiği gibi, Sayın Başbakan bundan bir süre ön
ce İsrail'e gitti; İsrail'de Cumhurbaşkanıyla görüştü, terörizme karşı işbirliği anlaşması yaptı, Arz-
ı Mev'ûd şerefine kadeh kaldırdı. 

Arkadaşlarım, bilindiği gibi, İsrail, teokratik bir devlettir, laik bir devlet değildir. Orada, Ku
düs Belediye Başkanı, Sayın Başbakana refakat edememiş. Niçin biliyor musunuz; çünkü, o gün 
cumartesiymiş... Yahudilere göre, cumartesi günü kutsal dinlenme günü olduğu için ona refakat 
edememiş. Tabiî, biz onu hoşgörüyle karşılıyoruz, ona saygı duyuyoruz, bunun aksi mümkün de
ğil; ama, Türkiye'de halkımızın en az yüzde 98'i Müslümanken, Müslüman olduğunu söylüyorken 
ve sadece yüzde 2'sini Rum, Ermeni ve Yahudi gibi gayri Müslim vatandaşlarımız oluştururken; 
cumartesi günü, doğal olarak Yahudi vatandaşlarımız için, onların inançlarına saygının gereği, ta
tildir, pazar günü de Hıristiyanlık inancına göre tatildir; bizde hem cumartesi tatildir, hem de pazar 
tatildir; ama, Türkiye'de cuma namazını kılabilmek bile sorun haline gelmektedir... İşte, böylesi bir 
ülkede laiklik de yoktur demokrasi de yoktur; demokrasinin ve laikliğin istismarı vardır ve biz, in
şallah, bir gün, laikliği laiklerin istismarından, demokrasiyi de demokratların istismarından kurta
racağız. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, laik devlet, bütün inanç gruplarına eşit mesafede bulunması gereken 
devlet demektir. Biz, şunu diyoruz: Devlet, Türkiye'de yaşayan Yahudi, Rum ve Ermenilere hangi 
mesafede duruyorsa, Türkiye'deki Türklere, Kürtlere, Alevîlere, Sünnîlere de aynı mesafede dur
malıdır. Biz, Türkiye'deki gayri Müslim vatandaşlarımıza doğal olarak tanınan hakların, nüfusu
muzun yüzde 98'ine de tanınması için büyük bir mücadelenin içindeyiz. Yani, bizim istediğimiz şu
dur: Devletimiz, nüfusun yüzde 98'ine ne yapsın; nüfusun yüzde 2'sine verdiği temel hak ve özgür
lükleri yüzde 98'inden esirgemesin. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - İnsaf yahu!.. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Bu, laikliğin de gereği değil midir! Bunun takipçisi olaca-

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği hakkında bir şey söylemek istiyorum: Geçenlerde, Kohl 
ne söyledi, hatırlayınız: "Avrupa Birliği, Hıristiyan bir birliktir, Müslümanların burada ne işi var" 
dedi. Başka, bir dünya yok mu; gelin, bu dünyamızı değiştirelim. Görüyorsunuz, yıllardan beri, bi-
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zi kapı önünde tutuyorlar; kapıyı çaldırıyorlar ve çirkin bir şekilde, bizi aşağılamak suretiyle, kapı 
önünde tutmaya devam ediyorlar. Bizi, içeri almayacaklar, almaları için, hilalin Bayraktan kaldırıl
ması, egemenliğin onlara devredilmesi lazımdır. Bunu yapmayacağımıza göre, bizi almayacaklar
dır; o halde, yeni bir dünyayı beraber kurmak zorundayız. 

Başörtü, hâlâ, üniversitelerimizin birkısmında sorun olmaya devam etmektedir. Bunlar, insan 
hakları ihlali değil de nedir!.. Batılılar, şu kadar zamandan beri Bosna-Hersek'i kan ve gözyaşına 
boğuyorken, hangi cesaretle gelip, bize insan haklan dersi vermeye çalışıyorlar!.. 

Biz ne yapıyoruz; hâlâ, onlarla bütünleşmeye çalışıyoruz. Bu, büyük bir çelişkidir arkadaşla
rım. 

Batı, hâlâ o vahşi batıdır, hâlâ çifte standartlıdır, hâlâ Avrupanın göbeğinde bir Müslüman ül
ke ve insan görmek istememektedir. Batı da bu manada, laik değildir. Evet, laikliğin özünde hoş
görü vardır; hoşgörü varsa, bizim ecdadımızın daha önce gayri Müslimlere gösterdiği hoşgörüyü, 
Hıristiyan Batılılar ya da Yahudiler, Müslümanlardan niçin esirgiyorlar? Demek ki, burada da bir 
çifte standart vardır. 

Demokratikleşme ve laiklik kavramları, ülkemizde, maalesef, kültür emperyalizminin bir so
nucu olarak, sürekli, tartışılagelen, ters algılanmakta olan çatışık kavramlardır. Laikliğe bir arka
daşımız bir şekilde mana verirken, bir başkası onu başka şekilde algılayabilmektedir. Bu ise, top
lumsal uzlaşmanın önünü kesmektedir. Kimine göre din özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün temi
natı sayılıyorken, bir başkasına göre din düşmanlığı olarak telakki edilmekte, algılanmaktadır. 

Bu yanlış algılama ülkemizde, maalesef, Türk-Kürt, Alevî-Sünnî, laik-dindar çatışmalarını 
körüklemektedir ve maalesef çok kötü bir duruma doğru gitmekteyiz.sosyal barışımız tehlikede. 
Bu da, laikliğin, din düşmanlığı şeklinde algılanmasından ve uygulanmasından başka bir şey değil
dir. 

Demokratikleşme iddialarının, laiklik iddialarının teorisinden değil de tatbikatından, laiklik 
ve demokrasi havariliği güden bazı kimselerin sözlerinden örnekler vermek istiyorum. Terörle 
Mücadele Yasasında değişildik yapan tasarı, Türkiye'nin, birkaç aydan beri gündemine girmiştir ve 
gündemine girdiğinden beri Türkiye'de huzursuzluğu, kamplaşmayı körüklemektedir; zaten, bili
yorsunuz, birçoğunun başını yedi, galiba, SHP'nin de başını yiyecek, Hükümetin de başını yiyece
ğe benziyor. Öyle bir tasarı ki, daha gelirken terör estiriyor. Bu, uzlaşmayı, bu, temel özgürlükleri 
nasıl sağlayabilecek; bu, barışa nasıl katkı sağlayabilecek?!. 

Sayın Karayalçın, geçenlerde Cumhuriyet Gazetesindeki bir mülakatında aynen şunları söylü
yor: "Laiklik karşıtı propaganda da terör içerir, şiddet içerir; bu, terör suçu sayılmalıdır" Evet, şu 
anda Türkiye'nin gündeminde olan 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasındaki değişikliklerle ilgili 
bu tasarının getirilmesini sağlayan Sayın Genel Başkanın laiklik konusundaki düşüncesini ifade 
etmek için bunları söylüyorum. Bu, büyük bir çelişki değil midir arkadaşlarım?!. 

Halkın parasını koruyamayanlar, çaldıranlar, halka büyük ihanet içindedirler. Kim ki, halkın 
parasını çalıyorsa, çalmasına, çalınmasına müsaade ediyorsa, o, şerefli değildir. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - 148 kilo altından ne haber,.. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Bunun gibi, dürüst olan kimseleri karalamak için bu iddi

ayı ortaya atanlar da aynı derecede şerefli değillerdir. (RP sıralarından alkışlar) 
15 trilyon liralık servetin hesabını bugün değilse bile yarın alacağız inşallah. Bizim gidecek 

başka bir yerimiz yok; biz şu anda Türkiye'deyiz, gidecek başka hiçbir yerimiz yoktur. 
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FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - 148 kilo altın nasıl oldu?.. 

BAHADDİN ELÇt (Devamla) — Şimdi, siz kendi pisliklerinizi temizlemeye çalışın. Bu ko
ku ortadayken, şu kokuşmuş köle düzeni buradayken, siz, Refahın önünü kesemezsiniz arkadaşım, 
mümkün değil... 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - "Pislik" ne demek... Sözünü geri alsın Sayın Baş
kanım... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Ben genel konuşuyorum; ASKİ pisliği, İSKİ pisliği, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığındaki pislikler... Bunların hepsi pislik değil mi? 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) — ASKİ sizin elinizde değil mi; bulun götürün, ne 
varsa ASKİ'de... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Bu ülkeyi temizleyeceğiz... Temizleyeceğiz...(RP sıraların
dan "Bravo" sesleri .alkışlar) 

Geçen bütçe konuşması dolayısıyla, Adalet eski Bakanı Sayın Oktay'ın da buradaki görüşleri
ni son derece kaygıyla izledik. Terörden, demokrasiden, demokratikleşmeden, laiklikten bahsedi-
yorken, Türkiye'de şu kadar artmakta olan Kur'an kurslarını, imam-hatip liselerini bir tehlike ola
rak gösterebiliyor. Bunu da, tabiî esefle karşıladığımızı söylemek istiyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Laik cumhuriyetin temellerine sal diriyorlarsa, elbette ki 
karşı olacağız. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Hani, sosyal devlet nerede, hukuk devleti nerede, demok
ratik devlet nerede? O konularda niçin bu kadar duyarlı olamıyorsunuz da, laikliği din düşmanlığı 
şeklinde tatbik etmek suretiyle, inançlar üzerinde baskı yapmak suretiyle, jakoben, faşist baskılar
la halkımızı yıldırmaya çalışıyorsunuz?!. Artık, bundan vazgeçin; yüzde 5'e indiniz, daha da aşağı 
doğru gidiyorsunuz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Laik cumhuriyete saldırıyorlarsa, elbette yaparız. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada, yine çifte standart var. Biraz 

önce söyledim, Sayın Başbakan, Batı dünyasına gittiği zaman, Batılılara, sürekli olarak "Türkiye'de 
din tehlikesi var, dinciler tehlikesi var, fundamentalizm tehlikesi var" mesajı veriyor; buraya gel
diği zaman da, bir hoca efendiyle görüşme ihtiyacı duyuyor. Bu görüşme ihtiyacını ve zaruretini 
duyması, bizi son derece sevindirmektedir; ama, siz, burada, ezan diyecek, bayrak diyecek, Kur'an 
diyeceksiniz, öbür tarafta, Batılılara gidip, Müslümanları jurnal edeceksiniz... Bu, çifte standart de
ğil midir değerli arkadaşlarım?!. İşte, din istismarı budur: İnşallah, bu istismarın da önünü alaca-
ğız.(RP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Çamur atma... İftira etme... İftira sizinki... Çamur atı
yorsunuz... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Bizim işimiz temizlik... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Yalancı!.. 
BAŞKAN—Sayın Elçi, 4 dakikanız kaldı; ona göre... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, niye tepki gösteriyorsunuz, yalan mı söylüyoruz... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Tepki değil... Dürüst olun; Bosna'dan getirdiğiniz sah
te komutanlar kim? 
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BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Biz, Bosna'nın yanındayız, Boşnaklardan yanayız ve Boş-
naklardan yana olmaya devam edeceğiz. Suplardan yana olmaya devam edenler de etsinler; ama, 
bunların hepsi halkımızın gözü önünde. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Hikâye sizinki, hepsi hikâye... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Evet, bu kadar dürüsttünüz de, bizim, yolsuzluğun önlen
mesi için iki sene önce verdiğimiz 240 inci maddeyle ilgili değişiklik önerini niye hâlâ komisyon
da tutuyorsunuz? Yolsuzluğun önünü kesmeye, temiz yönetimi kuramaya gelenler, iki sene önce 
verdiğimiz bu teklifi niye hâlâ getiremediler, niye komisyonda tutuyorsunuz?!... Kimilerinin çıka
rına gelmiyor, onun için değil mi!.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Darçın ile Mercümek'e gelmiyor. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Halk bizi tanıyor; biz halkın içindeyiz. 
Tekrar ediyorum, halkın parasını, halkın malını korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek ye

rine, emanetlerini almak suretiyle, onu fakirliğe, işsizliğe, sefalete götürenler; onun malını çalan
lar, yağma edenler; siyasî koltuklarını kendi çıkarlarına alet edenler, halkımıza ihanet etmektedir
ler. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Halk parayı size. emanet etmiyor, Mercümek'e emanet 
ediyor... 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Ülkemizde birkaç bin faili meçhul cinayet vardır; elimde 
bunların listesi var; ama, söylemeye utanıyorum. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Söyle!.. Söyle!.. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Arkadaşlarını, siz, gelin, faili meçhul cinayetleri önlemeye 
çalışın. Hani, Uğur Mumcu'nun katili nerede? Özgür Ülke Gazetesine yapılan sabotajın failleri ne
rede? Siz, gelin, bunları temizlemeye çalışın. 

Yolsuzlukları önleyemiyorsunuz, faili meçhul cinayetleri önleyemiyorsunuz, faillerini bulamı
yorsunuz; köyler yanıyor, buraları yangından kurtaramıyorsunuz, mağdur olan insanlara sahip çı-
kamıyorsunuz... Söyler misiniz lütfen, siz, devlet değil misiniz?! Ne işe yararsınız?! (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Temel hak ve özgürlükleri saglayamıyorsunuz, koruyamıyorsunuz•,• 
can güvenliğini saglayamıyorsunuz, koruyamıyorsunuz; mal güvenliğini saglayamıyorsunuz, koru
yamıyorsunuz... O halde burada durmaya ne gerek var.?! 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bildiğin bir şey varsa sen de söyle! 
BAŞKAN — Sayın Elçi, toparlamaya gayret edelim lütfen. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Bu ülkede barışı kuracağız. Çok zor; ama, Türkle, Kürdü, 

Sünniyle, Aleviyi, laikle, dindarı kardeş yapacağız. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Seçmene mesaj verme. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Bu barışı kurmaya mecburuz; yoksa arkadaşlarım, ülkemiz 

çok tehlikededir. Bakın, Sevr Antlaşmasını yeni baştan karşımıza dayatıyorlar, bizi bölmek istiyor
lar, birbirimizle çatıştırmak istiyorlar. Kimileri, maalesef, ülkemizi sürekli olarak kardeş kavgası
na götürmek istiyor. Biz kardeşiz, hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Bakın 350 milyonluk Hı
ristiyan âlemi kendi içindeki duvarları kaldırıp, tek devlet, tek hükümet, tek meclis, tek para olma
ya giderken, kendi aralarında bütünleşmeye çalışırken, hâlâ bizi parçalamaya uğraşıyorlar.. 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Dinli, dinsiz diye siz ayırıyorsunuz!.. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) •— Gelin, bu oyunu beraber bozalım diyoruz. Bu birliği ve be
raberliği inşallah sağlayacağız, yeni bir dünyayı beraber kuracağız, Batılılara rağmen kuracağız; 
ama, Batılılara zulmetmeyeceğiz; çünkü, bizim inancımıza göre, bir gayri Müsljme bile zulmet
mek, yanlıştır. Dünyada böyle bir ilke uygulanmadığı için, işte Çeçenistan'da olanlar, işte Saray-
bosna'da olanlar, işte Azerbaycan'da olanlar!.. Arkadaşlarım, artık, Birleşmiş Milletlere güvenebi
lir miyiz?!.. NATO'ya güvenebilir misiniz?!.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - O halde, Erbakan niye Amerika'ya gitti? 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — O halde, yeni alternatifler üretmek zorundayız. Onun için, 

biz diyoruz ki: Gelin, yeni bir dünya kuralım, İslam ülkeleri birleşmiş milletler teşkilatını kuralım, 
İslam ülkeleri savunma paktını kuralım, İslam ülkeleri ekonomik pazarını kuralım. Zulmetmeden 
güçlü olmak zorundayız. Onun için de, sanayileşmek zorundayız; güçlü olmadan bunları başarama
yız. • . ' • • ' ' • • / . ' • • • 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın kardeşim, peki, niye "kanlı mı, kansız mı, gelece
ğiz iktidara" diyorsunuz? • 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) ~ Kan olmayacak, gözyaşı olmayacak, zulüm olmayacak... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Genel Başkanın öyle diyor ama... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Sayın Gürsoy, bakınız, şunu paylaştığımızı sanıyorum, 

söyleyeyim; ben, Türküm ve Müslümanım... \ 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Elhamdülillah biz de Müslümanız. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Başka şey de olabilirsiniz, hiç kimse bir şeye mecbur değil. 
B A Ş K A N - Lütfen bağlayalım... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Benim nezdimde, bir Müslüman bir ateiste zulmederken 

ben o anda o ateistin yanındayım. 
BESTAMİ TEKE (Hatay) - Peki, Özgür Ülke... 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Türkle Kürt çatıştığı zaman, Türk Kürde zulmediyorsa, ben 

o anda mazlum olan Kürdün yanındayım. Böyle bir dünyayı beraber kuracağız. 
Arkadaşlarım, özet olarak, 1995 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi hayırlı olsun... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — PKK ile çatışıyoruz, Kürtlerle değil, saptırmayın. Kürtler 
bizim kardeşimiz. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Toplumumuzun bünyesine, kutsallığına uygun bir hukuk 
düzeni dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Elçi. 
Sayın Elçi, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Bu kusurları saydınız; tamam; yalnız, konuşmanızda geçen "bu pislikleri temizleyiniz" ifade

sini "kusurlarınızı temizleyiniz" olarak düzeltsek olur mu? 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) —Tabiî, ben, kim yaparsa yapsın, bütün pislikleri temizleye

lim diyorum. 
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BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) - Sayın Başkan, sayın hatip, konuşmasında, benim adımı vererek 
yanlış bir şey söyledi, izin verirseniz onu düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Önce şunu söyleyeyim; Avrupa Parlamentosunun, Türkiye'nin, 
Gümrük Birliğine girmesiyle ilgili olarak aldığı karar, son derece yanlıştır, haksızdır; Avrupa'nın 
çıkarlarına aykırıdır... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Avrupa'nın çıkarlarından bize ne... 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın konuşmacı, benim, Avrupa'dan bir dönüşümde, basında çı
kan bir yazıya atıf yaparak, orada bir konuşmacının, bana "sizin bayrağınızdaki hilal durdukça, biz, 
sizi almayız" şeklinde bir şey söylediğini, ifade etti. Zannediyorum basından okuyarak söyledi; bu 
yanlıştır. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Tekzip edildi mi? 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Bana hiç kimse, hiçbir resmî müzakerede böyle bir şey söyleme

di. O zaman da basında buna benzer birtakım sözler çıkmıştı. 
Teşekkür ederim. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun. (SHP sıralarından 

alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de-

ğerli üyeleri; Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, bizleri izleyen herkesi ve Yüce Meclisin bütün üyelerini, 
Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, yargılama, devletin egemenlik hakkını kullandığı üç temel organdan biridir. O 
nedenle, yargının sorunları, ülkenin ve toplumun sorunları ile iç içedir; onlardan soyutlanamaz ve 
ayrı düşünülemez. 

Bir ülkenin temelini, sağlam ve kendinden asla kuşku duyulmayan bir yargı sistemi oluşturur. 
Hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınarak, temel hak ve özgürlüklerin her türlü haksızlıklara karşı 
korunması, yargı erkinin göstereceği etkinliğe bağlıdır. Yargının, adalet dağıtımında hızlı işleme
si, hiçbir makam, kurum ve kişinin etkisinde kalmaması, hak ve adaletten ayrılmaması, hak ve öz
gürlüklerin güvencesi olmasıyla olanaklıdır. 

Yargının pek çok sorunu vardır. Bunların içinde en etkili ve güncel olanı, yargının ağır işle
mesidir. Bilindiği gibi, adaletin gecikmesi, hak kayıplarına neden olmakta, hakkın geç elde edilme
si, onu etkisiz ve anlamsız kılmaktadır. 

Yıllarca süren ve yurttaşı canından bezdiren davalar, çek ve senet karşılığı borç verip, alaca
ğını uzun süre alamayan insanların, yargı işleyişinin pahalı olması nedeniyle hakkını arayamayan-
ların, yargıya güveni giderek azalmış bulunmaktadır. 

Gerçekten, 1950-1960 yılları arası açılan davalardan 425'i, 1961-1970 yılları arası açılan da
valardan 1228'i, 1971- 1980 yılları arası açılan davalardan 10 614'U günümüze intikal etmişse, her 
yıl, cumhuriyet savcılıklarından, ağır ceza, hukuk ve icra mahkemelerinden milyonlarca dosya, sii-
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rekli olarak bir sonraki yıla erteleniyorsa, bunun temelinde yatan nedenleri iyi irdelemek, bulmak 
ve çözüme kavuşturmak hepimizin görevidir. 

Bundan başka, mahkemeler, Batı'daki örneklerinde olduğundan çok daha ağır bir iş yüküyle 
karşı karşıyadır. Örneğin, Batı ülkelerinde, ağır ceza mahkemesindeki _ yıllık iş sayısı en çok 
120'dir, bizde ise ryargıç ve savcı sayısının yetersizliği de gözetilerek- bu sayı; ağır ceza mahke
meleri için 300-350, asliye ceza mahkemeleri için 700-800, sulh ceza mahkemeleri için 1 000- 1 
200, asliye hukuk mahkemeleri için 750-800, sulh hukuk mahkemeleri için 1 000-1 200, asliye ti
caret mahkemeleri için 300-350, iş mahkemeleri için 500-1 500, icra tetkik mercileri için de 800-
900 olarak öngörülmüştür; ancak, uygulamada belirlenen azamî iş yükü sayısı büyük ölçüde aşıl
makta, mahkemelerimiz bu iş yükü altında ezilmekte, adil ve sağlıklı karar verememekte, bu da, 
yurttaşlarımızın yargıdan yakınmalarının başka bir nedeni olarak görülmektedir. 

Ülkemizde, davaların çabuk sonuçlanmaması, pahalı olması, haksızlığa uğradıkları konusun
daki yaygın kanı, insanları, hakkın zorla alımı gibi yasadışı yollara başvurmaya yöneltmekte, bu 
da, devlet açısından ayrı bir sakınca oluşturmaktadır. 

Üyesi bulunduğumuz İnsan Hakları Avrupa Komisyonu, davaların gecikmesini, adaletin ihla
li olarak kabul etmekte ve üye ülkeler yönünden mahkûmiyet kararları vermektedir. 

Öte yandan, 1982 Anayasasının 141 inci maddesinin son fıkrası, "Davaların en az giderle ve 
mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir" emredici hükmüne yer vermiş bulun
maktadır. 20 Ekim 1991 Genel Seçimleri sonunda oluşan 49 uncu Cumhuriyet Hükümeti, evrensel 
hukuktaki gelişmeleri, iç hukukumuzdaki durumu, yargının saydığımız bütün bu sorunlarını gör
müş, ortak Protokol ve Hükümet Programında konuya ilişkin olarak, "Adalet sistemi, günün ihti
yaçlarına uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulacaktır. Evrensel demokrasiye aykırı hüküm veya 
yapılanmalar, hangi yasada yer almış olursa olsun, bunların tümü evrensel değerler ve normlar çer
çevesinde değiştirilecektir " görüşüne yer vermek suretiyle, bütün bu aksaklıkların giderileceği ko
nusunda kamuoyuna taahhütte bulunmuştur. 

Ülkemizde yargrhın sorunlarının başında, Anayasadan ve yasalardan kaynaklanan engeller 
gelmektedir. Bunun yanında, teknik donanım, personel yetersizliği, bürokratik engeller ve maddî 
olanaksızlıklar diğer nedenleri oluşturmaktadır, 

Değerli üyeler, Anayasanın 125 ner maddesi, idarenin, her türlü eylem ve işlemlerine karşı, 
yargı yolunun açık olduğunu belirtmektedir; ancak, hemen ikinci fıkrayla, Cumhurbaşkanının tek 
başına yaptığı işlemler ve Yüksek Askeri Şuranın kararları yargı denetimi dışına çıkarılmış bulun
maktadır. 

Yine, 12 Eylül yöneticileri, Anayasanın geçici 15 inci maddesiyle, kendilerinin ve dönemle
rinde görev yapmış yöneticilerin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cçzaî, malî 
veya hukukî sorumluluk iddasının ileri sürülemeyeceğini ve bu maksatla herhangi bir yargı merci
ine başvurulamayacağını kabul etmişlerdir. 

Anayasanın 125 inci ve geçici 15 inci maddeleri, yargı denetimini sınırlandıran hükümler içer
mektedir. Yapılmışsa, yolsuzlukların, haksızlıkların soruşturulması engellenmektedir. Kamuoyu ve 
siyasal partiler, özellikle geçici 15 inci maddenin haksızlığını, yersizliğini her gün belirtmelerine 
karşın, hükmün bugüne dek kaldırılmamış olması hepimizin ayıbıdır diye düşünüyorum. 

Bugünlerde temiz toplum özlemi, kamuoyunda ve basında sıkça dile getirilmekte ve toplum
da kirliliğin, siyasette yozlaşmanın arttığı vurgulanmaktadır. Bu gerçekler karşısında idareimasla-
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hatçılık bir temel anlayış ve bir temel davranış biçimi olarak sürdürülemez. Siyasal iktidarın ve Yü
ce Meclisin, bu konuda topluma güven verecek anayasal ve yasal düzenlemelere ivedi olarak git
me zorunluluğu vardır. 

1982 Anayasasının 143 üncü maddesi Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişini 
düzenlemiş bulunmaktadır. Bu mahkemelerin varlığı doğal yargıç ilkesine aykırıdır. Ayrıca, adlî 
yargı yargıçlarına güvensizlik olarak da algılanmaktadır. Her ne kadar, bunların ihtisas mahkeme
leri olduğu ileri sürülmekteyse de, adlî yargıdaki ceza yargıçları, bu görevi rahatlıkla yapacak ni
telik ve yetenektedirler. Mahkemelerde asker üyelerin varlığı, buna, olağanüstü dönem mahkeme
si ya da sıkıyönetim mahkemesi görüntüsü vermektedir. En azından, mahkemeyi bu görüntüden 
kurtarmak gerekir. 

Yukarıda sözü edilen yargıç ilkesi gereği, suçun işlendiği yer mahkemesi, yetkili mahkeme
dir. Gerçek bu iken, suç işlendiği iddiasıyla yakalanan sanık veya sanıkların başka yer mahkeme
lerine götürülmesi, sorgulamanın ve yargılamanın uzamasına, dolayısıyla mağduriyetlere neden ol
maktadır. 

Yürürlükte bulunan Anayasa, gerek var olan siyasal partiler gerekse değişik toplum katmanla-
rınca benimsenmeyen ve 19 uncu Dönem Parlamentosunca değiştirilmesi istenen bir metindir. Si
yasal partilerin, baroların, işçi ve işveren temsilcilerinin, kamu çalışanları platformunun, Meclis 
Başkanlığının yeni anayasa hazırlanması konusunda değişik görüş ve önerileri bulunmaktadır. Ay
rıca, 49 uncu Hükümet Program ve Protokolünde, ülkemizin çağdaş ve tam demokratik sivil top
lum anayasası ihtiyacı içinde olduğunu, böyle bir anayasanın, katılımcı demokrasinin tüm koşulla
rını, insan haklarını, kişi hak ve özgürlükleriyle sendikal hakların en ileri ülkelerde görülen oranda 
yer almasını sağlayacak ve Türkiye'nin, uygar dünyayla bütünleşmesine yönelik önemli bir adım 
olacağını vurgulamıştır. 

Belirtilen bu gerçekler karşısında, bütün toplum katmanları, yasağı, kural; özgürlüğü, istisna 
olarak kabul eden böyle bir Anayasayı niçin değiştirmediğimizi, 19 uncu Dönem Parlamentosunun 
yeni bir sivil toplum anayasası yapma onurunu niçin taşımak istemediğini anlamamaktadır. 

Yargının ağır işleyişi, genelde hukuk mevzuatımızda yer alan değişik yasalardan da kaynak
lanmaktadır. Bu gibi yasalar, oldukça fazladır; her biri, yargının çabuk işleyişini engelleyen hü
kümlerle doludur. Bu hükümler hukukumuzdan ayıklanmadıkça, yargıdan yakınmayı önlemek de 
mümkün olmayacaktır. 

Hükümet, imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelerde yer alan insan haklarına ilişkin temel 
ilkeleri, ülkemiz ve toplumumuz için vazgeçilmez ön şartlar ve yaşamsal veriler olarak kabul et
miştir. Türkiye, dünyayla bütünleşmesi için, iç hukuku gözden geçirerek, onu güncel ve evrensel 
hale getirmesinin zorunluluğunu ve hukuk reformuna gerek duyulduğunu; bu reformun, Anayasa
dan başlayarak bütün iç hukukumuzu kapsaması gerektiğini programında belirtmiştir. 

Gelinen bu aşamada, Anayasada, 133 üncü madde dışında bir değişiklik yapmaya olanak bu
lunamamıştır. O halde, yapılması gereken, rejimin var olan temel yasalarını, bugünkü Anayasayı 
zorlayarak, son sınıra kadar demokratikleştirebilmektir. 

Adalet Bakanlığı, bu gerçekler ve düşüncelerin ışığında, yasalarımızda yer alan ve adaletin 
hızlı işleyişini engelleyen hükümlerin iç hukukumuzdan ayıklanabilmesi için, yargıda hızı ve etkin
liği artıracak çağdaş düzenlemeleri içeren adalette reform çalışmalarını başlatmak zorunda kalmış
tır. 
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12 tasarıdan oluşan bu çalışma tamamlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine su
nulmuş bulunmaktadır. Bu çalışmalar yaklaşık 500 yasa taranarak gerçekleştirilmiş ve yargımn ya
vaş işleyişine neden olan hükümler metinlerden çıkarılarak, yerine, yargılamada sürati sağlayan ve 
vatandaşın yargıya güvenini artırmayı amaçlayan düzenlemeler getirilmiştir. 

Söz konusu tasarılarla amaçlanan, yargının hızlandırılması, işlemlerin sadeleştirilmesi, yargı
lamada açıklığın sağlanması ve yargı işleyişinin kendisinden kuşku duyulmayacak bir düzeye çı
karılmasıdır. 

Değerli üyeler, kamuoyunca çok iyi bilinen bir özdeyiş aynen şöyledir: "Adeletin olmadığı 
yerde, din de diyanet de olmaz." Bu söz Yavuz Sultan Sclim'in, "camii yıkınız; ama, adaleti yık
mayınız" sözüyle bir araya getirildiğinde, adaletin, devlet ve halk açısından ne denli önemli oldu
ğu açıkça ortaya çıkar. 

İşte bu nedenlerle ve 2000'li yıllara gireceğimiz günlerin arifesinde, hukuk sistemimizde kök
lü değişikliklerin yapılmasına duyulan gereksinim daha da önem kazanmaktadır. Adalat Bakanlı
ğınca hazırlanan yargıda reform taşanları ile, yerel mahkemeler ile. Yargıtay arasında yer alan üst 
mahkeme oluşturulmakta, Yargıtaym iş yükü azaltılarak, asıl görevi olan içtihat üretmesine olanak 
tanınmaktadır. 

Hukuk Yargılama Usulü Yasasındaki değişikliklerle, sulh-asliye ayırımı kaldırılmakta; mah
kemeler tek yargıçlı hale getirilmekte; yargılama usulleri ikiye indirilmekte; davaların çabuk biti
rilebilmesi için, duruşma öncesi ön inceleme kurumu oluşturulmakta, karar düzeltme yolu kaldırıl
makta ve adlî tatil süresi kısaltılmaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasındaki değişikliklerle, Cumhuriyet savcılarına kamu davala
rını erteleme ve iddianameyi geri alma olanağı tanınmakta; mahkemelere, yeterli kanıt olmadan, 
kamu davası açılmasını önlemek için iddianameyi reddetme hakkı verilmektedir. Ayrıca, mahke
melerin kişiler ve kuruluşlarla doğrudan yazışma yapması sağlanmaktadır. 

İcra İflas Yasasında yer alan icra reisliği uygulamasına son verilmekte, alacaklılara, banka ara
cılığı ile ödeme kolaylığı getirilmekte; icra işlemlerinin kamu düzenine aykırı olması halinde, süre 
kaybına bakılmadan, şikâyet edilebilmesi kuralı kabul edilmekte, haczedilen malın takip tarihinde
ki değeri değil, yapıldığı tarihteki saptanacak değeri esas alınmakta; borcu karşılayacak malın hac-
zedilebilmesi halinde, borçlunun cezaî kovuşturmaya uğramaması ilkesi kabul edilmektedir. 

Bugün, mahkemelerin iş yükünün büyük bölümünü taşınmaz kiralarından kaynaklanan uyuş
mazlıklar oluşturmaktadır. Bu uyuşmazlıkları ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak için, kira tes
pit komisyonu, bir yenilik olarak getirilmektedir. Anılan komisyon, aylık ve yıllık kira artışlarını, 
her yıl mart ayı sonuna kadar saptayıp, ilan etmekle yükümlüdür. Böylece, kiralayan, yapacağı ki
ra artış oranını; kiracı da, ödeyeceği kirayı önceden bilecektir. Bu yolla, kira tespit davalarında uy
gulama birliği sağlanacak, kira artış oranındaki farklılık giderilecek, kiracı-kiralayan uyaşmazlığı 
en aza indirilecektir. 

Çek Yasa Tasarısı ile, bankaların çek hesabı açmaları sağlam esaslara bağlanmakta, gecikme 
faizi artırılmakta ve bankalardaki kısa vadeli faiz uygulaması esas alınmaktadır. Bundan böyle, ta
sarı kabul edilirse, fotokopi, ispat aracı olabilecek, bankanın sorumlu olduğu miktar da artırılabile
cektir. 

Öte yandan, bazı yasalardaki cezalar, adlî ve idarî para cezasına dönüştürülmekte, böylece, 
mahkemelerin ve cumhuriyet savcılarının iş yükünün hafifletilmesi düşünülmektedir. 
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Uzlaştırma Kurulları Yasa Tasarısı ile, konusu para olan uyuşmazlıkların yargıya intikali ön
lenmektedir. • 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemizde yıllardır tartışılan sorunlardan biri de adlî kol
luk gücünün kurulup kurulmaması olayıdır. Bize göre, bu kolluk kuvvetinin ivedi olarak kurulma
sına gerek vardır. İnsan haklarının evrensel boyut kazandığı, bu alanda yeni yeni hukuk kuralları
nın oluştuğu bir ortamda, biz, sanık arayışını, bunları yakalayıp yargıya teslim etme işlevini, artık, 
kentlerde karakol polisine, kırsalda jandarmaya bırakamayız. 

Bu konuda yetişmiş, uzmanlaşmış adlî kolluk gücünü oluşturmak ve bu görevlileri cumhuri
yet savcılarının emrine vermek, hem yargıda hızlı işleyişe güç katacak hem de faili meçhul cinayet 
sanıklarının yakalanmasına katkı sağlayacaktır. O nedenle, Bakanlıkça hazırlanmış bulunan bu ta
sarıyı yürekten desteklediğimizi belirtmek istiyorum. 

Reform tasarıları içerisinde yer alan ve çok önemli gördüğümüz bir başka konu da Ceza İnfaz 
Yasa Tasarısıdır. Bu tasarı ile, dağınık infaz mevzuatının toplanarak yasal düzene oturtulması; ce
zaevlerinin, fiziksel yapısının değiştirilmesi; cezaevi yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilmesi; 
çocuk ıslahevlerinin, çocuk eğitim kurumları haline getirilmesi; cezaevlerinin dış korumasının 
Adalet Bakanlığına bırakılması; cezaevleri iş yurtlarının yeniden düzenlenmesi; cezaların infazın
da hükümlü ve tutukluya yargıç güvencesi getirilmesi; hükümlülere daha uygun barınma, sağlık 
koşullan ile dengeli beslenme uygulanması; hücre hapsi cezasımn kaldırılması; zincir ve demire 
vurmanın yasaklanması; cezaevlerinden nakillerde, doktor konrolü ve cezaevlerinden salıverilen 
hükümlülere koruma hizmeti verilmesi, getirilen yenilikler arasındadır. 

Değerli üyeler, bütün bu değişiklikler, yargıya hız kazandırarak, davaların bir an önce sonuç
lanmasını sağlamayı, vatandaşın, yargıya ve devlete olan güvenini artırmayı amaçlamaktadır. An
cak, sadece, yasal düzenleme yetmemektedir. Sonuçta, bütün bunları yapacak olan insandır. Yar
gıda görev alan yargıç ve savcıların, son yıllarda, özlük haklarında büyük düzelmeler olmuştur. 
Böylece, yargıçlık ve savcılık mesleği çekici hale getirilmiştir. Mahkemelerin ağır iş yükünün bü
yük bölümü, kalem personelinin omuzlarındadır. Bunların da aylık ve özlük haklarının iyileştiril
mesi zorunludur. 

Cezaevlerinde, yargıda, hâkimlik ve savcılık kadrolarında büyük personel açığı bulunmakta
dır. Bu açığın giderilmesi, yargı erkinin etkinliği bakımından yerinde olacaktır. 

Ayrıca, yargılamada işleyişe hız kazandırmak bakımından, otomasyona geçişin sürdürüldüğü
nü biliyoruz. Bunun hızlandırılması, adaletin, vatandaşa güven vermesi açısından gereklidir. 

Ceza infaz kurumlarımızın sayısı 602'dir. Bunların büyük bir bölümü, onarım dahi kabul ede
meyecek niteliktedir. Cezaevleri, asgarî standartlara uygun bulunmamaktadır. Cezaevlerinin hiçbi
rinde, güvenliği artırıcı teknik donanım yoktur. Proje ve yapım aşamasında, kaçışlara karşı gerek
li önlemler alınmamıştır. Pek çoğunda, elektrik, aydınlatma, ısıtma, soğuk su ile pis su arıtma tesi
satları sağlam değildir. Yine, bu cezaevlerinde, yeterli dış güvenlik sahası bulunmamaktadır. Özel
likle, büyük şehirlerdeki cezaevleri binaları, yoğun yerleşim bölgeleri içerisinde kalmıştır, 

21.11.1994 tarihi itibariyle, 43 terör cezaevinde, toplam 8732 hükümlü ve tutuklu bulunmak
tadır. Aynı tarih itibariyle, adlî tutuklu ve hükümlü sayısı 20 bin dolaylarındayken, bu sayı, bugün, 
35 543'e ulaşmıştır. 

Cezaevlerinde koğuşlar 40, 60, 80, 100, 110 kişiliktir. Çağdaş infaz sisteminden amaç, tutuk
lu ya da hükümlüyü, eğitip, topluma kazandırmaktır. Cezaevlerimizde, bugün, bu yapılamamakta-
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dır. Ortam gereği, yapılması da mümkün bulunmamaktadır. 

Cezaevlerinde yönetim üç başlıdır; dış güvenlikten jandarma, iç güvenlikten cezaevi yönetimi 
sorumlu bulunmaktadır. Ayrıca, infaz savcısı ataması nedeniyle de, Yüksek Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu devreye girmektedir/Cezaevlerindeki bu çok başlılığın ivedi olarak giderilmesinde yarar 
bulunmaktadır. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin burasında, son yıllarda çok tartışılan düşün
ce ve anlatım özgürlüğü üzerinde özetle durmayı gerekli ve yararlı görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, düşünce suçu, çağdaş dünyanın kabul etmediği, yazılı metinlerinden çı
karıp attığı bir suçtur. Ülkemizde yaşanan birçok olumsuzluk, burada da kendisini göstermektedir. 
Ülkemizde, düşünce suçu, son günlerde. Terörle Mücadele Yasasında yapılması söz konusu olan 
değişiklikler nedeniyle yine gündeme gelmiş; bu Yasada yapılacak değişikliklerin, özellikle, 163 
üncü maddeyi geri getireceği, yoğunlukla ileri sürülmüştür. 

Biz, parti olarak, ulusal bütünlükten, iç barıştan, ülkemizde yaşayan bütün insanların kardeş
liğinden ve düşüncelerini özgürce söylemelerinden yanayız; ancak, teröre ödün veren davranışla
rın, cebir, şiddet ve tehdidin karşısındayız. 

Terörle Mücadele Yasa Tasarısına bu açıdan baktığımızda, 163 üncü maddenin geri getirilme
diği görülecektir. Çünkü, 163 üncü madde, özünde, üç suç öğesi içermektedir. Bunlardan biri, dev
letin sosyal ve ekonomik veya siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, dinî esas ve 
inançlara uydurmak amacıyla, cemiyet kurmak, düzenlemek ve idare etmek veya böyle cemiyetle
re girmek ve başkalarını bu cemiyetlere girmeye zorlamak suç olarak gösterilmiştir. Burada görü
leceği gibi, soyut, laikliğe aykırı cemiyet kurmak suç olarak belirlenmiş, cebir, şiddet ve tehdit öğe
leri aranmamıştır. 

Tasarının 7 nci maddesinde ise, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen, cumhuriyetin temel 
niteliklerini değiştirmek amacıyla terör örgütü kuranlar veya böyle bir örgütü yönetenler cezalan
dırılmaktadır. 

Terör, sonuçta cebir, şiddet ve tehdide dayalı olacağından, Türk Ceza Yasasının yürürlükten 
kaldırılan 163 üncü maddesinden farkı, cebir, şiddet ve tehdidi içermesidir. 

163 üncü maddedeki ikinci suç, propaganda ve telkin suçudur. Bununla, laikliğe aykırı olarak, 
devletin, sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî temel düzeni, dinî esas ve inançlara uydurmak ama
cıyla, dinî duyguları veya dince kutsal sayılan şeyleri alet ederek, her ne suretle olursa olsun, pro
paganda yapan veya telkinde bulunanlar cezalandırılmaktadır. 

Tasarının, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ise, yasanın, birinci maddesinde tanımlanan te
rörü ve 3 üncü, 4 üncü ve 7 nci maddelerde yazılı suçları, açıkça tahrik ve teşvik edenler veya öven
ler ya da bu amaçla, toplantı, gösteri yürüyüşü düzenleyenler, böyle yürüyüşlere katılanlar, bu ör
gütleri, alenen, açıkça övenler cezalandırılmaktadır. • 

Görüldüğü gibi, tasarıdaki bu düzenlemenin, Türk Ceza Yasasının yürürlükten kaldırılan 163 
üncü maddesinde yer alan suç tipiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira, tasarıyla, terör suçlan ve te
rör örgütlerinin övülmesi yasaklanmaktadır. 

163 üncü maddede yer alan üçüncü suç tipi ise, kişisel nüfuz veya menfaat temin etmek mak
sadıyla, dinî veya dince kutsal sayılan şeyleri veya dinî kitapları alet ederek, her ne suretle olursa 
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olsun, propaganda yapmak veya telkinde bulunmak eylemi suç sayılmaktadır. Tasanda, böylesi 
eylemleri cezalandıran bir hüküm de bulunmamaktadır. 

O nedenle, bunu bahane edip, bir bardak suda fırtına koparmanın anlamını görememekteyiz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; düşüncenin ve anlatım özgürlüğün suç olmadığı bir Tür

kiye diliyorum. Adalette reform taşanlarının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyo
rum. 19 uncu Dönem Meclisinin böyle bir reforma öncülük etmesini ve taşanları yasalaştırmasını, 
Bakanlık bütçesinin ülkemize, halkımıza ve çalışanlarına yararlar getirmesini diliyorum. 

Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına, içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (SHP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, teşekkür ederim. 

Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Yalçın Öğütcan'ındır. 

Sayın Öğütcan, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; bana ayrılan süre içerisinde, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına görüş ve düşüncelerimi açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, 
şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyonım. 

1991 yılından beri, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu âdına konuş
mak, bana nasip oldu; ama, üzülerek ifade ediyorum ki, bu kürsüde üç bütçe konuşmamda da di
le getirdiğim, -hâkim ve savcıların aylıklarının düzenlenmesi hariç- adlî sorunlann çözümlendiği
ni görememenin üzüntüsü içerisindeyim. 

Koalisyonu oluşturan her iki partinin, yargı sorunlan konusundaki görüşleri aym doğrultuda 
olmasına rağmen, 12 Eylül hukukunun en önemli kalıntısı olan 1982 Anayasası, Anayasa değişik
liği için yeterli çoğunluğa sahip olamadığımızdan dolayı, ne yazık ki, bütün kurum ve kurallarıyla, 
daha doğrusu hukuksuzluğuyla yürürlüktedir. 

Anayasa değişiklik tartışmaları, geride kalan çalışma günlerinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin gündemine tekrar gelmiş, Anayasanın başlangıç bölümüyle 14, 15, 24, 33, 51, 52, 53, 67, 
68, 69,76, 82,84, 135 ve geçici 15 inci maddelerinin değiştirilmesi istenmiş, bazılarında anlaşma 
sağlanmasına rağmen, başarılamamış; ancak, yargı bağımsızlığını engelleyen Anayasanın 159 un
cu maddesi, her yıl bütçe görüşmelerinde, bugün olduğu gibi, hatiplerin tümü tarafından dile geti
rilmesine rağmen, değişiklik önerisi olarak Anayasa Komisyonuna veya oluşturulan komisyona 
getirilmemiştir. 

Dilimizde tüy bitmesine rağmen, değişiklikler kapsamında, usanmadan, bir kez daha, İktidar 
ve muhalefet milletvekillerine sesleniyorum: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İktidarın güdü
münden kurtarılmalıdır. Kendi kademelerinden seçilecek üyelerinden oluşacak Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunun ayrı bir bütçesi ve sekreteryası olmalı; böylece, zaman zaman, bakanlığın 
etkisi altında kaldığı söylentileri önlenmelidir. 

İster serbest çalışsın ister kamu kesiminde avukatlık yapsın, bütün avukatların malî ve ekono
mik sorunları çığ gibi büyümektedir. Avukatlık Yasasıyla ilgili değişiklik teklifi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündeminde olmasına rağmen, bir türlü çıkarılamamıştır. 

Kamu avukatlarının maaş durumu, ücret alanların çok gerisindedir. Hayat standardı uygulama
sı ve Gelir Vergisi, gerçek gelir üzerinden alınır hale getirilmelidir. 
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Adlî personelin durumu ise içler acısıdır. Bu personelin maaş durumları, önümüzdeki günler
de mutlaka düzeltilmelidir. 

Anayasamız, hukuk dilinde "kuvvetler ayrılığı" denen sistemi benimsemiş, yargıyı ayrı bir 
kuvvet olarak göstermiş; ama, nedense, yargıyı diğer iki güce karşı arka plana atmış, üvey evlat 
muamelesi yapmıştır. 

Geçmiş iktidarlarda olduğu gibi, İktidarımızda da, adalet hizmetlerine gerekli önem verilme
miş, millî gelirden yeteri kadar pay ayrılmamış ve yargıya çok az yatırım yapılmıştır. 

Bana ayrılan süre içerisinde, çok önemli olduğuna inandığım, güncel ve büyüyen bir sorun 
olan, adaletin gecikmesi ve alınacak önlemleri konu ederek konuşmamı tamamlayacağım. 

Hızlı kentleşme, köyden şehre, şehirden köye göçler, teknolojik gelişmelerden adaletin gerek
tiği şekilde faydalanmaması, toplumsal sorunların artması, toplumsal olaylar karşısında yasaların 
yetersizliği ve çağa uygun düzenlemelerin yapılmasının gecikmesi, yargı iş yükünün artması ve ye
tersiz kadrolar, adaletteki gecikmeleri birlikte getirmiştir. 

Geciken adalet, adalete olan güven duygusunu sarsmaktadır. Hukuk yargılamasının asıl ama
cı, adaletli karar vermektir. Uyuşmazlığı çözen kararın, gecikmeden, basit bir yargılama,sonucun
da ve ucuz bir biçimde verilmesi halinde adaletli olduğundan söz edilebilir. Bugün, vatandaşından 
yargıcına kadar, yargı mekanizmasının içerisinde bulunan veya bu mekanizmayla ilgisi olmayan 
herkes, yargılama aracının tıkandığından, iyi işlemediğinden, dolayısıyla, adaletin geç tecelli etti
ğinden yakınır durumdadır. 

Ülkemizde, davaların, Batı ülkeleriyle mukayese edildiğinde, çok uzadığı bir gerçektir. Bir 
ömrü aşan süre devam eden davalar sebebiyle, davacısı da davalısı da, zaman kaybından dolayı 
mağdur duruma düşmektedir. Bu nedenle, hak kaybına uğrayan kişiler, yargı yoluna gitmekten zi
yade, başka yollarla çözüm arama yoluna gitmeye başlamışlardır. Adaleti zedeleyen bu olumsuz 
gelişmelerin en önemli nedeni, ülkemizde, hukuk devleti veya hukukun üstünlüğüne inanan devlet 
yapısına ulaşılamamış olmasıdır. 

Adlî yargıda görülen işlerin yaklaşık yüzde 25'indc, devlet, taraf durumundadır. KİT'ler, bele
diyeler ve il özel idarelerinin bu oranın dışında olduğu gerçeğinden hareketle, yargı önüne gelen 
uyuşmazlıkların, bizatihi devlet tarafından yaratıldığı ortaya çıkmaktadır. 

Hukuk devleti ilkesine bağlılığın ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, yargıya olan güvenin 
devamı ve yargının hızlandırılması için, çok önemli tedbirlerin alınma zamanı gelmiş ve geçmek
tedir. Yargının hızlandırılması için, yargıç sayısının artırılmasının yanı sıra, mahkemelerin yükü
nün azaltılması zorunludur. Günümüzde, kira tespit davaları, kamulaştırma davaları gibi işlerin, 
mahkemeler dışında oluşturulacak komisyonlar veya hakem heyetleriyle çözümlenmesi yoluna gi
dilmesi gerekmektedir. "En kötü sulh, en iyi karardan evladır" prensibi uygulamaya konularak, uz
laşmak için çaba harcamayı hukukun ahlakî bir görevi haline getirmeliyiz, yetkili mercilerin de, hu
kukçular gibi, buna uymasını zorunlu hale getirmeliyiz. 

Hâkimlere verilen yargı dışı işler aynlmayıp, bu işler tedricî olarak azaltılmalıdır. 
Belirli ticarî ve hizmet ilişkilerinden kaynaklanan çekişmelerin çözümü için, kamu kuruluşu 

niteliğindeki Türkiye Odalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile üniversite üyelerinin 
yer alacağı uluslararası nitelikte hakem kurulları oluşturulmadır. 

Kanunların yapısından kaynaklanan gecikmeleri önlemek için, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu bütünüyle ele alınmalı, aksayan yönleri düzeltilmelidir. Örnek olarak, mahkeme kararları-
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nın temyizi yönünde, asliye mahkemelerinde 15 gün, sulh mahkemelerinde 8 gün, tetkik merciin
de 10 gün; kamu müesseseleri için, hukuk mahkemelerinde 30 gün; ayrıca, özel olarak, 5 günlük, 
7 günlük temyiz süreleri bulunmaktadır. Hukuk Yargılama Usulü Kanunumuzda, yazılı, sözlü, se
ri yargılama usulleri bulunmaktadır. Bunlar, vatandaşlarımızın anlayacağı ve onlan şaşırtmayacak 
şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Hukuk davaları bakımından sulh-asliye ayırımı kaldırılmalıdır. Tebligatla ilgili aksaklıklar dü
zeltilmelidir. Bir sorun haline gelen kadastro işleri, bir an önce bitirilmelidir. 

Davalarda uygulanan kanunî faiz, hepinizin bildiği gibi, yıllık, yüzde 30'dur. Oysa, enflasyon 
oranı dikkate alınarak, kötü niyetli insanların davaları uzatarak menfaat sağlamalarını önlemek ba
kımından, faiz oranları, zamanımıza uygun hale getirilmelidir. 

Suç enflasyonunu önlemek bakımından, ceza hukuku anlamında, kabahatlerin önemli bir bö
lümünü suç olmaktan çıkarmak; bunları yeniden bir değerlendirmeye tabi tutarak, bir kısmını ida
rî suç haline getirmek, değişen toplum şartları karşısında antisosyal niteliğini kaybedenleri ise, ya
saklamaktan vazgeçmek gerekmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinde öngörülen, ön ödeme yoluna gitme imkânları, bi
raz daha genişletilmelidir. 

Adlî kolluk, mutlaka oluşturulmalıdır. 

Savcıların daha aktif çalışmaları sağlanmalı, bazı şüphelere dayanarak, tatbikatta olduğu gibi, 
"takdir mahkemeye aittir" gerekçesiyle, kamu davası açılması önlenmelidir; yeterli delil olmayan 
konularda asla dava açılmamalıdır. 

Son zamanlarda, cezaevlerimiz, kapasitelerinin çok üstünde doluluk göstermektedir. Tutuklu • 
sayımız 35 bini aşmıştır. Bu tutuklu ve hükümlülerin yarısından fazlasının eğitimi, ilkokul seviye
sindedir; büyük bir bölümü ise, okuryazar değildir. Toplumumuzun parçası olan bu insanların so
runları çok arttığından, cezaevlerimiz, barut fıçısı halindedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdir
de, önümüzdeki günlerde, telafisi mümkün olmayan olayların çıkması, kuvvetle muhtemeldir. Ted
bir alınmalı, suçluların eğitimine önem verilmeli; İngiltere'de olduğu gibi, tüm cezaevleri çalışma 
kampları haline dönüştürülmeli, hükümlülerin gelir sağlaması ve çalışmaları sağlanmalıdır. 

İnsan haklarına saygılı, millî uzlaşmayı ön plana alan, hürriyetçi, demokrat, millî ve manevî 
değerlerine sahip Türk vatandaşlarının oluşturduğu hukuk devleti, adliyecilerin sağlam omuzların
da yükselecek ve yücelecektir. 

1995 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin, tüm ulusumuza ve adliye camiasına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğütcan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, ikinci konuşmacı, Sayın Mehmet Cemal Öztaylan; buyurun 

efendim. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; görüşülmekte olan Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, adalet, en yüce, objektif ve mutlak bir değerin anlatımı olarak, insan 
davranışını, ahlakî açıdan inceleyen ve eleştiren bir düşünceyi ihtiva eder. Hukuk düzeni, kendili
ğinden adaletli olma niteliğini taşımaz, hukuk düzeni; ancak, zayıfları koruyucu bir güvenlik dü
şüncesine dayanıyorsa, adaletlidir. 
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Türk tarihinde adaletli olma, adaletli davranma olgusu, çok eski yıllara dayanmaktadır. Bu da, 
Türklerin, Müslüman olmadan önceki dönemden intikal eden yapıtlarında, mesela Orhon Abidele
rinde, halkını koruyucu, "açı yedirdim, çıplağı giydirdim" şeklindeki veciz sözlerle ifade edilmiş
tir. Zaten, İslamm en temel ilkesi de, adalettir. Adaletli bir sistemi kurmak ve işletmeyi sağlamak, 
İslamm en temel, en önemli düsturudur. 

Osmanlı Devleti döneminde, kanunname ve adaletname gibi, adalet ve hukuk düzenini ihtiva 
eden ve zayıfları koruyan düzenlemeleri yapmak, bilinen bir gerçektir. Çoğu padişah, tahta çıktığı 
günlerde, belirlediği yolsuzluk ve aksaklıkları gidermek için adaletname yayınlardı. Bu fermanlar, 
halkın, vergi yükü altında ezilmesini önlemekte ve yasakları ortadan kaldırarak, düzenin iyi işle
mesine vesile olacak ortamı hazırlamaktaydı. 

Adaletli olmak, adaletli davranmak, zayıfı korumak, zulmün karşısında, mazlumun yanında 
olmak, bizim, millî ödevlerimizden ve görevlerimizdendir; bu, bizim fıtratımızdır. Onun için, bu 
kavramların adlarını yeni duyanlar, bize, hukuktan, adaletten ve insan haklarından bahsetmesinler. 
Bu kavramları uygulamak, bizim için bir içgüdüdür; hatta, refleks halindedir. Adalet, bizim tabiatı
mızın icabıdır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Yusuf 
Kenan Doğan'ın atanmasını, atama yöntemi itibariyle Anayasaya aykırı bulmuştur. Aradan geçen 
uzun süre zarfında, maalesef, Sayın Müsteşarın atanması Anayasaya uygun hale getirilememiştir. 
Başka bir deyişle, Adalet Bakanlığı, Anayasaya aykırı bir şekilde atanmış bir müsteşar tarafından 
idare edilmektedir. 

Yargıç ve savcıların, görevlerini, bağımsız bir biçimde, güvence altında, her türlü baskıdan 
uzak olarak yürütebilmeleri için, Anayasa ve yasalarla, ilke düzeyinde yapılan düzenlemeler, tek 
başına yeterli değildir. Yargıç ve savcıların, yürütmeyle olan ilişkilerinin, ayrıca, belli kurallara 
bağlanması gerekir. Yargıç ve savcıların mesleğe kabul edilmeleri, yer değiştirmeleri, yükselmele
ri, bunlara disiplin cezası uygulanması gibi, yargıç güvencesini çok yakından ilgilendiren birçok iş
lem, yürütmenin, bir başka deyişle Adalet Bakanlığının takdirine bırakılmamalıdır. Bu tür işlemle
rin, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkelerine uygun olarak kurulan ayrı bir kuru
luş tarafından yürütülmesi gerekmektedir; bu kuruluş da, Anayasada görev ve yetkileri belirtilen 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplantılarına -kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre- Sa
yın Bakanın veya kurul asıl üyelerinden birinin bulunmaması halinde, en kıdemli yedek üye olan 
-bir örnek verecek olursak- Mehmet Yıldız'ın katılması gerekiyordu. Bakanlık, onun yerine, yedek 
üyelerden Hakkı Dinç'in katılmasını sağlamak için, kanun hükmünde çıkarılmasını sağladı; ancak, 
bu kanun hükmünde kararname Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Buna rağmen, Sayın 
Bakan, kuruldan, oy çokluğuyla karar çıkararak -Anayasaya aykırı bir kararnameye dayanarak-
müktesep hak kazandığından bahisle, Hakkı Dinç'i kıdemli saydırtmıştır. Halen, asıl üyeler yerine, 
bu şahıs, kurulda görev yapmaktadır. 

Bu çeşit ayak oyunları yüzünden, hâkim ve savcıların çoğunluğu, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu kararlarına, güvenini, mâalesef yitirmiştir. 

Yargıtay tarafından, şimdiye kadar verilmiş en yüksek oyla bu kurulun asıl üyeliğine seçilmiş 
olan Yargıtay Üyesi Sayın Vural Savaş, bu şartlar altında hâkim teminatını sağlamak imkânı kal
madığını belirten sert bir demeç vererek, maalesef, mart ayında istifa etmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, yargıçların bağımsızlığının gerçekleşmesi, yargıçların kişisel güvencesi
nin sağlanmasını da gerektirir. Yargıç güvencesi, yargılama görevini, her türlü baskıdan uzak ola
rak yerine getirmesi amacını güder. Yargıç güvencesi, yargıca sağlanmış bir ayrıcalık değildir, gö
revin gereğidir; bunda da, kamunun yararı vardır. 

• Yargıçların denetimi, onların bağımsızlıklarını zedelemeden yapılması gereken bir denetimdir. 
Genellikle bu denetim, yürütmenin dışında oluşturulan bir kurula verilir. Eğer, yargıçların yönetsel 
açıdan denetimi Adalet Bakanlığına veriliyorsa, bu durumda, idarî denetimin, yargının bağımsızlı
ğını etkilemeyecek bir biçimde düzenlenmesine, yürütmenin elinde bir baskı unsuru olmamasına 
özen gösterilmelidir. Özellikle, bu düzenleme, yürütmenin yargıya karışmaması gerektiği, düşün
cesinin tam olarak oluşmadığı ülkelerde daha da önem taşır. Türk hâkim ve savcılarının, İtalya'da 
olduğu gibi, bir "temiz eller" operasyonu yapabilecek hale gelmesi, her şeyden önce, Adalet Ba
kanının, yasalarımızla tanınan bazı yetkilerinin kısılmasıyla mümkündür. 

İSKİ skandalında, görevinin gereğini yerine getiren bir •savcı hakkında soruşturma açılması, 
Adalet Bakanına tanınan yetkilerin keyfî bir sonucudur. Bu nedenle, Adalet Bakanının soruşturma 
açmasına ilişkin bu iznin, eskiden olduğu gibi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilme
sinde, kesin olarak zaruret vardır. 

Aynca, Adalet Bakanı, bir hâkim veya savcı hakkında soruşturma yapılmasını isterse, bu so
ruşturma, Adalet Bakanlığına bağlı teminatsız müfettişlerce yapılacağından, maalesef, güven veri
ci bir soruşturma olmamaktadır. Teminatsız müfettişlerin düzenlediği raporlara, maalesef güvenil-
memektedir. Adalet Bakanının, istediği hâkim ve savcı hakkında, istediği şekilde rapor düzenletti-
rebileceği kuşkusu yaygın bir şekilde duyulmakta ve bu sebeple, hâkim teminatı sözde kalmakta
dır. 

Açıkladığım sebeplerle, müfettiş hâkimler Adalet Bakanlığına değil, önceden olduğu gibi, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı şekilde görev yapmalıdırlar. Bu husustaki yasal düzen
leme gecikmeden yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Demekle olmaz, yapın!.. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) — Yaparız Sayın Bakanım; teklifi getirin, ya

parız... 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Ben söylemedim, ses arkadan 
geldi... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Onlar, hayırlı iş yapmazlar. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) - Bir de CMUK'tan bahsedeceğim müsaade

nizle. 
Bakanlığımıza göre, Avrupa'dan ileri düzeyde yasa yapılmıştır. Şimdi, soruyorum; toplumu

muzun şartları Avrupa'dan ileri midir; öyle mi yapmamız gerekiyordu?.. 
Avrupa'dan ileri yapmamıza rağmen, acaba, niye kendimizi Avrupa'ya beğendiremedik?.. As

lında, bu konuda tuttuğumuz yol, herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine... (ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) Çünkü, hemen hemen her demokratik ülke, organize suçlar, arttıkça, terör örgütle
rinin faaliyetleri arttıkça, terör suçlusu sanığın hakkına önemli kısıtlamalar getirmiştir. Örnek ver
mek gerekirse; Belçika'da, tehlikeli hükümlü sayılan terör suçluları, tek kişilik hücrelerde yatırılır; 
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bütün eşyaları, her gün hücrelerinin dışına alınır ve sair incelemeler yapılır. Bu örnekleri çoğalt
mak mümkün, ingiltere'de de, bu gruba giren tutuklu ve hükümlüler, bir infaz kurumunda 15 gün
den fazla bırakılmamaktadır. Bizde, demokratik ülkelerde teröristlere karşı alınan bu çeşit kısıtla
maları getirmek şöyle dursun, cezaevlerimiz, teröristlerin eğitim merkezi olmuştur. 

Bir mahkûm, nasıl, serbestçe, köstebek yuvası gibi tünel kazabilir, o ortamı nasıl hazırlayabi
lir, oradaki gardiyanlar ne iş yapar; bunu havsalam almıyor. Zaten, bunu, benim anlamadığım gi
bi, sizlerin de anlaması mümkün değil. ' 

CMUK'un 143 üncü maddesinde, "müdafi, hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını ince
leme ve istediği evrakın bir suretini harçsız alma hakkına sahiptir" hükmünü koyarak, hazırlık so
ruşturmalarının da gizliliğini, maalesef, ortadan kaldırdık. Hemen şu hususu belirteyim ki, maale
sef, dünyada, bizim gibi, hazırlık soruşturmasında gizliliği kaldıran başka devlet de yok. Benim bu
nu söylememin sebebi hikmeti, CMUK'taki bazı yanlışların da düzeltilmesine ortam sağlamak 
içindir. 

Hal böyleyken, Batılı ülkeler, kendi yasalarında bulunmayan hükümleri bizim yasalarımıza 
koydurmaya çalışmakta; bunun adına da demokratikleşme demektedirler. Çünkü, bu konudaki 
komplekslerimizi, bilgisizliğimizi iyi anlamışlardır ve başka türlü yıkamayacaklarını, bölemeye-
ceklerini anladıkları Türkiye Cumhuriyetini, yasa değişiklikleriyle acze düşürüp, yıkmayı dene
mektedirler. Parlamenterlerimizin bu oyunun farkına varmalarının tam zamanıdır, sizlere de hatır
latıyorum. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Kanunlarımızı Avrupa yapıyor. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) — Bir fikir için, bir yazıyı okuyacağım müsa

adenizle: "Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi içinde yer alan bütün işçilere, bütün köylülere, ay
dınlara, gerillaya katılan genç erkeklere ve genç kadınlara, gerillayı destekleyen herkese, gerilla 
mücadelesinin önderliğini yürüten tüm kadrolara, Başkan Apo'ya, binlerce selam olsun..." Bu, fikir 
suçu değildir, vatan hainliğidir. (DYP, ANAP, RP ve BBP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ülkede her şey tartışılır; memurun maaşının azlığı tartışılır, hâkimin teminatsızlığı tartışılır, 
basın özgürlüğü tartışılır, benim milletvekilliğim tartışılır, bakanın bakanlığı tartışılır; ama bu ül
kede tek tartışılmayacak olan şey ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. (DYP, ANAP, RP ve BBP sıra
larından alkışlar) Bunu tartışacağını veya bunun tartışılacağını zanneden insanların yanıldıklarını, 
bulutların üstünde gezindiklerini de, bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

İnsan hakkı... En büyük hak, yaşama hakkıdır. İnsan hakkından yanayım. Benim Bandırmam
da tam 54 insan şehit olarak toprağın altına girdi, 54 ocak söndü; onların dul kalan eşlerinin, yetim 
kalan çocuklarının, analarının, babalarının demokratik haklarını kim savunacak? (DYP, ANAP, RP 
ve BBP sıralarından alkışlar) 

Bize akıl veren Batı, Bosna - Hersek'teki insan haklarım niye hiçe saymakta?! Orada yaşayan
lar insan değil de ağaç kökü mü?! 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Onlar, Müslüman... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Müslüman olduğu için. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ankara Barosunun avukatları öldürüldü... 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi gelelim, zorla, 

düşünce özgürlüğü... 

Eğer ki, söylediklerim beğenilmiyorsa, buraya gelirler, cevabını verirler. Ben, kendi adıma ve 
mensubu olmaktan şeref duyduğum Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşuyorum. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hükümetsin, hükümet!.. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) — Şimdi gelelim, zorla, düşünce özgürlüğü 
maskesiyle gündeme sokulan konuya, yani Terörle Mücadele Yasa Tasarısına. 

(Mikıofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ögütcan'dan artan 3 dakikayı size veriyorum; buyurun. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) - Peki, 1 dakikada bitireceğim Sayın Başka
nım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümet ağlama duvarı mı Sayın Başkan?.. Hem Hükümet 
olacaksın hem de böyle konuşacaksın... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Öğütcan konuşmasını 3 dakika önce bitirmişti; o süreyi verdim. 

SADÎ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Benim süremden de 5 dakikayı ilave edebilirsiniz Sayın 
Başkan. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, dil birliği, ülke birli
ği ve kader birliğiyle bölünmez bir bütün teşkil eden bu milletin her ferdi, hak, vazife ve şeref ba
kımından tamamen eşittir. Milliyetçi mefkureyi teperek ve beynelmilelcilik sınırlarına giderek ide
olojileri saptıran, yabancı devletlerin unsurlarıyla işbirliği ve fikir birliği yapan insanlara dikkat et
meliyiz. Bizim milliyetçilik duygumuz, asil, temiz ve billurlaşmış bir milliyetçilik duygusudur. 
Biz, milliyetçilik anlayışımızı sonuna kadar savunacağız; 1946'dan beri, her vatandaşımızı, ırk ve 
din farkı gözetmeksizin bağrımıza basıyoruz ve basmaya da devam edeceğiz. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - İSKİ ne oldu; İSKÎ?!. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) - Onu, bilahara... 

Sözlerim daha uzun; ama, kısa kesmek zorundayım. 
BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) — Bazı milletvekili arkadaşlarımızın, burada ve 
basında gündeme getirdiği bir konuya da cevap vermeden geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, söylemeden geçemeyeceğim şey şudur: Sayın Başbakanımızın bir din
dar Vatandaşımızla görüşmesinde ne anormallik vardır?.. Bazı kişiler, memleketimize düşman olan 
ve parçalamak isteyen kişilerin ayaklarına giderek görüşüyorlar, birlikte "Türk Milleti kahrolsun" 
diye bağırıyorlar; buna karşı hoşgörü gösteriliyor ve bu, normal bir bakış olarak görülüyor; ama, 
Başbakanın, kendi vatandaşımızla -sırf, dindar olduğu için- görüşmesi, abes ve suç... Bu mantığı 
da anlamak mümkün değildir. 

FUAT ÇAY (Hatay) — Anlayamazsın... 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Devamla) — Zaten, Türk Halkı da, bunları, boş görmek
te ve değerlendirmemektedir. Başbakan, dilediğiyle, dinlisiyle de dinsiziyle de, Lazıyla da Kürtüy-
le de, Çerkeziyle de, bu ülkenin vatandaşı olan herkesle görüşür; bu böyle biline. 

Bu vesileyle, Adalet Bakanlığı bütçemizin yeni oluşumunun da, adalet camiamıza hayırlı ol
masını temenni eder, Yüce Meclise saygı ve sevgilerimi sunarım. (DYP, SHP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztaylan. 
Sayın Recep Kırış, şahsı adına, lehinde; buyurun. 
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RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlığı 
bütçesiyle ilgili olarak, görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak, bizim rakamlar konusunda bir iti
razımız yok; rakamlara olumlu bakıyoruz. Keşke, Türkiye'nin bütçesi daha iyi olsa da, adalet ca
miası mensuplarını daha çok tatmin edecek rakamlar konulabilseydi. Bu duygularımla, adalet ca
miasında görev yapan değerli bütün mensupları saygıyla selamladığımı ifade ederim. 

Değerli arkadaşlar, bundan sonra, Adalet Bakanlığının -bütçesiyle ilgili değil, ama- bugüne 
kadar Türkiye meselelerine bakışı ve birtakım siyasî icraatlarıyla ilgili görüşlerimi arz etmek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlar, evvela şunu ifade edeyim ki: Şu anki, Adalet Bakanı Sayın Moğultay'ın 
hakkında, İSKİ skandali sebebiyle o kadar çok şey söylendi ki... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ama, mahkemeden bir şey çıkmadı. 
REGEP KIRIŞ (Devamla) — Bunun neticesinde, ben, kendisinden -tabiî, hakkında söylenen 

şeylerin hepsi doğrudur demiyorum. İnancımıza, kanaatimize göre, ortada kesin bir delil olmadan 
insanları suçlamanın da doğru olmadığını düşünüyorum- bu kadar iddiadan sonra, Sayın Bakandan 
-ki, kendisi, bildiğiniz gibi, o zaman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıydı- şöyle bir açıklama 
yapmasını isterdim: "Sayın milletvekilleri, Sayın Parlamento; hakkımdaki bütün bu iddiaları red
dediyorum. Bu iddialardan hiçbirisi doğru değildir ve mahkemelerde de aklanacağıma inanıyorum; 
ama, mademki bunlar söylenmiştir, bunlar sonuçlanıncaya kadar görevimden istifa ediyorum." 
(BBP ve ANAP sıralarından alkışlar) Kendisinden bunu beklerdik. 

Değerli arkadaşlar, Batı'da örneklerine çok sık rastladığımız buna benzer olayları bu Parla
mentoda da görmek bizi sevindirecekken; maalesef, bu örneklere rastlayamıyoruz ya da nedense 
çok az rastlıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bunu ifade ettikten sonra, bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşmalarla il
gili olarak, SHP adına konuşma yapan Adalet eski Bakanı Sayın Oktay'ın buradaki değerlendirme
leriyle ilgili bazı hususları, çok hayatî gördüğüm için arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, SHP Sözcüsü eski Bakan, "laikliğe karşı olanlar, 'laiklikliğin ne olduğu 
belli değil, bir tanımı yok' diyorlar " diye bir konuşma yaptı ve laiklikle ilgili birçok değerlendir
melerde bulundu ve Türkiye'de, anti-laik görüşlerin, akımların, hareketlerin gittikçe güçlendiği ve 
devleti tehdit eder boyuta vardığı iddialarını söyledi. 

Değerli arkadaşlar, eski Bakan "laikliğin ne olduğu belli değil, tanımı yok deniyor, bunu söy
leyenler de laikliğe karşı olanlardır" diyor. Peki, ben soruyorum: Laikliğin ne olduğu, Türkiye'de, 
Anayasamızda veya diğer yasalarda tarif edilmiş midir, var mıdır böyle bir şey; yoktur. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Var; olmaz olur mu? 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Varsa, gösteriniz. 
Değerli arkadaşlar, bakınız, laikliğin tarifi olmadığı, tanımı yapılmadığı için, Türkiye'de, sa

dece birçok insan bu konuda farklı düşünmüyor; İktidarı oluşturan Hükümette yer alan iki bakan 
bile bu konuyu aynı şekilde düşünmüyor. 

Değerli arkadaşlar, bakın, Sayın Seyfi Oktay, Türkiye'de, demokratik, laik yönetime geçilme
den önceki yönetim tarzını, teokratik bir idare olarak değerlendirdi ki; teokrasi, aslında, dine daya-
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lı bir diktatörlük idaresidir; din adına, Allah adına birilerinin bir diktatörlük tesis etmesidir ve bu 
anlamda bir anlayış, aslında İslarnda da yoktur. 

Sayın eski Bakan böyle değerlendirirken, öbür taraftan, dün Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 
üzerinde konuşma yapan Sayın Cevheri "Osmanlı imparatorluğu, 500 yıl, bugün bizim uygulama
ya, daha doğrusu anlamaya çalıştığımız laikliğin en güzel örneğini vermiştir. Sizin dininiz size, bi
zim dinimiz bize diyerek, hoşgörüsüyle bunu yapmıştır" diyor. 

îşte, laiklik konusunda iki farklı yaklaşım. Biriniz, "Osmanlı, teokratik bir yönetime sahipti" 
biriniz de,"Osmanlı, laikliğin en güzel örneğini vermiştir" diyorsunuz. Siz, Bakanlar Kurulunda bi
le bu konuda bir mutabakat sağlayamamışsanız; nasıl "bu konuda,Türkiye'de yapılmış, tarifler, ta
nımlar vardır" dersiniz ve "samimî olarak, bu konuda, gelin, laikliğin -madem Anayasamızda ge- < 
çiyor- doğru dürüst bir tarifini yapalım" diyenlere karşı, nasıl suçlamalarda bulunursunuz; bu, in
safla bağdaşır bir durum mudur? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Öğrenecekler...Öğrenecekler... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) —-Değerli arkadaşlar, diğer taraftan, eski Bakan, "laik-dindar, ina

nan, inanmayan ayırımı yapmak, insanları kamplara bölmek, ülke hayrına bir davranış değildir" di
yor. Gayet yerindedir; ama, buna, her şeyden önce kendilerinin riayet etmesi lazımdır. 

"Laiklik ilkesi, inanca, ibadete -nereden gelirse gelsin, ister insanlardan ister devletten gelsin-
yapılacak her türlü müdahaleyi men eden bir sistemdir" diyor; ama, laikiliğin tatbikatını, bugüne 
kadar, maalesef, kendileri, böyle gerçekleştirme konusunda gayret göstermemiş ve birsürü yanlış
lıklar yapmışlardır. 

Bakın, yine konuşmasında "altmış yetmiş yıldan beri bu ülkede laiklik uygunlanmakta; ama, 
kimin inancına, kimin ibadetine laiklik nedeniyle engel olunmuştur; böyle bir şey iddia olunabilir 
mi" diyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Doğru söylemişler. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Elbette ki yar. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Nerede var? 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Bugün "biz, bu başörtüsünü sadece ve sadece inancımız gere£; 

örtmek istiyoruz" diyen insanlara hürriyet sağlanıyor mu, bu konuda bir çabanız var mı? 

Sayın milletvekilleri, yine, Sayın Oktay diyor ki: "Laiklik aleyhtarı akımlar, amaca ulaşmak 
için, her şeyden önce, laik ve ulusal eğitimi etkisizleştirerek, şeriat eğitimini güçlendirmek ve yay
gınlaştırmak çabası içerisinde bulunuyorlar." Şeriatın ne demek olduğunu da bildiği kanaatinde de
ğilim; ama, konuşmasında Tevhit-i Tedrisat Kanunundan bahsederek, "Tevhit-i Tedrisat Kanunu
na göre, imam-hatip okulları kurulmuştur; ama, bu kanun delinerek, şu anki imam-hatip okulları 
yalnızca din hizmetleri görevlisi yetiştirmek amacıyla açılmış olmasına rağmen, bu amacın dışına 
çıkmıştır" ve arkasından rakamlar veriyor "800'den fazla imam-hatip okulu ve yine, 60 civarında, 
yabancı dille eğitim yapan Anadolu imam-hatip lisesi vardır" diyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Atıyor... Keşke o kadar olsa... 

RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben, SHP sözcüsü Sayın eski Bakana, Tev
hit-i Tedrisat Kanununu açıp, baştan sona bir okumasını tavsiye ederim. Tevhit-i Tedrisat Kanu
nunda, Türkiye'deki okulların, askerî okullar ve sağlıkla ilgili okullar dahil, hepsinin, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlanması mecburiyeti vardır ve bu, kesin bir şekilde hükme bağlanmıştır. 
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Bugün, Tevhit-i Tedrisat Kanunu delinmişse, askerî okullar Millî Savunma Bakanlığına bağ
lanarak, sağlıkla ilgili okullar Sağlık Bakanlığına bağlanarak, meteoroloji meslek liseleri bir başka 
devlet bakanlığına bağlanarak, bu şekilde delinmiştir; yoksa, imam-hatip okulları sebebiyle delin-
memiştir. 

Imam-hatip okulları, laik sistem içerisinde, devletin denetimi ve gözetimi altında eğitim veren 
resmî okullardır, yasal okullardır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hiç kimse, imam-ha
tip okullarını potansiyel bir suçlu gibi telakki ederek, Türkiye'de yasal olmayan bir eğitimi öngö
ren ve bunu yapan okullar gibi, suçlayamaz ve bu okullara gönül veren insanları rencide edemez; 
böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Öyle anladıysanız yanlış anlamışsınız. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, böyle bir şeyden endişe etmeye gerek yok. 

Gene, eski Sayın Bakan diyor ki, "halen 22 adet ilahiyat fakültesi var, bunlara bağlı 52 adet 
özel okul var, Diyanete bağlı 5 bin kadar, sözde, Diyanetin denetiminde Kur'an kursu var." 

Değerli arkadaşlar, bunlardan kaygı duymaya gerek yok. Bunlardan memlekete bir zarar gel
mez. Sonra, deniliyor ki, "efendim, bunlar ihtiyaç fazlasıdır" Bir misal olsun diye söylüyorum: Pe
ki, şu anda Türkiye'de, ziraat fakülteleri, ihtiyaç olduğu için mi eğitim yapıyor? O zaman, "imam-
hatip okulları, sadece imam hatip yetiştirmek için kurulmuştur, başka bir yere gitmesin" mantığı 
çıkıyor; zaten bunu temin etmek için yasal düzenleme de getirmeye çalıştınız; ama, olmadı. 

Değerli arkadaşlar, bir taraftan, "aydın din adamı yetiştireceğiz" denilir, bir taraftan da Türki
ye'de bildiğiniz gibi, milletin büyük teveccühüyle ve tamamen milletin desteğiyle açılmış olan ve 
her yerde binaları ve her türlü tesisi millet tarafından yapılmış, olan bu okullardan rahatsız olunur; 
bunu anlamak mümkün değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, gene,'eski Sayın Bakan, birtakım tarikat örgütlerinden bahsediyor, 
"bunlara bağlı birsürü yurtlar var, 167 tane gazete var, 51 adet özel radyo, 20 adet özel televizyon 
kanalı mevcut, 842 dernek, 166 vakıf, 268 adet şirket...." Bunlar, Türkiye'de sanki laikliğe karşı 
eylemli ve planlı, bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir kalkışma harekâtı içine girmiş, bunları gö
ren yok; ama, İktidarın Sayın eski Bakanı bunları görüyor ve bizlere de ihbar ediyor!.. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, daha sonra bir şey daha söylüyor, diyor ki, "bu unsurlar, ka
muda geniş ölçüde de kadrolaşmalardır." 

Kıymetli arkadaşlar, güneydoğuda bir valinin dayanamayıp istifa ettiği bir olayı hatırlayınız. 
O Valinin iddiasına ve tespitlerine göre, güneydoğuda özellikle, maalesef SHP vasıtasıyla PKK adı
na birtakım kadrolaşmalar vardır; nitekim, geçmişte bunlar da ifade edildi, Genelkurmayın yaptığı 
tespitler de ifade edildi. Bu İktidar zamanında, PKK'lılar, devlet kadrolarına, değişik şekillerle sız
mışlardır; ama... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Allah'tan kork yahu',.. SHP'liler de sizin kadar vatanper
verdir. < 

RECEP KIRIŞ (Devamla) — ...şu bahsedilen okullarda okuyan, Kür'an kurslarında okuyan 
veya bahsedilen birtakım vakıf yurtlarında öğrenci olup da teröre alet olan, bugüne kadar Mehmet
çiğe kurşun sıkan, polise kurşun sıkan, karakola havan topuyla saldıran insan olmamıştır. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Cumhuriyetin temeline saldırıyorsunuz. 
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RECEP KIRIŞ(Devamla) — Böyle bir şeye biz şahit olmadık. Eğer kendileri böyle şeyler gör-
dülerse, belki rüyalarında görmüşlerdir; ama, rüyalar ile hakikatleri lütfen birbirine karıştırmasın
lar. 

Değerli arkadaşlar, bundan sonra, Sayın eski Bakanın konuşmasında çok önemle temas ettiği 
Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı üzerinde duracağım. 

BAŞKAN — Sayın Kırış, 3 dakikanız var. 

RECEP KIRIŞ(Devamla) — Değerli arkadaşlar, Sayın eski Bakan, Terörle Mücadele Kanunu 
Tasarısı üzerinde durup, bu tasarının gerekçelerini açıklarken, bunun, tamamen, Türkiye'de düşün
ce hürriyetini temin etmeye yönelik demokratik bir hareket olduğunu, demokratikleşmenin bir par
çası olduğunu ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlar, biz, elbette ki Türkiye'de demokratikleşmeden yanayız. Türkiye, elbette 
ki, daha demokratik, daha hürriyetçi bir rejime ulaşmak mecburiyetindedir; ama, değerli arkadaş
lar, şu an Terörle Mücadele Kanununun bam teli ve kendilerinin de üzerinde en çok durdukları hu
sus, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun mevcut 8 inci maddesidir. Bu 8 inci madde, devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine yapılacak her türlü propagandayı yasak et
mektedir. Kendileri, bu maddenin değiştirilmesini istiyorlar, bunun düşünceyi engelleyen bir mad
de olduğunu ifade ediyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım Sayın Kırış; çünkü, elinizdeki kâğıtlar bitmez. . 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - 3 dakika dolmadı efendim. 
BAŞKAN — Efendim, düğmeye yanlış bastık; onu telafi etmek istiyorum; kesmedim sözü

nü. . • ' . . . 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Sayın Başkan, tamamlayacağım. 
Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşım da ifade etti; biz, devlete düşman olma

mak kaydıyla; biz, cumhuriyete düşman olmamak kaydıyla; biz, devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik olmamak kaydıyla, her türlü düşüncenin serbestçe ifadesin
den yanayız; ama, devletimizi yıktırmayız, cumhuriyeti yok ettirmeyiz ve devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğünü tartışma konusu yaptırmayız! (BBP, RP ve ANAP sıralarından alkış
lar) 

Tabiî, bu tasarı» Hükümet tasarısı olarak gelmişti; ama, görüyorum ki, tabandan gelen tepki
ler üzerine, bu konuda sağduyu hâkim olacak ve inşallah olumlu adımlar atılacak ve dilerim ki, bu 
tasarı geri çekilecektir; ama, şayet SHP bu konuda özellikle ısrar ediyorsa, Sayın eski Bakana ve 
SHP temsilcilerine soruyorum: Siz, "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya 
yönelik propaganda serbest hale gelsin" diyerek neyi amaçlıyorsunuz? Siz de, bu yönde propagan
dalara teşvik mi oluyorsunuz, destek mi oluyorsunuz ya da Türkiye'de mesela, mezhep ayırımına 
dayalı bir bölücülük propagandası serbest mi olsun diyorsunuz; bunu mu temin etmeye uğraşıyor
sunuz? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Onu siz yapıyorsunuz. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bunu, şunun için söylüyorum: Dün, SHP 

Grubu adına konuşan Sayın İbrahim Gürsoy, konuşmasında "Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün, 
Cumhuriyetimize azgınca saldıran, onu içten ve dıştan yıkmak için elinden geleni yapmaktan geri 
kalmayan, irticaî hareketlerle yakından ilgili bir kurum haline gelmiştir" diyor. Kendisinin bu be
yanlarını da kınıyorum. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Doğruyu söyledim-

RECEP KIRIŞ (Devamla) — Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyetinde anayasal 
olarak var olan bir kuruluştur. Kendileri İktidardadır; eğer yapacakları bir şey varsa, yasal olarak 
görevlerini yapsınlar; ama, Diyanet İşleri Başkanlığı, yasal çerçevede görevini yapan ve hakikaten 
büyük hizmetler veren bir kuruluşumuzdur. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — İşinize geldiği şekilde yapıyor; onun için değil mi? 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Bu türlü beyanları kınıyor; Türkiye'de her türlü bölücülüğe ve 

mezhep ayırımcılığına karşı olduğumuzu ifade ediyor ve SHP'nin, özellikle Sünnî ve Alevî vatan
daşlarımız arasındaki birlik ve beraberlik konusunda daha çok hassasiyet göstermesini diliyor ve 
bekliyorum; ikide bir Sivas olaylarını diline dolayarak -bu olayda en büyük vebal kendilerinde ol
duğu halde- bu konuyu istismar etmemeye ve yargıya saygılı olmaya davet ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (BBP ve RP sıralarından "Bravo"scsleri alkışlar) 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Oradaki suçu, sizin zihniyetiniz işledi. 
BAŞKAN'•—•• Sayın Oktay, herhangi bir talebiniz yok... 
M.SEYFİ OKTAY (Ankara)'— Sayın Başkan, Sayın Kırış, 15 dakikalık konuşma süresini, be

nim konuşmamı analiz etmekle geçirdi.(RP ve MHP sıralarından "Böyle bir usul yok" sesleri, gü
rültüler) . • 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, böyle bir usul yok. 
M.SEYFİ OKTAY (Ankara) — Zaten, kendi tutarsızlığı, konuşmanın kendi içerisinde. 
Biz, bu ülkede, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini, bu ten bu canda olduğu sürece savu

nacağız, koruyacağız.(RP ve MHP sıralarından gürültüler) 
Özgürlüklerden yararlanmak suretiyle teokratik sistemi getirmek isteyenlere her zaman karşı 

Çıkacağız. (RP ve MHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, söz talebiniz var; buyurun. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞÜLTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; bugün, Adalet Bakanlığının ve yüksek yargı organlarının bütçelerini görüşüyoruz ve bu ve
sileyle devletin temeli olan adaleti, hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bağımsız yargıyı konuşu
yoruz; adaletin, her türlü şüphe, kuşku ve etkiden uzak olarak, gerçekleşmesinin erdemini konuşu
yoruz; hızlı, etkin, adil ve geciktirilmemesi gereken adaleti ve sağlıklı yargılamayı konuşuyoruz; 
üyesi olduğumuz uygar dünyada, hak ettiğimiz yeri almamızın temel koşulu olan hukukun üstün
lüğünü ve kimsenin, hukukun üstünde olmayacağını konuşuyoruz. Bu vesileyle ,Yücc Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Burada, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan çok deneyimli, kendisini fevkalade sevdiğim, 
kimi görüşlerinden yararlandığım, kimi görüşlerini benimsediğim Sayın Ergüder'e teşekkür ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Biraz önce, kendi adına, bu bütçenin lehinde konuşacağını söyleyerek, buradaki tavrıyla bile, 
paradoks içerisinde bulunan Sayın Kırış'ın, bütçemizle hiç ilgisi olmayan konuları dile getirmesi
ni, bu Meclisin saygınlığıyla bağdaştırmıyorum... (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çün
kü, yargı kararıyla aklanmış, Meclisin çatısı altında gensoru önergesi konusu yapılarak sonuca bağ-
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lanmış bir hususu burada tekrar gündeme getirmenin yanlışlığını kendisinden beklemezdim. Ayrı
ca, bütçeyle hiç ilgisi olmayan demokratikleşmeyi ve Grup Başkanımızın konuşmasını çelişkili bir 
şekilde burada anlatmasını da doğru bulmuyorum. Hangi sıkıntıyla hangi gerekçeyle olursa olsun, 
geçmişte konuşulan konulara tekrar dönmek istemiyorum; ama Sayın Kırış, sizi, kendi vicdan mu
hasebenizle baş başa bırakmakla yetiniyorum. 

Diğer yandan, burada konuşan, Hükümet ortağı bir partinin sözcüsüne de, doğrusu bu konuş
mayı yakıştıramadığımı ifade etmek isterim. Gönül islerdi ki, burada, demokratik hukuk devleti, 
onun "olmazsa olmaz" koşulu olan bağımsız yargının sorunları konuşulsun; batta da, bir Bakan ola
rak konuşma olanağı yaratılsın. 

Henüz, hangi bütçeyi konuştuğumuzu ayırt edemeyen bu değerli arkadaşımız, gündem dışı bu 
sözlerle Meclisi meşgul etmek yerine, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşsaydı daha doğru 
olurdu. 

Esasen, yargının sorunları üzerinde görüş belirten değerli konuşmacıların değindikleri kimi 
sorunlar üzerinde duracağım. Eğer böyle bir anlayışım olmasaydı, bu sözcünün, İSKİ olaylarını 
araştıran komisyonun başkanı olarak, şoför ve koruma olarak tanıttığı bir basın mensubunu, ceza
evine nasıl soktuğunu, memura yalan beyanda bulunma suçunu sizlere uzun uzun anlatmam gere
kirdi. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Anlat, anlat Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bunun, konumuzla fazla bir il

gisi olmadığını düşündüğüm ve sorunları burada kişiselleştirmeden ele almamız gerektiğine inan
dığım için, bu konuyu bir tarafa bırakıyorum. Ama, bu değerli arkadaşımızın bilmesini istediğim 
bir iki konuyu da, kendisine anlatmak istiyorum. 

Adalet Bakanlığı Müsteşarının haksız olarak yerinde bulunduğunu, Anayasa Mahkemesinin 
böyle bir karar verdiğini söyledi. Tabiî bunu anlayışla karşılıyorum; çünkü, değerli sözcü, hukuk
çu değil; hukukçu da olabilir, ama hukukun inceliğinden anlamayan biri.. 

Anayasa Mahkemesinin bu olayla ilgili kararı henüz yazılıp, Resmî Gazetede yayımlanmadı
ğı için, gerekçesi bilinmemektedir; gerekçesi bilinmediği için de yeni bir düzenleme yapılamamak
tadır. 

Dolayısıyla, yine; Yargıtayın iki üyesinin durumu hakkında, bilmediği bir konuyu burada di
le getirdi. Bilinmeyen konuların buraya taşınması, çok tehlikeli ve son derece vahim bir olaydır. 

Yine-benim dönemimde değil- geçmiş dönemde böyle bir itiraz söz konusu olmuş. Bu itirazı, 
Adalet Bakanı karara bağlamamış. Yargıtay üyesi iki değerli arkadaş (Hakkı Dinç ile Mehmet Yıl
dız) aynı tarihlerde Yargıtay üyeliğine seçilmişlerdir ve ayrı ayrı zamanlarda da, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kuruluna seçilmişlerdir. Kıdem durumları, Yargıtay Başkanlığından sorulmuş, Yar
gıtay Başkanlığı, Hakkı Dinç'in kıdemli olduğunu bildirmiş, o dönemin Sayın Bakanı bununla da 
yetinmemiş, bu konuyu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna taşımış, asil ve yedek üyeleri top
lamış, 4 üyeye karşı 8 üyenin oylarıyla, Hakkı Dinç'in kıdemli üye sayılmasına karar verilmiş. Do
layısıyla, bu konU, Adalet Bakanlığının dışında olan ve karara bağlanmış bir konudur. 

Gelelim, bir sayın savcı hakkında soruşturma açtırdığım şeklindeki iddiaya: Aslında, beri, bu 
konunun burada konuşulmamasını istiyordum; ama, bir kez daha vurgulamak istiyorum: 

Değerli milletvekilleri, içinizde avukat olan arkadaşlarım var; bir fezlekenin nasıl düzenlene
ceğini, neyi ihtiva edeceğini, kimin adına açılacağını bilirsiniz. Hakkında soruşturma açtırdığımız 
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cumhuriyet savcısı, düzenlediği fezlekede, başlıksız bir kâğıt kullanmış, bu kâğıtta hazırlık numa
rası yok, kimin adına düzenlendiği belli değil; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun öngördüğü 
usullere riayet edilmemiş; ekinde, delilden söz edilmemiş/delil gösterilmediği gibi, başka bir deli
le de yollama yapılmamış; derecattan geçmemiş. Hukukçu arkadaşlarım bilir ki, bir fezleke yazı
lırken, davacı, davalı ve ilgili sevk maddeleri yazılır. Bu, fezleke değil. Bu fezlekenin yazılış biçi
mi -avukat arkadaşlarım bilirler- şöyle : "Özü, olaylar, sonuç ve istem" şeklinde yazılmış; bir avu
kat ağzıyla yazılmış. Hele hele, dokunulmazlığın kaldırılması gibi önemli bir konudaki fezleke baş
savcının görmesi gerekirken, başsavcının olurundan'geçmesi gerekirken -çünkü, muhakeme huku
kunun süjesi başsavcıdır; bütün savcılar, başsavcıya niyabeten görev yaparlar- ona da danışma ge
reği duyulmadan ve ona götürülmeden ve doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına gönderilmesi ge
rekirken, usulüne uygun olmayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine hitaben yazılmıştır. Bu, fez
leke mi şimdi; bu, fezleke mi şimdi?! 

EMİN KUL (İstanbul) — Öyle, 120 tane fezleke var Komisyonda. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bakın, siz de az biliyorsunuz bu 

konuyu; onun için ben size söyleyeyim. Siz bunu bilebilseniz, ah bunu bir bilebilseniz!.. 

EMİN KUL (İstanbul) — Komisyonda var. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Yanlış işte kardeşim! 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bakınız, sizlere bir fezleke gös

tereceğim, o fezlekeyi göreceksiniz burada şimdi. 
EMİN KUL (İstanbul) — Komisyonda, öyle kaç tane fezleke var. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Onlar bana gelirse... Bakınız, si

ze bir şey söyleyeyim: Bir milletvekiliyle ilgili dokunulmazlığın kaldırılması istemi geldiği zaman, 
ben, onu inceliyorum; usulüne uygun değilse, o fezlekeyi geri gönderiyorum. Bir fezleke yazılır
ken, usulüne uygun bir şekilde yazılır. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Yorulmayın Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Hayır, hayır. 
Burada bir milletvekili arkadaşımızla ilgili bir fezleke örneği var; fezleke böyle yazılır efen1 

dim : İlgili başsavcının hazırlık numarasını taşıyor, antetli kağıda yazılıyor, kimin adına yazıldığı 
da -davacı, sanık, suç, suç tarihi- belirtilerek fezleke hazırlanıyor Bu fezleke, ilgili başsavcıya gi
diyor, ilgili başsavcı görüyor ve "Eki: Tomar halinde evrak" deniyor. Şimdi, size soruyorum: Bu, 
fezleke mi, başlığı var mı; gelsin baksın bir arkadaşınız... 

Bakınız, ben onurlu bir insanım ve hayatım boyunca da onuruna düşkün olmuş bir insanım. 
Şimdi, aslında ben, rejimi koruyorum. Bir savcı kalksa, iktidara veya muhalefete mensup bir siya
sal partiden, otuz veya kırk değerli milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için keyfî 
olarak fezleke yazsa, bir savcı, bir bakanın veya bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırması 
için fezleke yazmış diye, buna boyun mu eğeceğiz? Türkiye, bir savcılar devleti değil, bir hukuk 
devletidir ve ben, onu korumakla yükümlüyüm.(SHP ve CHP sıralarından alkışlar) Eğer, ben, bu
nu yapmasaydım, görevimi yerine getirmemiş olurdum. Bu yanlışlığı -bırakınızı bir hukuk fakülte
si mezununu- hukuk fakültesinin 1 inci sınıfındaki bir öğrenci bile yapmaz. 

Şimdi, bu Anayasayı değiştirmeye talibiz; ama, bu Anayasa değişinceye kadar buna uymakla 
yükümlüyüz. Anayasanın 144 üncü maddesi, hâkim ve.savcıların, görevleriyle ilgili kanun, tüzük, 
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yönetmelik ve genelgelere aykırı davrandıkları takdirde, haklarında, Adalet Bakanının izniyle, ada
let müfettişleri tarafından tahkikat yapılır diyor. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Bağırmasan iyi olur. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bağırmıyorum, sesimin tonu 
böyle. 

Sizin döneminizde, Sayın Oltan Sungurlu'nun, 1946 yılında yazılmış bir genelgeyi, tekrar gün
celleştirmesi söz konusudur. Bu genelgede "milletvekili olmayan bir kişinin, milletvekili olan kişi
ye göre, kısa zamanda yargılanıp aldanma olanağı varken, milletvekili olan kişinin, bilinen forma
liteler yüzünden aklanması uzun bir zamanı gerektireceğinden, milletvekillerinin dokunulmazlığı
na taalluk eden bir konuda ciddî bir inceleme yapılması gerekir" deniliyor. 

Şimdi, sizlerin yüksek vicdanlarınıza tevcih ediyorum, delilsiz bir müzekkere -fezleke değil-
gönderiliyor, bunu da her seferinde buraya temcit pilavı gibi getirip getirip söylüyorsunuz. Buna 
siz de inanmıyorsunuz da, bu siyaseti, gelecek nesiller için değil de, gelecek seçimler için yapıyor
sunuz. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Sayın Bakan, ne derseniz deyin yanılıyorsunuz, İSKİ 
olayıyla ilgili çok şey yapıldı. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — Aslında, bunu buraya sık sık ge
tirip, konuşan arkadaşlarım, bu yanlışlığın perişanlığını paylaşmış oluyorlar, farkında değiller. 

Esasen, benim yanlışlığım ne olurdu biliyor musunuz; bu yanlışa rağmen soruşturma talimatı 
vermeseydim, benim yanlışlığım olurdu; o zaman yanlış olurdu. Bilesiniz ki, bu yalnız benimle il
gili değil; Türkiye bir hukuk devletidir, hukukun üstünlüğünü konuşmak ve tartışmak zorundayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüştüğümüz Adalet Bakanlığı bütçesine ilişkin 
düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. ; 

Değerli milletvekilleri, kabul etmek gerekir ki, bugüne kadar cumhuriyet hükümetlerince yar
gıya hak ettiği yatırım yapılmamıştır. Açık söylüyorum; yalnız bizim dönemimizde değil, geçmiş 
dönemlerde de yargıya hak edilen yatırım yapılmamıştır. Yargının sorunları çok fazla yığılmış; so
runlar, makro düzeyde ele alınmamış. Bugün görüştüğümüz Adalet Bakanlığı bütçesinin, genel 
bütçe içerisindeki payı yüzde 1.09; yani, 1.1 dahi değil. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Çok ayıp!.. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - 1.1 efendim. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Yüzde 2 bile değil. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - 1.09. 
Demek ki, bugün yargının en önemli sorunu ne? Bana göre yargının en önemli sorunu kaynak 

sorunudur^ kaynak. Çünkü, bu birikmiş sorunların çözümlenmesi, bir klasik bütçe anlayışıyla 
mümkün olmaz. Ben bu konuya ilişkin görüşlerimi Plan ve Bütçe Komisyonunda söyledim; 40'a 
yakın değerli milletvekili yaptıkları konuşmalarında, bana düşüncelerimin "doğru olduğunu" söy
lediler; ama, önergelerimiz gündeme gelince hiç kimse tarafından desteklenmedi. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Destekledik Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Önergelerimiz desteklenmedi. 
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Demek ki, herkes bize akıl verdi; ama, iş önergelerin desteklenmesine gelince oy vermedi. Ben 
bunu söylemek istiyorum. , 

Değerli milletvekilleri, şunu açıklıkla ifade edeyim ki, demokrasinin sorunları var. Demokra
sinin sorunları; demokratik işleyişteki sorunlar, hukukun üstünlüğünün sağlanması sorunları, laik
likle ilgili sorunlar, devletin temel düzeniyle ilgili sorunlar, hem ayrı ayrı hem de hep birlikte bir
birini etkileyen, birbirini ilgilendiren, yargıyla iç içe, ondan ayrı düşünülemeyecek sorunlardır. O 
bakımdan, yargının hizmetine,•yargının kullanacağı ayrı bir kaynağın sunulması gerekmektedir, bu, 
Batılı ülkelerde böyledir. Bu önemli noktayı belirledikten sonra, yargının sorunlarına ve bunlara 
ilişkin çözümlere değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bana göre, bugün yargının karşı karşıya bulunduğu so
runların en önemlisi, anayasadan kaynaklanmaktadır. Çünkü, hukuk devletinde kişi hak ve özgür
lüklerinin korunmasının, kullanılmasının Ve geliştirilmesinin tek güvencesi bağımsız yargıdır. Ben 
de açıkça itiraf ediyorum ve kabul ediyorum ki, 1982 Anayasasında biçimlenen şekliyle Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bakımından son derece 
önemli sakıncalar oluşturmaktadır. O bakımdan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden ya
pılanmalıdır. Şimdi, "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Adalet Bakanının başkanlık etmesi 
yanlış" deniyor. Ben, açıklıkla itiraf ediyorum ki, Adalet Bakanının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna başkanlık etmesini, yargının bağımsızlık ilkesiyle hiçbir zaman bağdaştırmadım. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) ~ Bravo! 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Ancak, Anayasanın 159 uncu 

maddesi ve buna dayalı Hâkimler ve Savcılar Yasası hükümlerine göre görev üstlenmiş bir Hükü
met üyesi olarak da, bu yasal zorunluluğu yerine getirmekten de kaçınamazdım. Bu, bir anayasa 
değişikliğidir. Bu konuda bir mutabakat sağlanırsa, biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak buna 
"evet" deriz. 

İkinci önemli sorun şudur: Anayasada, başta geçici 15 inci madde olmak üzere, yargı deneti
mini sınırlandıran hükümler mevcuttur. Bu hükümlerin de kaldırılması gerekir.. Çünkü, hiçbir ola
yı yargı denetiminin dışında tutamazsınız. Anayasa değişikliği de, herhangi bir partinin veya ko
alisyonu oluşturan iktidarların sorunu olmaktan öte, herkesin sorunudur, tüm siyasal partilerin so
runudur. 

Değerli milletvekilleri, Anayasadan kaynaklanan bu kimi sorunların yanında, yargının var 
olan sorunlarından birisi de personele ilişkindir. Bugün Türkiye'de, 76 ilimizde ve 840 ilçemizde 
olmak üzere, toplam 918 birim bulunmaktadır, 815 idarî birim faaliyettedir, 103 ilçede adlî teşki
latımız bulunmamaktadır. Bu teşkilatları oluşturmanın büyük gayreti içerisindeyiz. 

Hâkim ve savcı kadrolarımıza gelince; yasal olarak, 905'i idarî yargıda, 8 503'U de adlî yargı
da olmak üzere 9 408 kadromuz bulunmaktadır; ama, eksik kadroyla çalışmaktayız. Adlî yargıda 
yüzde 45, idarî yargıda yüzde 49, devlet güvenlik mahkemelerinde yüzde 21 eksik kadroyla çalış
maktayız. Bu yıl, idarî ve adlî yargı kurumlarımıza yeni hâkim ve savcı almak için sınav yaptık. 
Sınavlara 940 kişi başvurdu ve bunların 935'i sınavları kazandı. Onlarla ilgili işlemleri başlattık. 
Açıklıkla söylüyorum ki, bu sınavlarla ilgili olarak bize intikal etmiş bir yakınma da olmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, yargı konuşulduğu zaman, herkesin, her vesileyle yakındığı bir konu, 
geciken adaletin adaletsizlik olduğudur. Buna katılmamak mümkün değildir; çünkü, mahkemele
rin iş yükü olduğundan fazladır. Mahkemelerin, hızlı, etkin ve isabetli karar verebilmesi için, asga-
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ri ve azami dosya sayısının, kendi norm ve standartlarına getirilmiş olması gerekir. Bu konuda Ada
let Bakanlığı Müdürler Kurulu tarafından verilen norm ve standartları dikkate aldığımız zaman, 
Adalet Bakanlığının, bugünkü mevcut yapısına ilave olarak, 2 506 yeni mahkeme kurması ve mev
cut olan kadro açığının dışında 4 029 da yeni hâkim ve savcı alması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilinmesi bakımından söylüyorum: 1993 yılında, idarî yargıdaki iş yü
kümüz 243 bin, adlî yargıdaki iş yükümüz de 10 milyon 914 bindir. Türkiye'deki davalı ve davacı 
sayısı, Türkiye nüfusunun 60 milyon olduğu, bu nüfusun yarısının da 18 yaşın -yani, cezaî ehliyet 
sınırının- altında olduğu düşünülürse, cezaî ehliyete sahip 30 milyon faal nüfusun 10 milyonuna ya
ni, üçte birine isabet etmektedir. 

O bakımdan açıkça ifade ediyorum ki: Adalet Bakanlığımızın, kadroları yetersiz, nitelikli ele
man sayısı az, ekonomik ve fizikî şartları da yerinde değildir. Personele ilişkin sorunlarımız var; 
Adalet Bakanlığının binası, lojmanı, demirbaşı, taşıtı, bilgisayarı ve ödeneklerinin yeterli olduğu
nu söylemek de mümkün değildir. 

Bugün, Batı ülkelerine gidiyorsunuz, en güzel ve saray tipindeki binaların adalete tahsis edil
diğini görüyorsunuz. Türkiye'de, 815 yerde adalet binamız vardır; bunlardan 71'i müstakildir, di
ğerlerinde, Bakanlık olarak, çok elverişsiz koşullarda kirada oturmaktayız. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) -- Kütahya'da bina verdik; ama, ödenek yok. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bilgisayar ve binaların inşaatı 

konusunda, gereken gayreti gösteriyoruz. 
Değerli milletvekilleri, bu ana kadar değindiğim sorunlara ek olarak ve onlardan daha önem

lisi, yargının yeniden yapılanmasına ve işleyişine ilişkin mevzuat eksikliğidir. Bugün üyesi bulun
duğumuz ve yargılama yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İn
şan Hakları Divanı, adaletin gecikmesini, bir hakkın ihlali olarak değerlendirmekte ve adaleti ge
ciktiren ülkeleri de mahkûm edebilmektedir. 

Adalet dağıtımının güvenli, isabetli ve zamanında gerçekleşmesini temin bakımından bakan
lığımızca hazırlanan, yargının hızlandırılmasını sağlayacak mevzuat değişikliğine ilişkin çalışma
lar yapılmıştır. Bunların çok büyük bir bölümü halen Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemin
de bulunmaktadır; bir kısmı Bakanlar Kurulunun gündemindedir; bir kısmı komisyonların günde
mindedir ve bunlar tartışılmaktadır. 

Burada Sayın Ergüder -rahatsızlığı sebebiyle şu an burada değiller, ayrıldılar, kendisine te
şekkür ediyorum- konuşurken "Sayın Bakan, yargının yeniden yapılanması ve hızlandırılmasına 
ilişkin getireceğiniz her düzenlemede..." diyerek, başta kendisi olmak üzere, genel başkanlarının, 
grup başkanvekillerinin ve kendi milletvekillerinin her türlü çabayı ve desteği göstereceklerini ifa
de ettiler. Bunun, içtenlikli olmasını diliyorum; 

HASAN ÇAKIR(Antalya) — İçtenlikli söylemiştir; yalnız, asgari müştereklerde birleşmek 
şartıyla; öyle, herkesin istediği gibi değil. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Sayın Ergüder bunu içten gele
rek söyledi; ama, bunu, grubunuz için söylüyorum; kimseyi kastetmiyorum. 

Çünkü, yapılmış olan ve halen Meclisin gündeminde olan bu çalışmalarla, yargının yalanılan 
konusu olan yavaş işleyişine son verilecek, yargı yeniden yapılanacak, hızlandırılacak, böylelikle 
makul sürede bitirilmeyen, toplumun huzur ve barışını zedeleyen, özellikle toprak ve sınır ihtilaf-
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lan ve diğer uyuşmazlıklar, çek ve mafya ve ilgili sorunlar da çözümlenmiş olacak. Çekle ilgili 
3167 sayılı Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemindedir. Burada yakınma konusu ya
pıyoruz ;ama, gündemde bulunmaktadır. 

Getirdiğimiz bu düzenlemelerle, yargının işleyişi basitleştirilecek, çeşitli yargılama usullerin
den kaynaklanan karmaşaya son verilecektir. Yargının işleyişi, herkesin anlayabileceği şekilde, 
açık ve bilinen bir sisteme kavuşturulacak, mahkeme teşkilatları yeniden yapılandırılacaktır, ilk de
recede adliye mahkemeleriyle Yargıtay arasında üst mahkemeler kurulmuş olacak, böylelikle, Yar-
gıtayımız, herkesin özlemi içerisinde olduğu içtihat mahkemeleri konumuna getirilecektir. Yargı 
dili sadeleştirilecektir. Hukuk mahkemelerinde asliye hâkimi sulh hâkimi ayırımına son verilecek 
ve böylelikle, tek hâkime geçilerek, görev ve yetki ihtilafları da sona ermiş olacaktır. Bugün, ceza 
mahkemelerinde karşı karşıya bulunduğumuz ve zaman zaman yaşanan sıkıntılar da kalkacaktır. 

Bugün, ceza mahkemelerinde, hâkimin, usulüne uygun olmayan iddianameyi reddetme hakkı 
yok. Bir savcının, yanlış verdiği iddianamesini düzenleme veya onu geri çekme hakkı da yok; do
layısıyla, yanlışlıkla, birisi sanık sandalyesine oturtulmuşsa, mahkemelere gidip gelmek zorunda
dır. Ceza usulünde yapılan değişiklikle, iddianamenin reddi, savcı tarafından geri alınması veya id
dianamenin değiştirilmesi esası getirilmektedir. N 

Hukukta, ön inceleme safhası getirilerek, hukuk davalarının basitleştirilmesine, şeffaflaştırıl-
masına ve kısa sürede bitirilmesine olanak sağlanacaktır. Çünkü, bugün, bir dava açılıyor, duruş
ma gününe kadar bekleniyor. Burada, ön inceleme safhasıyla birlikte,,usule ilişkin bütün itirazlar 
ortadan kaldırılıyor. Böylelikle, bugün var olan mevzuattan kaynaklanan, yargının yavaş işlemesi
ne neden olan hükümler kaldırılmış olacak, toplumun "adaletin gecikmesi, adaletsizliktir" sıkıntısı 
da ortadan kalkmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığının sorunu, yalnız yargının işleyişi so
runu değildir. Adalet Bakanlığının başında, bir de cezaevi sorunu var. Cezaevi sorunu önemli bir 
sorundur. Bugün, cezaevlcrimiziri, insanî koşullarda olduğunu, Avrupa koşullarında bulunduğunu, 
rehabilitasyon görevini yaptığını, hükümlü ve tutuklular bakımından iyi çalıştığını söylemek ola
naklı değildir. Koğuş sistemi vardır; 150 kişi aynı koğuşta kalmaktadır. Hem onları denetleme im
kânımız yoktur hem de rehabilite etme olanağımız yoktur. 

BAŞKAN-Sayın Bakan 3 dakikanız kaldı. 
ADALET BAKANI MEHMET MÖĞULTAY (Devamla) - Bir yandan, bu kürsüye geldiği

miz zaman, her seferinde, Birleşmiş Milletler standartlarından, Avrupa standartlarından bahsediyo
ruz; ama, tutuklu da olsa, hükümlü de olsa bileceğiz ki herkes insandır; çünkü, tutuklu da olsa, hü
kümlü de olsa, insanla ilgili hiç bir şeye kayıtsız kalamayız. O bakımdan, cezaevlerinin sağlıklı ve 
güvenli olması, Avrupa ve Birleşmiş Milletler standartlarına getirilmesi ve onların rehabilitasyonu 
yönünden gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu bakımdan, Türk Cezaevi Modeli diye bir proje hazır
ladık, Bayındırlık Bakanlığına sunduk. Bayındırlık Bakanlığı yetkililerince yapılacak çalışmalar 
sonucunda, Avrupa standartlarına uygun olarak, Diyarbakır, Denizli, Kırıkkale, Şırnak, Yalvaç, 
Uluborlu, Çorum ve Çatalca cezaevlerinin inşaat çalışmalarına başlayacağız. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Eskişehir Cezaevi gibi(!) 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Fabrika kurar gibi cezaevi kuruyorsunuz. 
ADALET BAKANI MEHMET MÖĞULTAY (Devamla) - Tabiî, aslında katılıyorum; yani, 

bir ülkenin demokratikleşmesinin, bir ülkenin demokrasi yolunda yol almasının ölçütlerinden biri
dir, buna katılıyorum. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Fakat zihniyet meselesi Sayın Bakan, kafa meselesi maale
sef. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bizim hem zihniyetimiz hem de 
tıynetimiz iyidir; hiç endişe etmeyin, kuşkunuz olmasın. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bataklıkları kurutun ki sinekler ölsün. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, son za
manlarda, Terörle Mücadele Yasasıyla ilgili bir değişiklik tasarısı hazırladık. Aslında, amacımız, 
Terörle Mücadele Yasası hazırlamak değildir; Terörle Mücadele Yasası zaten var. Bana göre,' bu
gün konuşulan konu,' Terörle Mücadele Yasası değil, Terörle Mücadele Yasası üzerinde açılan tar
tışmaların tartışılmasıdır, olay siyasallaştırılmıştır. Kimseyi kastetmiyorum; bu konuda kimi siya
set adamları, kimi hukukçular, kimi bu yasayı bildiği iddiasında olanlar, inanıyorum ki, evvela, Te
rörle Mücadele Yasa Tasarısını niçin hazırladığımızın farkında değiller. Bizim amacımız Terörle 
Mücadele Yasası hazırlamak değil; zaten var böyle bir yasa; bizim tasarımızda, "düşünce özgür ol
malıdır" hedefinden yola çıkıldı, bu amaçla hazırlandı. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — O zaman, serbest bırakın... 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bugün, diyoruz ki, düşüncenin 
sağlıklı bir şekilde oluşmasını ve özgürce anlatılmasını engelleyen, başta 1982 anayasası olmak 
üzere, anayasal, yasal ve fiilî engelleri kaldıracağız. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - O zaman, isminin değişmesi lazım. , 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — Bizim, burada yapmak istediği

miz, bir terörle mücadele yasası yapmak değil, camiyi tartışmak değil, hayır görevi yapan vakfı tar
tışmak değil, inananlar-inanmayanlar tartışması değil... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ne istiyorsunuz!.. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - ...düşünce suçunu kabul etme
me çalışmasıdır. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Peki, devleti bölmek isteyenler ne olacak Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bu, bir eğitim sorunudur, bir ba

kış sorunudur. Siz, sadece cezaî önlemlerle demokrasiyi koruyamazsınız. Demokrasiyi, yine de
mokrasi içerisinde koruyabilirsiniz. Eğer bir ülkede demokrasiye inanan insanların, onu gönüllerin
de inanç haline getiren insanların sayısını artırırsanız demokrasiyi korursunuz. Yoksa, yasaklama
larla, sınırlamalarla, kayıtlamalarla, prangalarla ve cezaevleriyle düşünce özgürlüğünü koruyamaz
sınız. (SHP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayalım efendim. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Düşünce özgürlüğünün olması 

bakımından diyoruz ki, bu tartışmalardan, toplantılardan korkmayacaksınız. Diyoruz ki: Bu ülkede 
yıllardır yaşanan sıkıntı, devletle vatandaşın, vatandaşın da kendi arasında yabancılaşmasından 
kaynaklanmıştır. O zaman bırakınız, vatandaş birbirini iyi tanıyabilsin. Devletle vatandaş yabancı
laşmasın, tartışsın, konuşsun, yürüsün...(SHP ve RP sıralarından alkışlar) Bundan niye korkuyoruz! 

Şimdi, halk arasında nifak tohumlarını mı ekeceğiz, sevgi tohumlarını mı ekeceğiz?! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sevgi tohumlan sevgi. 
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ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bugün halkın karşı karşıya kal
dığı en önemli sorunlarından biri de sevgi sorunudur, birbirini tanımama sorunudur, birbirini anla
mama sorunudur. 

Şimdi, bir arkadaşjm gelip burada laiklikten bahsediyor. Hatta "inananlarla laikler" diye yan
lış birtabir kullandı. Bugün, Bösna-Hersek'te yaşanan, Sırpların Müslümanlara yapmış olduğu soy
kırımı karşısında, bu Mecliste bulunan herkesin Sırplara laikliği anlatması gerekmez mi? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Bırakın, bize ne. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Niye laikliği tartışıyoruz?! Eğer 
Sırplar laikliği bilselerdi, Bosna-Hersek'tc inançlarından ötürü Müslümanları katlederler miydi?! 
Geliyorsunuz hem burada onu anlatıyorsunuz hem anlattıklarınızı doğrulayamıyorsunuz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Peki, güneydoğudaki olaylar ne? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Allah korkusu yok Allah korkusu. 
BAŞKAN— Sayın Bakan, lütfen bağlayalım, vaktimiz bir hayli geçti. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bakansıniz, güneydoğuda olanları niye durdurmu

yorsunuz? 

BAŞKAN ~ Sayın Çelik, lütfen:.. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Sayın Çelik, o ayrı. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ayrı olur mu! 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Avrupa laik değil mi? 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Hep birlikte gidelim de Sırpla

ra laikliği öğretelim diyoruz... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) ~ Avrupa laikliğin ölçüsü değil mi? 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bakınız, bugünkü sıkıntı ne bi

liyor musunuz; MonteSquiou'nun dediği gibi, devletin kuralları bir kez çürümeye yüz tutmasın, bo
zulmaya yüz tutmasın... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Doğrudur. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - ... ne kadar iyi kanun çıkarırsa
nız çıkarın, bunlar kötü işler kötü. Demek ki, devletin kuralları bozulmuş; ama, bu ülkeyi yıllardır 
yöneten de biz değiliz. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Biz geleceğiz, düzelteceğiz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - O bakımdan, yargının sorunla-, 

rını biliyoruz, hâkimin maaşının az olduğunu da biliyoruz, adliyede çalışan zabıt kâtibi ve müba
şirlerin özlük haklarının yeterince olmadığını da biliyoruz. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Katılıyoruz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Bunları çözmeye çalışıyoruz; 

çünkü, inancım o ki, Türkiye'nin demokratikleşmesi, yargının sorunlarının çözümlenmesiyle ya
kından ilgilidir. Yargının sorunlarını çözmeden toplumu özgürleştiremeyiz, yargının sorunlarını 
çözmeden ülkeyi demokratikleştirenleyiz. 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) •- Kim yapacak bunları Sayın Bakan? 
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ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - Biz çözeceğiz, çözeceğiz. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Niye yapmıyorsunuz? 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — Onun için, yargıya güveni azalt
mayalım, yargıya güveni sarsmayalım, Adalet Bakanlığının bütçesi görüşülürken - nasıl ki, bugün 
çözüm hukuk dışı yollarda aranıyor-başka yerlerden güç almamaya çalışalım. 

Bu bakanlığın bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, bu konuda konuşan değerli mil
letvekillerine şükranlarımı ifade ediyorum, adaletin iyiliğine yapılan her türlü konuşmadan yarar
lanacağımızı özellikle ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Bütçenin aleyhinde konuşmak, üzere Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 
SALlH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığımı

zın bütçesi üzerinde şahsî söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli konuşmacıları ve Sayın Bakanı dikkatle izledim. Sözlerime başlarken, 

Sayın Bakana bir iki serzenişte bulunmak istiyorum, 
Kimin, neyi, nasıl ifade edip konuşacağı konusunda, Sayın Bakanımız kendilerini tam yetkili 

görüyorlar ise, bu konuda herhalde bir metin yollamalıydı; bizler de konuşmalarımızı o ölçüler içe
risinde yapmalıydık. Yoksa, konuşma metnini gönderdi de elimize mi geçmcdi(!).. Bunu ifade et
mek istiyorum. 

Gene aynı şekilde, Sayın Moğultay, şu anda İktidarın bir Bakamdır, çok önemli bakanlıklar
dan bir tanesini deruhte etmektedir. Aynen bir muhalefet milletvekili gibi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Türk Milleti huzuruna çıkmış, tenkitlerde bulunuyor, eksiklikleri itiraf ediyor ve hatta, 
zaman zaman da -suçu kimse kabul etmez ya- problemlerin, kendilerinden önceki dönemlerde bi
riktirilmiş olmasından dolayı dert yanan ifadeler kullanıyorlar. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - O da bir meziyet! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet. 

İktidar, ağlama duvarı değildir, icra yeridir, milletin problemlerini çözme mahallidir. Çözerse-
niz, devam edersiniz, hiçbir zaman "biz koalisyonuz " diyerek, birtakım sebeplerin arkasına gizlen
me hakkına sahip değilsiniz; çözemiyorsanız çekip gidersiniz, hiç kimse sizi, bu koltuğa iple bağ
lamamıştır, mahkûm da değilsiniz; ama, üzülerek söyleyelim ki, maalesef bugünkü İktidarın, bü
tün genel politikalarda gördüğümüz tablosu, birbirlerine âdeta yapıştırılmış ayrılmaz iki nesne gibi, 
bir arada kalmak için mücadele ediyor olmalarıdır; ama, milletimiz de bunu ibretle seyretmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime, Hollanda'lı bir hukukçunun, 1895 yılında, Sultan Abdiil-
hamit Han Hazretlerine takdim etmiş olduğu rapordan birkaç cümleyi, tekrar hatırlatarak devam et
mek istiyorum. 

Bakınız, bu yabancı hukukçu, Osmanlı hukuku hakkında sunduğu raporda Abdülhamid'c diyor 
ki: "Osmanlı hukukunda birçok hüküm var ki, bazıları pek yakın bir zamanda Avnıpa hukukuna 
girebilmiş ve daha birçok insanî hükümler var ki, asrımızdan sonra girecektir." 

Burada, hukuka ve insana saygının ifadesi olan şu hükümleri sıralayabilirim: Birinci olarak, 
Müslümanların ve gayrimüslimlerin kanun önündeki eşitliğini söyleyebilirim. Dün Avrupa'da bu 
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yoktu; ama, bizim ejdadımız, bunu, her halükârda asırlar boyu insanlık önünde, hem de padişahıy-
la gayrimüslim bir vatandaşı arasında tatbik ederek gösermiştir. 

Bir ikincisi bir husus, mahkemelerde başvurunun meccani olması, yani parasız olmasıdır. Bu 
memlekette adaletin parasız olduğunu, ucuz olduğunu ifade edebilir miyiz, mümkün değil. Allah, 
kimseyi mahkeme kapılarına düşürmesin, mahkeme kapılarında sürünen bu milletin evlatlarının da 
yardımcısı olsun. 

Sayın Bakanın konuşmasında da belirttiği gibi, bu memleketin evlatları mahkeme kapılarına o 
derece mahkûm edilmiş ki, yanlış adalet mekanizması ve hukuk yapısı sebebiyle bugün mah
kemelerde 11 milyondan fazla dosya mevcuttur. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Bakan olarak ne yapayım? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Sayın Bakanım, ne yapayım demek için değil, bunu çözmek 

için bakansınız. . 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - İşte, yasaları Meclise getirdik. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Yasaların Mecliste olması da önemli değil. Çıkardığınız 

yasaları tatbikata intikal ettireceksiniz. Yapamıyorsanız, söylediğim gibi, bırakabileceksiniz. 

Diğer bir hüküm de, sanıklardan ikrar ve itiraf gibi beyan almak için işkence icrasının kesin
likle yasak oluşu ve benzeri hükümleri ifade ediyor. 

Evet, bugün de "adalet mülkün temelidir" diyoruz; ama, durum gerçekte öyle mi? 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin bunca problemleri arasında bugün Adalet 

Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. 
Hakkın, adalet terazisinde tartışılarak dağıtıldığı yer şüphesiz ki mahkemelerimizdir. Bu has

sas teraziyi tutanlar da hâkimlerimiz, savcılarımız ve adlî personelimizdir. Adalet, devlet sis
temimiz içinde en çok ihmale uğrayandır. Kanunları, usulleri ve imkânları eskimiş, çağdışı kalmış
tır. Bugün ülkemizde hakkın alınması zorlaşmış, davalar çok uzun süreler almakta ve insanları 
maalesef çok meşgul etmektedir; sosyal bünye de bu durumdan çok etkilenmektedir. Çalışma şart
ları rahat olmayan adaletin, adalet dağıtması da kolay olmamaktadır. 

Kurulun değerli bir üyesi olan Prof. Dr. Vural Savaş, kurulun yargı bağımsızlığını sağ
layamadığını beyan ederek, siyasî baskı ve sol kadrolaştırma olarak kullanılması sebebiyle istifa et
miş ve bu durumu Türk kamuoyunun gündemine açıklamıştır. 

12 Eylül 1980'den sonra, özellikle bu İktidar döneminde, adalete olan güven tamamen kaybol
muştur. Yargının bağımsız olduğu, bu bağımsızlığın da Yüksek Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu eliyle sağlandığı savunulmaktadır. Halbuki kurulun başkanı -biraz önce Sayın Bakanın da 
ifade ettiği gibi- Adalet Bakanı ve bakanlık müsteşarı tabi üyesi olarak yer almaktadır. Elbette 
Adalet Bakanlığından-gerçek manada-yargı, idareden ayrılmalıdır. 

Aslında sistemin temel yanlışlıklarından bir tanesi de şudur: Siz, sistemler ayrılığı prensibini 
kabul edeceksiniz, arkasından da maalesef bu işi düzeltmeye iktidar olarak yanaşmayacaksınız. 
Hâkim ve savcıların tüm ve tayin, terfi gibi özlük hakları bir başka yere yetki ile görevlendirme, 
kurulun sekreterya hizmetleri, tamamen bakanlığın personel genel müdürlüğü kanalıyla yürütül
mektedir. Bu genel müdürlük de, hâkimlerin ve savcıların korkulu rüyası haline gelmiştir. İSKİ 
olayını soruşturan savcı Selim Ulaş'in "İtalya'daki savcıdır, biz ise, memuruz" ifadesi hakikaten 
milletimizi yargının gerçek manada bağımsız mı değil mi konusunda uyarmaya yeter kanaatin-
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deyim. Hâkim adaylarının seçimini bizzat bakanlık personel genel müdürlüğü yapmaktadır. Koalis
yonun SHP kanadının tamamen kadrosunu oluşturduğu bakanlıkta, son yapılan imtihan, yangından 
mal kaçırırcasına yıldırım hızıyla yapılmış, itiraz süresi bile dolmadan mülakat yapılmıştır.Yazılı 
imtihanda başarılı olanların çoğu, özellikle imam hatip okulu mezunlarının -bilinen kasıttan dolayı-
hâkim ve savcılığa kabul edilmedikleri, kamuoyunda herkes tarafından serzenişle ifade edilen bir 
konudur. Bunun tarih önündeki gerçek sorumlusu ise, DYP Grubudur. Bu Grup, bu millete, bunu 
izah edemeyecektir. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Ne ilgisi var Doğru Yol Partisiyle?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bendeniz imam hatip okulu mezunuyum; bu okulun 

mezunu olmakla şeref duyuyorum; ancak, hiçbir zaman, bir imam hatip okulu mezunu, bu mem
leketin evladına, polisine, askerine kurşun sıkmamıştır; niçin bundan gocunuyorsunuz? 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Kim karşı çıkıyor ki?... İstismar ediyorsun... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Sayın Bakan, şayet bilmiyorsanız, ben, size, bir şey hatır

latmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öğütcan, lütfen... 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Nedir o, biliyor musunuz?.. Eski sayın Bakan "yargıda mol
lalar devri bitmiştir" diyor. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Molla mısın sen?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Neyi kastediyor? Bunu nasıl kullanabilir? Siz iktidarın 

sorumlu bir milletvekili olarak buna karşı çıkıyorsanız eğer, bunu kamuoyuna ilan etmeniz lazım
dı. Hani eyleminiz? 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sen yapıyorsun ya, o yetiyor... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — İşte, bu eylemi yapma görevi bana düştüğü için, siz bu 

sorumluluktan kurtulmayacaksınız diyorum ya. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - İşiniz gücünüz istismar... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — İstismarla ne alakası var?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bakanlığın bursuyla okuyan, hâkim olarak atanması 

gerekenler bile, adaylığa kabul edilmemiştir. 

Adalet Bakanlığının teşkilat yapısı üzerinde fazla durmayacağım; ancak, yeri gelmişken, şunu 
söylemek isterim ki, bu yapı, maalesef çok gerilerde kalmıştır. Bakanlığın teşkilat yapısı, kanun 
hükmünde kararnamelerle, kadro oluşturmak amacıyla tamamen bozulmuştur. Hiç gerek olmadığı 
halde, Eğitim İşleri Dairesi bölünerek Yayın Müdürlüğü oluşturulmuştur. Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürlüğü bölünerek, İşletmeler ve İş Yurtlan Genel Müdürlüğü kurulmuş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz, yazılı metninizi belli süreye sığdırmak için, yerinizde çok gay
ret sarf ettiğinizi gördüm. Bu gayretinize rağmen, zaman zaman da metinden ayrıldınız. Lütfen, beş 
dakika içinde bağlayınız. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
... genel müdür olarak da hâkim sınıfından olmayan bir kişi atanmıştır. Anayasa Mahkemesi 

bunu iptal etmiştir. Bakanlık, bu iptal üzerine, bu Genel Müdürlüğün faaliyetine son verdiği halde, 

- 651 -



T.B.M.M. B : 5 4 16 ,12 .1994 0 : 2 

Başbakanlığın genelgesine rağmen, Uluslararası Hukuk ve Dışilişkîler Genel Müdürlüğü faaliyet
lerini sürdürmektedir. 

Bakanlığın lojman dağıtımında -ilgililer çok iyi takip etmektedir- sıkıntı vardır. 
Şunu arz etmek isterim: Adalet Bakanlığı, bu konularda bir şeyler yapabilir mi suali, akla 

gelebilir. Adlî yargıda davaların uzun sürdüğü, yıllardan beri, şikâyet konusu; Bakan da itiraf et
miştir. Bu konuda reform gerekli ve acil hale gelmiştir. Bugün, biraz önce söylediğim gibi, mah
kemeler, dosyalardan âdeta bıkmış, hapishaneler de dolmuştur. Bu Hükümet, kendisine, âdeta, 
mahkemeler ve hapishanelerle uğraşmaktan başka iş bulamaz noktaya gelmiştir. 

Bu konuda, Sayın Başkanın, özellikle, vermiş olduğu süreyi suiistimal etmemek için, birkaç 
hususu vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, hükümetler ve özellikle, bu Hükümet, milletin kültürüyle, tarihiyle, inan
cıyla savaşmaktan geri dursun. Evet, maalesef, bakınız, Sayın Bakan -karşımda oturuyor- Antal
ya'da bir toplantı yapıyor; devlet memuru hüviyetindeki savcıları topluyor, Devlet Güvenlik Mah
kemesinden 8 savcı, 76 il savcısı ve 8 ilçe savcısına, bildiri yayınlattırıyor. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Doğru yapıyor. 

« SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bu kurumu, politize ediyor. Ondan sonra da çıkıyor, Sayın 
Bakan, bu kurumun yıpratılrnamasından bahsediyor. Evet, bu kurum, yıpratılmamalıdır, politize 
edilmemelidir. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Adı, cumhuriyet savcısı. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Yine, bakınız, Sayın Moğoltay'ırı göndermiş olduğu son bir 
genelgeden bahsetmek istiyorum. Biraz önce, insan haklarından bahsediyordu. Tarih 1.12.1994; 
göndermiş olduğu genelge, Şapka İktisası Hakkında Kanunla alakalıdır. Efendim "falan kıyafette 
insanlar, cadde ve sokaklarda dolaşmaya başlamıştır; o halde, savcılar harekete geçsin" yani, zul
metsin istiyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — İstanbul sokaklarında 2 metrelik sopayla geziyorlar. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sopalarla geziyorlar. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bakınız, geçmişte, bu millet, bunları 
yaşadı, sıkıntılarını çok iyi bilmektedir. Artık, bunlardan (vazgeçmeniz lazım. İnsan hakları, 
hukukun üstünlüğü, inanç ve fikir hürriyeti, herhalde, yasaklamadan geçmez. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O sopalılar insanları nasıl tehdit ediyor? İnsan hakları, 
sadece, onlar için mi? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bir hususu daha bu milletin huzuruna getirmek istiyorum. 
Bakınız, elimde, ilgili Bakanlığın 1982 tarihli bir genelgesi daha var; burada, bulundurulması 
yasak olan kitaplar sıralanıyor. Bu sıralanan kitaplar arasında da, 3 üncü sırada Kayseri Tarihi; 8 
inci sırada Kur'an-ı Kerim; 9 uncu sırada Kitabı Dürrul Muhtar;10 uncu sırada Kavaid-i Diniyyc... 

Artık bunların devri bitmiştir, 21 inci asra girerken, maalesef, bunların ayıklanması lazım; ar
tık bu tip uygulamalarla bir yere gidilmeyeceğini sizlerin de kavramanız lazım. 

BAŞKAN - Lütfen bağlayalım. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) ~ Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - 2 metre sopayla gezilir mi?. 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bunlan ifade ederken, bendeniz, bütün milletimizin 
huzurunda şunu itiraf ediyorum: Bakanlığın ve Siyasî İktidarın bütün menfi tutum ve davranış
larına rağmen, mahkemelerimiz, bu memleket insanının en çok güvendiği kurumlardan bir tane
sidir; bunlarda emeği geçen savcı, mahkeme yetkilileri ve personele elbette güvenimiz sonsuz. Biz, 
adalete inanan, her şeyin temelinde adalet olduğunu savunan ve sistem olarak da adil düzeni... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - O ne, Salih?! Adil düzen ne?! 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — ...bu memlekette tatbik edecek olan bir siyasî partinin mün-
tesibi olarak, yapılan bütçe görüşmelerinin ve Bakanlığın bütçesinin memleketimize, milletimize, 
Adalet Bakanlığı müntesiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla selam-
lanm.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O Vural Savaş, Prof. Vural Savaş değil; bilerek konuşmak 

lazım. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Efendim, görevden alman Vural Savaş Beyi kastediyorum. 
Sayın Başkanım, galiba, Sayın Yılmaz'ın düzeltilmesini arzu ettiği bir konu var. Evet, Vural 

Savaş Beyi kastediyorum; Profesör Vural Savaş Beyi değil. • 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkan... •. •• • 
BAŞKAN — Sayın Yalçın Öğütcan; buyurun. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Efendim, Sayın Konuşmacı, Adalet Bakanlığı bütçesi 

üzerinde konuşurken, Adalet Bakanlığı bünyesinde, tamamıyla bürokratlardan oluşmuş bir heyet 
tarafından yapılan imtihanda ne olduğunu, Doğru Yol Partisi Grubunun bilmesi mümkün değildir. 
İmam hatip liselerini bitirenlere, münhasıran, hâkimlik, savcılık kazandınlmadığını söyleyerek, 
Doğru Yol Partisi Grubunu itham etmiştir. Şu bilinmelidir ki, bugün, Türkiye'de, var olan bütün 
imam hatip liseleri, Adalet Partisi ve onun devamı olan Doğru Yol Partisi zamanında kurulmuş
tur... 

HASAN AKYOL (Bartın) — Yalan söylüyorsun! 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Her zaman olduğu gibi, Adalet Bakanlığı bütçesinde 

de bunun, istismar edilmesine karşıyız. Doğru Yol Partisiyle ilgisi yoktur; ancak, Refah Partisi, her 
seferinde, imam hatip liselerini, Kur'an-ı Kerim'i, İslamı istismar etmektedir. Kendilerini 
kınıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri... 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — Sayın Başkan, son olarak 

konuşan Sayın Salih Kapusuz, bir yanlış beyanda bulunmuştur. Bu beyanında, adlî yargı ve idarî 
yargı sınıfı sınavlarında, hiçbir imam-hatip lisesi mezununun alınmadığım ve kasıt taşıdığını ifade 
etmiştir. 

Sayın Başkan, burada, bizim, böyle bir kastımız söz konusu değildir. Bu sınavlar, bir müdür
ler kurulu marifetiyle yapılmaktadır. Sınava girenlerin yetenekleri esas alınmaktadır. Bu sınavlar
da... • 
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ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Faziletten bahset. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - İzin verirseniz söyleyeyim. 
Bakınız, arkadaşlar, sizin dinlemeye tahammülünüz yok; bir dinleyin ondan sonra konuşun... 

ALİ ER (içel) — Hangi yetenek?! 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Tabiî, sence, bu yetenek değil. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Müsaade edin canım. Meseleyi 
kişiselleştirmeyin... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz devam ediniz. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Şimdi, Sayın Başkan, bu adlî yar
gı sınavında, 473 normal liseden, 63 meslek lisesinden, 22 Anadolu lisesinden, 20 öğretmen 
lisesinden, 14 imam hatip lisesinden, 5 kolejden, 3 yabancı okuldan, 2 askerî okuldan, 1 özel okul
dan, 1 polis kolejinden olmak üzere 604 kişi arasında dağılım vardır. Dolayısıyla, hiçbir kimsenin 
alınmadığı şeklindeki iddia, külliyen yalandır; doğru değildir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bravo Sayın Bakan, konuya açıklık getirdiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, soru sormak isteyenleri okutuyorum: İbrahim Özsoy, Rauf Ertekin, İs
mail Sancak, Mustafa Dağcı, Koray Aydın, Ender Karagül, Gaffar Yakın, İbrahim Gürsoy, Ahmet 
Remzi Hatip, Halil Çelik, Ali Oğuz, Hüseyin Erdal, Ömer Ekinci, Mehmet Elkatmış, Ahmet Fev
zi İnceöz, İbrahim Özdiş, Gürhan Çelebican. 

BAŞKAN — Sayın Gaffar Yakın, buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan iki sorum var. 
Birinci sorum: Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının bütçesi görüşülürken, 

Elazığ Sivrice İlçesinde SHP'li eski Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığı müfettişlerince kesin
leşen yolsuzluk olayını soruşturan Sivrice Savcısına, Adalet Bakanlığı Müsteşarının telefonla bas
kı yapıp yapmadığını sormuştum. Bunun üzerine, Sayın Bakan, bana, Elazığ İli Sivrice İlçesinde, 
Sivrice Cumhuriyet Savcısını Sayın Müsteşarın aradığını, yapılan adlî işlem hakkında bilgi al
dığını, bunun dışında soruşturmanın şu veya bu şekilde yönlendirilmesi söz konusu değildir diye 
bir yazılı'cevap vermişti. 

Sayın Bakan, devletimizin yüce bir bakanıdır, onurlu insandır, doğruluğundan, doğru söy
lediğinden kimse şüphe edemez. 

Sayın Bakan, siz veya Sayın Müsteşarınız, İstanbul İSKİ ve Elazığ Sivrice olayları haricinde, 
belediyelerdeki yolsuzlukları soruşturan hangi savcılara, soruşturmayla ilgili telefon ettiniz? 

İkinci sorum... 
BAŞKAN — Sayın Yakın, bakın, ikinci soruya gelinceye kadar 1 dakika 49 saniye vakit kay

bettik. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Tamam efendim. 
Adalet müessesi, toplumda herkesin güven duyması, tarafsızlığına inanması gereken kıymetli 

bir müessesedir; ama, maalesef, son iki yıldır, Bakanlığımız, kamuoyunda çok yıpratılmaktadır. 
Adalet Bakanlığındaki mezhepçi ve ırkçı kadrolaşma iddiaları ayyuka çıkmış durumdadır. Sayın 
Bakanın, bu tür dedikodulara son vermesi, Adalet Bakanlığımızı bu töhmetten kurtarması açısm-
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dan cevaplandırılmasında fayda gördüğüm soru şu: Son üç yılda -Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
söylediğim gibi- alınan hâkim ve savcılar kimlerdir; doğum yerleri nerelerdir? Bunlardan kaç 
tanesinin Afyon'dan olduğunu öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, böyle soru olmaz efendim; bize sıra gel
meyecek. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu tip sual sorarsak... Bakın, kaç kişi sual sormak için yazıldı. 
1 Sayın Sevigen, buyurun. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana bir soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, soruyu direkt olarak soralım. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Rica ediyorum; milletvekili arkadaşlarım birer soru sorar
sa herkese sıra gelir. 

Efendim, halk arasındaki deyişle CMUK; yani, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu çıktığında 
kamuoyunda büyük bir sevinçle karşılandı; fakat, karakollarda bunun tam tersi oldu. Vatandaş, her
hangi bir ihtiyacı için karakola gittiği zaman "sizi CMUK kurtarsın" diye büyük tepki almakta. Bu 
yasayla, karakollarda işkenceye, dayağa son verildi ve işkence ve dayağın olmayacağı söylenmiş
ti-

Bu yasanın işleyip işlemediğinden, karakollarda, polislerin vatandaşlarımıza nasıl davran
dığından acaba Devlet Bakanımızın haberi var mı? 

. Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Sayın İlhan Kaya, Divan Üyemiz, yerinizden sorabilirsiniz efendim. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını is

tediğim sorularımı sormak istiyorum. 
1. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin, örneğin, mahkeme baş

kâtibi, zabıt kâtibi, mübaşir ve diğer memurların maaşlarında herhangi bir iyileştirme yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

2. Her ne kadar, İzmir'de inşaatı devam eden adliye binasının bitmesinden sonra metropol il
çelerin de bu binaya taşınmaları sözkonusu ise de, bu kısıntılı bütçelerle bina inşaatının tamamlan
ması uzun seneler alacaktır. Bu sebeple, şu anda, Bornova'da Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mah
kemeleri, Hükümet Binasında; Sulh Hukuk Mahkemeleri, Belediye Binasında hizmet vermektedir. 
Bu binalar yetersizdir. Adliye binası bitirilinceye kadar, adlî hizmetlerin daha iyi ve verimli olabil
mesi amacıyla bütün mahkemeleri bir arada toplamak için, yeni bir bina kiralamayı düşünüyor 
musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Basri Eler, buyurun efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Adaletin gerçekleştirilmesini sağlayacak hâkim ve sav

cıların maddî durumları kısmen de olsa iyileştirildiği halde, diğer adliye çalışanlarının, yüzde 
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140'lara varan ezici enflasyon karşınında bile, maddî durumları hâlâ düzeltilmemiştir. Gözünüzün 
önünde, Bakanlığınızın içindeki, bu adaletsizliği ve eşitsizliği, yetersiz bu bütçenizle, ne zaman 
düzeltebilirsiniz? 

Son sorum şu: 60 milyon insanımızın her üç kişisinden birisi davacı ve'davah konumunda ise, 
yalnızca 350 bin orman köylüsü davalı durumda bulunuyorsa, adlî yargıda yüzde 45, idarî yargıda 
yüzde 49 eksik kadroyla çalışılıyorsa, halihazır 115 ilçemizde adlî teşkilat yoksa, var olan yerler
de de bina ve mülklerimiz yeterli değilse, Bakanlık bütçeniz yaklaşık Diyanet Başkanlığı bütçesine 
eşit ise, o zaman adaletin temeli nerede olur; bu durumda, yargılama, nasıl inandırıcı şekilde sürat
le neticelenebilir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. ' 
Sayın Coşkun Gökalp, buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yargısız infazlarla birlikte yaşamak ulusumuz için bir 

kader midir; yoksa, 60 milyonluk ülkede bu tür hadiseler olur mu, deniliyor? Son olarak meslek
taşımız olan Ankara Barosu avukatlarından Faik Candan'ın vahşi bir şekilde öldürülmesinden son 
derece üzüntülü olduğumuzu bildiriyorum. Bu cinayetin aydınlanması yönünde herhangi bir ipucu 
var mıdır? 

Adliyelerin ihtiyacı olan posta ve ısınma giderlerinin, mahalline daha çabuk ve hızlı gönderil
mesi yönünde bir çalışma var mıdır? 

Son sorum:, Süleyman Mercümek, Türk kamuoyunu meşgul etmektedir, bu konu gündem
dedir. Almanya'daki ilgili kuruluşlar, Türk adliyesinin ve Adalet Bakanlığının bu konudaki ilgisiz
liğinden bahsediyor. Bu değerlendirme doğru mudur? Bu konuda bir gelişme var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Hasan Akyol, buyurun. 
HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorumu soruyo

rum: 
Yayınlanan bir kanun hükmünde kararnameyle, terör suçlularının bulunduğu cezaevlerinde 

görev yapan cumhuriyet başsavcılarının, cezaevi müdürlerinin ve cezaevi ikinci müdürlerinin mad
dî durumlarının -haklı olarak- ek göstergeyle düzeltilmesi yoluna gidildiği halde, cezaevlerinde can 
güvenliğinden yoksun, âdeta hükümlü gibi, hükümlü ile birlikte, güneşten ve temiz havadan yok
sun bir şekilde görev yapan ve maddî bakımdan daha büyük sıkıntıda olan infaz koruma memur
larını bu haktan yararlandırmamayı adalet ve hakkaniyete uygun buluyor musunuz; uygun bul
muyorsanız, bu yönde, mağduriyeti giderici çalışmalar var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Fuat Çay, lütfen, yorum yapmadan sorunuzu sorunuz; çünkü, 25 kişiden sual alacağım 

efendim. 
Buyurun. 
FUAT ÇAY (Hatay) — Sayın Başkan; aracılığınızla Sayın Bakana şu sorularımı soruyorum: 
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1. Cezaevlerinin modernleştirilmesi, çağdaşlaştırılması ve çağdaş güvenlik sisteminin oluş
turulması; ayrıca, adalet teşkilatının ve binalarının mevcut eksikliklerinin giderilip ihtiyaca cevap 
verebilecek bir duruma getirilmesi için, ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

2. Adalet Bakanlığı Kuruluş ve Teşkilat Kanunu hakkında yapılan değişiklikle ilgili yasa 
tasarısı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptalin üzerinden iki yıl geçmesine rağ
men, karar, halen yazılmamıştır. Kararın yazılmamasında siyasî bir baskı var mıdır? iki yıl geç
mesine rağmen karan yazmayan yargıçlar ile diğer adlî yargıçlar arasında, sorumluluk bakımından 
yasal bir farklılık ve imtiyaz var mıdır? 

3. Yargıtay ve mahkemelerin iş yükleri her gün biraz daha arttığı halde, Adalet Bakanlığının 
alacağı tedbirleri içeren ve üst mahkemelerin kuruluşlarıyla ilgili kanun tasarısının yasalaştırılması 
çalışmaları ne aşamadadır; yasalaşması için, ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Dinçer, buyurun efendim. 
ALÎ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana aşağıdaki sorularımı 

yöneltiyorum: 

, 1. Adaletin hızlandırılması için, adalet mekanizmasının tümüyle bilgisiyarlara kavuşturulması 
gerekiyor. Örneğin, bugün idarî yargıda, bir dosyanın sonuçlandırılması, beş yıldan fazla sürüyor. 
Danıştayda var olan merkezî bilgisayar sisteminin, idarî mahkemelere kadar uzatılması işlemini ne 
kadar süre içinde yapmayı düşünüyorlar? 

Aynı şekilde, Yargıtay da dahil, Adalet Bakanlığı da dahil, tüm adalet mekanizmasının, ter
minallerle en uç noktadan ana arşivlere girmesini sağlayacak, adaleti hızlandıracak bir genel bil-
gisayarlaştırma projeleri var mıdır? 

2. Kader mahkûmlarının, hapishanelerde bulunan yurttaşlarımızın, çok az bir kısmı mah
kûmiyetleri süresince üretici olabiliyor. Halbuki, hepsini üretici hale getirmek mümkündür; bunun 
için de, Adalet Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yapmasında yarar vardır. Tüm 
kader mahkûmlannı üretici hale getirmeyi, mesleği olmayanları meslek sahibi kılmayı öngören bir 
proje geliştiriyorlar mı; böyle bir proje varsa, bu projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili zaman ne 
kadardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, soruları biraz daha netleştirirsek, arkadaşlann hepsi sormuş olur. 
Sayın Ender Karagül, buyurun efendim. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma aşağıdaki 
sorularımı yöneltiyorum: 

1., Cumhuriyet öncesinden beri yürürlükte olan, günümüzde de soruşturmaların gecikmesine; 
dolayısıyla da, temiz toplum kurulmasına engel olan, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun 
kaldınlması veya kapsamının daraltılmasını düşünüyor musunuz? 

2. Ülkemizle Almanya arasında bilgi alışverişi anlaşması yapılmış olmasına rağmen, Bosna 
paralarıyla ilgili araştırma yapmak için, Almanya'ya gidecek savcıların gitmesini engelleyen sebep 
nedir? 
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3. Hâkimlik tazminatının, emekli olan hâkim ve savcılara da teşmil edilmesi hususunda 
Bakanlığınızın görüşü nedir? Bu konuda Bakanlığın bir çalışması var mıdır? 

4. Vali ve kaymakamlara, son düzenlemelerle, temsil tazminatı verilmiştir. Aynı tazminatı, 
cumhuriyet başsavcıları için de düşünüyor musunuz? 

5. Adliye lojmanlarında oturan hâkim ve savcılar, yakıt paralarını, Anayasa Mahkemesi 
kararına rağmen, kendileri ödemektedirler. 1995 yılında bu uygulamadan vazgeçmeyi, Bakanlık 
olarak, düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. , 
Sayın İbrahim Özsoy; buyurun. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanın cevaplan

dırması için bir soru soracağım; arz ediyorum: 
1991 yılında, Afyon'da 5 yerleşim merkezi ilçe yapıldı. Bu 5 ilçeden 3'ündc adliye teşkilatı 

kuruldu; ancak, bilemediğimiz veya düşünmek istemediğimiz nedenlerden dolayı, Evciler ve 
Kızılören ilçelerinde bugüne kadar adliye teşkilatı kurulamadı; hatta, Evciler İlçesinde, adliye için 
bina, belediyece sağlanıp 1,5 milyar lira sarf edilerek dizayn ettirildi; ayrıca, başsavcıyla da gerek
li protokol yapıldığı halde, bugüne kadar adliye teşkilatı kurulmadı. Evciler ve Kızılören İlçelerin
de adliye teşkilatı kurmayı düşünüyor musunuz; düşünüyorsanız, ne zaman hayata geçireceksiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Rauf Ertekin; buyurun. 
RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Kütahya İli adliye binası, mekân ve hacim açısından fevkalade yetersizdir. Anavatan iktidar

ları döneminde, Kütahya adliye binası olarak tahsis edilen ve -Sayın Bakanımızın, demin, konuş
malarında özellikle vurguladığı- tarihî bir eser olan eski hükümet konağının Adalet Bakanlığına 
tahsisiyle birlikte onarımı başlamıştı. 

Sualim şu: 1995 yılı bütçesinde, bu onarım için, bu restorasyon için bir ödenek ayrılmış mıdır; 
ayrılmışsa ne kadardır? Bu iş en kısa zamanda bitirilip, bina, Adalet Bakanlığının hizmetine ver
ilecek midir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim. 
Sayın İsmail Sancak, buyurun. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın başkan, sorularımı yöneltiyorum: 
1. Biraz evvel, arkadaşımız CMUK'tan bahsetti. Ben de, CMUK çıktığından bu tarafa, suç 

oranı azaldı mı, arttı mı; onu sormak istiyorum. Suçlunun avukatı var, mazlumun avukatı olacak 
mı? 

2. Orman köylüsünün bir büyük sıkıntısı vardır; otuz kırk yıldan beri ziraat ettiği üzerinde 
her türlü ziraî ürünü yetiştirdiği topraklarla ilgili olarak, şu anda, mahkemelerde sürünmektedir or
man köylüsü ve tarla olarak kullandığı, ziraat yaptığı bu topraklardan çıkarılmak istenmektedir. 
Adalet Bakanlığı olarak, bu konuyla ilgili herhangi bir kanun çıkarmayı düşünüyor musunuz? Bu 
topraklar yeniden orman sınırları içine alındığı için soruyorum bu soruyu. 

3. İstanbul'un büyük ilçelerinden olan Kâğıthane'de, adliye teşkilatı kurulmamıştır; kurul
masını düşünüyor musunuz? Daha evvel, Sadabat Projesi içerisinde, hepimizin bildiği, levazım 
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okulu vardı. Anavatan Partisi döneminde, Bu levazım okulunun adliye binası olması konusunda 
girişimler yapılmıştı. İnşallah, bu projeyi devam ettirirsiniz. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Sancak. 
Sayın Mustafa Dağcı, buyurun. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana birkaç soru 
sormak istiyorum. 

1. 49 uncu Hükümetin göreve başladığı tarihten bugüne kadar, ceza ve tutukevlerinden kaç 
suçlu firar etmiştir; bunlardan kaç tanesi siyasî suçludur ve bunlar hangi örgüte mensuptur? 

2. Kapattığınız Eskişehir Cezaevini yeniden açacak mısınız; buraya, terör suçlularını mı yer
leştireceksiniz? 

3. CMUK diye bilinen yasanın uygulanmaya başlanılmasından bugüne kadar, baro ve avukat
larımıza ne kadar para ödenmiştir? Uygulamada, isteyen herkese avukat temin etmek mümkün ol
muş mudur? 

4. 12 Eylül harekâtını yapanların hazırladığı 1982 Anayasasından memnun musunuz? Terörle 
Mücadele Yasasında değişiklik yapan tasarıda gösterdiğiniz direnişi bu Anayasayı değiştirmek 
için niçin göstermiyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koray Aydın, buyurun. 
KORAY AYDIN (Trabzon) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma iki soru sora

cağım. 
1. 1960 öncesine bir tepki olarak kurulan Askerî Yüksek idare Mahkemesi, yargıya güvensiz

lik çağrışımları yapmakta ve sonuç olarak da idarî yargı - askerî yargı şeklinde bölünmeye neden 
olmaktadır. İdarî birliğin sağlanması için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Gerek Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun "Dosya dışında inceleme" başlıklı 52 nci maddesi ve gerekse 2577 sayılı İdarî Yar
gılama Usulü Kanununun "Dosyaların incelenmesi" başlıklı 20/4 üncü maddesi "görevli daire, 
kurul veya kanun sözcüleri tarafından getirilen gizli her türlü belge ve dosyalar, idarî davanın tarafı 
konumundaki kişilere veya onların vekillerine, avukatlarına incelettirilemez" hükmünü içermek
tedir. 

Kamu hizmeti gören 40 bin avukata güven duyulmasını engelleyen bu tür düzenlemelerin or
tadan kaldırılması için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, soruların uzaması nedeniyle bazı arkadaşlarımız soru soromayacak 
duruma düşüyor. Lütfen, soruları biraz daha özetleyerek soralım; hani, ben bir sual tarifi yapmış
tım, ona benzesin. 

Sayın Gürsoy; buyurun. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Adalet Bakanımız

dan, aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ediyorum. 

Basınımızdan, Mersin İlimizde, laik, demokratik, hukuk devletinin yargıçlarına yakışmayacak 
bazı gelişmeler olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu ilimizdeki bazı yargıçların, cuma günleri, 
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kutsal gün sayılarak, görevlerinin başına gitmediklerinden bahsedilmektedir. Söz konusu ilimizde, 
bazı yargıçların cuma günleri görevlerinin başına gitmedikleri doğru mudur? 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Cumaya gidenlere karşı mısınız? 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bu şahıslar, yasaları bilmelerine karşın, böyle bir dav

ranışta bulunma cesaretini nereden alıyorlar? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Laiklikten... Laiklikten.;. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bu yargıçlar hakkında ne gibi yasal işlemlerde bulun

dunuz? 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Hani, siz demokrattınız, laiktiniz?!.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ayrıca, bu olayın Sayın Başbakana iletildiği ve Sayın Baş
bakanın olaya kayıtsız kaldığı söylenilmektedir; doğru mudur? 

Laik kimliğimize ve adaletimizin bağımsızlığına gölge düşürücü bir başka olay ise, Kütahya 
İlimizde yaşanmıştır. Bir.kadına tecavüz eden bir imam, bütün kanıtlara ve oradaki yargıçların fer
yatlarına rağmen, davaya bakan yargıç ile bu imamın aynı tarikattan olmaları nedeniyle serbest 
bırakılmıştır. Bu olay doğru mudur? 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Başbağlar katliamının failleri de serbest bırakılıyor! 
İBRAHİM GÜRSOY(İstanbul) — Önüne bak!.. Ben, burada soru soruyorum; dinle!.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Olay doğruysa, ne gibi yasal işlemlerde bulundunuz? 
Yine, aynı olayın Sayın Başbakana iletildiği bilgisi doğru mudur? -

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, delaletinizle şu suallerimin cevaplandırıl
masını istiyorum. 

Türk Hava Kurumunun başvurusu üzerine, 1994 yılı kurban bayramından önce, Adalet Bakan
lığınca, tüm cumhuriyet başsavcılarına bir emir çıkarılmış; laikliğe aykın olarak birtakım yasa dışı 
dernek ve vakıfların kurban derisi topladığı belirtilerek, bunlar hakkında işlem yapılması istenmiş
tir. 

Suallerim: 
1. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde, laikliğe aykırı olarak kurulmuş yasa dışı dernek ve 

vakıflar hangileridir? ^ 
2. Bu yasa dışı dernek ve vakıfların kuruluşuna ne zaman müsaade edilmiştir? 

3. Bu dernek ve vakıfların yasa dışı olduğu, Adalet Bakanlığınca, ne zaman tespit edilmiştir? 
4. Bunlar hakkında, mezkûr deri toplama yasağı dışında, Adalet Bakanlığınca, hangi yasal iş

lemler yapılmıştır? Bunların listesini istiyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın ibrahim Halil Çelik, buyurun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana soru
larımı tevcih etmek istiyorum. 

1. Hukuk fakültesini dört yılda bitirip diplomasim alan kızlarımızın, baş örtüsünden dolayı 
avukatlık yapamamaları cümle âlemin malumudur. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Hiç öyle bir şey yok... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Acaba, hoşgörüsüne sığındığımız, hakikaten, biraz 
önce... 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) - Niye Bakanı alkışlıyorsunuz?!. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Alkışladığım doğrudur... Sayın MHPliler, alkış
ladığımı ben bütün milletin önünde söylüyorum, kim doğruyu söylüyorsa onunla beraberim... Doğ
ruyu kim söylüyorsa onunla beraberim. 

Acaba, bu kızlarımızın avukatlık yapmalarına fırsat tanıyıcı bir yasal düzenlemeyi ne zaman 
sağlayacaksınız? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Avukatlık Kanunu engel... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Değiştirirsiniz kanunu, kavga da biter. 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim... Siz devam edin... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — 2. hâkim ve savcılarımızın görevdeyken aldıkları 

tazminatlan emekli olduktan sonra da olmalarını sağlayacak kanunî düzenlemeleri yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

Ayrıca, mübaşirlerin ve diğer personelin de özlük haklarında iyileştirici yasal çalışmalarınız 
var mıdır? 

3. Gölcük Cezaevinde bulunan mahkûmların üst üste yattıklarından haberdar mısınız; haber
darsanız, yanı başında boş bulunan Karamürsel Cezaevine nakillerini düşünüyor musunuz? 

Yine, buna bağlı olarak, Bakanlığınızca, diğer cezaevlerinde bulunan kader mahkûmlarının 
durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

4. Mahkemelerce yapılan keşiflere giden hâkimlerin parasal zorluklar içinde olduklarından ve 
keşiflerin ertelendiğinden haberdar mısınız; haberdarsanız, 1995 yılı bütçesinde bu konuya ne 
kadar para ayırdınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, şu hususların Sayın Bakana sual 

olarak tevcihini istirham ediyorum: 
Dünya yüzeyinde, Türkiye'den gayrı, dininin yansı yasak olan bir ülke var mı? Din ve vicdan 

üzerinde baskı yapan ve hürriyetleri tahdit eden kanunlan ve mevzuatı düzeltmeyi düşünüyor 
musunuz? 163 üncü madde, hâlâ, Anayasada, Askerî Ceza Kanununda, Partiler Kanununda ve Der
nekler Kanununda mevcut. "163 üncü maddeyi kaldırdık" şeklinde, zaman zaman, tefahurla, ifade
ler dinliyoruz. Vicdana ve inanca baskıyı tamamen kaldırmayı ve bunları, tamamen bu baskılar
dan azade kılmayı düşünüyor musunuz? 
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istinaf mahkemeleri ne zaman kurulacak ve ne zaman açılacaktır? • 
Adalet Bakanlığında ve idarî yargıda yüzde 50'ye yakın kadro boşluğu olduğu ifade edildi. Bu 

kadroları ne zaman dolduracaksınız? 
Adlî polisi ne zaman kuracaksınız; alacakları mafya tahsil ediyor, siz ne yapacaksınız? 

Hâkim ve savcı adaylarıyla ilgili kanun tasarısının tek maddesi kaldı; bunu ne zaman çıkar
mayı düşünüyorsunuz? 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanca, aşağıdaki soru

ların cevabının verilmesini arzu ediyorum. 
Evvela, Sayın Bakanın konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum; kürsüde, çok açık ve net 

konuştu, memnun olduk. 
1- Günlerden beri Türk kamuoyunu meşgul eden Süleyman Mercümek konusunda -bu, özel 

bir şahıstır- Sayın Bakanlık sessiz kalıyor. Bunu, bilhassa SHP televizyonlarda ve basında, sanki 
devlet memuruymuş gibi ve Refah Partisiyle ilişki kurarak istismar ediyor. Bu istismarı önlemeyi 
düşünüyor mu; bu konuda bir çalışması var mı? 

2- Bosna-Hersek, bütün milletimizin, kurtulması için yardım ettiği, çalıştığı, dua ettiği bir is
lam ülkesidir. Buraya yapılan yardımı istismar ederek, Refah Partisinin aleyhinde, bilhassa SHP 
tarafından, gerek basında gerek televizyonda, çok aşırı ve seviyesiz bir şekilde propaganda 
yapılıyor. ' 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Sizin için yalan mı söyleyelim yani!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Bakan da SHP'li olduğuna göre, bu propagandayı ön

lemeyi ve Bosna-Hersek'e yardım yapılmasını teşvik etmeyi düşünüyorlar mı? 
3- Partilerin mal varlıklarını hangi kurumun denetleyeceği, siyasî parti genel başkanlarının... 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarınıza söz hakkı kalmıyor. Lütfen... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — ...mal varlıklarını hangi kurumun denetleyeceği veyahut 

kontrol edeceği belli olduğu halde, özel şahıslar ve Büyük Millet Meclisinde kurulan bir araştırma 
komisyonu tarafındanbu mal varlıklarının araştırılması, Sayın Bakanlığı rahatsız etmiyor mu? 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - 148 kilo altınınız var... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — 4. Televizyonlarda, şahısların özel hayatlarıyla ilgili yayınlar 

yapılıyor ve bütün kamuoyu bu televizyonlardan, medyadan rahatsız. Sayın Bakanlık, bu, şahıs
ların özel hayatlarıyla ilgili rahatsız edici yayınları önlemeyi düşünüyor mu? 

Şimdilik, soracaklarım bu kadar. 

Teşekkür ederim. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, usul hakkında bir konuyu arz etmek istiyorum. 
Şimdi, sayın milletvekili arkadaşlarımız, Sayın Bakana soru sorarken "SHP'liler seviyesiz laf 

söylüyorlar" dediler. Her Sosyaldemokrat Halkçı Partili arkadaşımız -burada olanlar, olmayanlar-
daima doğruyu söyler, gerçeği söyler; Refah Partililer gibi, topluma yalan söylemezler... 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ömer Ekinci; buyurun. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ayıp değil mi?!. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz söylerseniz, o da söyleyecek. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ekinci rahatça sorsun sualini. 

ÖMER EKİNCİ (İstanbul) — Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki suallerimi, Sayın 
Bakanımın cevaplandırması üzere, tevci ediyorum. 

1. Biraz evvel, Sayın Bakanımız, Türkiye genelinde cezaevlerinin yapımına başlandığını söy
lediler. Bu cezaevlerine ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine karakol yapımına harcanan para 
miktarı ne kadardır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

2. Bu cezaevi ve karakollara harcanan paraların, halkımızın vicdanlarında, bu suçları iş
lememeleri için harcanmasını düşünmüyorlar mı? 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, soru ve cevap için bu bütçede 30 dakikalık bir vakit vardı; şü ana kadar 

sadece 21 arkadaşımız, sual sorarak 30 dakikayı kullanmış oldular. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkan, 4 kişi kaldı... 
BAŞKAN-Sayın Bakan, sizin cevap hakkınız için süfe kalmadı; artık, suallere yazılı cevap 

vereceksiniz. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Bu Mcrcümek olayı hakkında, 

Bakanlığıma yönelik bazı iddialar var; izin verirseniz bu konu hakkında bilgi vereyim. 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, ben bir maruzatımı söyleyeyim. Burada, sadece ben karar ver

miyorum, 2 arkadaşım da yanımda. Ufak tefek, hak tanıdığım zaman arkadaşlarım rahatsız oluyor. 
Neden rahatsız oluyorlar; bir kere, bütçe, bir forumdur; ama, nerede forumdur; tümü üzerinde. 
Maddelere geçtiğimiz zaman, eğer burada görevimizi tam yapacak olsak, bu 21 kişi içerisinde, 
Sayın Bakana bu bütçede sorulması lazım gelen suali soranlar belki 15'i geçmez; diğerleri, sanki, 
tümü üzerinde forummuş gibi, geniş soruyorlar. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sazı eline alan bırakmıyor, sanki ses sanatçısı gibi. 
BAŞKAN — O zaman, biz Başkanlık Divanı olarak, bu sorulara da bir usul getirmeye mec

bur kalacağız... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan...Saym Başkan... 
BAŞKAN — Onun için, mademki kâtip arkadaşımız 4 kişi kaldığını söylüyor; ilk defa, usul 

olmamak üzere, o 4 arkadaşın da suallerini alalım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz bir şey arz edeyim. 
Danışma Kurulunda aldığımız karar gereğince, soru ve cevaplar 15 dakikayı geçmemek üzere 

görüşülecek idi. Şimdi, sadece sualler, 15 dakika oluyor ya da 30 dakika oluyor. Buna yeni bir şey 
getirelim. Bunu ya 1 saate çıkaralım, kimse rahatsız olmasın veya bu sürelere dikkat edelim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkanın takdir hakkı yok mu? 
TURHAN TAYAN (Bursa) — 30 dakika süren suallere bir bakanın cevap vermesi için, en 

azından 1 saate ihtiyacı vardır. 
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GÜRHAN ÇELEBÎCAN (istanbul) - l'er saat soru soralım... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Burada, tek yanlı isnatlarda bulunuluyor ve bakanlarımızın 

hiçbirisi cevap verme, en azından aydınlatma imkânı bulamıyor. Hükümetin de bu konuda açık
lama yapabilmesini sağlamak bakımından, buna yeni bir düzenleme getirmemiz lazım. Bunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tayan, bu bütçe bakanlık bütçesi olduğu için, sorularda, grup sözcülerine 
ayrılan 30 dakikayı kullandık 15 dakikayı değil. 

Sayın Elkatmış, sualinizi sorabilirsiniz efendim. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma şu 
soruları sormak istiyorum. 

Adliyenin çalışma şekli çağdışı yöntemlerle devam etmektedir. Bu bakımdan, Bakanlığınızca, 
adliyeler bilgisayar, faks ve steno imkânlanna ne zaman kavuşturulacaktır? Bu konuda yapılmış 
herhangi bir çalışma var mıdır? 

Ayrıca, yurt dışına tebligat yapılmasında birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunu kolay
laştırıcı birtakım çalışmalar yapılmakta mıdır ve bu konuda ne düşünülüyor? 

Diğer bir sorum: Gerek kamuda ve gerekse serbest çalışan avukat arkadaşlarımızın birtakım 
problemleri vardır. Bunların maddî durumlarını iyileştirmek, sosyal durumlarını geliştirmek ve 
problemlerini gidirmek için çalışmalar yapılmakta mıdır? 

Bir başka sorum: Adliye, hâkimiyle, savcısıyla, kâtibiyle ve mübaşiriyle; icrasıyla, cezaeviyle 
bir bütündür. Hâkimlerin maaşlan artırıldı. Bu da, bugün için yetersizdir; ancak, kâtip ve mübaşir, 
yani, diğer yardımcı hizmetlerde çalışanların maaşlan çok düşüktür ve çok zor durumdadırlar. Bu 
konuda herhangi bir iyileştirme düşünülmekte midir? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
Sayın Ahmet Feyzi İnceöz, Sayın İbrahim Özdiş, Sayın Gürhan Çelebican, suallerinizi, lütfen, 

yazılı olarak verin. 
Bakın, bu televizyon yayınına yeni geçtik. Şu anda, bu yayın bütün Türkiye'den izleniyor. Ben, 

bu yayınlar nedeniyle, yapılması lazım geleni yapıyorum, doğru olanı değil. Neden; sual soran bir 
arkadaşımın arkasından Sayın Bakana hemen cevap verme hakkını tanırsam -doğrusu budur- 10 
kişi sual sorabilir. Şimdi, o noktaya girdiğimiz zaman, bu sıralardan "efendim, Bakan, vakit geçir
mek için cevapları uzattı" diye, yeni bir münakaşa açılacak. 

Müsaade ederseniz, lütfen, ben sizden rica ediyorum suallerinizi yazılı verin ve Sayın Bakan 
da yazılı cevap versin size. Yoksa, bu, benim anlattığım doğru olan yola girer, o zaman da daha çok 
değil, daha az arkadaşımız sual sorma meselesinden istifade etmiş olur. 

GÜRHAN ÇELEBÎCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, bir hususu arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bağladık bunu... 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Efendim, ben sualimi geri aldım, sormayacağım; yal

nız, şunu ifade etmek istiyorum: Önceden söz alan arkadaşlar, 4, 5, 6 tane sual sorabiliyorlar; siz, 
o çok sual soran arkadaşların suallerini, birinci veyahut ikinci sualden sonra kesmiş olsanız, arkada 
kalan bizlere de, hakkaniyetle, söz sırası gelir; burada, başlangıçta yapılan... 
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BAŞKAN — Efendim, işte onu da kesme hakkım yoktur. Konuyu Danışma Kuruluna 
götüreceğim; yeni bir öneri getireceğiz... 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) —Bizim konuşma hakkımızı kesebiliyorsunuz, önden 
konuşanlara bol bol söz hakkı veriyorsunuz. 

BAŞKAN— Efendim, vakitten istifade etmek istiyoruz, vakit kullanıyoruz... 

ALÎ DÎNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, dün kısaca bir ricamız olmuştu. Şöyle ki: Dün, bir 
önerge verdik, bildiğiniz gibi. Bugün, bu bütçe görüşmelerinden sonra Sağlık Bakanlığı bütçesi 
görüşülecektir. İnsanlarımızın, gece vakti, en çok televizyon seyredecekleri bir saatte televizyon 
yayınlan kesilecek. Çok önemli bir bakanlığın bütçesi görüşüleceğinden, yayın kesildiği için, in
sanlarımız bu bütçe görüşmelerini izleyemeyeceklerdir. Bu yüzden, tüm bütçelerin görüşmelerin
de, yayınların, görüşmelerin bitimine kadar devam ettirilmesinde ve kesilmemesinde yarar vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN— Sayın Dinçer, söylediklerinize cevap verme mecburiyeti hâsıl oldu. 

Biliyorsunuz, bizim yayın istasyonumuz yoktur; ancak, TRT'den, belli saatler arasını kullan
mak için bir kanal kiraladık. Yani, bu kanal, haftada üç gün, saat 15.00 ilâ 19.00 arasında Meclisin; 
ama, bütçe müzakereleri dolayısıyla TRT-3'ten yeniden bir ricada bulunduk, "sabah 10.00'dan 
itibaren de verin" dedik; bu ricada bulunduk; niye 19.00'dan sonrasına bulunamadık; çünkü, sabah
ki saatlerde TRT-3'ün yayını olmadığı için, bu saatler arasını bize verdiler; ama, 19.00'dan sonra 
kendisinin normal yayım vardır; oraya girme imkânımız yoktur. Bu deneme yayınlarını böyle 
götüreceğiz; ileride, inşallah, sizin temenniniz yerine gelecek, Meclis kapanıncaya kadar yayın
lama imkâm bulacağız; ama, ileride kullanılmak üzere, dikkat ederseniz tüm bütçe, arkadaşlarımız^ 
tarafından tespit ediliyor. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, yazılı cevap vereceksiniz. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Müsade ederseniz; yalnız bir 

soruya cevap vereyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çok mühim bir sebebiniz varsa, size de hak tanıyorum; buyurun. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, kamuoyunda 
"Merçümek olayı" olarak bilinen olayda, Süleyman Mercümek hakkında bazı iddialar var. Bu id
dialarla ilgili olarak, Fatih ve Seydişehir Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütül
mektedir. 

Hazırlık sebebiyle, Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Almanya'dan adlî yardım 
talebinde bulunulmuştur. Freiburg Savcılığı, istenilen tahkikat evrakını Dışişleri Bakanlığımız 
kanalıyla 15.12.1994'te, yani, dün bize ulaştırmıştır. Freiburg Savcılığından gelen soruşturma ev
rakı Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir; bu bir. 

İkinci tahkikat, aynı konuda, Fatih Cumhuriyet Savcılığında yürütülmektedir. Fatih Cum
huriyet Savcılığının Almanya'ya gönderdiği bir istinabe talebinde, işlemin, Frankfurt, Düsseldorf, 
Freiburg ve Köln'de yerine getirilmesi şırasında, Fatih Cumhuriyet Savcısı ve Malî Şube 
Müdürünün hazır bulunmasına dair isteme yanıt alınamamıştır; alındığında, bildirilecektir, bir ak
sama söz konusu değildir. Dışişleri Bakanlığından bize verilen yanıtta, bu talebimiz Alman 
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makamları tarafından olumlu karşılanmıştır. En kısa zamanda Almanya'ya gitmelerine olanak sağ
layacak yazının bize intikalini bekliyoruz. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Büt

çenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Bölümlere geçilmesini... 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum efendim. 
BAŞKAN — ...Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ben oylamaya geçtikten sonra istediniz efendim. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasım, oy

lamaya geçmeden önce istemiştim , 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika yerinize oturun. Bir tane oylama yapmayacağım ki. 

Bölümleri okutuyorum: . 
Program kodu 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri: 1507 336000 000TL. 
BAŞKAN — Efendim, burada bir önerge var; onun için oylamıyorum, sonra oylayacağım. 
Program kodu , 
111 Yargılama İşleri: 7 573 774 000 000 TL. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Efendim, bir önerge var; bir dakika dinleyin, bakalım önerge nereden geldi... 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar Adnan Ekmen 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Eyüp Aşık Erdal İnönü 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili , İzmir 

Yıldırım Avcı 
İzmir 

İlhan Kaya 
İzmir 

Düşülen: Program Kodu: 111 
Alt Program: 01 
Ödenek Türü: 1 

İsmet Kaya Erdem 
İzmir 
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Faaliyet Proje: 001 

Harcama Kalemi: 300 

Önerilen Miktar: 20.000 000 000 TL. 
Gerekçe: Mevcut adliye binası, hem İzmir hem de yeni kurulan ilçelere hizmet vermekte; an

cak, mevcut binayla bu yoğunluğa yeterli hizmet verilemediği için, yeni bir adliye binası inşaatı 
devam etmektedir. 1995 yılında ayrılan ödenek yetersiz görülmektedir. Adalet hizmetinin sağlıklı 
bir şekilde yürütülebilmesini teminen yukarıdaki aktarma işleminin yapılmasında yarar görülmek
tedir. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, bizim 
ekseriyetimiz yok; katılmıyoruz. 

Kaldı ki, bütçe kanunu tasarısının 7 nci sayfasında "Adalet binaları yapımı" diye bir bölüm 
yar; buraya, global olarak 203 milyar 500 milyon lira para konmuş. Bu paranın, arzu edilen bu 
miktarı, İzmir adliye binası için verilebilir; bunda bir mahzur yok. 

O zaman, şu faslın altına, "203 milyar 500 milyon liranın şu kadar lirası, İzmir adliye binasın
da kullanılacak" diye meşruhat verelim; bu iş bu şekilde gerçekleşsin. Çünkü, orada, hizmet alım
larından parayı alıp, oraya aktarıyorsunuz; bir bakıma, suçüstü ödeneğini bitiriyorsunuz ya da baş
ka hizmetlerin ödeneğini bitiriyorsunuz. 

Takdir Yüce Meclisindir efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Efendim, ben, Sayın Komisyon 
Başkanının görüşlerine katılıyorum ve takdire bırakıyorum. 

İHSAN SARAÇLAR(Samsun) — Sayın Başkan, önerge sahibi olarak, usule uygunsa söz is
tiyorum; müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim; söz vermiyorum; ne demek istediğinizi öğrenmek istiyorum. 

İHSAN SARAÇLAR(Samsun) — Efendim, gerek Plan ve Bütçe Komisyonundan, gerekse 
Sayın Bakanlıktan olumlu yanıt geldiği ve Plan ve Bütçe Komisyonunun, çoğunluğu olmadığın
dan katılamayacağını bildirdikleri için biz bu önergeyi imzaladık. 

Arz ediyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, bura

da önemli olan burada üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Eğer, izmir ya da herhangi bir adalet 
binası için ödenek verilmesi arzu ediliyorsa; burada, bütçe kanunu tasarısında, adalet binalarında 
kullanılmak üzere 203 milyar 500 milyon lira para var; binaenaleyh, şu veya bu binalar için ver
ilecek diye bir tasrihat yok orada. 

5>ayın Başkanım, bu itibarla, onun altına meşruhat verelim: "203 milyar 500 milyon liranın şu 
kadarı İzmir adalet sarayı inşaatında kullanılacaktır" diyelim. Böylece, başka ödeneği kısmadan bu 
problemi çözmüş olalım. Arkadaşlarımız, önergelerini o şekilde tashih etsin. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Türkiye'de inşa halinde bulunan birçok adliye binası var. Eğer, 
global olarak ayrılan 203 milyar liranın 30 milyarını herhangi bir vilayete ayırırsak, - arkadaşımı 
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gayet iyi anhyorumr iller arasında büyük bir haksızlık olur. Bursa adliye binası da bitmek üzeredir 
ve onun da ödeneğe ihtiyacı vardır; o bakımdan, yeniden değerlendirilmesi yanlıştır. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
ALÎ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Sayın Başkanım, karar yetersayısımn aranmasını is

tiyoruz. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Karar yetersayısı yoktur. 

10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1737 

— ©— 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.58 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

• _ . © 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 54 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1995 Malî Yılı Genel ve Katına Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754, 3/1580; 11772; 11755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 

1 - Adalet Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Adalet Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Bölüm 111 oylanırken bir önerge vardı. Önergeyi oya sunacağım sırada karar yetersayısının 
aranması istenmişti, karar yetersayısı bulunamamıştı. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Sayın Başkan, Sayın Bakanın takdire bırakması,Sayın Ko
misyon Başkanının önergeye katılmaması ve önergenin değiştirilmiş olması nedeniyle önergcdelci 
imzamı geri çekiyorum 

BAŞKAN- Bu önergedeki diğer ,imza sahipleri de imzalarını geri alıyorlarsa ikinci bir önerge 
vardır, onu okutacağım. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, önerge okunup, görüşüldükten sonra nasıl geri alabi
lirler... 

BAŞKAN- Görüşülmedi efendim... 

EYÜP AŞIK(Trabzon)-Oylamasına geçildi efendim. 

BAŞKAN- Oylamaya geçtim efendim; ama..; 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Oylamaya geçtikten sonra, önerge geri alınır mı?!. 

BAŞKAN- Önergeyi yeniden oylayacağım... 

EYÜP AŞIK(Trabzon)- Oylamasına başlanılan önerge geri alınır mı? Meclisin önergesidir, 
okunmuş, işleme girmiş. Öyle şey olur mu?!. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sadece tutanağa geçti... 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

BURHAN KARA (Giresun)- Karar yetersayısı ne oldu Sayın Başkan?! 
ALÎ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Karar yetersayısı istemiştik Sayın Başkan... 
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BAŞKAN- Program kodu 10l'i tekrar okutuyorum: 

Program ' 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 507 336 000 000 
BAŞKAN-Efendim, burada bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Adalet Bakanlığı bütçesinin 101-02-2-003-700 tertibinin altına, aşağıdaki 
ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Erdal İnönü İsmet Kaya Erdem İlhan Kaya 
İzmir İzmir İzmir 

Ali Uzun • Feyzi İşbaşaran 
Zonguldak İstanbul' 

Bu ödeneğin 20 milyar lirası, İzmir Adalet Binası yapımı için kullanılır. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Efendim, ilke ola
rak benimsiyoruz; fakat, ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? ' 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Başkan, biraz evvel karar yetersayısının aranma

sını istemiştim. 
BAŞKAN- Efendim, o biraz evvelki önergedeydi. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trab'zon)-Şimdi de istiyoruz efendim. 

BAŞKAN-Peki efendim. 
Önergeyi Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

BURHAN KARA (Giresun) Sayın Başkan, karar yetersayısı var mı? 

BAŞKAN-Var efendim, var. 
Şimdi, program kodu .101'i okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Program kodlarını okutup oylamaya devam ediyorum. ' 

A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

111 Yargılama İşleri 7 573 774 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Eğitimi, Cezalarının infazı ve 4 684 950 000 000 

Tutukluların Muhafazası 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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113 Resmî Bilirkişilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 196 505 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yüksek Seçim Kurulu 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 191 830 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 

TOPLAM 14 540 330 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Adalet Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Adalet Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama 

TOPLAM 6 281 492 118 000 6 300 404 327 000 172 447 737 000 191 359 946 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Adalet Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Adalet Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; ha

yırlı olmasını temenni ederim. 

C) YARGITAY BAŞKANLIĞI 
1. — Yargıtay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Yargıtay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi, Yargıtay Başkanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 
malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Şimdi, grupları ve şahısları adına söz alanların isimlerini okuyorum: 

Grupları adına: Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Cemallettin Gürbüz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Feyzi Işbaşaran, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına Sayın Melih Pabuçcuoğlu. 

Şahısları adına: Lehinde, Sayın Koray Aydın; aleyhinde, Sayın Ali Oğuz. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

Sayın Oğuz, rica ediyorum, lütfen kısa olsun efendim. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul)- Sayın Başkamm, değerli arkadaşlarım; Yargıtay 
bütçesi münasebetiyle huzurlarınızdayım; Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi hürmetle se
lamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, mümkün olduğu kadar, saate ve benim için tahsis edilen dakikalara ri
ayet etmeye çalışacağım; Sayın Başkanımın da bu konudaki arzularını yerine getirmeye gayret ede
ceğim, 

Değerli arkadaşlanm, Yargıtay, Anayasanın 154 üncü maddesinde ifadesini bulan ve 2797 sa
yılı Kanunla kurulan değerli bir âli mahkememizdir. Yargıtay, 1 Nisan 1868 tarihinde, padişah fer-
manıyla, "Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye" ismi altında kurulmuş ve Halep'ten Cevdet Paşa getirilerek, 
bu âli mahkememizin başına geçirilmiştir. 

İyi bir hukukçu ve devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa, kısa bir zaman içerisinde mahkeme
ye değerli hüviyetini ve kişiliğini kazandırmıştır. Sadece adliye konusunda değil, dinî hususlarda 
da âlim olan bu paşamız, "Peygamberler Tarihi" adılı eseriyle de tanınmaktadır. 

Önce İstanbul'da kurulan, sonra Sivas ve Eskişehir, daha sonra da Ankara'da çalışmalarını sür
düren bu mahkememiz, üzerine titrediğimiz ve değer verdiğimiz değerli bir âli mahkememizdir. 

Değerli arkadaşlarım, mahkememizin, daireleri, çalışmaları ve dosyaları üzerinde konuşarak 
sizlerin zamanını fazla işgal etmeyeceğim; ancak, şu kadarını ifade edeyim ki, bugün, bu değerli 
mahkememizin yükü de, diğer mahkemelerimiz gibi oldukça ağırdır. 

Bir memlekette, adaletin mahiyeti ve değeri anlaşılmışsa, o memlekette mahkemelere kolay 
kolay iş düşmez; çünkü, mahkemeler, bir yönüyle, ihtilafları halleden yargı organları oldukları için, 
bu ihtilafların çoğalmasından dolayı sıkıntılara düşerler; azalmasından dolayı rahatlarlar. Bir mem
lekette hayırlar çoğaldığı zaman, o memleket huzur bulur; serler arttığı zaman ise, o memleket sı
kıntılara girer. Biz, devamlı olarak, doyulmayan adalate, huzur veren adalete değer veriyoruz ve 
ondan yana olduğumuzu söylüyoruz. Adaletin bulunmadığı yerde huzur yoktur. Huzurun bulunma
dığı ülkelerde de, sıkıntılar vardır, arayışlar vardır, susamışlıklar vardır. Onun için, her yönüyle 
geçmişimizde ecdadımız, adalete doyulmayacağım ve İslamın adaletinin en yüce adalet olduğunu 
ifade etmiştir; hakka riayet olunduğunu, hakkın yükseleceğini ve hiçbir gücün ve hiçbir olgunun 
onun üstünde olamayacağı ifade edilmiştir. İran'da, Nuşi Rcvan'm adaleti övülmüş, Arabistan'da, 
İslamın saadet devrinde Hazreti Ömer'in adaleti övülmüş; hakkın değeri ve adil davranış ise, her 
yerde methüsena edilmiştir. Onun için "devlet adil olmalı" demişiz ve "el adlî esasülmülk" derken, 
mülkün esası adalettir derken, bu, patrimuan mahiyetinde, mülk mahiyetinde değil, devletin esası
nın, temelinin, adalet olduğu ifade edilmiştir. Bugün, dünya milletlerinin sıkıntıları da, memleketi
mizdeki sıkıntılar da, hep, adaletin isabetli, yerinde ve müessir olmamasından kaynaklanmaktadır. 
Adil olmayan devletler sıkıntı içinde kalmışlardır. Adil olmayan dünya ülkelerindeki davranışlar 
da, dünya milletlerine sıkıntılar getinniştiir. Bugün, Birleşmiş Milletlerin adil davranmayışından, 
NATO'nun adil olmayışından, Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın adil davranmayışından ve Bir
leşmiş Milletlerin yanlı tutumundan şikâyet ederek, adaletsizliğin, Bosna Hersek-te açtığı yaralan 
ifade ediyor, 3 milyon insanın yerinden yurdundan olduğunu, 500 bin insanın katledildiğini, 100 
bin kadın ve erkeğin ırz ve namusunun perişan edildiğini, küçücük çocukların dahi ırz ve namusu
na tasallut edildiğini, 50 bin kadının Suplardan hamile kaldığını ifade ederken, bunun, adaletsizli
ğin, insafsızlığın, insan haklarına değer verilmeyisin bir göstergesi olduğunu ifade ediyoruz. Bize 
insan hakları dersi vermeye kalkışan, zaman zaman memleketimize gelip teftişler yapmak isteyen 
Avrupalıların bu gayri adil tutumlarının, bu insafsız ve adımasız tutumlarının, adalet anlayışını bir 
tarafa bırakarak, sadece bir Hıristiyan taassubu içerisindeki zulümlerinden kaynaklandığını ifade 
ediyoruz. 
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Devletlerin de, adaletle hükmetmemeleri neticesinde, ülkelerinde huzursuzluk olduğunu ve in
sanların saadet içerisinde değil, ıstırap içerisinde olduklarını ifade ediyoruz. Bugün, memleketimiz
de, faizden çektiklerimizi hiçbir şeyden çekmedik. Bugün, dış borç, iç borç içinden çıkılmayacak 
ve altından kalkılamayacak bir seviyeye geldiyse, bu, maalesef hukuka riayet edilmemesinden ve 
adil davranılmarnasından kaynaklanmıştır. 20 milyon evladımız akşam evine bir ekmek parasını 
götürememenin ıstırabını çekiyorsa, bunun, adil davranılmarnasından kaynaklandığını ifade ediyo
ruz. Diyoruz ki, gelin, adaletle muamele edin, bugünkü yanlış Ve çarpık davranışlarınızdan bir an 
evvel vazgeçin ve insanlara adil davranın, onları koruyun, onları açlığa mahkûm etmeyin, işsizlik 
ve ıstırap içerisinde bırakmayın. 

Bugün, aileler arasındaki adaletsizlikler de huzursuzlukların kaynağı olmuştur. Cenabı Hak, 
evlatları arasında ayırım yapan babalann, ebeveynin dahi günahkâr olduğunu bildirmiştir. Onun 
için, bir millet adil davrandığı takdirde, o millet huzur içinde olur. Ailede adalet olunca, o aile hu
zur içerisinde olur. Devletler arasında adalet olduğu zaman, Birleşmiş Milletlerde adalet olduğu 
zaman, AGİK'te ve Paris Şartında adalet olduğu zaman, milletlerarası huzur olur. Onun için, biz 
bunlara inanmıyoruz. Bosna'da, Filistin'de, Cezayir'de adil davranmayan dünya ülkelerinin bugün 
sergiledikleri zulüm, hiçbir surette tecviz edilmeyen bir zulümdür. 

O bakımdan, diyoruz ki, her şeyden evvel, adil ve vicdanlı hâkimler yetiştirerek, adaletli dav
ranarak, adaleti ön planda tutarak, mahkemelerimizin bugünkü yükünü azaltmak mecburiyetinde
yiz. Bugün mevcut olan mahkemelerden daha çok sayıda mahkeme de kursak, Yargıtayımızm za
ten çoğalmış olan yükünü azaltamayız. Yargıtaya 2 daire daha ilave etmekle de bu yük hafifletile-
memiştir; Yargıtayımız, buna rağmen, sıkıntı içerisindedir. 

Binaların ve mahkemelerin çoğalması, âli mahkemelerin artması, ancak yükleri ağırlaştırır; fa
kat, orada, adaletin hâkim bir şekilde tesis edilmesine imkân ve fırsat vermez. 

Mahkemelerimiz, bugün sıkıntı içerisindedir; sadece kadrosuzluktan değil, diğer konularda da 
ağırlıklar ve sıkıntılar vardır. Bugün, Adliye Bakanımız huzurlarınızda, idarî yargıda ve diğer yar
gılarda yüzde 50'lerc varan kadro noksanlığını, neredeyse hâkim kadrolarının boşluğunu ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, belki, her şeyden tasarruf kabildir; ama, adaletten ve sağlıktan tasarruf 
etmek mümkün değildir. O bakımdan, tasarruf edeceğiz diye, hâlâ daha bu 2 700 kadroyu boş bı
rakmak, ihtiyacımız olan 6 000 kadroyu hâlâ daha doldurmamak, bir bakıma, hâkimsiz mahkeme
leri kendi haline terk etmek gibi komik ve abes bir manzarayı ortaya çıkarır. Onun için, yüzbinler-
ce dosyanın gelip gittiği mahkemelerimizde, bir de hâkim noksanlığı buna inzimam ederse, gecik
miş adaletin getirdiği sıkıntı ve perişanlıklar yaşanır. 

Adaletin pahalı olduğunu, adaleti temsil eden yetkili hâkimlerimizden, hatta Bakanlık men
suplarımızdan dahi dinliyoruz. Bugün, adalet, hakikaten çok pahalıdır ve gecikerek yerine getiril
mektedir; bunun yerine getirilmesini ve adil kararların çıkmasını gönlümüz temenni ediyor; ama, 
hâkimsiz mahkemelerde yıllarca bekleyen dosyalardan çıkan kararları, herkes şüpheyle karşılıyor. 
Onun için, biz diyoruz ki, hâkimlerimizi, her şeyden evvel, evvelemirde özlük haklarıyla, çalışa
cakları binayla, araç gereçlerle, kırtasiyeyle ve her türlü ihtiyaçlarıyla tatmin etmek zaruretimiz 
vardır. Bugün ellerindeki binaların çoğu kira olan mahkemelerimiz için, "huzur içinde çalışıyor" 
diyemeyiz. Ellerinde araç ve gereçleri olmayan mahkemelerimizin, kırtasiye, hatta makine ihtiyaç
larını dahi avukatlara rica ederek temin ettikleri, yine, hepininizin malumudur. 
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Onun için, değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, Yargıtayımız bir içtihat mahkemesi olma 
hüviyetini korumalı, üzerindeki yükler kaldınlmalı,her şeyiyle takviye edilmeli ve faydalı hale ge
tirilmelidir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yargıtay Başsavcılığının, bugün, içinde bulunduğu durum itibariyle, 
malî bakımdan müstakil hale getirilmesi, protokoldeki layık olduğu yerinin temini, araç ve gereç
lerinin teminiyle daha rahat çalışmasının mümkün olabileceğine inanıyorum; müstakil bütçesiy
le, tamalanmış personeliyle, her şeyiyle huzur içinde çalıştığı zaman, memleketimize ve Yargıta-
yımıza daha faydalı hizmetler verebileceğini ifade etmek isterim. İş hacmi ne kadar geniş ve yük
lü olursa, mahkemelerimizin de o kadar tedirgin olacağı, yine, hepinizin malumudur. 

Tetkik hâkimlerimizin durumu bir zamanlar yürekler açışıydı; bazı tedbirler getirerek bir par
ça ferahlamaları temin edildi; ama, tamamen rahat olduklarını ifade etmek mümkün değildir. Hâ
kimlerimizin huzur içerisinde çalışmaları yanında, onların gelişmelerini temin etmek için de, yine, 
elden gelen gayretin gösterilmesi bir zarurettir. Onların, dış ülkelere, sadece, lisan öğrenmek, gör
mek, gezmek ve incelemek maksadıyla gönderilmeleri yetmez . Onların, Türkiye'de de kurslara 
gönderilerek lisan öğrenmelerinin, mastır yapmalarının, doktora, doçentlik ve profesörlük konu
sunda da rahatlık içerisinde kariyer sahibi olmalarının temini,için elden gelen gayretin gösterilme
sinin gereğine inandığımı ifade ediyorum. , 

Dürüst hâkimlerimizin her bakımdan çoğalması, bizim iftihar kaynağımızdır. Onun için, her 
şeyden evvel, onların, iyi yetişmiş, manevî değerleri yüksek, adalete bağlı ve her şeyden önce, vic
danının sesini duyan, hâkimlik vakar ve mesleğine, hâkimliğin mehabetine yakışır şekilde karar ve-, 
recek konumda olmalarını, yine temmenni ediyoruz ve bunun, daha da geliştirilmesini arzu cdiyo-

' r u z . • ' . ' . . • • • 

Kanunlarımızın -her şeyden evvel Anayasadan başlayarak- her bakımdan mükemmel hale ge
tirilmesi hususunda gayretlerimizi eksik etmememiz lazım geldiğini ifade ediyorum. Bugün, mem
leketimizde, Anayasamızdaki eksiklikler ve Anayasadaki değişmesi lazım gelen maddeler husu
sunda, her şeyden evvel, bütün ilim adamlarımızın, fakültelerimizin, profesörlerimizin, milletvekil-
lerimizin, hatta partilerimizin ittifak halinde olduğunu ifade ediyorum. Bir an evvel, Anayasadan 
başlayarak, diğer kanunlarımızın da, millî ve manevî değerlerimize bağlı, millî hüviyeti mevcut, dı
şarıdan ithal malı değil, dışarıdan pazarlanmış değil, olduğu gibi alınmış değil, memleketimizin ve 
milletimizin örflerine, âdetlerine ve geçmişteki hukukumuza da dayalı kanunlar olarak, yeniden el
den geçirilmesinin zaruret olduğunu ifade ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, her şeyden evvel şunu ifade etmek isterim ki, adaletin, memleketimiz, 
milletimiz ve halkımız üzerinde kararlarıyla müessir olduğunu, bu nedenle de, "bizim, ne güzel hâ
kimlerimiz, ne güzel mahkememiz var, ne güzel devletimiz ve hükümetimiz var" dedirtmek için, 
adalete en ufak bir gölge, zerre kadar dahi bir şaibe düşmeyecek şekilde kararlar vermek durumun
da olacağımızı ve bunun gelişmesi için de, elden gelen her şeyin yapılması gerektiğine inanıyorum. 
Hayırlara motor, serlere fren olursak, bu memlekette adalet de hâkim olur, insanlar da huzur içeri
sinde olur. Kötülüklerden yana olduğumuz zaman ve maalesef, ahlak dışı birçok şeyler teşvik edil
diği zaman, nasıl sıkıntılar çıktığını da, yine, görmüş oluyoruz. "Temel İçgüdü" gibi filmlerin, "Oğ
lum Çiçek Açtı" gibi tiyatro oyunlarının, adaletin ve birçok hâkimlerin isabetsiz kararlarıyla yeni
den gündeme, yeniden sahneye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Lütfen cümlenizi bağlayın. 

ALİ OĞUZ (Devamla)- Bir dakikada bağlıyorum Değerli Başkanım. 

...yeniden ekrana gelmesi, memleketimizde sıkıntı konusu olmuştur. 

Cezaevlerimize yol geçen hanı şeklinde, geçen senelerdeki kaçak hadiselerin, tünel kazmala
rın ne kadar sıkıntılar getirdiği, yine hepinizin malumudur. 

İstinaf mahkemelerinin kurulmayışının, mahkemelerimizin yükünü ne kadar ağırlaştırdığını, 
yine, ifade etmek mecburiyetindeyim. Adlî polisin kurulmamış olması,-gerek karakollarda gerek 
jandarmada gerekse poliste alınan ifadelerin, mazlumlar veya muhakeme edilen kimseler tarafın
dan daha ilk celsede reddedilmiş olması, yine, adlî polise ve özellikle de adalet polisine ne kadar 
ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomik durumun tevlit ettiği işsizlik, açlık, sefalet ve pa
halılık, suçları her bakımdan teşvik etmektedir. Onun için, her şeyden evvel, adaletin daha adil bir 
şekilde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Oğuz, hani çabuk bitirecektik efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Bitiriyorum efendim, son cümlemi ifade ediyorum. 

Keşifler hususunda Adalet Bakanlığımızın titiz olmasını temenni ediyorum; çünkü, tahsisat ol
madığı için keşifler yapılamıyor. Bilirkişi ücretleri ödenemediği içindir ki, bilirkişiler, sıkıntı içe
risinde, çağrılara, davetlere gelmiyorlar. Bunların da bir an evvel ikmal edilmesinde bir zaruret ol̂  
duğunu ifade ediyorum. 

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin, adalet mensuplarına, Yargıtay mensuplarına, memleketimiz 
ve milletimize hayırlı olmasını diliyor ve bu vesileyle Yüce Heyetinizi hürmet ve muhabbetle se
lamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cemalcttin Gürbüz; buyurun efendim. (SHP 
şıralarından alkışlar) 

Sayın Gürbüz, sizden de, vaktinde bitirmenizi rica ediyorum 

SHP GRUBU ADINA CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; şahsım ve SHP Grubu adına hepinizi en içten saygılarımla selamlayarak sözlerime başla
mak istiyorum. 

"Adalet mülkün temelidir" sözü, ulusça hukuka verdiğimiz önemi ifade etmektedir. Adalet, 
vazgeçemeyeceğimiz, gerçekleşmesi için yoğun ve özel çabalar verdiğimiz bir kavramdır; toplum
da huzuru ve güveni sağlamak, devlet ve yurttaş ilişkilerini dengelemek, fertleri daha girişimci, da
ha bağımsız, daha güvenli ve daha sorumlu kılma bakımından da hep önemsenmiştir. Bunun için, 
devlet, adaleti gerçekleştirme konusunda, hem bireyleri hem kendi kurumlarını zorlama ve kural
lara bağlama gereğini duymuş ve bu yönde kurumlaşmıştır. Adaletin, "adı var kendisi yok" bir kav
ram olarak kalmaması ve tüm toplumun huzur içerisinde, içine sindirebileceği bir uygulama biçi
mi olarak görülmesi amacıyla, kurumlar geliştirilmeye, daha da etkin ve yararlı kılınmaya çalışıl
mıştır. 
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Yasalarla belirlenmiş toplum düzeninde, her türlü sorunu ve uzlaşmazlığı çözmede, ilgili ku
rumların, her geçen gün daha gelişmesi ve çeşitlenmesi, kendi aralarında işbölümüne gitmeleri, uz
manlaşmaları, teknoloji kullanımında sınır tanımazlık ihtiyacı, hep aranagelmiştir, hep de gelişme 
göstermiştir. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu anlamda, yurdun dört bir köşesinde binlerce 
birimde örgütlenebilir» ştir. Olanakları ve parasal kaynakları oranında da oldukça başarılı çalışma
ların yapıldığını söylemek, iyimserlik değil, bilinen gerçeğin ifadesidir. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana kurumlaşmaya başlayan adalet mekanizmasının ve 
mahkemelerimizin, yargıç, bina, malzeme, teşkilat, tespit, keşif, delil vesaire sıkıntısının boyutla
rını bilmeyenimiz yoktur; ama, her türlü olumsuz koşullara rağmen, toplumumuzu oluşturan bi
reyler, mahkeme kararlarına hep saygı duymuşlar; adil olmadığını bildikleri kararlan bile kabullen
mişler ve saygıyla karşılamışlardır. Bu nedenle, mahkemelerimizin, yargıçlarımızın ve yargı karar
larımızın toplumdaki saygın yeri, günümüze kadar hep korunmuştur. 

İşte, bu gerçeği hiç göz ardı etmeden, bu değerlerin toplumda kaybolmasına asla yol açmaya
cak biçimde makul ve gerçekleşebilir tedbirleri almakta yavaş olamayız, gereğini hemen yerine ge
tirmeliyiz. Maalesef, bugün üzerimize düşeni yapmış olmanın iç huzurunu duyabildiğimizi söyle
yemeyiz. 

Bunları söylerken, yurdun her tarafında binlerce mahkeme ve adliye teşkilatının kurulu bulun
duğunu, birçoğunun modern binalara sahip ve teknik donanımlı hale getirildiğini; hiç değilse, he
men hemen her adliyede bir otomobil ve araç bulunduğunu; artık adlî personelin de Adalet Yükse
kokulu mezunlarıyla takviye edilerek uzmanlaştırıldığım; bunun zaman içinde daha da yaygınlaş
tırılacağını; delil, tespit ve değerlendirmelerde birçpk uzman kuruluşun daha modern ve teknik ola
naklarla çalışmakta olduğunu; çok daha deneyimli ve yetişmiş bilirkişilerin kararlara olumlu katkı
larını; birçok, isimsiz, ama üstün vasıflı yargıcımızın, yıl içinde gelen işlerin büyük bölümünü ve 
eski işlerin hemen tamamını karara çıkarabildiğini ve kararlarındaki yüksek isabeti; adliyenin ay
rılmaz parçası olan, baroların mensubu, çalışkan hukuk neferi avukatlarımızın, yargının hızlı işle
mesine ve adil sonuçlanmasına, bugün daha da olumlu katkı vermekte olduklarını, asla gözden ka
çırdığımı sanmayın. 

Bunlar, aslında, bizim, hiç farkına varmadan, adaletin gerçekleştirilmesinde aldığımız olumlu 
ve memnuniyet verici mesafelerdir. Bu olumlu hususları da kaydetmekte yarar olduğunu düşünü
yor, bu gelişmelere katkı ve emek vermiş tüm kişi ve kurumları, burada, şükranla anmak istiyorum. 

Sayın Başkan/değerli milletvekilleri; Yargıtay bütçesi üzerinde konuşulurken, öncelikle, me
selenin parasal boyutuna değinmek ihtiyacındayız. Bütçe rakamlarına baktığımızda, 1994 yılı öde
neğinin, 1995'tc yüzde 50,3 oranında artırılmış olduğunu görüyoruz. Oysa, bütçenin tümiindeki ar
tış oranı yüzde 62,4'tür; yani, esasen, Yargıtayımıza, İ995 yılında, parasal katkı olarak 1994 yılın
dan daha cimri davranmışız. 

Mülkün temeli olduğunu söyleyegeldiğimiz adaletin tam gerçekleşmesinin yolunun verimli ve 
rahat işleyecek, az sorunlu bir Yargıtayın yarlığından geçtiğini de hiç görmüyor gibiyiz. Bu teme
le daha fazla özen göstermemizin, temelin çok daha sağlam olmasını temin edeceğini düşünerek, 
bundan sonraki bütçelerde o yönde girişimler beklediğimi dikkatlerinize sunuyorum. 

Yargıtayın iş yükünü hafifletme konusunda olumlu sonuç almanın en etkin yolu, sorunun, ma
hallî mahkemelerde çözümünden geçer. Yerel mahkemelerde ne kadar gelişme sağlanırsa, Yargı
layın yükü o oranda hafifleyecek, içtihat oluşturmada daha başarılı ve verimli hale gelebilecektir. 
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Yargıtayımızın en önemli fonksiyonu, yasaların yorumlanmasına getirdiği uyum, eşgüdüm ve 
istikrardır. Bu nedenledir ki, ayrı bir kuvvet olan yargıyı temsil etmesine rağmen, esasen, yasa ya
pıcı Meclisimizle çok yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince çıkarılan, şekillendirilen yasaların uygulanması sırasında 
karşılaşılacak yorum farklılıkları nedeniyle açılan davalarda, o yasayı, önce, mahallî mahkemeler
de, yargıç, yorumlayacak, bu yoruma göre, dava konusu olaya bir çözüm getirecek, bir karar vere
cektir. 

Temyiz edilen kararlar nedeniyle, aynı tür davalarda, Yargı tayın benimsediği yorum şekline, 
tüm mahkemelerin ve yargıçların zorunlu olarak uymasıyla, o yasanın her yerde aynı şekilde anla
şılmasını temin ederek, bizim gerekçeli metin haline getirdiğimiz yasalara, Yargıtay, bir kişilik ve 
ruh veriyor diyebiliriz. « 

Kuşku yok ki, bu etkin fonksiyonu nedeniyle, Yargıtayın sorunlarından arındırılması, adaletin 
tam tecellisine olumlu katkı verecektir. Adalet daha çabuk gerçekleşeceğinden, toplumda huzur ve 
güven daha bir anlam kazanacaktır, işte o zaman hukukun üstünlüğüne dayalı, özgürlükçü ve ço
ğulcu demokratik ve laik düzene sahip Türkiye Cumhuriyetini, düşünce, vicdan, kanaat, dinî inanç , 
ve ifade özgürlüğünü daha fazla güvencede tutabiliriz; çünkü, çağdaşlaşmamızın itici gücünü oluş
turan laik sistemi istismara çalışanlara karşı daha ciddî bir güyence oluşturma konusunda, Yargıta
yımızın üst seviyede fonksiyonel olduğunu da asla yadsıyamayız. 

c • 
Tabiî, Yargıtayın, kendisinden bekleneni verebilmesi için, kendisine yakışan ve rahat bir ça

lışma ortamı bulabilecek binasına kavuşmasının öncelikli şart olduğunu hemen belirtmeliyim. 
Yargıtayımız anıldığında, saygın, etkin ve yüksek bir hukuk kurumu hatırlanır; ancak, toplu

mumuzda, gün geçtikçe, daha değişik duyguları da çağrıştırmaya başladığını üzülerek ifade etmek 
istiyorum. Yıllarca süren davaların peşinden verilen karar ve Yargıtaya gelen dosyayla, ikinci aşa
madaki ilginç serüven başlar; artık, dosyaları öne aldırma mücadeleleri verilir. Ertesi yıla önemli 
oranda dosyanın devredildiğini hepimiz biliyoruz. Yaşanan, o kadar yoğun iş yükünün, bir bakıma 
olağan sonucudur. Bu yüzden, orada görev yapan yargıçlara ve kuruma, sorumluluğu tamamen 
yükleyerek, haksızlık yapamayız. Bir örnek vermek istiyorum: Yargıtayımızın Yedinci Hukuk Da
iresine gelen, 1993'te kararı çıkmış bir dosyanın dağıtımı, ancak 1 Ocak 1995 tarihinde mümkün 
olabiliyor. Bu demektir ki, dosyalar tam iki yıl yalnızca ele alınmayı bekliyor. Acı, değil mi? 

Davanın taraflarının durumunu, bir hukukçu olarak, çok iyi anlamaktayım. Karar lehine olan, 
bir an önce hakkına kavuşmak.ister; karar aleyhine olan da son umut kapısı Yargıtaydan kendi le
hine bir sonuç çıkmasını bekler. Her iki taraf da dosyanın peşindedir. Tabiî, ki avantaj, gelme git
me ve takip rahatlığı nedeniyle ekonomik durumu iyi olan taraftadır. İşte, bu sıkıntılı ortamı değer
lendirmek isteyen fırsat ganimetçisi birçok kişi, onları istismar ederek ve yanıltarak çok acıklı baş
ka tablolar sergilerler. Ne yazık ki, bunlar yapılırken, Yargıtay üyelerinin de, haklı-haksız, isimle
ri ve konumları da şaibe altında bırakılmakta, dolayısıyla da kurum yıpratılmaktadır. Bu durum, 
yıllardır ülkemizde hukuka ve hukukçuya duyulagelmiş güvenin azalmasını, kendi emelleri için ge
rekli gören kesimlerin de iştahını kabartmaktadır. Bu tabloları asgariye indirmek ve ortadan kaldır
mak konusunda, bizim, üzerimize düşenleri, elbette ki, en öncelikle yapmamız gerekiyor. 

Yargının işleyişini hızlandıracak yasalar demeti Meclisimizin gündemindedir. Bunları bir an 
önce sonuçlandırarak, davaların yıllarca sürmesini engelleyecek ve davacı-davalı tüm insanlarımı
zın mahkeme kapıları önünde yaşlanmalarının önüne geçecek düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz. 
İnanın, aldığımız hayır duaları hepimize yetecektir. 
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Bir başka önemli husus: Davalarda kesinlik sınırlarının artırılması yoluyla, her kararın Yargı
taya intikalini önleyecek hususta gelişme sağlamalıyız. Yargıtayımızın içtihat mahkemesi niteliği
ni çok daha güçlü olarak gösterebilmesi olanağı yanında, yargıçlarımızın kararlarına duyulan gü
venin de bu yolla artırılacağına inanıyorum. 

Kamuda, kararların Yargıtaya intikali neredeyse otomatiğe bağlanmıştır. Oysa, mevzuat, bun
ların ayıklanmasına müsaittir. Daha titiz olunarak, kamu harcamalarında ve Yargıtayın iş yükünde 
azalma temini mümkündür. • 

Devletin Ve kamu kurumlarının davacı konumlarında da titiz davramlması yararlı olacaktır di
ye düşünüyorum. , 

Yargıtaya yeni daireler kazandırılmasını memnuniyetle karşılıyorum; ancak, kadrolarıyla ilgi
li sıkıntıları da çözümlememiz gerektiğini belirtmek istiyorum. 

Yargıtayda asıl yükü çektiklerine inandığım tetkik hâkimlerinin daha rahat çalışma şartlarına 
kavuşmaları, sorunu mutlaka azaltacaktır. Yargıç sıfatını almış bu insanların, çok yoğun bir çalış
ma temposu içerisinde olduklarını bilmeyenimiz yok. Onlar da bundan rahatsız değiller; ancak, loj
man sıkıntısı çeken birisinin, geçim sıkıntısı çekeceğini de bilmeliyiz. Öyle olunca verimin de düş
mesi kaçınılmazdır. . . • ' • ' • • • ' \ 

Mevcut koşullarda tetkik hâkimi sayısının artırılması zarureti ortadadır. Bir tetkik hâkimine, 
haftada, 30 ilâ 150 dosya dağıtılmaktadır. Sınırsız çalışma süreleri dahi, sonuç almaya yetmemek
tedir. Doğal olarak dosyaların altından kalkılamayınca, öğrenci muamelesi görmekten çekinen tet
kik hâkimlerimiz, iş çıkarmak için, pul eksiği, evrak eksiği, vesaire vesaire gibi, esasa müessir ol
mayan gerekçelerle dosyaları mahalline iade yoluna gitmektedirler. Bazen, ay|nı dairede, aynı cins
ten davalarda, birbirine zıt kararlar verildiği görülmektedir. • 

Tabiî ki, bu tür görüntüler karşısında, başka türden uygunsuz girişim yolları aranmakta; neti
cede, hem hukuk hem müessese hem mülkün temeli olan adalet yara almaktadır. Bizler, bireysel 
olarak yara alsak da, temel müesseseleri, hele hele adaletle ilgili kurumları gözümüz gibi sakınma
lıyız. O yüzden, bütçe görüşmeleri ve adlî yıl açılışlarında söylenenler, boş sözler olarak havada 
kalmamalıdır; söylenenlerin anlam kazanabilmesi için daha çok ilgi ve gayret gösterilmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yargıtayımızın, bu kıt kaynağını en verimli şekilde kullanacağına 
da yürekten inanarak, bütçenin, kuruma ve ülkeye hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclise en derin 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Sayin Gürbüz, çok teşekkür ederim, vaktinden evvel bitirdiniz. 

ANAP Grubu adına, Sayın İşbaşaran; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA FEYZİ ÎŞBAŞARAN (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Yargıtay bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin 
başında, sizleri ve televizyonları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı, şahsım ve gru
bum adına, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yargıtay, Türk hukuk sistemimizin temel kurumlarından biridir. Yar
gı görevi, devletin üç temel fonksiyonundan birini oluşturur. Şunu açıkça ifade etmeliyiz ki, Tür
kiye'de tam bir hukuk ve yargı kargaşası yaşanmaktadır. Hâkim ve savcılarımızın içinde bulundu
ğu maddî imkânsızlıklar, yeteri kadar hâkim, savcı ve elemanın görevlcndirilemeyişi, dava dosya-
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lan üzerinde detaylı inceleme, araştırma, delil toplama imkânını vermemektedir. Hal böyle olunca, 
mahkemelerimizin doğru ve zamanında karar verme şansı azalmaktadır. Yazılı ve görüntülü med
yanın her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde halka ulaştırması çerçevesinde, yargı kararları da kamu
oyunda daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Bu da halkın yargıya olan güvenini, maalesef, azalt
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, yargı bağımsızlığı, hiçbir organ ve makama bağlı olmadan, emir ve ta
limat almadan, özgür biçimde faaliyetin yerine getirilebilmesi; göreviyle ilgili olarak kendisine tel
kin, tavsiye yapılmaması ve genelge gönderilmemcsidir. Herhangi bir baskının yapılması kadar 
..yapılabilmesi ihtimali de, yargı bağımsızlığını zedeler. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de yargı sistemi iki derecelidir. Karar mahkemeleri ve dene
tim mahkemesi olarak Yargıtay. Bunların arasında, istinaf mahkemesi adı verilen bir derece yok
tur. 1924'e kadar Türkiye'de yargı sistemi üç dereceliydi. Karar mahkemeleri ve Yargıtay arasın
da istinaf mahkemeleri de vardı. 1924 Anayasasıyla istinaf mahkemeleri kaldırıldı ve yargı siste
mi, bugünkü durumu aldı. Kanatimizce, istinaf mahkemeleri yeniden kurulmalıdır. Bu, yargı siste
mimizin daha sağlıklı çalışmasını ve verilen kararların daha isabetli olmasını sağlayacaktır. Böyle
ce, üst mahkeme olarak Yargıtayın, görev ve fonksiyonlarını daha iyi yerine getireceğine inanıyo
ruz. , 

Bağımsız olmayan bir yargının, bir ülkede hukuk devletini gerçekleştirebileceği ve varlığını 
yaşatacağı iddiası gülünçtür. Adalet, bağımsız yargı ve teminatlı yargıçlarla sağlanabilir; ancak, l 

anayasalar veya kanunî diğer düzenlemelerde, hâkimlerin bağımsız olduğunun yazılması, yargının 
bağımsızlığı için yeterli değildir. Bu bağımsızlığı sağlayacak çarelere, teminatlara ihtiyaç vardır. . 
Bu teminatlardan en önemlisi, Anayasanın 159 uncu maddesinde yer alan, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruludur. Anayasamızın sistemine göre, bu Kurul, Adalet Bakanı, Bakanlık Müsteşarı, 
Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen 
üyelerle birlikte, toplam yedi kişiden oluşmakta ve başkanlığını Adalet Bakanı yapmaktadır. Siya
sî iktidarın bir mensubu ve tamamen siyasî bir kişiliği olan Adalet Bakanının, şahsî kişiliğinin,.bu 
siyasî durumdan soyutlanması -insan olarak mümkün değildir. Bu itibarla, belki, sembolik olarak-
Kurulda yer alması düşünülebilirse de, bugünkü gibi tamamen fonksiyonel ve aktif bir şekilde Ku
rula başkanlık etmesi, fevkalade mahzurludur. Zaten, Sayın Bakanımız da burada, konuşmasında, 
bu mahzurlu duruma değindiler, bunun değiştirilmesi gerektiğini ifade ettiler. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetin, kamuoyunda by-pass yasası diye adlandırılan ve Ada
let Bakanlığı Müsteşarının atanmasında Cumhurbaşkanını, görevden alınmasında ise hem Cumhur
başkanını hem de Başbakanı devreden çıkarıp, müsteşarın istikbalini sadece Adalet Bakanına bağ
layan kanunla -Anayasa Mahkemesi kararıyla- müsteşarın kendi isteği ve ölümü dışında, müsteşar
lıktan alınamayacağı belirlenmiş olmaktadır. 

Bu husus, müsteşarın şahsını teminatlı kılarsa da, hâkim ve savcılar için teminat değildir. Müs
teşarın ilk atanması, artık, çok önemlidir. Ölünceye kadar müsteşar kalacak kişiyi ilk atayacak si
yasî iktidar, kendisine ölesiye bağlı bir kişiyi atamaya çalışacaktır. En azından, öyle olduğu öne sü
rülecektir. Bu da, müsteşarı atayan siyasî iktidar veya zihniyet açısından, hâkim ve savcıların en
dişesine, teminatsızlığına yol açar. Öte yandan, artık, bürokrat olan müsteşar, görevin niteliği ve eş
yanın tabiatı gereği, siyasî iktidarın emrinde olacaktır. Bu durumda, yargının bağımsızlığından söz 
etmek mümkün değildir. 
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Keza, bakanlıkta, icraat, bilfiil, müsteşar tarafından ifa edildiğinden, Bakanın Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulundaki uzantısı -eli ayağı, gözü kulağı- müsteşar olacaktır. Bu itibarla, yar
gı bağımsızlığı ve yargıç teminatına gölge düşmemesi, siyasî iktidarın, müsteşarı baskı altında yön
lendirdiği iddialarının ortaya atılmaması, hem yüce kurumların hem de kişilerin yıpratılmaması 
için, öncelikle ve mutlaka, Kurul bünyesinden müsteşarın çıkarıldığı, Adalet Bakanının sadece 
sembolik olarak yer alacağı bir düzenleme yapılmalıdır. Bu Kurulun başkanı, Yargıtay başkanı ol
malıdır; ancak, Adalet Bakanına da -istediği takdirde- Kurula sembolik olarak başkanlık edebilme 
imkânı tanınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Divan, bir ceza mahkemesi niteliğindedir. Bir suçun, belirli kişi 
veya makamdakiler tarafından işlenümcsi, bunların niteliğinde hiçbir değişiklik yapmaz; bu sebep
le, temel fonksiyonu yargılama olmayan, ceza hukuku alanında uzmanlaşmamış bir karma heyete 
ceza davasının gördürülmesi, gerek kamu yaran gerekse kişi güvenliği yönünden temel hukuk 
prensiplerine uygun düşmez ve hatta, tabiî hâkim önünde yargılanma ilkesiyle de bağdaşmaz. Bu 
durumun, yargılanan için bir teminatsızlık olmasının yanında, kamuoyunda da tartışmalara yol aç
tığı gözlenmektedir. Bağımsız yargı organlarının, milletin siyasî, sosyal ve moral değerleriyle ba
rışık olması gerekir. 

Bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi, bizde de Anayasa Mahkemesi var; yalnız, 
bizdeki Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, şanssız bir döneme rastlamıştır. Bu Mahkemenin, 1960 
İhtilalinde, bir Yüce Divan olarak temeli atılmıştır; yüzlerce siyasî kadroları yargılamış, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin bir Başbakanını ve iki Bakanını idam ettirmiştir. Her ne kadar, bu demok
rasi şehitlerinin itibarları iade edilmeye çalışıldıysa da, bu milletin kalbindeki yara kapanmamıştır. 
1960 İhtilalinde, bir Başbakan, iki Bakanı asan ve yüzlerce siyasîyi saf dışı bırakanlar, daha sonra 
Anayasa Mahkemesinin kurucuları oldular. Kısacası, bu mahkemenin temelinde kan vardır; de
mokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasî partilerin, siyasîlerin kanı vardır. Ben, bu Mahkeme
nin bugün de böyle olduğunu söylemek istemiyorum; sadece tarihî bir tespit yapmak için ifade edi
yorum. 

Bugün de, bu Yüce Mahkemenin Sayın Başkanının, yasama organı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üyelerine ve icra organı Hükümete karşı ve hatta Sayın Cumhurbaşkanına karşı zaman 
zaman ölçüsüz beyanları, Mahkemenin kuruluş öncesi yıllarını hatırlatmaktadır. 

Oysa, Anayasanın 154 üncü maddesi ile 2797 sayılı Kanuna göre, Yargıtay, temel olarak, ad
liye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hüküm
lerin son inceleme mercii; kanunla gösterilen belli davalarda, ilk ve son derece mahkemesi olarak 
görev yapan, bağımsız yüksek mahkemedir; yani, Yargıtay, yargı faaliyetleriyle doğrudan ilgilidir; 
bizatihi yargı ve yargılamadır; tatbikat mahkemelerinin bir zirvesidir. Yargıtay üyelerinin tümü, 
mutlaka, hukukçu ve yargı kökenli olacaktır. 

Ayrıca, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay Ceza Daireleri, bir içtihat mahkemesi olarak, 
yoğun şekilde, ceza kanunlarının aynı hükümlerini, her zaman uygulamakta ve kamu göreviyle ilgi
li suçlar konusundaki kanun hükümlerine çok iyi nüfuz etmektedirler. Bu itibarla, Yüce Divan gö
revi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanın da katıldığı ve Yargıtay Ceza Daireleri başkanlarından 
oluşan bir heyete verilmelidir. Yargıtay Başkanı da, Yüce Divan Başkanlığı görevini ifa etmelidir. 

Ayrıca, Anayasanın 148 inci maddesinin, "Yüce Divan kararları kesindir" şeklindeki hükmü 
de değiştirilerek, Yüce Divanın kararları da temyiz edilebilmelidir ve temyiz mercii, Yargıtay Ce-
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za Genel Kurulu olmalıdır. Böylece, yargılananlar, "tabiî hâkim önünde yargılama" ilkesine uygun 
olarak yargılanacak; kendilerini, daha çok hukukî güvence altında hissedeceklerdir. Hukukî uygu
lamada, yeknesaklık sağlanacak; kamuoyu da tartışmalardan daha uzakta ve daha tatmin edilmiş 
olacaktır. Aslında, bu, Anayasa değişikliğini yapacak olanların bir teminatı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, başta İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi, Avrupa insan Haklan Bil
dirgesi ve Paris Şartı olmak üzere, uluslararası birçok belgeye imza atmış bir ülkeyiz. Vatandaşı
na, Avrupa insan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını tanıyan bir ülkeyiz. En son ola
rak, geçen günlerde, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesini de bu Yüce Mecliste hep beraber ka
bul ettik. Bu uluslararası sözleşmeleri imzalamak için, kimse bizi zorlamadı; hepsini, kendi hür ira
demizle imzaladık. Bu, doğru bir tercihtir. Bunun aksi, hür ve medenî dünyadan kopmuş üçüncü 
dünya ülkeleri kümesine girmek demektir. 

Bu uluslararası belgelere imza atan ülkeler, bir otokontrol sistemiyle birbirlerini denetlerler; 
bu sözleşmelerin gereklerini, ülkelerin, yerine getirip getirmediklerine bakarlar. Ülkemizin de, 
Anayasadan ve yasalarımızdan kaynaklanan insan haklan ihlalleri ve demokratikleşmeme sorunla
rı vardır. 

Bu eksikliğimizi bize hatırlatan Avrupa'ya ve Amerika'ya tepki gösteriyoruz. Onlarla ortak 
çalışacağımız, yardım isteyeceğimiz yerde, onlarla kavga etmeyi millî bir onur olarak kabul ediyo
ruz. Sorunlarımızı, bu mantıkla aşmamız fevkalade zordur. Anayasamızı ve yasalarımızı, imzala
mış olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde değiştirmek mecburiyetindeyiz. İç hukuku
muzu evrensel hukukla paralel hale getiremezsek, demokratikleşme ve insan hakları konusunda 
baskılar devam edecektir. Demokratikleşme ve insan haklannı, kendi vatandaşımız için istemek zo
rundayız. Bu nedenle, kapsamlı bir Anayasa değişikliği ve bir hukuk reformu yapma zamanı gel
miştir ve geçmektedir. Bize, demokratikleşme ve insan hakları konulannda yapılan eleştirilere, "ne 
yapalım, Anayasamız ve yasalarımız böyle" diyerek karşılık vermek mazeret olamaz. Türkiye'nin 
demokratikleşmesi bu çerçevede değerlendirilmeli; geniş bir konsensüs sağlayarak, milletle muta
bakat halinde yapılmalıdır. Hükümetin Sosyaldemokrat Halkçı Parti Kanadının getirmeye çalıştığı 
Terörle Mücadele Kanunu Tasansına, demokratikleşme demek mümkün değildir. 

Sayın Adalet Bakanı kamuoyunda anlatmaya çalıştı ve bunda da belli bir ölçüde başarılı oldu; 
ama, SHP adına konuşan Adalet Eski Bakanı ve SHP Grup Başkanvekili Sayın Seyfi Oktay, bu ta
sarıyla ilgili gerçek niyetini, bütçenin ilk günkü görüşmelerinde ortaya koydu. Sayın Moğultay'ın 
kamuoyunda anlatmaya çalıştıklan havada kaldı; zaten millet de buna inanmamıştı. Sayın Seyfi 
Oktay'ın konuşmasından bir kez daha anlaşıldı ki, SHP'nin niyeti, demokratikleşme değil, din ve 
vicdan hürriyetine, bir kargaşa içinde sınırlama getirmektir; daha doğrusu, 163 üncü maddeyi, da
ha ağır bir şekilde geri getirmektir. 

Değerli milletvekilleri, hür ve demokratik bütün ülkelerde demokratikleşme, üç temel hürriyet 
üzerine kurulmuştur : Birincisi, düşünce ve düşündüğünü ifade edebilme hürriyetidir; ikincisi, din 
ve vicdan hürriyetidir; üçüncüsü de, teşebbüs hürriyetidir. Bu Uç hürriyeti göz önüne almadan ya
pılan bir demokratikleşme ve demokratikleşme hareketi, eksik kalmış olur. 

Değerli milletvekilleri, kısaca bir başka konuya daha değinmek istiyorum. 
BAŞKAN - Bağlamaya çalışalım efendim. 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) Sayın Başkanım, kaç dakikam var? 
BAŞKAN - 2 dakikanız var. 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) - Peki; teşekkür ederim. 
Sivillerin askerî mahkemede yargılanmasını, demokratik hukuk devletlerinde anlamak müm

kün değildir. 
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Kamunun özgür haber alma hakkı vardır. Medya, tarafsız haber verme hak ve görevini yerine 
getirirken, medya mensuplarının askerî mahkemelerde ağır cezalara çarptırılması, kamu vicdanını 
rahatsız etmektedir. Bu Yüce Meclisin, bu çarpıklığı bir an önce gidermesi gerekir. Bu ağır ceza ve 
baskılar karşısında, televizyonlarda birçok haber programı yapılamamakta, yapılanlar ise belli bir 
sansür ve sınırlama içerisinde olmaktadır; seyirci olarak da biz bunu rahatlıkla hissedebiliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir kanun çıkarıp askerliği 15 aya indireceksiniz, vatandaş da çocuğu
nu, 15 ay askerlik yapacak diye gönderecek, sonra da bu gençlerin askerliğini 3-4 ay daha uzata
caksınız; sonra, bunu haber yapan medya mensuplarını da ağır cezalara çarptıracaksınız; bunu izah 
etmek mümkün değildir. Bu, bir hakikattir. Hükümet, bu kanun tasarısını buraya getirdi, askerliği 
15 aya indirdi ve bu insanlar da, sizlere inanarak, çıkarmış olduğunuz kanuna güvenerek çocukla
rını askere gönderdi ve maalesef, daha sonra bunların her birinin askerliğine 3-4 ay ilave ettiniz; bu 
çocukların, hayattaki, gelecekteki bütün programlarını altüst oldu, bu aileler perişan edildi. Bu da 
haber yapıldığı zaman, bunu haber yapan televizyon programcılarına ağır eczalar vermek, gerçek
ten, kamuoyu vicdanını... , , ' • . ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın İşbaşaran, lütfen bağlamaya çalışalım. 
FEYZİ İŞBAŞARAN (Devamla) - Peki Sayın Başkan. 
Çok teşekkür ediyor ve Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşım konuşurken, "Anayasa 

Mahkemesinin temelinde kan vardır" dedi; onu söylediği zaman, bu kıymetli arkadaşımızın sözü 
kesilmeliydi. Hem sizin tutumunuzu hem de bu sözü söyleyen arkadaşı kınıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
FEYZİ İŞBAŞARAN (İstanbul)- Ben "bu Anayasa Mahkemesinin temelinde" derken; Yüce 

Divan olarak kurulduğu zaman, bir ülkenin başbakanı ve bakanları asıldı; onlarınki kan değil mi
dir? (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Başaran, lütfen.. Siz kürsüde konuşmanızı yaptınız... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Bunun Anayasa Mahkemesiyle ne ilgisi var; bu olay ayrı, o 

olay ayrı; biz, Yargıtayın bütçesini konuşuyoruz burada. Bu Anayasanın değişmesini ben senden 
daha fazla istiyorum; ama, sevsen de, sevmesen de, uymaya mecbursun bu Anayasaya. 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Melih Papuçcuoğlu; buyurun. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Sayın Başkan, konuşmacı, benim konuşmamı tümüyle saptıra

rak sundu. Müsaade ederseniz, söylemediğim tarzda bana atfedilen konuşmamı... 
BAŞKAN- Hayhay efendim, size söz hakkı veririm; ama, kürsüde bir üyemiz var. Lütfen... 
DYP GRUBU ADINA MELİH PAPUÇCUOĞLU (Balıkesir), Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Doğru Yol Partisinin, Yargıtay bütçesi hakkındaki görüşlerini ifade etmek için yüksek 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım; şahsım ve Doğru Yol Partisi adına, hepinize saygılarımı arz 
ederim. 

Benden evvel konuşan değerli milletvekili arkadaşlarım Yargıtayımızın kuruluş ve işleyişiyle 
ilgili bilgiler sundular. Ben, tekrara neden olmadan, özet ve çarpıcı noktalara özellikle temas etmek 
istiyorum. , 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 154 üncü maddesi gereğince, Yargıtay, adliye mahkemelerinde 
verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı kararların son inceleme mercii oldu
ğu gibi, bizatihi kendi kanunundan gelen yargılama usulüyle yargılama yaptığı hususlarda karar 
verme yetkisini haiz yüce mahkememizdir. 
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Bu yüce mahkeme, kuruluşu itibariyle, iki dereceli bir sistem altında yürümektedir. Özellikle, 
bidayet mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararların doğrudan inceleme mercii, bizde, ikili sis
tem icabı, Yargıtay olmaktadır. Oysaki, ileri ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde, üçlü bir kademe sis
temine yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bu sistemde, ilk.derece mahkemelerince verilen kararların, ikinci kademedeki mahkemelerce, 
olayı ispat ve kanuna uygunluk yönlerinden, üçüncü kademedeki mahkemelerin ise, kararların ka
nuna ve hukuka uygunluk yönünden denetlemesi sağlanmaktadır. Yargıtayımız da eğer bu veçhe
de olursa, o takdirde, bir içtihat mahkemesi niteliğini taşıyacağından kuşku bulunmamaktadır. 

Bizdeki bu ikili sistemin getirdiği teraküm, hakikaten, Yargıtayımızın büyük bir sıkıntı içeri
sinde ve çok ağır şartlarla çalıştığını ortaya koymaktadır. Bir misal olarak arz etmek isterim: Yar
gıtayımızın, 1993 yılından 1994 yılına devrettiği dosya adeti 93 bindir ve altı aylık süre içerisinde 
gelen iş sayısı -almış bulunduğumuz notlarımıza göre- 201 648,'dir. Yargıtayımız, bu dosyalardan, 
227 256'sını karara bağlamış bulunmaktadır. Bundan dolayı da, Yargıtayımız, iş yükü altında ezil
mektedir. 

Her ne kadar, kabul buyurduğunuz 4053 sayılı - ki, 5 gün evvel, yani 11 Aralık 1994 tarihinde 
Resmî Gazetede ilan edilmekle, bu yürürlük tarihini taşımaktadır- Yasayla, 2 daire daha ilave edil
mişse de, gerçekte, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak bendeniz, 2 daire yerine 4 daire ilave 
edilerek yasanın çıkmasını bir önergeyle Komisyonumuza arz etmiştim. Komisyonumuzun da ka
bul etmiş olduğu metin, Yüce Meclisçe değiştirilerek, sadece 2 daire ilavesiyle sınırlandırılmış ol
du: İhdas edilen daire sayılarıyla birlikte Yargıtayımız, 1 l'i ceza, 21'i de hukuk dairesi olmak üze
re, toplam 32 daire halinde çalışmakta ve görev yapmaktadır. Tabiî ki, daire sayısının fazlalığı ve 
bu sayısal durumu itibariyle, fikir ve anlayış farklılıklarından doğan içtihat ayrılıkları, kuşkusuz, 
ortaya çıkabilecektir. Bunun için çare nedir? Değerli arkadaşlarım, işte bunun için çareyi, bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı teşkil etmektedir. 

Bu kanun tasarısında açıklıkla izahı yapıldığı gibi -kısa bir bölümünü arz etmek istiyorum- ül
kemizde 1879 yılında yürürlüğe konulan Mahakim-i Nizamiyenin Teşkilat Kanunu Muvakkatıyla 
"istinaf" adı altında kurulan bu ikinci kademe mahkemeler, 1924 yılında çıkan 469 sayılı Mahakim-
i Şer'iyyenin İlgasına ve Mahakimin Teşkilatına Ait Ahkâmı Muaddil Kanunla ile kaldırılmış bu
lunmaktadır. Evvelki istinaf mahkemesinin uygulamada netice vermemesinin sebebi, dava dosya
sının, aynı mahkemenin görev alanında bulunan bir üst mahkemeye gidip incelenmesini mümkün 
kılıyordu. Oysaki, o mahkemenin, aslî görevinin yanında bir de istinaf mahkemesi olarak görev 
yüklenmiş olması, tabiî ki, mahkemenin göreceği iş adedini artırdığından, istinaftan beklenen so
nuç alınamamıştı. 

Bu bakımdan, 49 uncu Cumhuriyet Hükümetinin getirdiği adlî reform cümlesinden olan Ad
liye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısının bir 
an önce ele alınması gerektiği inancındayım. Bu reform çalışmalarından dolayı, emeği geçen Ada
let Bakanlığımız görevlilerine, başta, o tarihte Adalet Bakanı olarak görev yapan Sayın Seyfi Ok
tay'a, huzurlarınızda teşekkür etmeyi, bir hukukçu olarak, borç bilmekteyim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Adliye teşkilatı içerisinde, bilhassa önemli olan bir husus şudur; geçen gün gittiğim bir şahit
lik konusuyla ilgili bir tespitim vaki olmuştur: 

Değerli arkadaşlar, bakmız, sulh hukuk mahkemeleri, görev sahaları itibariyle, belli miktarı 
kapsayan davalara baktığından ve paranın iştira gücü de nazara alındığından, kendi görev alanına gi
ren gayrimenkul davalarına dahi sulh hukuk mahkemeleri bakamamakta; sadece, mevzu itibariyle, 
kira tespiti davalarına bakmaktadır. Şahit olarak ifademi alan bir hukuk hâkimiyle, ayaküstü bir soh
betimde, Ankara'da 20 hukuk hâkiminin bulunduğunu, bu 20 hukuk hâkiminin cumartesi-pazar da-
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hil çalıştığını, aynı sayıdaki sulh hukuk mahkemelerinin ise; sadece, bilirkişi aracılığıyla keşif ya
pıp, kira tespiti davalarına baktıklarını ve bunların işlerinin son derece az olduğunu ifade etmiştir. 

Oysaki, arz ettiğim adliye mahkemeleriyle, üst mahkemelerin kuruluşu hakkındaki tasanda, 
sulh mahkemeleriyle, asliye hukuk mahkemeleri, hukuk mahkemesi adı altında birleştirilmekte ve 
miktarı ne olursa olsun, her hukuk mahkemesi aynı tarz davalara bakabilmektedir. O halde, bugün, 
davalarımızın süratle görülmesini ve neticelendirilmesini istiyorsak, Türkiye Büyük Millet Mecli
si gündeminde bulunan bu tasarının mutlak kanunlaşması hususunda, Sayın Başkanlığımızın ken
disine düşen görevi ifa etmesini ve biz milletvekillerinin de üzerlerine düşen görevi yerine getir
melerini, bir milletvekili olarak istirham etmekteyim. 

Yargıtaya gelen iş hacminin çoğalması, insanlarımızın sulh olma yaklaşımlarının azaldığının 
da bir işaretidir. Müşahedelerim neticesi gördüğüm kadarıyla öteden beri, sulh tekniği ve uzlaşma 
yöntemleri, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmalıdır; hatta, hâkim stajyerlerimize sulh tek
niği ve uzlaşma yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir; çünkü, gerek adliye öncesi gerek adliye saf
hasında mevzuları sulha bağlamak suretiyle halletmenin, hem daha adaletli hem daha insancıl ve 
hem de taraflar arasındaki ihtilafı giderici nitelikte olduğuna da kuşku bulunmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Yargıtay bütçemiz, 1993 yılında 219 milyar 600 milyon lirayken, bu yıl, 
bu bütçede, 363 milyar lira gibi bir rakama ulaşan ödenek sağlanmıştır. Bu cümleden olarak, bil
hassa, Yargıtayımızın 1992 yılı bütçesine konulan sınırlı ödenekle kurulmuş olan bilgisayar ünite
sini, daire kararlarının yazılabilmesini sağlayacak; en son çıkan değişiklikleri ve bilhassa, biz tat
bikatçılara ışık tutan uygulamaları gösterir eski daire kararlarını bünyesinde toplayabilecek; hukuk 
ve ceza genel kurulu kararlarının sorgulamasının yapılmasına imkân verecek şekilde yenileyecek 
bir bilgisayar ağının tesisi için de 10 milyar liranın, Plan ve Bütçe Komisyonunca Yargıtayımızın 
bütçesine konulması, son derece isabetli ve doğru bir harekettir. 

Bendeniz, huzurlarınıza gelmişken iki konuya daha temas etmek istiyorum; ondan sonra söz
lerime son vereceğim. 

Ömrünü adalet hizmetine vakfetmiş hâkimlerimiz, 65 yaşını doldurduktan sonra emekliye ay
rılmaktadırlar. Geçim derdine düşen bu hâkimlerimiz, zaman içerisinde, avukatlık, bilirkişilik ve
ya bu kabil hizmetleri ifa edip, kendilerine bir menfaat sağlayabilmek için adliye koridorlarında do
laşmakta ve bu sıkıntıya maruz kalmaktadırlar. Oysaki, bu saygın kişiler, 65 yaşına kadar ömür tü
ketmişler, adalete hizmet etmişlerdir. O halde, hâkim ve savcılarımızın 65 yaşını bitirinceye kadar 
hizmet vererek bu yaşı doldurduklarında emekli olmaları Anayasamızın 140 mcı maddesinin bir 
gereği olmaktadır. Bu seçkin kişilere, hayatta bulundukları sürece -bunu dikkatlerinize arz cderim-
kanunî yaş haddinden emekli oldukları güne kadar geçen hizmet süreleri de dikkate alınmak sure
tiyle ve ticarî, sınaî faaliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla, emekli ol
dukları tarihte, aynı derecede ve kademede" olup, halen görevde bulunan emsallerine -ek gösterge 
ve her türlü tazminatlar dahil olmak üzere- ödenen net aylıkla emekli aylığı arasındaki farkın, her 
ay, Adalet Bakanlığı bütçesinden tazminat olarak ödenmesini düzenleyen, 2802'sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununa bir madde eklenmesi talebinde bulunduğum kanun teklifim, 25.5.1992 tarihin
de Adalet Komisyonuna intikal ettiği halde, bugüne kadar, Komisyonca, bu hususta bir görüşme 
dahi yapılmamıştır. 

O itibarla, Adalet Bakanımızdan, Komisyon Başkanımızdan, bu hususun gündeme alınmasını, 
bilhassa istirham etmekteyim. . , . ' . ' 

Sayın Başkanım, 2 dakika daha izin verirseniz, bir hususu daha arz etmek isterim. 
BAŞKAN- 2 dakikanız var zaten, Sayın Pabuçcuoğlu... 
MELİH PABUÇCUOĞLU (Devamla)- Diğer bir kanun teklifim de, yine, iki senedir komis

yonda beklemektedir. Değerli arkadaşlar, toplumumuz, yargının işleyişinden gerçekten şikâyetçi-

- 6 8 4 -



T.B.M.M. B : 5 4 16 .12 .1994 0 : 3 

dir. Gerçekte bunun asıl nedeni, ülkemizdeki yargılama usullerinin eskimesidir. Biz, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun bazı hükümlerini tadil ettik. Bence, sanığın hukukunu gerçekten koru
yacak düzenleme, verdiğimiz kanun teklifiyle getirmek istediğimiz düzenlemeydi; ama, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda tadilat yapan tasanyla, bu teklifimiz birleştirilmedi. Bu teklifimiz de 
Adalet Komisyonundadır. 

Bu teklifimizde şunu öneriyoruz: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuza, jürisiz, çapraz sor
gu sistemini aktaralım. Sanığın, davacının, müdahilin, tanığın ve bilirkişinin sorguya çekilme tarzı
nı düzenleyen ve takdim ettiğimiz kanun teklifine göre, duruşmada, sanığı, davacıyı, müdahili, ta
nığı ve bilirkişiyi, savcı ve sanık müdafii kendileri sorguya çekerler. îlk sorgu hakkı Cumhuriyet 
Savcısınındır. Taraflarca icapsız sual yöneltilmesi halinde, mahkeme başkanı bunu önleyecektir. 

Hazırlık tahkikatını yapan savcı, kamu davasını açtığı zaman dosyayı bilmektedir. Sanığın 
müdafii olan kişi de, dava dosyasını bilmeden zaten o müessesede müdafiliğini icra edemeyeceği
ni bilmektedir. Ama, iş yükü yönünden, mahkemelerimizde duruşmaya çıkan hâkim, çoğu zaman, 
duruşma sırasında, sadece, dava dosyasını öğrenebilmektedir ve sorgular, mahkeme başkanına hi
taben yapılmaktadır. 

Alman Usul Kanununda, çapraz sorguya cevaz veren hükümler işlemektedir. Binaenaleyh, ko
misyonda bulunan bu teklifimin de, bir an evvel, nazara alınmasını istirham ediyorum. 

Yüce Meclise sonsuz saygılarımı sunuyorum ve bütçenin, Yargıtayımıza ve milletimize hayır
lı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili M. Seyfı Oktay'ın, İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran 'in, ileri sür
müş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Sayın Oktay, 70 inci maddeye göre farklı bir görüş atfolunduğu iddiasındasınız. 

Konuşmayı, kürsüde mi yapmak istiyorsunuz?.. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)-Evet efendim. 
BAŞKAN- Lütfen, ikinci bir sataşmaya meydan vermeden konuşmanızı yapın. 
Buyurun. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün, Danıştay, Yargıtay, 

Adalet Bakanlığı bütçelerinin görüşülme günü idi. Elbetteki, bu bütçeler ile bu kuruluşların çalış
maları ve bütçelerin olanakları konusunda görüş bildirilecekti; ama, maalesef, böyle olmadı, benim 
ilk gün yapmış olduğum konuşma günün konusu oldu. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Demek ki, çok etkili konuşmuşsun!.. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla)- Yani, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları

nın bütçeleri yerine, benim konuşmam üzerinde görüş bildirildi. 
HÜSEYİN ERDAL(Yozgat)- Bu bütçeyle bu konunun ne alakası var?!.. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla)- Tabiî, bunu ben çok doğal karşılıyorum; çünkü, bu ülkede de

mokratik, laik, sosyal, hukuk devletini içine sindiremeyenler, özümseyemeyenler var. Bu ülkede, 
siyasal geleceğini din istismarında arayanlar var. Çünkü, bu ülkede, üstü örtülü biçimde de olsa, 
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yerine teokrasiyi getirmek isteyenler var. 

Benim amacım, Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyetinin nitelikle
rini belirleyen, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini savunmaya ve bu konudaki yanlış anlaşıl-
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maları gidermeye yönelikdi. 2 nci maddenin tespit etmiş olduğu demokratik, laik sosyal, hukuk 
devleti niteliğinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin dahi teklif edilemeceği, 4 üncü maddede 
belirtiliyor. 

Ne yazık ki, şu veya bu tarzda takıyye yaparak, saptırarak ve demokratik, laik, sosyal, hukuk 
devletinin vermiş olduğu özgürlüklerden de yararalanarak, bu kavramların içinin boşaltılmasına ça
lışılıyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Özgürlüğü sen mi veriyorsun? 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla)-Bu, her zaman yapılıyor, yapılacaktır; ama, hiç kimse demok

rasiyi, çağdaşlığı, hukuk devletini, insan haklarını savunmaktan vazgeçeceğiz diye bir olayı kesin
likle düşünmesinler, akıllarından geçirmesinler. 

BAŞKAN- Lütfen toparlayınız. 
M. SEYFİ OKTAY(Dcvamla)- Şimdi, değerli bir arkadaşımız, Terörle Mücadele Kanunu ile 

ilgili olarak ifade ettiğim gerekçeleri, sanki 163'ü yeniden getiriyormuşuz gibi bir anlayışla sergi
lediler; hiç ilgisi, alakası yoktur. 

O günkü konuşmamın bu konuyla ilgili pasajını kısaca okumak istiyorum. Diyorum ki "şim
di, üzerinde kıyamet koparılan şu Terörle Mücadele Kanununa" bakalım/Tartışma konusu olan 
hükmü kısaltarak ve açıklık getirerek şöylece sunabilirim: 

Madde 8.- Bu Kanunun 1 inci maddesinde tanımlanan terörü... 1 inci maddesinde ne diyor 
onu söyleyelim: "Cumhuriyetin, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen niteliklerini değiştirmek 
amacıyla toplumu veya kişileri korku ve paniğe düşürebilecek şekilde, cebir, şiddet veya tehdide 
başvurma suçunu, alenen tahrik ve teşvik edenler veya tahrik ve teşvik amacıyla toplantı ve göste
ri yürüyüşü düzenleyenler cezalandırılır." Hüküm budur. Burada cezalandırılan nedir... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-"Eylem yapan" desenize. 
M.SEYFÎ OKTAY (Devamla)- Cezalandırılacak olan nedir; görülüyor ki, burada cezalandırı

lan düşünce değil, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleri aleyhinde propaganda yapmak da 
değil. Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmek için şiddet veya tehdide başvurma suçunu teşvik ve 
tahrik etmek... Bunu kabul etmemenin nedeni ne olabilir? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Tarifine göre değişir. 
M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Madde şiddet veya tehdide başvurma suçunu tahrik etme di

yor. Bu suçu tahrik ve teşvik etmeyeceksin diyor. Getirilen hüküm bu. Böyle bir düzenlemeye, ha
yır demek, tahrik ve teşvik etmek serbest olsun demekten başka bir anlama gelir mi? Yani, bırakı
nız cumhuriyetin niteliklerini, yani laikliği, yani hukuk devletini, yani demokratik devleti, yani sos
yal hukuk devletini değiştirmek için teşvik ve tahrik yapılsın ve şiddete başvurulsun... Bunun kar
şıtını savunmanın anlamı, bundan başka hiçbir şey değil. Hukukçu olmaya hiç gerek yoktur, Türk
çe bilenler bunu iyi anlarlar. 

BAŞKAN- Sayın Oktay, sözünüzü bağlayınız efendim. 
M.SEYFÎ OKTAY (Devamla)- Bu doğrudan doğruya anarşiye ve teröre imkân sağlamak de

ğil de nedir? Hani teröre karşı idiniz!.. Oysaki, bu düzenlemeye din özgürlüğü, inanç özgürlüğü el
den gidiyor gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım "işte takıyye, işte saptırmaca" demişimdir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Bu kanunla yasaklıyorsunuz... 

M.SEYFİ OKTAY (Devamla)- Böylece açıklamış bulunuyorum. Sabırla dinlediğiniz için te
şekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. (SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

/ . — 7995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
île 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(11771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

C) YARGİTAY BAŞKANLIĞI (Devam) 

1. — Yargıtay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Yargıtay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN- Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerimize kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Bütçenin lehinde, Sayın Koray Aydın; buyurun efendim. 

KORAY AYDIN (Trabzon)- Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; sözlerime başlarken, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 1995 yılı Yargıtay bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, son zamanlarda, özellikle "Demokratikleşme" başlığı altında, kamuoyun
da çokça tartışılan Terörle Mücadele Kanunuyla ilgili birtakım genel değerlendirmeler yaparak 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Öncelikle, büyük Türk Milletinin tarihî devamlılık şuuru, varlık ve birliğinin teminatını teşkil 
eden millî ve manevî değerleri göz önüne alınmadan, dış baskılar ve birtakım özentilerden hareket
le yapılacak olan hiçbir reformun başarı şansı bulunmadığını ifade etmek istiyorum. Çağdaş geliş
meleri, ihtiyaç ve zaruretleri değerlendirirken, büyük milletimizin özüne, özdeğerlerine, özlem ve 
taleplerine, geleceğe dönük rol arayışlarına sırt çeviren ve kayıtsız kalan bir anlayışın, "çağdaşlık" 
adı altında takdim edilmesini kabul edemeyiz. Hepimizin, büyük Türk Milleti tektir, devleti tektir, 
cumhuriyet tektir diyebilmemiz ve bunda da tartışmasız birleşmemiz şarttır. Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğü, kutsal bir dava olarak, benliğimize işlenmelidir. Ülkemizde, tek bir 
halkın, yani tek bir Türk Halkının var olduğunda, etnik ve mezhep azınlığı bulunmadığında, her va
tandaşımızın kökenine bakılmaksızın her türlü hak ve hukukunun teminat altına alınmasında ve in
san olmanın haysiyetine layık olduğunda birleşmemiz şarttır. Bu söylediklerimde birleşmeden, an
laşmadan yapılacak olan reformları yararlı bulmayız ve açıkça ifade edeyim ki, büyük milletimiz 
de basiretiyle bunları boşa çıkarır. 

Değerli arkadaşlar, bu konuya genel hatlarıyla bu şekilde değindikten sonra, değinmek istedi
ğim bir başka konu da, bugün, Türkiye'deki bilirkişi müessesesidir. Bu müessesenin, Türkiye'de 
tam oturtulduğunu ve tam işletildiğini söyleyemeyiz. Özellikle, bilirkişi müessesesini kurumlaştır
manın çaresini, yöneticilerimiz aramalıdır ve bulmalıdır; yani, bu müessese artık bir kurumsal ni
telik kazanmalıdır ve özellikle, bu bilirkişiler üzerindeki çeşitli dedikoduların, çeşitli suçlamaların 
ortadan kalmasını sağlamak için de, buna ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlar, kabileden devlete giden yolda, değişen bir arada olma biçimlerinde insan 
olduğu için, en önemli konu, adalet olgusunu en ziyade olarak gerçekleştirmek olmuştur. Burada 
konu, adalet içinde kalan bir yönetime en fazlasıyla sahip olma düşüncesi ve çabasıdır. İşte, bu öz
lenen düzeye ulaşabilmek için, insanoğlu, çok değişik aşamalardan geçmiş, çok değişik uygulama-
lara.dayönelmiştir. Ne var ki, bu uğraş ve denemelerin sonunda ulaşılan nokta, adalet dağıtıcıların 
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bağımsızlığı olmuş ve adalet dağıtıcılarının hiçbir etkilenme olmadan karara ulaşmalarının sağlan
ması olmuştur. Bu ifade, hâkimiyle, savcısıyla, tüm adalet dağıtıcılarının devlet görevine atanma
larından, dava konusu çekişmeler hakkındaki kararlarına kadar, etkilenmelerden uzak olmaları de
mektir. Bu etkilenmeler, hem ekonomik ve hem de idarî bakımdan söz konusu olmalıdır ki, adalet 
dağıtıcıları, yalnız verecekleri kararların adil olması dışında bir düşünce ya da endişeye düşmeme
lidirler. Ancak, uygulamaya baktığımızda, öncelikle atama bakımından, adalet dağıtıcılarının tam 
bağımsız olduğunu kabul etmek imkânsızdır; zira, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunun yedi üye
sinden ikisi, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı müsteşarından oluşmaktadır. Elbette ki, bu ikili, 
Anayasamızın teminatı altındaki yargı bağımsızlığına aykırı olarak, idarenin açıkça görülen baskı
sı olmaktadır. Bu önemli husus", muhalefetteyken tüm partilerce eleştiri olarak gündeme getirilir; 
fakat, iktidar olununca da her nedense unutulur. Keza, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunun sek-
reteryasının da Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşu, söz konusu etkilemelere neden olan bir başka 
hususu oluşturmaktadır. En son "İSKİ" diye ortaya çıkan olaya, basın sahip çıkmasaydı, soruştur
mayı yürüten cumhuriyet savcısının durumu, bugünkü konumunda olabilecek miydi? 

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak, adelet hizmeti dağıtıcıları, özellikle karar sahibi olanlar 
bakımından, atamalardaki değindiğimiz eksikliklerden arındırılmalıdır. 

Adalet hizmetinin bir önemi de, zamanında hükmünü verebilmiş olmasındadır. Gecikmiş 
adalet, adalet olmaktan çıkıyor. Yükselen enflasyon karşısında, açılan bir tazminat davasının, 3 
sene sonra sonuçlanabilmesi, tazminat davasının önem ve özelliğini kaybettiriyor. Bunun başka 
türleri de pek çoktur. O bakımdan, bu temerrüt faizlerinin oranının, günün şartlarına göre düzeltil
mesinin de faydalı olacağı kanaatindeyim. 

İşte, bu gibi aksaklıkların önlenmesi için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılacak 
değişikliklerle, adalet hizmetine sürat kazandırılmalıdır. Sürat kazandırmanın bir yolu da, temyiz 
aşamasındaki gecikmelerin, yığılmaların giderilmesidir. Söz konusu yığılmaların giderilebilmesi 
için, öteden beri değinilen Yargıtay ile genel mahkemeler arasında oluşturulacak istinaf mah
kemelerine; yani, üst mahkemelere,-bana göre-gerek bulunmamaktadır. 

Bunlar, devlete yeni yeni külfetler getirecek girişimler olarak görünüyor; halbuki, meselenin 
çözümünün, Yargıtaydaki daire sayısının artırılmasıyla mümkün olduğu kanaatindeyim. Bu amaç
la, özellikle Yargıtaydaki 10 ceza ve 20 de hukuk dairesine ilaveten, son 2 dairenin kuruluşunu, 
olumlu gördüğümüzü de burada, ifade etmek istiyorum. Bunların sayılarının artırılması için har
canacak giderler, yeni oluşturulacak istinaf mahkemelerinin gerektirdiği giderlerle ölçülemeyecek 
kadar az olur ve mesele de bu şekilde çözülmüş olur. 

Yüksek mahkeme için en önemli ihtiyaçlardan biri de binadır. Mevcut bina yetersizdir ve Yar-
gıtayımıza da uygun bir bina konumunda değildir. Onun için, şu anda görev yapılan iki tane binaya 
ilaveten, bunların, içinde toplanabileceği yeni ve fizikî konumu daha düzgün bir binaya, zaruret ol
duğuna da inanmaktayım. 

Asıl görevi, doktiriner inceleme yapmak olan Yargıtayın yükünün azaltılması, başka yollarla 
da mümkündür. Bu bağlamda, en basit hakaret davaları, en basit orman suçlarıyla ilgili davalar, en 
basit zabıta cezasıyla ilgili davalar Yargıtaya gelmeden, sonuçlandırılabilir; bunun için de, istinaf 
mahkemelerine gerek bulunmamaktadır. Yerinde kesinleşen başka uyuşmazlıklar ya da cezalar 
gibi, bunlar da mahallinde çözümlenebilecek, dava türleri haline getirilebilir. 

BAŞKAN- Sayın Aydın, 2 dakikanız var, lütfen bağlayınız. 
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KORAY AYDIN (Devamla)-Keza, belediye suçlarıyla ilgili davalar da Yargıtay gündemin
den çıkarılmalıdır. Tabiîdir ki, bunlar için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olup, bu düzen
lemelerin de yeni yeni aksaklıklar getirmeyecek şekilde, iyi incelenip, sıkı dokunarak hazırlan
masına dikkat edilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, Yargıtayla ilgili görüşlerimi de bu şekilde ifade ediyor, bütçemizin hayır
lı uğurlu olmasını dileyerek, hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Koray. 
, ( 

Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)-Sayın Başkan, ben Adalet Bakanlığı 

bütçesi üzerinde konuşmuştum. Arkadaşlarım tarafından da Yüce Mecliste son derece, ağırlıklı, 
içerikli ve zengin konuşmalar yapıldı; bunlardan yararlanacağımı ifade etmek istiyorum. 

Zamanın uzamaması ve Yüce Meclisin değerli üyelerinin zamanını almamak bakımından, es
ki konuşmalarımı tekrarlıyorum. Yargıtay bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 

Aleyhte konuşmak üzere, Sayın Ali Oğuz; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

ALİ OĞUZ (İstanbul)- Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; uzun bir zaman Danıştay, 
Adalet Bakanlığımız ve Yargıtayımızın bütçesi üzerinde çok değerli fikirler serdedildi. Ben, hemen 
şunu ifade etmek isterim ki, burada serdedilen bütün fikirler iyi niyetle serdedilmiş olan fikirlerdir. 
Bunları, bir küskünlük vesilesi yapmayı da, her şeyden evvel yadırgıyorum. Hele hele, saygı duy
duğumuz, yalan dostluğumuz ve arkadaşlığımız olan kişiler tarafından alınganlık gösterilmesini de " 
yadırgıyorum. Bunlar, memleketimizin hayrına, inancımız hayrına, Bakanlığımız, Yargıtayımız ve 
Danıştayımızın hayrına ve menfaatına serdedilen fikirlerdir. Bunlarda hiçbir alınganlık göster
mememiz icap eder. 

Değerli arkadaşlarım, bir adliye teşkilatının, Yargıtayımızın ve Danıştayımızın huzur içerisin
de çalışması, her şeyden evvel, hâkimlerimizin olgun, vicdanlı, adil ve yetenekli bir şekilde yetiş-
tirilmelcriylc mümkündür. O sebeple de mahkemelerimiz, kısa bir zamanda, özellikle Yar
gıtayımız, bir içtihat mahkemesi olacaktır. Bu içtihatların sistemli bir şekilde toplanıp yayımlan
ması, bilgisayarlara geçirilmesi de gene bir zaruretin icabıdır. 

Cezaevlerinin durumlarını hiçbir zaman gözardı etmememiz bir zarurettir. Buralarda çocuk 
mahkemelerinin kurulmasından sonra, yargılanan çocukların, umumî cezaevlerinin çocuk koğuş
larında değil, müstakil çocuk hapishanelerinde muhafaza edilmeleri ve bu çocuklar üzerinde ıslaha 
yönelik çalışmalar yapılması da bir zarurettir. Bu yapılmadığı takdirde, cezaevlerinde, özellikle 
küçük çocuklar üzerindeki müessir ırza geçme hadiseleri, müessir fiiller her zaman söylenir ve 
yüreklerimizi kanatır. 

Davaların azalması, ancak, her şeyden evvel suçlu mahkûmların cezaevlerinde ıslah edil
melerine müteveccih ve o tarafa yönelik gayretler ve çalışmalarla olabilir. Her şeyden evvel, Sayın 
Bakanımızın, bunları da gözardı etmeyeceğine inanıyorum. 

Yine, bir an evvel istinaf mahkemelerinin kurulması, icra dairelerimizin daha müessir ve sürat
li çalışması, mafyayı ortadan kaldıracaktır. 
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Masrafların azaltılması, özellikle harçların indirilmesi, davaların süratlendirilmcsi, 
vatandaşlarımızı daha ziyade hak arama imkânlarına kavuşturacaktır. 

Bilgisayara geçilmesi, birbirini tekzip eden veya nakzeden içtihatların çıkmasını önleyecektir.. 
O sebeple, buna da önem verilmesi hususunu gene huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 

Binlerce hukuk fakültesi mezunumuz ortada gezerken, sadece iki istifası olduğundan dolayı, 
hâkimlerimiz mesleğe kabul edilemezken, 6 bin açık hâkimle çalıştığımız şeklindeki ifadeleri de 
burada anlamakta güçlük çektiğimizi ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada Sayın Bakan da, arkadaşlarımız da ifade ettiler, memleketimiz
de şu anda büyük çapta bir sıkıntı var: Vatandaşlarımızın bir kısmı davacı, bir kısmı davalı, bir kıs
mı şahit, bir kısmı bilirkişi olmak üzere hesaplamışa, neredeyse nüfusumuzun yansına yaklaşan in
sanların, doğrudan doğruya adliyelerde olduğunu gene ifade etmek istiyorum. 

Her şeyden evvel bir memlekette maneviyat yasak olmaz. O bakımdan 163'lc ilgili hükümlerin 
önce Anayasadan, sonra Partiler Kanunundan, sonra Askerî Ceza Kanunundan ve Dernekler 
Kanunundan da çıkarılmasının bir zaruret olduğunu ifade ediyorum ve bunlarla da Yargı tayımızın 
yükünün azalacağını ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, insanlar, ya Allah'tan korkar, ya polisten veya kanundan korkar. Biz 
bunları tahrip edersek, ortada sadece başıboş gezen ve rahat rahat suç işleyen insanlar kalır ki, bun
lara da fırsat vermemenin gerektiğini ifade ediyorum. 

Memleketimiz bir suçlu fabrikası haline getirilmiştir. Arkadaşlarımız, ne derlerse desinler, bir 
tarafta fuhuş, bir tarafta meyhane, bir tarafta gazinolar, barlar, pavyonlar, plajlar, kumarhaneler, 
sefahat yerleri, suçlu imal eden fabrikalardır. Bu fabrikaları kaldırmakta zaruret vardır. Her sene 
tekrar ediyorum, sinek öldürmekle mücadele olmaz. Her şeyden evvel bataklıkların kurutulmasın
da zaruret vardır. Bunu yapmadığımız takdirde, alacağımız her tedbir, sadece yorgunluktan ibaret 
kalır. 

Sizin yanlışlarınızı biz söyleyeceğiz; ama, biz iktidara geldiğimiz zaman da bizim yanlış
larımızı siz söyleyeceksiniz. 

GÜLER İLERİ (Tokat)- Gelemeyeceksiniz, gelemeyeceksiniz. 

ALİ OĞUZ (Devamla)- Yanlışta inat ettiğiniz takdirde, biz geleceğiz inşallah. Ayak ses
lerimiz duyuluyor, geldiğimiz zaman bunları daha rahat konuşuruz inşallah. Bunlara rağbet etmez
seniz ihkak-ı hakk başlar. İhkak-ı hakta da kimin kime galip olduğu belli olmaz. Onun için, eliniz
deki iktidara güvenip de öyle tavırlara girmeyin. Yarın, bu işlerin doğrusunun ne olduğunu inşal
lah daha rahat konuşuruz. 

Değerli arkadaşlarım, din ve vicdan hürriyeti, sadece lafta kalmaz; herşeyden evvel, korun
ması lazım, Şu anda, din ve vicdan hürriyeti üzerinde çok ağır kanunlar var, bunların kaldırılması 
lazım. Seyahat hürriyetinin dahi üzerinde ağır baskılar var, yüzbinlerce insan, haçça gitmek için 
sıraya girdiği halde -memleketimizde sözde seyahat hürriyeti var. Avrupa'ya giderseniz seyahat 
hürriyeti var- ibadet için Suudî Arabistan'a müteveccih olursanız, size bir sürü tahditler getirirler. 
Hacca gitmek yine kontenjanlarla tahdit edildi; ama, kimse Avrupa'ya gidenleri tahdit etmeyi 
düşünmüyor. Onun için, ben diyorum ki, gelin bunlardan vazgeçin. 

Sayın Bakanım, mahkemelerin yükünün hafifletilmesi için, tahkim yolunun bir an evvel geliş
tirilmesinin, özellikle, davaların azaltılmasında faydalı olacaktır diye düşünüyorum ve verilen 363 
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milyar liranın bu yönde çok hafif olduğunu, özellikle de, Yargıtayımızın ihtiyâçlarını karşılar 
vaziyette olmadığını ifade ediyorum. 

CMUK mazlumlara kolaylıklar getirdi; ama, davacıya ne getirdi; ona ait yeni hükümlerin de 
bir an evvel getirilmesi hususunu dikkati nazarlarınıza arz ediyorum. Yaşlı, emekli avukatların, hiç 
olmazsa senede birkaç dava alarak maişetlerine bir katkıları vardı. Peşin vergi bunları da ortadan 
kaldırdı. Onun için yaşlı olan kimselerin bundan sonra kolay kolay avukatlık yapma imkânları kal
mamıştır. Bu fikirlerimi, Yargıtay bütçesinin aleyhinde aldığım söz münasebetiyle ifade etmeyi bir 
zaruret gördüm. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum efendim. 

Yargıtay bütçemizin, Yargıtayımıza, mensuplarına, memleket ve milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, İzin verirseniz zabıt
lara geçmesi açısından, bir konuya açıklık getirebilir miyim? 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Sayın konuşmacı, konuşmasında 
bizzat, ihkak-ı haktan söz etti. İhkak-ı hakk yasal değildir; kanun cevaz vermez. Türkiye, bir hukuk 
devletidir; bir kanun devleti değil. Hukukun üstünlüğünü herkes savunmakla yükümlüdür. Bizatihi, 
ihkak-ı hakka başvurma yolu yasalara aykırıdır. Bunu, zannediyorum, sürçülisan olarak söyledi; 
çünkü, bizatihi, ihkak-ı hakka hukuk cevaz vermez, hukukun üstünlüğü buna olanak sağlamaz. 
Dolayısıyla, hukukun üstünlüğünü savunan bu Yüce Mecliste, bizzat ihkak-ı hakk sözünün, hangi 
anlam ve maksatla kullanıldığını anlamam mümkün değil. Diliyorum, sayın konuşmacı gibi 
deneyimli bir insan; bunu, sürçülisan olarak söyledi diye düşüncelerimi ifade,etmek istedim. 

BAŞKAN - Siz de soru telakki ettiniz ve cevap verdiniz?!. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Soru değil efendim, yanlış bir tabir. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir açıklık getirmek isterim. Bir memlekette, adalet çok 
pahalı, geç işleyen, hatta işlemeyen, netice alınmayan noktada olursa, bugünkü icra iflas daireler
imizin hali gibi, herkes gider alacaklarını mafyaya verir. Bunu, Sayın Bakana hatırlatmak istedim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) - Bu maksatla söylendiyse tamam. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Siz, iktidara gelmek için söylediniz bunu. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Hayır, hiç alakası yok, bir memlekette adalet, hem ucuz hem süratli 
hem de adil olmalıdır. Aksi halde, bugün adalet, icra iflas dairelerimizdeki gibi, tıkanırsa, herkes 
mafyaya veya ihkak-ı hakka müracaat eder. Ben bunu teşvik noktasında değil, ikaz noktasında 
hatırlatıyorum. ? • ' . ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Soru?.. Yok. 

Böylece, bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Yargıtay Başkanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Program 
Kodu Açıklama Lir a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 147 287 000 000 

Başkan - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargıİşleri 199778000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmetleri 3 935 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 050 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 353 050 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Yargıtay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Yargıtay Başkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 

TOPLAM: 143 995 596 000 143 801 439 000 1 551 049 000 1 374 542 000 17 596 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylece, Adalet Balcanhğı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

Sayın milletvekilleri, saat 21.00'de toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1938 

! © . , 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER : AH GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. @ 

BAŞKAN- Muhterem milletvekilleri, 54 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

/ . — 1995 Malî Yılı Genel ve Kattna Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

D) SAĞLİK BAKANLIĞI 
L-Sağlık Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sağlık Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Hudut ve.Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 Malhi Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Programımıza göre, 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla 1993 Malî Yılı Ke

sinhesap Kanunu Tasarılarının Sağlık Bakanlığı ile ilgili bölümlerinin müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına : Sayın Ergun Özdemir, 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı ve Sayın Ahmet Feyzi İnceöz; 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına: Sayın Fahri Gündüz; 

Anavatan Partisi Grubu adına: Sayın Ülkü Güney, 

Şahısları adına: Lehinde, Sayın Halil Şıvgın; aleyhinde, Sayın Saffet Topaktaş; üzerinde, Sa
yın Osman Develioğlu. 

DYP Grubu adına, Sayın Ergun Özdemir; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ERGUN ÖZDEMİR (Giresun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1995 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. • 

Değerli milletvekilleri, 1995 malî yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığına ayrılan miktar 48 trilyon 
741 milyar lira. Aynca, 3418 sayılı Yasaya dayalı gelirlerinden, yani, sağlık fonu olarak adlandırı
lan bölümden de 1 trilyon 850 milyar lira tahsis edilmiş; böylece, toplam olarak Sağlık Bakanlığı
na ayrılan miktar, 50 trilyon 591 milyar lira. Bu durumda, Bakanlık bütçesinin, genel bütçe içeri
sindeki payı yüzde 3,79. Bu miktar gösteriyor ki, bakanlıklar bütçesi içerisinde sağlığa ayrılan pay 
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beşinci sıradadır. Bu da, Hükümetimizin, sağlığa, sağlık hizmetlerine verdiği değerin bir gösterge
sidir. 

Diğer bir ölçüm de, Sağlık Bakanlığı bütçesinin, gayri safî millî hâsıla içerisindeki payının ilk 
defa yüzde 1,51 olmasıdır. 1980 yılından beri ilk defa böyle yüksek bir rakama ulaşılmıştır. Bu dâ  
yine, Hükümetimizin sağlık hizmetlerine verdiği önemin diğer bir göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, sağlıkla ilgili sorunlar, ülkemizin önde gelen so
runlarından biridir. Bu, sadece bizim ülkemize mahsus da değildir; bizim gibi kalkınmakta olan ül
kelerin de önde gelen sorunlarından bir tanesi sağlık sorunudur. Bu, sadece kalkınmakta olan ülke
lerin sorunu da değildir, aynı zamanda, sanayileşmiş, ileri ülkelerde de, ilk üçe giren sorunlardan 
bir tanesidir. 

Bakınız, 1994 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde yapmış olduğum konuşmâmdaki bir 
örnekten tekrar bahsetmek istiyorum: Değerli milletvekilleri, Avrupa Topluluğu ülkelerinden olan 
Almanya'nın sağlığa ayırdığı pay, 180 milyar marktır. Bu rakam, bizim genel bütçemizin birkaç 
mislidir. Buna rağmen, sağlık sorunu, Almanya'nın önde gelen sorunlarından biri olmaya devam 
etmektedir. 

Yine, Avrupa Topluluğu ülkelerinden olan İngiltere'nin sağlığa ayırmış olduğu pay, 22 milyar 
pounddur. Bu da, bizim toplam bütçemizin üzerinde bir rakamdır; ama, buna rağmen, İngilizler, 
çok övündükleri ve örnek olarak gösterdikleri sağlık sistemlerini v,e sağlık yasalarını değiştirmek 
zorunda kalmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, yine, dünyanın süper ülkesi olan Amerika Birleşik Devletlerinin sağ
lık için ayırmış olduğu pay, 130 milyar dolardır; bu da, bizim toplam bütçemizin birkaç mislidir. 
Buna rağmen, Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen sorunlarından bir tanesi de sağlık soru
nudur. Bu nedenle, son yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinde de sağlık reformu çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

Hatırlayacaksınız, birkaç gün önce, sağlıkla ilgili bir sorun nedeniyle, Amerika Birleşik Dev
letleri Sağlık Bakanı görevinden alınmıştır. Yine hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri 
sağlık reformu çalışmaları koordinatörü Başkan Clintpn'un eşi Hillary Clinton, zorluklar karşısın
da, bu koordinatörlük görevinden ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Kalkınmış tikelerin bu tablosu karşısında, ülkemizde sağlık sorunlarının olması da çok doğal
dır. Mühim olan, ülkemizin kıt kaynaklarını, rasyonel ve akılcı bir şekilde kullanabilmektir, ki, Hü
kümetimizin, bu kıt kaynakları, rasyonel ve akılcı bir şekilde kullanma gayretlerini takdirle karşı
lıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs 1920 tarihinde kurulmuş ve o 
günün koşullarında sağlık sistemimizi düzenleyen Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Daİr Kanunu çıkarmış; daha sonra, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezini kurarak aşı üretimine geç
miş, gayrî sıhhî müesseseleri kontrol altına almış ve bu merkez bünyesinde açtığı halk sağlığı oku
luyla, halk sağlıyla ilgili personelin yetişmesinde büyük katkısı olmuştur. Daha sonra, 1963 yılın
da, değişen ülke koşulları nedeniyle, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 
Yasa gündeme gelmiştir. Bu yasayla, sağlık ocakları ve sağlık evleri kurularak, sağlık hizmetleri
nin, adil şekilde, ülkenin en ücra köşelerine götürülmesi amaçlanmıştır. Yalnız, bu yasa kademeli 
olarak uygulanmış, son olarak 1983 yılında, 23 ilimiz sosyalleştirme kapsamına alınmış ve böyle-
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cc, yirmi yıllık zaman dilimi içerisinde, 224 sayılı Yasa, tüm ülkemizi kapsamıştır. Yine, daha son
ra 1981 yılında, Mecburî Hizmet ve Tam Gün Yasaları ile Nüfus Planlaması Yasaları çıkarılmış, 
1987 yılında da, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası kabul edilmiştir. Birçok sorunun çö
zümünü yönetmeliklerle Sağlık Bakanlığına bırakan bu çerçeve yasa, 2 nci maddesi Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilince, hayata geçirilememiş, âdeta, kadük kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, saydığım tüm bu yasalar, ülkenin o günkü şartlarına göre düzenlenmiş 
olup, faydalı ve aksak yönleriyle 1990'lı yıllara gelinmiştir. Bu arada, Dünya Sağlık Örgütünün, 
2000 yılında herkese sağlık amacı doğrultusunda, ülkemizde de yoğun çalışmalar başlatılmıştır. Bu 
cümleden olarak, gerek Anavatan Partisi Hükümetleri ve gerekse Koalisyon Hükümetleri zamanın
da, 1 inci ve II inci Ulusal Sağlık Kongreleri toplanmış, Devlet Planlama Teşkilatınca, ülkenin sağ
lık master planı çıkarılmış, kalkınma planlarında özel ihtisas komisyonları kurulmuştur. Bu komis
yonlar, gerekli ilkeleri belirlemiş ve alınacak tedbirleri göstermiştir. Neticede, Sağlık Bakanlığının 
yönetimi ve koordinasyonunda belirlenen ulusal sağlık politikası doğrultusunda, sağlık reformu ya
sa tasarıları hazırlanmıştır. 

Daha önce ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla oluşturulan bu sağlık reformu yasa ta
sarıları, tüm bakanlıkların ve ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak revize edilmiştir. Hükü
metimizin ve Sağlık Bakanlığımızın bu çalışmalarını takdirle karşılıyoruz; yalnız, hazırlanan yasa 
tasarılarının en kısa zamanda Yüce Meclisin gündemine getirilmesini de bekliyor ve talep ediyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi edici sağlık hiz
metleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri, insanımızın hastalanmaması ve has
talıklara karşı dirençli olabilmesi için yapılan hizmetlerdir. Bu sağlık hizmetleri de, bağışıklık hiz
metleri, ana-çocuk sağlığı hizmetleri, verem savaş, kanser savaş, sıtma savaş hizmetleri gibi hiz
metlerdir. 

Bulaşıcı, ruhsal, sosyal, kronik ve dejeneratif hastalıklarla mücadele, topluma sağlıklı içme ve 
kullanma suyu temin etmek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gayri sıhhî müessese
lerin ruhsatlandırılmasını ve denetimini yapmak, koruyucu sağlık hizmetleri içerisindedir. Bu hiz
metler de 224 sayılı Yasayla, tüm ülke genelinde kurulan sağlık evleri, sağlık ocakları ve ana ço
cuk sağlığı merkezleri vasıtasıyla yürütülmektedir. 

Bugün, Türkiye genelinde planlanan 5 070 sağlık ocağının 4 451 'inde sağlık hizmeti verilmek
tedir. Ayrıca planlanan sağlık evi sayısı 11 859'dur. Hizmet veren sağlık ocaklarının kentsel ve kır
sal alanda toplam olarak 2 830 adedinin binası yapılmıştır. Sağlık ocaklarının 1 621 adedi standart 
olmayan geçici binalarda çalışmaktadır. Bu sağlık ocaklarını kendi standart binalarına kavuşturmak 
için bakanlığın yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, büyük şehir merkezlerinde 
yetersiz olan sağlık ocaklarının prefabrik olarak yapılması çalışmalarında da Bakanlığın gayretini 
görüyor ve teşekkür ediyonız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık, günümüzde ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri gay
ri safi millî hâsılalarıyla ölçülmüyor. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri, bebek ölümü, anne ölümü 
ve ortalama yaşam süresi gibi göstergelerle belirleniyor. 

1960'lı yıllarda 1 000 bebekten 208'i 1 yaşını doldurmadan ölürken, bugün bebek ölüm hızı 
binde 53'lere düşmüştür. Anne ölüm hızı da 1970'li yıllarda 100 bin canlı doğumda 200 iken, bu 
oran günümüzde 100 binde 150'ye inmiştir. Halbuki, gelişmiş ülkelere baktığımızda, bebek ölümü 
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binde 5 ilâ binde 15 dolaylarındadır; yine, anne ölümü oranı da yüzbinde 10 civarındadır. Bakan
lığın, 2000 yılında bebek ölümlerini binde 20, anne ölümlerini yüzbinde 50'ye düşürme gayretle
rini de takdirle karşılıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sıtmayla mücadelede Diyarbakır İlindeki, Sıtma ve Tropikal Hastalık
lar Eğitim ve Araştırma Merkezi inşaatının hızlandırılmasını ve Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Top
luluğu arasında yürütülmekte olan "Doğu Akdeniz Sahil Bölgesi Sıtma Kontrol Projesi" çalışma
larının da 1995 yılında hayata geçirilmesini bekliyoruz. 

Ülkemizde etkili bir verem savaşının 1994 yılında da devam ettirilmesi takdire şayandır. 

Kanserle mücadelede, 1994 yılında "Kanser Kayıt ve İnsidans Projesi" çerçevesinde faaliyete 
geçen 5 ildeki kanser kayıt merkezinden sonra, Antalya'da da kanser kayıt merkezi kurulmasını 
destekliyor ve ülkemizde bu merkezlerimizin yaygınlaştırılacağı ümidini taşıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce de izaha çalıştığım gibi, asıl olan temel sağ
lık hizmetleridir ve ülkemize maliyeti çok daha düşüktür. Tedavi edici hizmetler ise çok daha pa
halı hizmetler olup, hastaneler ve sağlık merkezleriyle yürütülmektedir. Bugün ülkemizde 1 025 
hastane ve 151 278 hasta yatağı bulunmaktadır, Bu hastanelerin yüzde 65'i, hasta yataklarının da 
yüzde 51,3'ü Sağlık Bakanlığına aittir. 1994 yılı içerisinde 14 yeni kurum ve 695 hasta yatağı hal
kımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca, ek ve tadilat suretiyle yataklı fonksiyon kazandırılan 23 
kurum ve 950 hasta yatağı da halkımızın hizmetine verilmiştir. Bakanlığın bu çalışmalarının devam 
edeceğine inanıyoruz. 

1994 yılında, hizmeti halkın ayağına götürebilmek ve hastanelerdeki poliklinik yükünü azalt
mak maksadıyla kurulan 10 yeni semt polikliniği nedeniyle, Bakanlık çalışanlarım kutluyor ve bu 
çalışmaların devamını arzu ediyoruz. 

Yine, hemodiyaliz merkezi bulunmayan 12 ilimizde hemodiyaliz merkezi açılması çalışmala
rıyla, hastanelerimizin bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans cihazlarıyla donatılması çalış
malarını da takdir ediyor ve destekliyoruz. 

Yine, bazı illerimiz için önemli bir sorun olan Akdeniz Anemisi nedeniyle Antalya, İçel, Ha
tay ve Muğla İllerinde, 1994 yıllarında açılan 4 merkezin, ülkemizin büyük bir ihtiyacına cevap ve
receği kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu modernizasyon gayretlerine rağmen, hastane 
hizmetlerinin yetersiz kaldığı hepimizin malumudur. Hastane hizmetlerinde kalite ve etkinliği ar
tırmak için, hastaneler arası rekabet unsurunu ortaya koymak şarttır. Hastane hizmetlerini özelleş
tirmek gerekir kanaatindeyiz. Bu gayeye matuf olarak, Bakanlığın, hastane ve sağlık işletmeleri te
mel kanun tasarı taslağı çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz; yalnız, bu tasarının da en kısa za
manda Meclisin gündemine getirilerek, yasalaşmasını arzu ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ülkemizde, sağlık açısından sosyal güvencede olmayan 22 mil
yon insanımız mevcuttur. Bugüne kadar yapılan ve hazırlanan sağlık reformuyla ilgili yasa tasarı
larının hayata geçirilebilmesi için, öncelikle sağlık açısından sosyal güvencede olmayan bu 22 mil
yon insanımızı güvenceye kavuşturmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle, her şeyden önce genel sağ
lık sigortası yasa tasarısının, ivedilikle Yüce Meclisin gündemine getirilmesine ve kısa zamanda 
yasalaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu gayeye matuf olarak, Hükümetimizce yapılan sağlık fi
nansman kurumu kanun tasarı taslağı çalışmalarının sonuçlandırılarak, önümüzdeki günlerde Yii-
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ce Meclisin gündemine getirileceğine inanmak istiyoruz. Yalnız, bu yasa yürürlüğe girinceye ka
dar, bir önlem olarak, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın, sağlık hizmetlerinden yararlanması 
amacıyla, 1992 yılında başlatılan "Yeşil Kart" uygulamasının yaygınlaştırılarak, devam etmesini 
arzu ediyoruz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Yürümüyor ki... Para yok... 

ERGUN ÖZDEMİR (Dcvamla)-Değerli milletvekilleri, sağlık alanında bölgeler arası farklılı
ğın azaltılması çalışmaları da memnuniyet vericidir. Bu amaç doğrultusunda, doğu ve güneydoğu 
illerine gönderilen yatının amaçlı ödeneğin, tüm yatırım ödeneklerinin yüzde 22'sini teşkil etmesi
ni de olumlu buluyoruz. Ayrıca, 1995 yılı yatırım programında teklif edilen 50 sağlık ocağı ve 100 
sağlık evinin tamamının da bu bölge için düşünülmesi yerinde bir karardır. Bunun yanı sıra, Şanlı
urfa'da yapılan 500 yataklı devlet hastanesinin ve Mardin'de yapılan 150 yataklı devlet hastanesi
nin, bir an evvel bitirilerek hizmete sokulmasını bekliyoruz. Yine bu cümleden olarak, Dünya Ban
kası katkısıyla gerçekleştirilen ve doğu ve güneydoğudaki 23 ilimizi kapsayan ikinci Sağlık Proje
sinin, en kısa zamanda uygulamaya konulacağına ve bu çalışmalarla bölgeler arası farklılığın azal
tılacağına da inanıyoruz. Yine, 8 ilimizin sağlık altyapısını geliştirmeyi hedefleyen ve Dünya Ban
kası katkısıyla sağlanan 146 milyon dolarlık Birinci Sağlık Projesi çalışmaları da memnuniyet ve
rici düzeydedir; çalışmaların yüzde 35'lik kısmı da kısa zamanda gerçekleştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada, bir noktayı belirtmeden geçemeyeceğim. Dünya Bankası kat
kısıyla gerçekleştirilen Birinci Sağlık Projesi 8 ili kapsamaktadır. Yine, İkinci Sağlık Projesi de 
23 ili kapsamaktadır. Bu projelerle, 31 ilin sağlık altyapıları tamamen modernize ve reorganize edi
lecek ve günümüz koşullarına uygun hale getirilecektir. Özellikle, Birinci Sağlık Projesi kapsamın
daki illerin seçiminde, politik mülahazalarla hareket edildiği kanaatindeyim. Hangi ölçüler ve kıs
taslarla bu illerin seçildiğini bilemiyoruz. Bu noktada, Karadeniz'in ve özellikle Doğu Karadeniz'in 
ihmal edildiği kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri; bakınız, Devlet Planlama Teşkilatının yayınladığı, iller itibariyle çeşit
li göstergeleri içeren kitapçık ne diyor; illerin kalkınmışlık düzeylerine göre yapılan sıralamada, 
1980 yılında 23 üncü sırada olan Giresun İli, 1990 yılında 46 ncı sıradadır; 1980 yılında 38 inci 
sırada olan Ordu İli, 1990 yılında 51 inci sıraya düşmüştür; 1980 yılında 7 nci sırada olan Rize İli, 
1990'da 26 ncı sıraya düşmüştür; 1980 yılında 24 üncü sırada olan Trabzon İli de 1990 yılında 38 
inci sıraya düşmüştür. Buna rağmen, bu iller, sağlık projelerine dahil edilmemiştir. Buna mukabil, 
kalkınmışlık düzeyleri bu illerin çok üzerinde olan iller, sağlık projesi kapsamına alınmıştır. Bu 
noktada, adaletsizlik yapıldığı kanaatindeyim. Bu nedenle, ileride uygulanması muhtemel olan pro
jelerde, illerin kalkınmışlık düzeyinin göz önüne alınacağı ve Doğu Karadeniz illerinin de bu pro
jelere dahil edileceği inancını taşımak istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, ilaç ve eczacılık konusuna da değinmek istiyorum. Ülkemiz
de 1984 yılında GMP kuralları uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama neticesinde de, 1980'li yıl
ların başında, ilaçlardaki hata oranı yüzde 25 iken, daha sonraki yıllarda bu oran, yüzde 4'e kadar 
düşmüştür. 

Ülkemizde satılan ilaçların fiyatları, 1928 yılında çıkarılan 1262 sayılı Yasa gereği ve buna 
bağlı olarak 1987 yılında çıkarılan kararnameyle, Sağlık Bakanlığınca tespit edilmektedir. İlaç 
hammadde fiyatları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilmekte, fiyatlandırma ise Sağ
lık Bakanlığınca yapılmaktadır. Halbuki, Avrupa Topluluğu ülkelerinin birçoğunda; örneğin, Da-
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nimarka, Almanya ve Hollanda'da fiyatlar serbest olup, piyasa koşullarına göre değerlendirilmek
tedir. Serbest pazar ekonomisine geçtiğimiz, dünyayla entegre olmaya çalıştığımız, Avrupa ile 
Gümrük Birliğine gittiğimiz ve Avrupa Topluluğuna girmeye çalıştığımız şu günlerde, artık, ilaç 
fiyatlarının da piyasa kurallanna göre serbestçe teşekkül etmesi ve böylece, rekabet unsurunun da 
ortaya getirilmesi tartışmaya açılmalıdır kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle, bir Avrupa ülkesi olduğumuz 
kadar bir Ortadoğu ülkesiyiz, bir Karadeniz ülkesiyiz, bir Kafkas ülkesiyiz, aynı zamanda bir As
ya ülkesi konumunda olduğumuz da açıktır. Ayrıca, İslam dünyasıyla da, tarihî köklü baglanmız 
vardır, inanç birliğimiz vardır; yeni kurulan Türk cumhuriyetleriyle de akrabalığımız vardır. Bu ne
denle, sağlık alanında birçok ülkeyle işbirliğini geliştirme imkânına sahibiz. 

Bu cümleden olarak, 1994 yılı içerisinde, 7 ülkeyle, sağlık alanında işbirliği anlaşması imza
lanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sağlık alanındaki bu anlaşmaların, diğer ülkelerle de yapıl
masını arzu ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin çalışmalarını da takdir etmekle 
beraber, ülkemizde, halen bir devlet kontrol laboratuvan olmaması nedeniyle, Refik Saydam Hıf
zıssıhha Merkezinin modernizc ve reorganize edilerek, devlet kontrol laboratuvan haline getirilme
sini arzu etmekteyiz. Yine, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, kendi imkânları içerisinde aşı üret
meye çalışsa da, yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, aşı fabrikasının, ya devletçe Hıfzıssıhha bün
yesi içerisinde kurulması ya da bu konuda özel sektörün teşvik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uluslarası Sağlık Tüzüğünde yer alan salgın hastalıkla
rın yabancı ülkelerden ülkemize girişini, ülkemiz içerisine ve dışına yayılmasını önlemek için, Lo
zan Antlaşması gereğince kurulan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün, son yıllara ka
dar etkin bir çalışması olmamıştır; fakat, son yıllardaki çalışmalan calibi dikkattir. Yapılan bu ça
lışmalarla, uluslararası sarıhumma aşı merkezlerinin sayısı l'den 5'e çıkarılmış ve yine 9 havaala
nında hac sağlık merkezleri oluşturulmuştur. Sınır kapılarımızdan bulaşıcı hastalıkların girişini en
gelleme konusunda, komşu ülkelerle ikili protokoller imzalanmıştır. 

Yine, bu Genel Müdürlükçe 4 adet küçük tekneyle liman içi ve marinalarda deniz kirliliği araş
tırma çalışmaları başlatılmıştır. Yalnız, deniz kirliliği konusundaki bu araştırmaların etkinliği artı
rılmalı, tekne sayıları ve kapasiteleri çoğaltılarak, sadece liman içi ve marinalarda değil, aynı za
manda deniz kıyılanınızda, körfezlerimizde, ırmaklarımızda ve büyük göllerimizde de kirlilik araş
tırmaları yapılmalıdır kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığın, sağlık personelinin özlük haklarını iyileştir
me çalışmaları cümlesinden olarak, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları 
Yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasının, sağlık personelinin yurt içindeki dengeli dağılımına yar
dımcı olacağına inanıyoruz. 

Yine, 1994 yılında yapılan çalışmalar neticesinde, Bîikanlıkta, bilgisayar ünitesi kunılarak tüm 
birimlerin bilgisayara geçirilmesi memnuniyet vericidir. Yalnız, bunun yeterli olmadığı, bilgisayar 
ağının taşra teşkilatlarına kadar genişletilerek, merkez teşkilatıyla taşra teşkilatları arasındaki sağ
lıklı iletişimin gerçekleştirilmesi gerekir kanaatindeyiz. 

Bu arada, demokratik ve anayasal olduğuna inanmadığım mecburî hizmetin kaldırılabilmesi 
için, Bakanlıkça yapılan özendirici çalışmaları takdirle karşılıyoruz ve yine, hizmetin mecburiyet-
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ten değil gönüllü olarak yapılması ve sağlık personelinin dengeli dağılımı için, standartların yanı 
sıra, özendirici malî tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu gayeye matuf olarak, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin bir an evvel yasa
laşmasını temenni ediyoruz. Bu teklifle, aynı zamanda 1994'te sağlık meslek liselerinden mezun 
olanlarla önceki yıllarda tamamlama programlarından mezun olan kursiyerlerin de göreve başlama
ları imkân dahiline girecektir. 

Değerli milletvekilleri, sağlık meselelerimizin çözümünde birinci faktör finansmansa, ikinci 
faktör de personeldir. Gerek nitelik gerekse sayısal açıdan sanayileşmiş ülkelerin sağlık alanında
ki konumuna ulaşmak hedefimiz olmalıdır kanaatindeyim. 

Personel açısından bakıldığında, ülkemizde 1 080 kişiye 1 hekim düşerken, Batılı, yani sana
yileşmiş ülkelerde 350 kişiye 1 hekim düşmektedir. Yine, ülkemizde 3 yatağa 1 hemşire düşerken, 
Batılı ülkelerde 1 yatağa 1 hemşire düşmektedir. Her ne kadar ülkemizde 3 yatağa 1 hemşire düş
tüğü gözüküyor ise de, 8 saatte bir nöbet tuttukları için, aslında 1 yatağa 1 hemşire düşmektedir. 
Yine, 70 bin yerleşim birimimize rağmen, 35 bin ebemiz mevcuttur. Bu durumda, Batıda 3 dokto
run göreceği görevi ülkemizde 1 doktor, 3 hemşirenin yaptığı görevi 1 hemşire, 2 ebenin yaptığı 
görevi de 1 ebe, büyük bir özveriyle yapmaktadır. 

iyi yetişmiş sağlık personeline ihtiyacımız olduğu, bu tabloda açıkça görülmektedir. Bugün 
için sağlık meslek liseleri 326 adet olup, 6 adet de sağlık eğitim enstitüsü bulunmaktadır. Yaklaşık 
60 bin öğrencinin öğrenim gördüğü bu okullarımız, ihtiyaç duyduğumuz sayısal .hedefleri karşıla
yacak durumdadır; ancak, biraz önce de arz ettiğim gibi, sayısal hedefin yanı sıra, sağlık persone
linin nitelikli olarak yetiştirilmesini de sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Bu nedenle, 1992-1993 öğretim yıllarında, lise sonrası sağlık eğitimine geçilmesini takdir edi
yoruz ve ayrıca, iki adet sağlık eğitim fakültesinin kurulmasının da, nitelikli meslek öğretmeni ye-
tiştirebilme yönünden çok faydalı olduğuna inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygular içerisinde, 1995 malî yılı Sağlık Bakanlığı 
bütçemizin ülkemize, milletimize ve sağlık personelimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 

Refah Partisi Grubu adına, birinci konuşmacı Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun.(RP sıralarından 
alkışlar) 

' GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağ
lık Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlannıza 
çikmış bulunuyorum. Görüş ve düşüncelerimizi arz etmeden önce, Yüce Meclisi şahsım ve Gru
bum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, sağlık konusu, insan için çok önemli bir konudur; tabiî, insanımız için de. 
Sağlık, Cenabı Hakk'ın insana lütfettiği en önemli nimettir. Önemini, istisnasız herkesin kabul et
tiği bir nimettir. Bunun en güzel delili, devlet gibi dünya nimetlerinin her türlüsü eli altında olan 
birisinin, dünyanın "Muhteşem Süleyman" diye tanıdığı Kanunî Sultan Süleyman'ın şu beyitidir: 

" Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 

Olmaya devlet, cihanda, bir nefes sıhhat gibi" 
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Miladî 2 OOO'li yıllara yaklaştığımız şu günlerde, çağ atlamak, çağı yakalamak gibi sözleri çok 
tekrarlıyoruz. Önemli olan, bu sözleri çok tekrar etmek değil, çağın imkânlarına sahip olmak, ni
metlerinden yararlanmak ve çağı yaşamaktır. 

insanımızın çağı yaşadığını söyleyebilecek durumda değiliz; ama, hiç olmazsa sağlıkta çağı 
yaşayabilseydik; ne gezer... Halbuki, sağlık, yaşama hakkıyla beraberdir. Şimdi Devlet Bakanı ola
rak sorumluluğunu ve iktidarını devam ettiren Sağlık eski Bakanı Sayın Aktuna'nın da, 1993 yılı su
nuş konuşmasında ifade ettiği gibi, bunun adı, sağlıklı yaşama hakkıdır. 

Bunu, halk arasında, çok farklı şekillerde dile getirilen sağlık ölçüleri ve tarifleri içerisinde de
ğil, Dünya Sağlık Teşkilatının tarifi içerisinde telakki ediyoruz. Dünya Sağlık Teşkilatı, sağlığı," 
bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik halidir" diye tarif ediyor. 

Tabiî, bu tarifle beraber, insanımızın çektiği çile yanyana getirilip düşünüldüğünde, insanımı
zın sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değildir. Dünya Sağlık Teşkilatının tarifine uygun uygar 
bir sağlık sistemi kurmak, yalnız Sağlık Bakanlığının hakkından gelebileceği bir husus da değildir. 
Sağlık konusu, hemen hemen tüm bakanlıkların, hatta tüm devlet dairelerinin bölüştüğü bir sorum
luluktur. 

Sağlıklı bir çevre, yılın her mevsimi açık çağdaş yollar, insana şevkatle ve sevgiyle yaklaşan 
kadrolar, modern müesseseler ve çağdaş teknolojiyi temsil eden sağlık donanımı ancak böyle ger
çekleşir. 

Tabiî, ağırlık ve sorumluluk, Sağlık Bakanlığına aittir; ama, neyle, hangi bütçeyle?..Genel büt
çede yüzde 3,7'lik payı olan 48 trilyonluk bütçeyle mi?..Bilindiği gibi, sağlık, büyük harcamalar 
isteyen, önemi kadar pahalı bir hizmet sektörüdür. 

Aslında bu rakamları, güvendiğim için değil,verildiği için tekrar ediyorum. Bu rakamlara na
sıl güvenirim? "1994 yılında memuru enflasyona ezdirmedik" diyen bütçe önümüzdeyken, "1995 
yılında memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyebilen, hiçbir hesaba, hiçbir kitaba sığmayan iddi
ayla, 1995 yılında enflasyonun yüzde 22,5 olacağını ileri süren bu Hükümetin rakamlarına güveni
lebilir mi? Onun için, rakamlar üzerinde fazla durmadan, verilen süreye sığdırabileceğim kadarıy
la kadarıyla düşüncelerimi ifade edeeceğim. 

Önce, şunu hemen ifade etmek gerekir ki, sağlık hizmeti, parası olana değil, ihtiyacı olana su
nulması gereken ve eşit olarak sunulması gereken bir hizmettir. Anayasada yer alan sosyal deylet 
anlayışı da bunu gerektirir. 

Mevcut durumun buna uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Hemen hemen herkes, 
sağlık hizmetlerinin verimsizliğinden, yetersizliğinden şikâyetçidir. Bundan dolayı da bu konu ba
sında çok sık olarak yer almaktadır. Bu yakınmaların altı ana sebebi vardır: 

Birincisi: Personelin, sevgi ve şefkati öne çıkacak şekilde eğitilememesidir. 

ikincisi: Personelin maddî imkânlarının, onlara yapılan ödemelerin oldukça kötü bir duruma 
düşmüş bulunmasıdır. 

Üçüncüsü: Sağlık teşkilatının, sağlıklı, ihtiyaca göre verimli bir dağılım ve teşkilatlanmayı or
taya koyamamasıdır. 

Dördüncüsü: Personel dağılımının, hizmetin gereğine ve ihtiyacı karşılayacak bir şekilde ya-
pılamamasıdır. 
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Beşincisi: Teknoloji ve modern teçhizatın sağlanamamasıdır. 

Altıncısı: Hakkında bazı şaibeler ortaya çıkan, dürüst olmayan kötü bir yönetimdir. 

Şimdi bunların sebepleri üzerinde durmak istiyorum. 

Eğitimden, Millî Eğitim Bakanı sorumludur. İnsanımızı, elemanlarımızı kendi değerlerimiz
den uzak, meteryalist felsefelerle eğitmemizden dolayı, madde ve menfaati en önemli değer olarak 
algıladığı için, şefkat ve sevgi ön plana çıkamamaktadır. Tabiî, bunu herkese şamil ederek söyle
miyorum; ama, şu bir gerçektir ki, sağlık personeli, bütün kadrolarıyla, hem bilgili hem kabiliyetli 
hem de şefkatli olmalıdır. Vicdan rahatını, beden rahatına tercih eden elemanlar yetiştirmek mec
buriyetindeyiz. 

Personel uzun zamandır maddî sıkıntı içerisindedir. Gerçi, Genel Kurula gelmiş bir iyileştir
me tasarısı var; ania, bir türlü yasalaşmadığı için sıkıntı devam ediyor. Nitekim, bu konudan dola
yı, sağlıkçılar, yann, Meclisimizi ziyaret edeceklerdir. Sıkıntı içerisinde olan bu personel, karnı aç, 
mutsuz, suratı asık bir şekilde vatandaşın karşısına çıkınca, elbette, şefkat ve sevgi bekleyen vatan
daş, aradığını bulamamaktadır. • 

Burada özellikle bir hususu vurgulamak istiyorum. Doktor düşmanlığı bu Hükümete, Sayın 
Kenan Evren'den miras kalmış görünüyor. Burada, üniversite hocalarının malî durumlarını biraz 
iyileştirici bir kanun çıkardık; ne var ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir Maliyecinin olağanüstü 
gayretleriyle, tıp fakültesi öğretim üyelerinin ve personelinin, döner sermaye ödeneklerine kesinti 
getirildi. 

Sayın Bakan, bu durumun düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu, hızlı üniversiteleşme-
de kaliteyi düşürmemek gerekir teziyle ters düşen bir davranıştır, bir uygulamadır. 

Teşkilat dağılımının, ihtiyaca göre olmadığını fazla izaha lihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. 
Kuruluşlararası işbirliği ve iş bölümü sağlanamamıştır. Bilgi ağı, planlama, değerlendirme verimli 
olarak gerçekleşememektedir. Aynı şekilde, personel dağılımının hizmet gereğine ve ihtiyaca göre 
olmadığı da herkes tarafından biliniyor. Telafi için, 10 EylülT992'de YÖK ile imzalanan protokol 
ne oldu diye merak ediyorum. 

Modern teçhizat ve teknolojinin sağlanamamasının temelinde, bütçelerin yetersizliği oldın/ı 
gibi, asıl sebep, yerli üretimin gerçekleştirilememesidir. Savunma sanayiinde söylediğimizi, bu a-
da da söyleriz. Askerimizin elindeki her malzemenin yerli olmasını sağlamanın avantajlarını, sağ
lık personelimizin kullandığı cihaz ve malzemeler için de sayabiliriz. Çektiklerimiz, taşıma su ile 
değirmen döndürme çabalanmızdandır. Bu konuyu, mutlaka çözmek mecburiyetindeyiz, hem de 
en iyi teknolojilerle. Zaman müsait olsa, bu konuda söylenecek çok şey olduğu kanaatindeyim; 
ama, zamanımız yok. 

Bütün bu sıraladıklarımızın güzel bir örneğini, bir biyopsi gibi, biraz evvel, bu konuda sohbet 
ettiğimiz Kahramanmaraş Milletvekilimiz Hasan Dikici Bey verdi. Tek bu örneği vermekle yetine
ceğim. Bu bilgi, Hasan Beyin kasabasıyla ilgili; dediğim gibi, bir biyopsi olarak, toplumu temsil 
eden bir örnek. 

Kasaba; Afşin İlçesi Arıtaş beldesi. Hasan Beyin verdiği bilgilere göre, 10 bin nüfuslu kasa
banın sağlık ocağında, ambulans veya herhangi bir vasıta yoktur; laboratuvar yoktur; röntgen yok
tur. Ocağın içi, dışı, lojmanları berbat; dökülüyor, tamire muhtaçtır. Ocağın içinde su yok; doğum 
odasında su yok; yakacak yetmiyor. 

- 701 - • 



T.B.M.M. B : 5 4 16 .12 .1994 0 : 4 . 

Tabloyu izaha gerek yok; Sayın Aktuna, ihtiyaçların giderileceğine dair söz vermiş bulunuyor 
-aradan geçen zamanı da burada hatırlatmak istiyorum- ama; bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış
tır. Bu, kasabasına sahip çıkan bir milletvekili çıkarabilmiş, bir kasabanın tablosudur. Gerisinin 
ağırlığını anlatmak için, herhalde, çok söz söylemek gerekmez. 

Bazı şaibelerin ortaya çıktığı, dürilst olmayan kötü bir yönetim, belki en önemli faktörlerden 
birisidir. Önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığımız arkadaşlık süresinde tanıdığım kadarıyla, 
Sayın Bakanımızı tenzih ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bu hususta, ilk söyleyeceğim şey şudur: -
Sayın Bakanın da dikkatini çekerek ifade ediyorum- Sağlık Bakanlığının arkasındaki pastanede, ta
yinlerin kaça mal olduğu hesaplamalarının, görüşmelerinin yapıldığı, bu pastanenin, bu işin mekâ
nı haline geldiği iddiaları vardır; bunu, burada, duyurmak istiyorum. 

Bütün imkânsızlıklara rağmen, ağırbaşlı, ciddî, ilme dayanan, güvenilir bir yönetim, birçok 
başarıları gerçekleştirebilir. Şov ve reklam havalarından uzak durmak gerekir. Elimizde, 1993 yılı 
sunuş konuşması var. Tabiî, bu iktidar, bir başka şeyi daha yaptı; evvelden sunuş konuşmaları ya
pılırdı, elimizde belge olurdu veya takdim edilir, ona göre konuşurduk. Sunulmamış bir bütçenin 
üzerinde konuşuyoruz; gerek Plan ve Bütçe Komisyonundaki gerekse Genel Kuruldaki bu uygula
manın doğru olmadığını ifade ediyorum. 

ALÎ ESER (Samsun)- Bakınız, işte burada. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)- Sonradan okunacak, bana ne gösteriyorsunuz. Okundu 
mu?.. Takdim edildi mi?.. Takdim edilmiş, okunmuş bir bütçenin üzerinde konuşmamız gerekir. 
Bu iktidar, bu uygulamayı getirmekle, bir nevi, denetimden kaçmaktadır. 

Şov ve reklam olmamalı dedim, ciddiyet gerekir dedim. 1993 malî yılı bütçe sunuş konuşma
sından bazı pasajlar okumak istiyorum: "Bakanlığımız, çok ciddî bir atılımla huzurunuzdadır" di
yor; sağlık reformu paketinden bahsediyor ve ilave ediyor: "20 Ekim 1991 genel seçimleri sırasın
da milletimize verdiğimiz sözler var; ayrıca, Koalisyon Hükümeti Protokolünde milletimize verdi
ğimiz sözler var. Acaba, Hükümet ve Sağlık Bakanlığı olarak, bu verdiğimiz sözlerin neresinde
yiz?" Bu sorudan sonra da hesap vermek durumunda olduğundan bahsediyor. "Genel sağlık sigor
tasını aşama olarak yaygınlaştıracağız; hiçbir vatandaşımız genel sağlık sisteminin dışında kalma
yacaktır" diyor. Hani, nerede? "Ödeme imkânı olmayan vatandaşlarımızın sigorta primleri devlet 
tarafından ödenecek" diyor. Hani, nerede? 

BAŞKAN- Sayın Ünaldı, 14 üncü dakikadasınız. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)- Teşekkür ederim. 

"Amaç, 'paran yoksa öl' diyen bir zihniyeti söküp atmak, çağdaş sosyal devlete yakışan bir uy
gulamayı ortaya koymaktır. Amaç, insan sağlığını ve insan onurunu, hastane koridorlarında sürün
mekten kurtarmaktır. Bugün, artık, yeşil kart, devlete ve siyasetçiye duyulan güvenin de âdeta sem
bolü haline gelmiştir" diyor. Bu, gerçekleşmiş midir; öyle denilebilir mi? 

İşte, Tabipler Odası Başkanı Sayın Selim Ölçer'in konuşması: "Sağlık Bakanlığının bir süre 
önce başlattığı yeşil kart uygulaması, bugün iflas etmiş durumdadır. DYP'den kart getiren herkese, 
varlıklı bile olsa, yeşil kart dağıtılıyor, kartı alan da soluğu hastanede alıyor. Hastaneler yeşil kart 
sahiplerinin tedavi paralarını, ne SSK'dan ne Bağ-Kur'dan ne de başka bir kurumdan tahsil edebi
liyor." 

14 helikopter-ambülanstan bahsediyor ve "artık, insanlarımız, kızakla değil, helikopterle sağ
lık merkezine ulaşacak" diyor. Artık, böyle mi oluyor acaba?!. 
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"Primini ister kendi, ister devlet ödesin, tüm sigortalılara eşit hizmet verilecek" diyor. Var mı 
böyle bir şey? 

AİDS, alkol, uyuşturucu, fuhuş, sigara; bunlar da sağlığın en büyük tehditkârlan; ama, gelin 
görün ki, ülkenin önünde devasa büyüme tehlikesi gösteren fuhuş, AİDS, alkol, uyuşturucu konu
sunda çözüm, acaba bu Hükümetin, iki gün önce, Resmî Gazetede yayımladığı, belediyelik olma
yan köylerde de içki satışının serbest bırakılması kararnamesi midir?! Köylerde içki serbest. Oh!.. 
Ne iyi!.. Ülkenin kalkınması, işsizlik, sağlık, eğitim ve asayiş çözülmüş olacak bundan sonra ar
tık!.. 

"Bütün imkânsızlıklara rağmen, ağırbaşlı, ciddî, ilme dayanan, güvenilir bir yönetim kurmak 
gerekiyor" diyor. Bu okuduklarım, bunun kurulamadığının göstergesidir. 

Yönetim, ciddî, ağırbaşlı; ama, aktif, açık, diyalog kurabilen, meslekî kuruluşlarla irtibatlı bir 
merkez yönetim yapısını kurmaya mecburdur. Sağlık Yönetim Şûrası ne oldu? Merkez yönetim dü
zelirse, taşra yönetimler de düzelir; çünkü, balık baştan kokar. 

Memur ve işçiler için, emekliler için, ilaçlara katılım payının artırılmasını da, özellikle yadır
gadığımı ve yanlış bir uygulama olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Koruyucu hekimlik konusunda ciddî tedbirler yoktur. Hatta, bazı tehlike işaretleri vardır. 

Özelleştirme Yasasını çıkardık. Hastaneler, özelleştirme uygulamalarının içerisine alınacak; 
ama, düşüncesizce, iyi düşünülmeden, planlanmadan, araştırılmadan yapılacak özelleştirmeler, 
sağlık sisteminin işlerliğine fayda yerine, zarar getirecektir. 

Savaşım verilen hastalıklar, gıda sağlığı, ruh sağlığı, işçi sağlığı, işyeri sağlığı, gecekondu sağ
lığı, geriatri gibi konular, bu zaman darlığı içinde dokunamadığımız acılardır. 

Meclis gündemi incelenecek olursa, görülecektir ki, sözlü sorular içerisinde, sağlıkla ilgili 32 
soru önergesi direkt, 39 soru önergesi de dolaylı olarak cevap beklemektedir. Bu da, konunun cid
diyetini bir kere daha ortaya koymaktadır. 

Dertler çok; ödenek yok. Tek bir şey kalıyor: Devlet adamı basireti. Sayın Bakana, bu basire
ti ve başarıları; rakamları hayırlı olmayan bütçenin ise, hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyo
rum. Hepinize de sağlık dileklerimle, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın (İnaldı. 

Sayın İnceöz; buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu olarak, görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. Sizleri, şahsım ve Grubum adına, saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'den bir manzarayla sözlerime başlamak istiyorum. Her gün, yüzlerce kişi, saatlerce, po
liklinik kapılarında bekliyor. Doktor var, çalışma odası yok; doktor var, yardımcı sağlık personeli 
yok; bazen de doktor yok. Hasta sahibi, sedyeyi kendi taşımak zorunda. Saatlerce bekleyen hasta, 
muayene olma fırsatını bulabiliyorsa bile, kendisine ayrılan süre, sadece birkaç dakika. En basit re
çetenin karşılığı dahi, asgari ücrete yaklaşıyor; çoğu zaman da aşıyor. İlaç, halkın alım gücünü çok
tan aşmış. Gazete haberine göre, en ucuz ilacın kutusu 50-150 bin lira. Tabiî, şu anda bu ilaçlar, 
200-300 bin liradan aşağı değil. İşte, tablosunu çizdiğim Türkiye'den bir sağlık numunesi. 

Sağlık problemlerine çözüm üretmekle mükellef olan ve şu anda bütçesini görüşmekte oldu
ğumuz Sağlık Bakanlığının, yataklı tedavi kurumları içerisindeki payı yüzde 51'dir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1983 yılından bu yana 8 sağlık bakanı değiş
mesine rağmen, henüz millî bir politika oluşmamıştır. Tüm dünya ülkeleri, 2000 yılında herkese 
sağlık hedeflerine ulaşmak için hızlı adımlarla ilerlerken; Türkiye'de, hastalıklı olan sağlık sistemi
nin teşhis ve tedavisinin tam bir kargaşa içerisinde olduğunu, maalesef, üzülerek gözlemliyoruz. 

Bakanlık bütçesini görüştüğümüz şu anda/elbette ki, Bakanlık bütçesinin, genel bütçe içinde
ki payına bakmadan ve irdelemeden edemeyeceğiz. Bakanlığın, genel bütçeden, bu seneki payı 
yüzde 3,7'dir. 

Tabiî, bunları incelemeden, irdelemeden önce Sayın Bakanımıza, burada, tebrik ve takdir his
lerimi ileterek sözlerime devam etmek istiyorum. Gelir gelmez, önce sağlık personelinin aciliyet 
içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarını gidermek için, bir dizi kanun tasarısını komisyonlar--
dan, özel gayrelcriyle ve süratle geçirdiler. Şimdi ise, Genel Kurulda kanunlaşmasını, kendi parti
leri engelliyor. Nedeni; bu iyileştirmeler 4 trilyon liraya mal oluyor da ondan; kaynak bulunacak 
ama nereden? 

Bu bütçe rakamları, miktar olarak 1994 yılına nazaran belki fazla; ama -küsuratları okumuyo
rum, geçen yıl ayrılan ödenek 31 trilyon lira, bu yıl için ayrılan ödenek ise 48 trilyon liradır- oran
lara bakacak olursanız, 1994'te yüzde 4,6'dan yüzde 3,7'ye düşmüş; 1995'te ise -biraz önce söyle
diğim gibi- yüzde 3,7 oranında kalmış. Enflasyon malum, hayat pahalılığı malum; tıbbî araç ve ge
reçler her sene iki misli, üç misli artıyor; ama, bütçe, yüzde olarak aynı kalıyor. 

Şimdi, Sayın Bakan, dengeli bir doktor ve sağlık personeli dağılımı istiyor; Sayın Bakan, hak
lı olarak, hastanelerin durumunu düzeltmek istiyor; Sayın Bakan, yeterli sağlık yatırımlarıyla, Sağ
lık Bakanlığına nefes aldırmak istiyor; ama, tabiî ki, bunların bir bedeli var sayın arkadaşlar. O be
deli verecek olan da, işte, şimdi görüşülmekte olan bütçe imkânlarıdır. 

Yine, yapmış olduğum bir gündem dişi konuşmamda, Sağlık Bakanına, "eğer Hükümetiniz ye
şil ışık yakmıyorsa, sağlık personelinin durumunu düzeltmek için vaatlerde bulunmayın" diye tav
siyede bulunmuş ve kendilerine "yazık olur" diye de bir ifade kullanmıştım. İşte, siz de, vaatleri
nizle yalnız bırakıldınız Sayın Bakanım. 

Hastaneler cihaz mezarlığına dönüşmüş. Herkes kendi dileğince olabilmenin neticesi bu tab
lolar oluşmuştur. Bu konuda Bakanlığın ciddî bir alet edevat standardizasyonunu daha spesifik ola
rak belirlemesinde yarar vardır. 

Diğer bir konu, doğuya rotasyonla gönderilen doktorlarla ilgilidir. Buraya gönderilen doktor
lardan yöre halkı memnundur; ama, doktorların ve sağlık personelinin gitmek istemediği kalkınma
da öncelikli yörelere, Anadolu'nun ücra yerlerine, dayatmayla, zorunlu olarak gönderilen bu insan
lara fiilî hizmet tazminatı vererek -ki, getirmiş olduğunuz tasarıda bunlar da vardı- ücretlerinin 
özendirilmesi daha akılcı yol olur. Bunun faydalarını millet de söylüyor; ama, burada ezilen, bu 
yükü, taşıyan, bu sistemin getirmiş olduğu çarpıklıkların bedelini ödeyen yine doktorlar oluyor ta
bii. 

3 yılda 4 sağlık bakanını gören bir Türkiye'de, sadece ve sadece, bakan değiştirmekle, yeni ye-
ni-ümitlerle, milletin beklentileriyle vakit geçirilmekte, her yeni gelen sağlık bakanı, problemleri
mizi belki bu bakan çözer diye vitrine çıkarılmakta... Tabiî, yine netice malum; vatandaş, yine, sağ
lıksız sağlık hizmetleri içinde kıvranmaya devam ederken, değiştir bir bakan daha... Ve yeni ümit
ler... Peki, bu bütçeyle yeni bakan, yeni gelenler ne yapsın... 
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Sağlık camiası, doktorundan müstahdemine kadar huzursuzdur, perişandır. Hipokrat yemini
ne sadakati istenerek, hastaların karşısına çıkarılan doktor ve bu Hükümetin icraatlarıyla süründü
rülen sağlık camiası perişandır. 

Çıkarmayı düşündüğünüz kanun -biraz önce söyledim, yine vurguluyorum- Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündeminde daha ne kadar bekleyecek? Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda ve 
Plan ve Bütçe Komisyonunda oy birliğiyle, tüm partilerin katılımıyla, desteğiyle çıkarılan bu ka
nun tasarısı için, Partim adına katıldığım Danışma Kurulunda, Sayın DYP Grup Başkanvekiline -
ki, kendisinin de imzalan vardı- hemen, öncelikle görüşülmesi için teklifte bulunduğum zaman, 
bahse konu Sağlık Bakanlığının bütçesinden önce görüşüleceğini ifade etmişlerdi; ama, hâlâ orta
da gündeme gelen bir durum yok. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)-Bütçeden sonra, inşallah... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla)- Evet "bütçeden sonra" diyorlar. Sayın Bakana destek 
olsunlar, isteğimiz bu. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)- Bakanımızı her zaman destekliyoruz. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla)- Tabiî, arzu ediyoruz. Bakın, müsbet yönlerde her za
man yanınızdayız. 

Yeşil kart, aslında, sosyal bir yaranın pansumanı olarak ileri sürüldü; ama, bu pansuman da ye
terli yapılmıyor. Birkısım vatandaşlar istifade etti, etmedi değil; ama, olaylar, vaat ettiğiniz gibi 
gerçekleşmedi. Zira, buraya ayrılan para yetersiz kaldı. Rakamı kesin mi bilemiyorum; ama, 659 
milyar lira borçla, bu seneye devredildiği belirtiliyor. Bu seneki bütçeye ayrılan paylarla da, bu sı
kıntının giderileceğini sanmıyorum. 

Birkaç üniversite hastanesinde, pratik yapan ebe ve hemşirelik okulu öğrencilerinden, Sağlık 
Bakanlığının yönetmelikleri bahane edilerek, inançlarından dolayı başını örtenlere, ortaçağ eziyet
leri çektirilmekte, derslere alınmayıp, Anayasanın emrettiği eğitim ve öğretim haklan gasp edil
mektedir. Bu konuların, Türkiye'nin gündeminden şıkanlması da, yine Sağlık Bakanlığının uhdesi 
altındadır ve yine bu konuda Bakanlığın müspet gayretlerini bekliyoruz. 

Diğer bir konu, -zamanım çok daraldığı için teferruata girmiyorum, başlıklar halinde söylüyo
rum- Bosna-Hersek başta olmak üzere, Azerbaycan dahil, diğer ülkelere -ki bakın, Çeçenistan'da 
Rus zulmüne maruz kalan insanlanmıza da şu günlerde yardımların gitmesi lazım- yeterli yardım-
lann, yapılması yine Bakanlığın uhdesindedir. Bu konuda dikkatli demiyorum, rikkatli olmalarını 
tavsiye ediyorum. 

Türkiye'nin sağlık düzeyi nasıl yükselir; bu konudan, maddeler halinde kısa kısa bahsetmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sağlık hizmetlerinin finansmanı, bize göre, 
tek elde toplanmalı. 2000 yılına kadar, hastanelerimiz, temel sağlık hizmetlerini destekleyen, hem 
hizmeti veren hem de alanı mutlu eden, teknolojiyi kullanan, maliyet konusunda duyarlı, halkın 
sağlık eğitimi de dahil, sağlıkla ilgili her konuda söz sahibi, iç yönetimde demokratik, yerinden yö
netilen, merkezden denetlenen kurumlara dönüştürülmeli. 

Doğum öncesi ve yeni doğum dönemi, sağlık hizmetleri içinde daha ağırlıklı ve öncelikli yer 
almalıdır. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından bu dönemle ilgili koruyucu ve iyileştirici hiz-
metlerinz de geliştirilmesi için, çalışmalara başlanmalıdır. 
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Altyapısı tamamlanmamış, eğitim yönünden yeterli öğretim imkânlarıyla desteklenmemiş tıp 
fakültelerinde, çağdaş tıp eğitimi verilemez. 

Altyapı ve eleman yetersizlikleri süratle giderilmelidir. 

Sağlık çalışanlarının kesinlikle -tabiî, sendikalar da vaat edildi- sendikalaşma yoluna gitmeleri 
teşvik edilmelidir ve Hükümet, vaat ettiği şekilde, sendikalaşma konusunu da yerine getirmelidir. 

Tıp fakültelerine, kapasitelerinin üzerinde öğrenci alınmamalıdır. 

Hasta sevk zinciri oluşturulmalıdır. Böylece, büyük hastanelerde hasta yığılmaları önlenecek; 
eğitim ve tıp fakültesi hastaneleri, birinci basamakta hekimin çözeceği konularda gereksiz yere uğ
raşmak zorunda kalmayacaktır. 

Sağlık personeli, adil, somut verilere dayanan, her türlü dış etkenlerden uzak nakil ve atama 
yönetmeliğine sahip olmalıdır. 

Tabiî, ben, bunları, zamanım çok az kaldığı için, başlıklar halinde geçiyorum. Aslında, bunlar, 
üzerinde çok teferruatlı konuşulması lazım gelen konulardır... 

BAŞKAN- Kalmadı Sayın İnceöz... 

AHMET FEYZÎ İNCEÖZ (Devamla)- Evet, biliyorum Sayın Başkanım, bir dakikanın içine 
sığdırmaya çalışıyorum. 

Hızla değişen dünya sistemlerine ayak uydurabilmek için, 30-60 yaşındaki yasalar değiştiril
melidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Efendim, buyurun, rahatlıkla bağlayın!.. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla)- Finansmanların karşılanması için, Sağlık Bakanlığına 
genel bütçeden ayrılan payın yükseltilmesi -biraz önce temas ettim- öteki bakanlıkların sağlık büt
çelerinin Sağlık Bakanlığına aktarılması ve fonlardan yeteri derecede istifade ettirilmesi gerekir. 
Yani, bu saydığım hizmetlerin iyi bir şekilde verilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, el
bette iyi bir bütçeye ihtiyaç vardır. 

Şu anda zamanım kalmadığı için, diğerlerini sayamıyorum; ama, sözlerimi toparlayacak olur
sam, son cümle olarak şunu söyleyebilirim: Sağlık Bakanlığının, gıda sağlığında ve Anayasanın 
emrettiği ve milletin sağlığını korumadaki -yine başlıklar halinde olmak üzere, alkolle, sigarayla, 
fuhuşla, özellikle şu anda ülkemiz için de ciddî önem arz eden AİDS'le- mücadelede etkin tedbir
ler alması gerektiğini hatırlatıyor; bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı 
Allah'tan niyaz ederek, tekrar, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Fahri Gündüz; buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağ
lık Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlarken, sizleri, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
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Sosyal devlet olmanın temel niteliklerinden biri, kişinin beden ve ruh sağlığı içinde yaşama 
hakkının, devlet sorumluluğu ve güvencesi altında bulunmasıdır. İnsan Hakları Bildirgesi ve Dün
ya Sağlık Örgütü Anayasasında, sağlık, bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır. Bu hakkın gerçek
leşmesi içiıij sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan bir yatırım sayılmaktadır, tüketim değil; aksi
ne, nitelik ve nicelik açısından üretime yöneliktir. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığın 1995 yılı bütçesi, 48 trilyon 741 milyar 551 milyon Türk 
Lirasıdır. Bütçenin, yüzde 80'i personel giderlerine, yüzde 7'si cari giderlere, yüzde 5'i transfer har
camalarına ve yüzde 9'u yatırım harcamalarına ayrılmıştır. Genel bütçeden Sağlık Bakanlığına ay
rılan pay -yeşil kart ve fonu da katmamız halinde- yüzde 3,93 olmaktadır. 

Dileğimiz odur ki, genel bütçeden Sağlık Bakanlığı bütçesine ayrılan bu pay, önümüzdeki yıl
larda, ülkemizin sağlık sorunlarına daha iyi çözüm üretilmesine olanak sağlaması için daha yüksek 
oranlarda olsun. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu İktidar döneminde, mevcut meslekî eğitimin iyileşti
rilmesine ve ebelik ve hemşirelik eğitiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu an
lamda, yapılanlara kısaca değinmek- istiyorum: 

Avrupa Eğitim Birliğine Uyum Programı çerçevesinde, 53 okulda, lise sonrası eğitime geçil
miştir. 

Sağlık personelinin eğitim farkları giderilmiştir. Bu programdan, 60 bin ebe, hemşire ve sağ
lık memuru yararlanmıştır. 

İngilizce bilen hemşire yetiştirebilmek için, anadolu sağlık meslek liseleri açılmıştır. 
Meslek öğretmenlerinin, akademik bir ortamda, daha kaliteli bir şekilde yetişmelerini sağla

mak için, iki adet sağlık eğitim fakültesi kurulmuştur. 
Sağlık altyapısı bulunmayan sağlık meslek liselerinde tıbbî sekreter yetiştirmek için çalışma

lar yapılmış ve bu öğretim yılında, 22 sağlık meslek lisesinde bu programa geçilmiştir. 
Sağlık meslek liselerinin açılışıyla ilgili ölçütleri belirleyen bir yönetmelik çıkarılmıştır; böy

lece, plansız okullaşmanın önüne geçilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 1992-1993 öğretim yılına kadar, sağlık meslek liselerinin gündüzlü bö

lümüne alınan öğrenciler, yerel jüriler tarafından yapılan sınavlarla alınmış, bu sınavlara siyasîler 
karışmış ve iktidar partisine yakın olan isimler, bu okullara yerleştirilmiştir. Bugün ise, bu sınavlar 
merkezî sistemle yapılmaktadır. Böylece, siyasî baskılar ve bu sınavlar üzerindeki şaibeler ortadan 
kaldırılmıştır. Bunu, çok olumlu bir gelişme olarak gördüğümüzü, özellikle vurgulamak istiyorum. 

Bu yıl, sağlık meslek liselerinin gündüz bölümünden, 10 250 ebe, hemşire ve sağlık memuru 
diploma almışlardır. 

Sağlık Bakanlığımızın değerli bürokratlarının çalışmaları sonucu, sağlık personelinin ücret 
sorunları ve kadro sorunları, çözüme ulaşma aşamasına gelmiştir. Yüce Meclisin, bu konuyu önce
likle gündeme almasını ve sonuçlandırmasını içtenlikle istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 25 milyon kişi, sağlık alanında, sosyal güvenlik 
kapsamında değildir. Gelir dağılımının bozuk olduğu ülkemizde, insanların tümünü kapsayacak 
olan sosyal güvenlik şemsiyesinin adil, şeffaf, katılıma açık ve denetlenebilir bir yapıda kurgulan
ması gerekir. 

Ülkemizin Avrupa'yla entegrasyonunun tartışıldığı bugünlerde, sağlık insangücünün eğiti
miyle ilgili koşullarımızı tekrar gözden geçirmek zorundayız. 

Genel pratisyenlik uzmanlığı, Avrupa Topluluğu yapısına benzer olmalıdır. Kuşkusuz, kendi 
özgünlüklerimizi içine katmalıyız. 
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Tababet Uzmanlık Tüzüğünün yetmezliği ortadadır. Gelişmiş ülkelerin modelleri örnek alına
rak, bu tüzük acilen değiştirilmeli ye sağlık insangücü yetiştiren merkezler, denetlenebilir hale ge
tirilmelidir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana başarımız olarak nitelediğimiz aşılama, sıtma sa
vaş, verem savaş, ana-çocuk sağlığı gibi hizmetler, öncelikli hizmetler ve Bakanlığın kaynakları
nın harcandığı ilk alanlar olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun harcamaları içindeki ilaç ve teknoloji 
harcamalarının payı hızla artmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu, yatırım yapamaz hale gelmiştir. 
Giderlerini azaltmak için zaman zaman muhtalif girişimlerde bulunulmakta; ancak, bu girişimler -
ana sorunlara çözüm getirilmediği için- yeterli sonuç vermemektedir. 

Kuruluş amacında sağlık alanında sigortacılık olmadığı halde, sonradan', siyasî yatırımlar ve 
Parlamentodan çıkan yasalarla sağlık giderleri de kapsam dahiline alınan Bağ-Kur, bugün, sağlık 
alanında ciddî bir çıkmazla karşı karşıyadır. Mensupları, sağlık hizmetlerinden yeterince yararla
namaz hale gelmişlerdir. 

Zaman zaman, hükümetlerin, bu sosyal güvenlik kuruluşlarına sübvansiyonları söz konusu ol
makla beraber, politik müdahaleler, bu kurumları daha da zora sokmuştur. 

Sağlık alanındaki özel sigortacılık kavramı ve kapsamı, Türkiye'de henüz çok yenidir ve za
yıftır; gelişmesi, belli bir süreci gerektirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık çalışanlarımızın özlük hakları, önemli bir sorun 
olarak durmaktadır; ücret nöbet, personelin sağlığı, tayin, atama, terfi ve yer değiştirme gibi sorun
lar, ciddî bir biçimde artarak devam etmektedir. 

Sağlık personelinin eğitiminde de sorunlar vardır. Çok sayıda tıp fakültesi açılmış ve bu da, 
tıp eğitiminin niteliğini tartışılır hale getirmiştir. Hizmet içi eğitimin ve sürekli eğitimin kurumsal
laşması halen gerçekleşememiştir. Sağlık personelinin sendikalaşmasının önündeki tüm engellerin 
kaldırılmasını önemsiyoruz ve samimî olarak destekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sağlık sisteminin düzeltilebilmesi için, sistem yerelleştirilmeli; sistem
deki eşitsizliklerin azaltılacağı bir yapı geliştirilmelidir. Sistem, hem hizmeti üreten hem de tüke
tenler için demokratiklcştirilmeli, katılıma açık olmalıdır. Temel sağlık hizmetlerine öncelik veril
melidir. Tedavi edici hekimlik alanı, yeni düzenlemelerle tartışmaya ve rekabete açılmalıdır. 

Yeni sistem oluşturulurken, sadece kendi ülkemizin şartlan değil, gelişen dünyanın şartları da 
göz önüne alınmalıdır. Gümrük Birliği, Avrupa Birliği tartışmaları gündemdeyken, Türkiye'deki 
sağlık politikaları ve sistem tartışmaları, bu tartışmaların dışında bırakılmamalıdır. Yeni sistemde, 
demokratik özü, koruyarak geliştirmek gereklidir. Hizmetin planlanması, finanse edilmesi, sunulma
sı, denetlenmesi ve değerlendirilmesinde, kuvvetler ayrılığı ilkesine gereken özen gösterilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık politikalarının sorumlusu olmak durumundadır. Sağlık 
Bakanlığı, sağlık sektörünün planlanması bu alandaki normların ve standartların tespiti, temel sağ
lık hizmetlerinin sunulması ve istihdam politikaları gibi konularda tek yetkili olmalıdır. Bu yetki
sini sivil ve resmî kurumlarla işbirliği içinde, sektörel bazda ve sektörlerarası işbirliğiyle çözümle-
melidir. 

Sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmalı, özellikle sigortacılık kurumlarının sağ
lık kalemleri birleştirilmen, bu kurumlar demokratikleşmen ve özerkleştirilmelidir. Bu sosyal gü
venlik kurumlarının uygulamaları eşit hale getirilmeli ve denetleme mekanizmaları geliştirilmeli
dir. Genel bütçeden sağlığa katkı payı artırılmalıdır ve bir politik tercih olarak dayatılmalıdır. 

Gümrük Birliği, Avrupa Birliği gibi konular gerçekleşecekse, sağlık hizmetleri serbest dola
şıma katılacaksa, Avrupa Birliğinden altyapıların tamamlanması için ve sosyal güvenlik kurumla
rının daha sağlam hale gelmesi için katkılar talep edilmelidir. Bu katkılar sağlanamaz ise sağlıkta 
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serbest dolaşım yalnızca sağlık personelini değil, hastaları da kapsayacağı için, sosyal güvenlik ku
rumlarının zayıflaması, daha da çökmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamu sağlık kuruluşlarının özelleştirilmesi tartışmaları 
çok önemlidir. Yanlış atılacak bir adım yeni sıkıntılara neden olacaktır. Kamunun sorumluluğu al
tında; demokratikleştirilmiş, kapsamı genişletilmiş, sağlam kaynaklara dayandırılmış, güçlü sosyal 
güvenlik kurumlan kurulmadan yapılacak özelleştirmeler, ciddî sorunlara yol açacaktır. 

Hastanelerin özelleştirilmesine gelince: Bugünkü yapının savunulması mümkün değildir; çün
kü, bu yapı adaletsizdir, tıkanmıştır, haksızlıklara neden olmaktadır ve verimli değildir. Bu neden
le, bu yapıda, hizmeti sunan kurumların parayı veren kurumlarla organik bağlantısı, önemli sorun
lardan biridir. Bu alanların, normlarının, standartlarının tespitinden sonra özerkleştirilmesi, önce
likle ve mutlaka gerçekleştirilmelidir. Özelleştirme, özerkleştirme çalışmaları yapılırken, verimli 
ve sağlıklı sonuç alınmak isteniyorsa, bu çalışmalarda dayatıcı bir tarz değil, aksine, ilgili tüm ke
simlerin tartışacağı zeminler yaratmak doğru olacaktır. 

Özetle, bugünkü yapı savunulamaz; ama, getirilecek çözüm önerilerinin, en geniş ölçüde ve 
kurum bazında tartışılmasından sonra karar verilmesi gerekir. Böyle bir sonuç, verimli, rekabet 
edebilir, dünyaya açılabilir bir yapıyı da beraberinde getirecektir. 

Sağlık personelinin özlük haklan güvence altına alınmalı; sağlık personeli, yeterli ücret alabi
len ve pazarlık gücü olan örgütlere sahip olmalı; Avrupa Birliğine bağlı ülkelerdeki yapı, bizde de 
uygulanmalıdır. Sağlık personelinin, ancak bu koşullarda rekabet edebilecek güce kavuşması müm
kündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her yıl Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığım ko
nuşmalarda da belirttiğim gibi, 2514 sayılı Zorunlu Hizmet Yasası olarak bildiğimiz, 12 Eylül yö
neticilerinin sağlık çalışanlanmıza dayattığı, hiçbir zaman içimize sindiremediğimiz yasanın ve 
onun getirdiği uygulamalann kaldırılmasını istiyoruz. Bu yasaya, bu uygulamaya son verilirken, 
doğacak boşluğun doldurulması gerekmektedir. Burada dikkat edilecek konu, hizmetin özendirici 
olması ve verimin yararlılığına özel bir dikkat gösterilmesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugün, genç bir nüfusa sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, 
Sosyaldemokrat Halkçı Partililer olarak, gençliğimize inanıyor, güveniyor ve onları seviyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği, yarınlarımızın güven
cesi olan gençlerimizi korumak ve kollamak zorundayız. Gençlerimizi... 

BAHATTİN ÂLAGÖZ (Gaziantep)- Sayın eski Bakanı unutuyorsunuz... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla)- Gençlerimizi, alkol, uyuşturucu ve tütün alışkanlıklarına karşı 

özellikle uyarmalı ve korumalıyız. Bu uyarılarımızı, basın yoluyla, eğitim yoluyla yapmalıyız. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Köylerde bile içki satılmasına müsaade ediyorsunuz. 
BAŞKAN- Devam edin Sayın Gündüz. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla)- Cevap var da, söylemek istemiyorum. 
Özellikle, çağımızın vebası olarak tanımladığımız AİDS'e karşı vatandaşlarımızı duyarlı kıl

mak, vazgeçemeyeceğimiz bir görevimizdir. AİDS'i yalnız gelişmiş ülkelerin büyük bir sorunu ola
rak görmek, ülkemiz için henüz bir sorun değilmiş gibi görmek ve göstermek, bu büyük tehlikenin 
bizim için küçümsenebileceğini söylemek yanlışlığına da düşmemeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı bütçesinin özlenen büyüklükte olma
masına rağmen, Sağlık Bakanlığımızın, bütçe olanaklarının elverdiği ölçüde, sağlık sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunacağına inanıyorum. Mensubu olmaktan onur duyduğum hekim arkadaş
larıma, diş hekimlerimize, eczacılarımıza, ebelerimize, hemşirelerimize, sağlık memurlarımıza ve 
tüm sağlık çalışanlarımıza, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu arada, özellikle, Koalisyon Hükü-
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meti zamanında bakanlık yapmış olan değerli eslci bakanlarımızı da, Sağlık Bakanlığına yapmış 
oldukları hizmetler nedeniyle kutluyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Grubu olarak, Sağlık Bakanlığı bütçesine olumlu oy ve
receğimizi bildiriyor, Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 

ALÎ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Sayın Başkan, tasarruf tedbirlerine uydu, 20 dakikada bitirdi. 

BAŞKAN- Efendim, ne yazık ki, bu güzel konuşması açık yayına denk gelmedi. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ülkü Güney; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem 
üyeleri, Sağlık Bakanlığımızın değerli bürokratları; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1995 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak için söz almış bulunmaktayım. 

Gönül isterdi ki, insan yaşamının en önemli unsuru olan sağlık konusunda, sizlere iç açıcı, siz
leri ferahlatan, umutlandıran iyi eleştiriler getirebilseydim; ama, ne yazık ki, bugünkü koşullarda 
bu mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık konusunda bugün gelinen nokta, gelişmiş ülkelerle kıyaslana
mayacak derecede ilkel, karmaşık ve başarısızdır. Zaten, bir ülkede yıllık enflasyon yüzde 140, bü
yüme hızı yüzde eksi 5 ise, ekonomi her geçen gün küçülüyorsa, 1995 malî yılı bütçesi -her ne ka
dar, rakamlarda- 200 trilyon gibi bir açık gösteriyorsa -ki, rcel olarak bu 800 trilyon civarındadır-
buna bağlı olarak, biz, Sağlık Bakanlığı bütçesini niye görüşeceğiz, bütçenin neyini görüşeceğiz?.. 
Bu rakamlara baktığımız zaman, bu Sağlık Bakanlığı bütçesinde neyi görüşelim?.. Genel bütçeden 
ayrılan pay yüzde 3,7 olan ve bu 3,7'nin de yüzde 80'ninden fazlası yalnız personel giderlerine gi
den Sağlık Bakanlığı bütçesinde "neleri konuşalım" diye çok düşündüm... 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Personel giderleri de yeterli değil. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla)- Önümüze hangi hedefleri koyarsak koyalım, bu bütçeyle 1995 yı
lında müspet bir sonuç alacağımıza inanmıyorum. Bize göre, bu bütçe, gerçekçi bir bütçe değil, ha
yalî bir bütçedir. Şimdiden görünen odur ki, 1994 bütçesi yıl sonu hedeflerine nasıl ulaşamamışsa, 
1995 yılı bütçesinin hedeflere ulaşmasını düşünmek bile mümkün değildir. İşte, şimdi, böyle, he
defsiz, karmaşık, hayalî bir bütçeden Sağlık Bakanlığına ancak ayrılabilen yüzde 3,7'lik payla ne
lerin yapılabileceğini tartışalım; ama, neyi tartışacağız, bakalım... 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi» başarının temelinde istikrar yatar. Eğer siz, 
Sağlık Bakanlığı gibi, 60 milyon insanımızı çok yakından ilgilendiren bir bakanlıkta, üç yılda dört 
bakan değiştirirseniz ve her gelen bakan da kendine göre birtakım uygulamalar başlatırsa, elbette, 
kalıcı, başarılı sonuçlar alınamaz; işleri, günlük ve günü kurtarmayla ancak sürdürebilirsiniz. Bu
nun da, ne ülkeye ne vatandaşa ne de Bakanlığa faydası olur. Millî temel sağlık politikası olmayan 
bir ülkede, altı ayda sekiz ayda, bir bakan değiştirerek hiçbir neticeye varamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, Uç yılda, sağlık hizmetlerinde boşuna zaman harcandı; bu üç yıl kaybe
dildi; yeni ciddî yatırımlar yapılamadı; millî sağlık politikasını saptayacak politikalara yönelinme-
di; bunun için gerekli yasalar çıkarılmadı; sadece, temel sağlık hizmetlerinde, "yeşil kart" aldatma
casının arkasına sığınıldı... 
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Şimdi, geriye dönüp, bu Koalisyon Hükümetlerinin son üç yıldan beri neler yaptığına bir ba
kalım : 

Ülkemizde, ebe, hemşire, yardımcı personel açığı, gittikçe artmıştır. Bugün, mevcut sağlık ev
lerindeki ebe sayısı, ihtiyacın yüzde 50'si civarındadır. Özellikle, hastane baştabipleri ve uzman he
kimlere partizanca baskılar yapılmış; haksız yere, yer değiştirme cezası, insafsızca uygulanmıştır. 
Burada sizlere somut bir örnek vermek istiyorum ve Değerli Bakanımızın dikkatine sunuyorum. 

Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi, 25 Mayıs 1993'te baştabiplik görevinden alınarak, 10 
Haziranda Rize'nin Pazar İlçesine tayin edilmiştir. Bu arkadaşın kendisi cerrahtır, eşi de göz mü
tehassısıdır. Aynı şahıs, 10 Eylül 1993'te, Rize'nin Pazar İlçesinden tayinini iptal ettirerek, tekrar 
Bayburt'a tayin edilmiştir. 30 Ekim 1993'te, eşiyle birlikte, Rize Pazar Devlet Hastanesine, tekrar 
tayin edilmiştir. 27 Kasım 1993'te, Rize'ye yapılan bu tayin de iptal edilmiş, eşiyle birlikte, Anka
ra Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesine tayin edilmiştir. Aynı şahıs ve eşi, 3 
Mayıs 1994'te, Ankara Nallıhan Devlet Hastanesine tayin edilmiş; 15 Haziran 1994'te, yani, takri
ben bir yıl içerisinde, son defa, Nallıhan Devlet Hastanesine yapılan tayinleri de iptal edilmiş ve 
bugün, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışmaktadırlar. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)- ANAP'lı mıdır, Sayın Güney? . 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla)- Muhterem arkadaşlarım, mütehassıs iki hekim. Haklarında, cezaî 
herhangi bir soruşturma yok, bir müfettiş soruşturması yok. Bu aile, bu karı koca hekimler, bir yıl 
içerisinde, bu sıralamaya çalıştığım tayinlere duçar olmuşlardır. 

Bu örneği, Türkiye genelinde rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Bu insanlarımız, sadece partizanca, 
bazı il başkanlarının istememeleri neticesinde yerlerinden olmuşlardır ve olmaktadırlar. Hekimlik 
gibi ulvî bir mesleğe hiçbir zaman uygulanmaması -hatta bütün bürokratlara, bütün memurlara as
la uygulanmaması- gereken bu davranışı, huzurlarınızda kınıyorum ve inanıyorum ki, Değerli Ba
kanımız, bu ve buna benzer konulara dikkat edecektir ve bunların takipçisi olacaktır. 

Bu tip tayinlerin sonucunda, hekimlerimizin ve sağlık personelimizin çalışma hevesleri kırıl
makta ve bu yüce meslek, her geçen gün değer kaybetmekte, kalitesi düşmekte ve verimi azalmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, üzülerek söylemeliyim ki, tıp fakültelerine bundan sekiz on yıl ön
cesine kadar, hatta beş yıl öncesine kadar, en yüksek puan alan öğrenciler girerdi; ama, bugün, ar
tık, yüksek puanlı öğrenciler tıp fakültelerini tercih etmiyorlar. 

Şimdi, hastanelerin durumuna bir bakalım: 

Hastalar, hastane kapılarında sürünmektedirler. Aletlerin bozukluğu vesaire bahane edilerek, 
çok ileri tarihlere randevular verilmekte, maalesef, bazı kurumlarda özel hastanelere sevk sahte
kârlıkları devam etmektedir. Hastane masraflarını ödeyemeyenler, hastanelerce yapılan senetlerle 
daha çok mağduriyete ve toplum düzenini bozmaya itilmektedirler. Artık, masraflarını ödeyeme
yen, zaten yüzde 140 enflasyonla ezilen, fakirleşen vatandaşlarımız da, son çareyi, ameliyatı yapı
lan veya tedavisi biten hastalarını, ziyaret saatlerinde hasatanelerden kaçırmakta bulmuşlar ve bul
maktadırlar. 

Sizlere, şimdi, özetle uygulanmakta olan bazı yanlışlıklardan da bahsetmek istiyorum: 

Döner sermayeli hastanelerimiz, özellikle üniversite hastaneleri, 1995 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısında yapılan büyük bir yanlışlık sonucu, son derece kötü ve tehlikeli bir uygulamaya itilmiş
lerdir; şöyle ki: Maliye Bakanlığının önerisiyle, geçmiş yıllarda, tüm döner sermaye işletmelerinin 
aylık gayri safî hâsılalarının yüzde O'la 3'ü arasında değişen payının, Hazineye yatırılması hükmü 
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mevcutken, anlaşılması güç bir sebepten, bu Hazine payı yüzde 10'a çıkarılmıştır ve bunun da pe
şin ve aylık olarak yatırılması öngörülmüştür. Hatta, gecikme olursa, yüzde 12 oranında ceza hük
mü de getirilmiştir. Bu, şu demektir: Döner sermayeli kurumlarda, özellikle üniversitelerde, eğitim 
öğretim hizmetlerinin ve araştırmaların önemli ölçüde aksaması, aynı zamanda, tamirat, araç ve ge
reç temininde birsürü zorlukları beraberinde getirmek demektir. 

Ankara Tıp Fakültesinin çok kısa bîr süre önce açmış olduğu modern acil servisini, bakanla
rımız açtılar, gezdiler, gördüler, ki, son derece modern, son derece çağa uyan bir tesistir. İşte, bu 
tesis ve buna benzeyen bütün tesisler, bu döner sermaye imkânlarıyla açılmaktadır. Eğer siz, döner 
sermaye gelirlerinden Hazineye yüzde 10 oranında bir kesinti yaparsanız, döner sermaye çalışamaz 
hale gelir. Neden, biliyor musunuz; zaten, döner sermayeli kurumlara giden hastaların yüzde 90'a 
yakını, Emekli Sandığına, bakanlıklara mensup olup, resmî yazıyla gelen hastalardır. Devlet hasta
neleri ve üniversite hastaneleri, bu hastaların paralarını bakanlıklardan alamamaktadır; şöyle ki : 
Ankara Üniversitesi Hastanesinin, Emekli Sandığından, şu gün için, 31 milyar alacağı vardır; be
lediyelerden 14 milyar, PIT Genel Müdürlüğünden 4 milyar, Millî Eğitim Bakanlığından 30 mil
yar, İçişleri Bakanlığından 10 milyar, Başbakanlıktan -dikkat edin- 4 milyar, Diyanet İşleri Baş
kanlığından 7 milyar, Yükseköğretim Kurumlarından 13 milyar, Dışişleri Bakanlığından 4 milyar, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 84 milyar, ceman 223 milyar lira alacağı vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar alacağı olan bu kurumlardan, peşin yüzde 10 Hazine payı 
kesmenin anlamını, hepinizin izanına, ıttılaına bırakıyorum. Bu, döner sermayeli kurumların iflası, 
çalışamaması demektir. 

Şimdi, bir başka önemli konuyu, satırbaşı olarak, sizlere izah etmek istiyorum: 

Hepinizin bildiği gibi, 1989 yılında, Anavatan Partisi İktidarı zamanında, tamamlama kursla
rı başlatılmıştı. Bu kurslar, takriben iki yıl süren ve lise mezunlarının devam ettiği, yardımcı sağ
lık personeli yetiştirmek amacıyla açılmış kurslardı. Bu kurslarda başarılı olan gençlerimizin -ki, 
şu anda bunların sayısı 6 bin civarındadır- bugüne kadar, maalesef, herhangi bir yere atamaları ya
pılmamıştır. Üstelik, bunlar, sağlık müesseselerimizin ihtiyacı olan insanlardır; yani, laborantlar, 
röntgen teknisyenleri, çevre sağlığı uzmanları vesairedir... 

Bu insanlarımız, büyük bir yakınma içerisinde, her gün, milletvekili arkadaşlarımızı aramak
tadırlar, zaman zaman eylem yapmaktadırlar; ama, seslerini hiçbir yere duyuramamaktadırlar. 
Önünde sonunda, dönülüp dolaşılıp "bunlar, Anavatan Partisi zamanında bu imtihanlara girdiler, 
kazandılar, bitirdiler, biz, bunları işe almayacağız veya almıyoruz" denildi. Böyle bir anlayış ola
bilir mi?! Bu insanlar, bu gençler, bizim gençlerimiz. 6 binin üzerindeki bu gençleri, devletin ve 
Hükümetin, yükümlüğünü yerine getirerek, görevlerine atamaları şarttır ve gereklidir. 

Muhterem arkadaşlarım, devlette devamlılık vardır; bizim zamanımızda alınan insanların bu
gün işe girmelerinden tabiî ne olabilir; bugün, sizin zamanınızda imtihan kazanan, ama, işe gire
meyen insanların da, yarın, sizden sonra gelecek iktidarlar tarafından işe alınmasından tabiî ne ola
bilir?!. 

Sayın Bakandan, bu konunun takipçisi olmasını istirham ediyorum ve bu konuda, yakında 
Meclisimizin Genel Kuruluna gelecek olan kanun tasarısıyla, mutlaka, bu 6 bin gencimize bu kad
roların verilmesini istirham ediyorum. 

Şimdi, gelelim yeşil karta... Acaba, bu yeşil kart nedir; kim tarafından, nasıl getirilmiştir, ne 
şekilde uygulanmıştır, ülkemize ne getirmiştir, ne götürmüştür. Bana göre yeşil kart, yalnızca bir 
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şov ve seçim mcydanlannda oy toplama aracı olarak kullanılan bir aldatmacadır. Esasen bu, ANAP 
döneminde, Sosyal Yardımlaşma Fonu altında yapılan bir uygulamadır. Hele, daha eskiye gider
sek; Sağlık eski Bakanlarımızdan Sayın İslamoğlu'nun bu kürsüde söylediği gibi, bu, bir fakirlik il
mühaberidir; yeni bir şey değildir; hiçbir şeyi de halletmemiştir; olsa olsa, hatırlı gönüllü kişiler 

. bundan istifâde etmişlerdir. Bazı siyasîlerin, özellikle İktidar Grubu mensubu milletvekillerinin hâ
lâ bu kartı savunmaları, nüfuzlarını kullanarak, bu kartları, daha çok, kendilerine yakın kimselere 
dağıttırarak umut vermelerinden başka bir şey değildir; bizzat kendilerinin de pek fazla bir işe ya
ramadığını bilmelerine rağmen, biraz da siyasî inatlanndandır. 

Size bazı misaller vermek istiyorum. Bugün bu kart, bütün üniversite hastanelerinde geçme
mektedir. Üniversite hastaneleri, devletin yeşil kart nedeniyle kendilerine ödemediği borçlardan 
dolayı bu kartlara itibar etmemektedir. Bugün, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinin, yeşil kart nede
niyle devletten alacağı para 17 milyar 450 milyon liradır. Son bir haftadan beri, Yüksek İhtisas 
Hastanesi gibi, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin de yeni bir protokol yapılıncaya kadar, 
yeşil kartlı hastalara bakmayacağını öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu yeşil kart uygulamasını, biz, acaba nasıl, esaslı, devamlı ve hastalarımızı hastane kapıların
da sürünmekten kurtaran bir araç olarak görebiliriz; bu mümkün mü; kanaatimce, bu mümkün de
ğil. Üstelik, yeşil kart uygulamalarında, zaman zaman, mahallî televizyonlarda ve bazı özel televiz
yonlarda çok hatırlı, zengin insanların da tedavi gördüklerini seyrettik; bunları nemalandırmak, 
isimlendirmek istemiyorum. 

Benden önce konuşan değerli meslektaşım Sayın Ergun Özdemir'in fikirlerine şu açıdan katı
lıyorum: Birinci sağlık projesine alınan iller, kanımca, politik baskılar sonucu seçilmiştir. Bu iller, 
hangi kriterlere göre seçilmiştir; bilinmemektedir. O listeyi tetkik ettiğiniz zaman, doğu ve Doğu 
Karadeniz illerinden hiçbirini göremezsiniz. Acaba, bu iller hangi kriterlere göre seçildi; bunu öğ
renmek istiyorum. 

Bütün bu yanlış, eksik, programsız, günü gün eden uygulamalarla ilgili örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Yapılması gerekenleri, zaman darlığı nedeniyle özetler halinde ifade etmek istiyorum: 

Sayın milletvekilleri, artık, her iktidarın ve bakanın değiştiremeyeceği millî sağlık politikala
rını acilen uygulamaya koyma zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Bunun için, uzun vadede, top
lumun bütün ilgili kesimleriyle (Parlamento, üniversiteler, tabip odaları, sendikalar, işverenler, özel 
hastane temsilcileri, sigorta kurumları vesaireyle) anlaşarak, tartışarak gerekli yasalar süratle çıka
rılmalıdır. 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasasında öngörüldüğü gibi, hastanelerin, ilkönce uygu
lama hastaneleri ve büyük hastanelerden başlamak şartıyla, işletme haline dönüştürülmesi zarurîdir. 

Aile hekimliği müessesesi kurulmalıdır ve mutlaka genel sağlık sigortasına geçilerek, sosyal 
güvencesi olmayan takriben 20 milyonun üzerindeki vatandaşımıza bu sigorta sistemi uygulanma
lıdır. Buna kademeli olarak başlanabilir. Bunun malî yükümlülüğünü, zorluğunu biliyorum; bugün 
yüzde 3,7 olan, Sağlık Bakanlığının genel bütçe içerisindeki payının, yüzde 13 hatta 14 civannda 
olduğu takdirde bunun uygulanabileceğini de biliyorum; ama, bugünkü İktidarı oluşturan partile
rin, özellikle büyük iddialarla işbaşına gelen bu Koalisyon Hükümetinin, genel bütçeden Sağlık Ba
kanlığına yüzde 13-14 pay ayırmasını veyahutda, daha önce dediğim gibi, kademeli olarak bu yo
la gitmesini öneriyorum. Ama, orada da görüyorum ki, yeni hazırlanan kanun tasarısında yine Bi
lecik ve Ankara İlleri pilot bölge olarak seçilmiş. Bunu da, değerli milletvekili arkadaşlarımın dik
katine sunuyorum. 
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Nüfus planlamasına mutlaka gidilmelidir. Ülkemizde yüzde 2,4 olan yıllık nüfus artışının 
kontrol altına alınması elzemdir. Bu konuda ciddî araştırmalar yapılması, gerekli kanunların hazır
lanması, bu sorunun derneklere bırakılmaması ve bu konunun, Sağlık Bakanlığımız tarafından bir 
devlet politikası olarak uygulanması zamanı gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, kısa vadede yapacaklarımız vardır. Kanımca, bunların başında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bekleyen 2514 sayılı Mecburî Hizmet Yasasının mutlaka 
günün icaplarına göre değiştirilmesi gelmektedir. Pratisyen hekimlere uygulanan mecburî hizmet 
kaldırılmalı ve uzman hekimler için bir yıllık mecburî hizmet uygulaması getirilmelidir. 

Hepinizin bildiği gibi, ülkemizde yılda ortalama 5 bin doktor yeniden meslek hayatına atıl
maktadır. Bu rakam, artık bugün ülkemizde doyum noktasına gelmiştir. Bugün, tıp fakültesini bi
tirenler, mecburî hizmeti, bir nevî, kadroya geçmek, maaş almak için bir araç saymaktadırlar. Mec
burî Hizmet Kanununa göre, bu pratisyen hekimler, her ay, takriben otuz veya kırk kişilik bir kura 
çekerler; ama, bu kurada çıkanlardan, ancak beş pratisyen hekim, doğu ve güneydoğu illerine gi
der; geri kalanları, rapor veya muhtelif yollarla bu işin kolayını bulmuşlardır -bunu açıkça ifade 
ediyorum- yani, sahibi olmayan dört beş kişi ancak gider, yirmi yirmibeşi ise, rapor veya muhtelif 
yollarla, işte, üniversiteden veya eğitim veren bir yerden bir kâğıt getirir ve merkezde kalır. Bugün, 
Ankara'daki merkez sağlık ocaklarında bir odada yirmi otuz pratisyen hekim vardır, bir masa var
dır. Bu bakımdan, bu yasanın pratisyen hekimlerle ilgili kısmını mutlaka değiştirmeliyiz. Bunun 
çaresi vardır; şöyle ki: Bakın, güvenlik güçlerimiz bugün güneydoğuya nasıl rahatça gidiyorlar; 
hatta, oraya giden güvenlik güçleri mensuplarımızın, polislerimizin bir kısmı orada sürelerini uzat
mak da istiyorlar; çünkü, onlara yüksek miktarda maaş veriliyor. Biz de, güneydoğuya gidecek olan 
hekimlerimize özendirici maaşlar getirebilirsek, merkezdeki hekimlerden farklı maaşlar getirebilir
sek, aynı olumlu sonucu alabiliriz; aksi halde, mecburî hizmet gibi, zorakî, o günün şartlarına gö
re çıkmış olan ve demin dediğim sakat taraftarıyla bu kanunu uygulamaya devam etmenin, ülkemi
ze bir yarar getireceğine inanmıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşacağım çok şeyler var; ama, sürem çok kısa; fakat, oturumu yö
neten Başkanımızın hekim olmasına da biraz güveniyorum, o bakımdan, sözlerime biraz daha de
vam etmek istiyorum. 

Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26 ncı maddesi değiştirilmiş ve bu sayede, Azerbaycan'da, di
ğer Türkî cumhuriyetlerde, Macaristanda, Fransa'da -ne bileyim; muhtelif yerlerde- ihtisasa başla
yan insanlar, altı ay, bir sene, iki sene -ne ise- sonra tekrar Türkiye'ye gelip, imtihansız olarak ih
tisaslarına devam etmektedirler. 

Şimdi, güneydoğuda, doğuda veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde çalışmış ve sırasını bekle
miş yüzlerce hekim, TUS diye bahsettiğimiz önemli bir imtihana giriyor. Buradaki başarı şansı, yüz
de 10 civarındadır; yani, bu imtihana müracaat eden hekimlerin, ancak yüzde 10'u kazanabiliyor. 

Bu durumda, imkânı olan, parası olan, biraz da torpili olan bir şahıs, Macaristan'a gidiyor ve 
orada herhangi bir dalda muayyen bir süre ihtisasa başlıyor, sonra Türkiye'ye dönüyor, bu imtiha
na tabi tutulmadan, herhangi bir hastanede göreve başlıyor. Bu, haksızlıktır, adaletsizliktir; değer
li Bakanımızın, bu konuyu ciddî bir şekilde takip edeceğine inanmaktayım. 

Şimdi, size, çok küçük bir il olan kendi ilimle ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum. En güzel 
anket, insanların kendi yörelerinde yapılan anketlerdir. Hepinizin bildiği gibi, küçük yörelerde ya-
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pılan anketler, sağlıklı anketlerdir. Şimdi, Bayburt İlinde, şu anda devlet hastanesi yoktur. Bayburt 
İlinde, sağlık merkezi onarılarak devlet hastanesi haline getirilmiştir. 1991 yılında, Anavatan Par
tisi iktidarı döneminde bu ilde, 100 yataklı bir devlet hastanesinin temeli bu ilde, 100 yataklı bir 
devlet hastanesinin temeli, Rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal tarafından atılmıştır ve kaba inşaatı, 
yüzde 10, yüzde 20 civarında bitirilmiştir. Dikkat buyurunuz, sene 1991. Maalesef bugün, bu dev
let hastanesi inşaatı, aynı konumda ve aynı seviyede durmaktadır. Üç yıl içerisinde, bu devlet has
tanesinin, kaba inşaatı dahi bitirilememiştir. 1991'de, bu mütevazı eski devlet hastanesinde, 12 mü
tehassıs hekimimiz vardı ve sağlık kurulu da oluşturulabiliyordu. Bugün, 7 mütehassıs hekimimiz 
vardır. Üroloji, ortopedi ve kulak burun boğaz mütehassısı yoktur ve bu ilimizde sağlık kurulu 
oluşturulamamaktadır. Bu yüzden, insanlar, sağlık kurulu raporu almak için, kışta kıyamette civar 
illere gitmektedirler. Bunun nedeni, Bayburt'taki doktorlara partizanca yapılan tayinler sonucu, he
kimlerin burayı tercih etmemeleridir. Demin size verdiğim misali hatırlayınız. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Bayburt İlinde, 50 sağlıkevi vardır. Bugün, bu sağlık evlerinden 
37'si, ebe olmadığı için kapalıdır. Kendi ilimden vermiş olduğum bu örnekleri, inanıyorum ki, bü
tün Türkiye geneline, özellikle Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya, İç 
Anadolu'ya teşmil etmek mümkündür. 

Sözlerimin başında söylediğim gibi, 48 trilyonluk bir bütçeyle ve bunun da yüzde 80'inden 
fazlasının personel giderlerine giden bir bütçeyle, bu sağlık hizmetlerinin altından kalkmak müm
kün değil. 

Değerli Sağlık Bakanı, meslekten geldiği ve sağlıkla ilgili sorunları bizzat yaşamış olduğu 
için, sağlık konularını çok iyi bilen çok iyi niyetli bir meslektaşımızdır. Kanımca, en büyük şans
sızlığı, bu Koalisyon Hükümeti döneminde, ekonominin batma noktasında olduğu bir zamanda ba
kan olmasıdır. Bu bütçeyle, kendisinden çok şey beklememiz de mümkün değildir; ancak, yukarı
da sıraladığım gibi, kısa vadede yapılması gerekenleri yapabilirse, yani, Sağlık Bakanlığı gibi, in
sanla iç içe olan bir bakanlığa partizanlığı asla sokmazsa ve yine Meclis gündeminde bulunan ve 
sağlık personelinin durumunu iyileştiren kanun teklifini -ki, biz Anavatan Partisi olarak destekli
yoruz- bu Meclisten geçirebilirse, başarılı sayılmış olur. Ancak, bu sağlık personelinin durumuyla 
ilgili kanun teklifinin çıkarılması sırasında, sadece hekimler, ebeler ve hemşireler değil, şoförün
den aşçısına ve odacısına kadar bütün sağlık personelinin dikkate alınması gerektiği kanısındayım. 

Son olarak, şunu içtenlikle ifade etmeliyim ki; bu bozuk ekonomiyle ve günlük hükümet etme 
anlayışıyla, Bakanlığa, değil Sayın Doğan Baran, Lokman Hekim bile gelse, sağlık sorunlarımızın 
üstesinden gelmesi mümkün değildir. 

Bütün bu olumsuz tablolara rağmen, Sağlık Bakanlığı bütçesinin, başta mensubu olmaktan kı
vanç duyduğum sağlık camiasına, bütün yurdumuza, milletimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Güney. 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahsı adına, lehinde, Sayın Mustafa Dağcı; buyurun. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı bütçesi 
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üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. 

1977 yılında toplanan 30 uncu Dünya Sağlık Kurultayında "Hükümetlerin ve Dünya Sağlık 
Teşkilatının, önümüzdeki dönemde başlıca sosyal amacı, 2000 yılına kadar herkesin, sosyal ve eko
nomik açıdan üretken hayat sürebileceği bir sağlık düzeyine erişmesini sağlamak olmalıdır" kara
rı alınmıştır.-Bu karara paralel olarak da, bütün dünyada, 2000 yılına kadar herkese sağlık hareke
ti başlatılmıştır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesiyle, herkesin hayatını, beden ye ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak görevi devlete verilmiştir. Bu görevin birinci derecede yürütücüsü ve sorumlusu da Sağ
lık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığının kuruluş amacı, herkesin hayatının, beden ve ruh sağlığı için
de devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar 
veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek el
den planlayıp, hizmet vermelerini temin etmek olarak belirlenmiştir. 

Etkili ve yeterli bir sağlık hizmeti üretmenin en önde gelen şartı, planlı ve programlı çalışma
dır. Bugün, Sağlık Bakanlığının hizmet üretmek için, tutarlı ve gerçekçi herhangi bir planı ve prog
ramı maalesef, yoktur.; günlük ve palyatif bir çalışma sürdürülmektedir. Ani bir hastalık tehdidi 
karşısında Bakanlık ne yapacağını şaşırmakta, tamamen zuhurata ve hadiselere tabi olunmaktadır. 
Teşkilat hantallaşmış, başıboş bırakılmıştır. Bu, bugünün meselesi değildir; yılların birikimidir. 
Sistem ne merkeziyetçidir ne de ademî merkeziyetçidir; nevi şahsına münhasır acayip bir teşkilat, 
birbirinden kopuk üniteler halinde sürüp gitmektedir. Sistemin adı, hâlâ, sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi ise de, hangi işlerin sosyal ilkelere uygun olarak yürütüldüğü, maalesef, belli değil
dir. Esasen, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kavramının yeniden ele alınmasının, sistemin re
vizyona tabi tutulup, millî bir sağlık politikasına geçilmesinin zamanı gelmiştir ve geçmektedir. 

Sağlık en önemli meselemiz, değişmeyen millî sağlık politikaları olmalıdır diye yıllardır söy
lüyoruz. Maalesef, bırakın hükümetlerin değişmesini; bakanlar değiştiğinde, hatta müsteşarlar de
ğiştiğinde, sağlık politikalarında değişiklikler olmaktadır. Kısaca bu düzenlemelere temas ettikten 
sonra, Sağlık Bakanlığının bahis konusu hizmetlerinin birkaçını da burada belirtmek istiyorum. 

Bugün, bir ülkedeki çocuk ölümü parametreleri, o ülkenin gelişmişliğinin de göstergesi sayıl
maktadır. Çocuk ölümü hızını düşüren birinci derecedeki önlemse, bağışıklama, yani aşılamadır. 
Ülkemizdeki aşılama oranı, maalesef son yıllarda gittikçe düşmektedir. Üzülerek söylemek gerekir 
ki, belli bölgelerde, can güvenliği olmadığı için, bu aşılama daha da aksamaktadır. 

Diğer bir konu, ana ve çocuk sağlığı hizmetleridir; bu da yeterli değildir. Koruyucu sağlık hiz
metlerinde gerileme vardır. Sağlık Bakanlığı, gıda kontrolü hizmetlerini yeterince yapamadığı gi
bi, çevre sağlığıyla da ilgilenememekte, mevcut problemlere çözüm getirememektedir. Sıtma hort
lamış, verem yeniden milletin başına bela olma yolundadır. Beslenme, başta çocuklar olmak üze-

- re, nüfusumuzun büyük bir kesimi için, sorun oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik 
kriz, bu sorunu her geçen gün maalesef, korkunç bir hızla büyütmektedir. Tedavi hizmetleri de, 
hastanelerin sıkıntıları ve ilaç fiyatlarındaki korkunç artış nedeniyle büyük ölçüde gerilemiştir. 
Hastaneler maddî sorun içindedir. Bir zamanlar, hastane döner sermayelerinden, çalışan personele 
prim verilirken, bugün, döner sermayeler hakkında icra takipleri başlamıştır. Genel bütçeden yete
rince ödenek alamayan hastaneler, döner sermayeyi de iflas ettirmişlerdir. Hükümet, tasarruf ted
birlerini, sağlık hizmetlerine de, maalesef, teşmil etmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hastalık, ıstırap ve ölüm kalım meselesidir. Hastalık, ta
sarruf tedbirleri dinler mi, hastalıklar, devlet para vermiyor diye faaliyetlerini tatil eder mi! 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Burası Türkiye... 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Yardımcı sağlık personeli açığı devam etmektedir. Hal böy
leyken, 2 yıllık gündüzlü eğitimle yetiştirilen yardımcı personele iş verilememiştir. Bu hususta, Sa
yın Bakanın güzel çalışmaları olduğunu biliyoruz; kadrolar alınmıştır, bir an önce atamaları yapı
lırsa, hepimiz daha da mutlu olacağız. 

BAŞKAN -Lütfen bağlayınız, bağlamaya gayret ediniz. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Peki, Sayın Başkanım. 

Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin seviyesini yükseltmenin veya yoğunlaştırmanın tek çıkar 
yolu, genel sağlık sigortasıdır. 22 milyondan fazla vatandaşımız sigortadan yoksundur. 8 yıl ikti
darda kalanların, burada bu konuyu, yeni adım atılmaya başlandığı şu günlerde bence tenkit etme
ye haklan olmamalı; 8 yıl önce başlasalardı, bugün bu 22 milyon insan sanırım belli ölçüde ge
nel sağlık sigortasına kavuşurdu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; izniniz olursa, tabiî hu tenkitlerden sonra, bazı önemli gü
zel gelişmelere de kısaca değinmek istiyorum. 

BAŞKAN -Lütfen, biraz çabuk ifade edin. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Sağlık meslek liselerinde, merkezî sınav sistemiyle öğrenci 
alınması, çok önemli bir gelişmedir; kutluyoruz. Sağlık meslek liselerinin kuruluşuyla ilgili yönet
meliğin çıkarılması da çok güzeldir.Böylece, planlı bir çalışma başlatılmıştır. 

Ebelik, hemşirelik eğitiminin liseye dayandırılması gayet güzeldir; ancak, bunu YÖK değil, 
bakanlık yapmalıdır. Sağlık eğitim fakültelerinin kurulması da gurur duyulacak bir hadisedir. Ya
bancı dil bilen hemşireleri mutlaka yetiştirmeliyiz. Bakanlığın, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, he
kimliğin paralelinde, hemşirelikte de branşlaşmaya gitmesi hususunda çalışmalarını duyuyoruz; 
inşallah, en kısa zamanda bunlar gerçekleşir. Yalnız, bu teşkilat yapısıyla, bilhassa, il sağlık mü
dürlüklerinin çalışmasıyla, bu ücret politikasıyla bir yere varmanız mümkün değil. 

Bakınız, illerimizden sadece 12'sinde asil il müdürü vardır; kalanların hepsi vekâleten ati.tr/-
mıştır, hepsi politik olarak atanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, sözlerinizi tamamlayın. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Yerinde kalamayacak bir sağlık il müdürü nasıl çalışma ya
pacaktır? Mutlaka üst düzey yöneticilerin tamamında liyakat aranmalıdır. Yoksa, filan politikacı
nın adamı, filan milletvekilinin yakını genel müdür olarak atanıyorsa, bir yerlere sağlık il müdürü 
olarak atanıyorsa, bundan fayda beklemek mümkün değildir. Sağlık Bakanlığında, Millî Eğitim 
Bakanlığında - bilhassa Sağlık Bakanlığında ve Millî Eğitim Bakanlığında diye vurgulamak istiyo
rum- politik çalışmalara yer verilmemelidir, istismar edilmemelidir. 

Sözlerimi, zaman yetersizliğinden dolayı burada tamamlarken, beni dinlediğiniz için, hepini
ze saygılarımı arz ediyorum, hastalarımıza şifalar diliyorum, bütçenin Bakanlığımıza, ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dağcı. 

Aleyhinde konuşmak üzere, Sayın Saffet Topaktaş; buyurun efendim. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995 malî yı
lı Sağlık Bakanlığı bütçesinin, milletimize, ülkemize, bütçeyi uygulayacak olan Sayın Bakanımıza 
ve Bakanlık bürokratlarına hayırlı olmasını diliyorum. 

Türkiye'de, sağlık hizmetlerinin dağınıklık arz ettiği, yatan, orta ve uzun vadede gerçekleşti
rilecek bir sağlık politikamızın olmadığı, herkesçe bilinmektedir. Gerçi, Türkiye'nin hiçbir konuda, 
adına "millî" diyebileceğimiz uzun vadeli politikaları olduğu ve bunları uyguladığı söylenemez. 

Ülke problemlerini araştıran, ilmî gerçeklere dayalı çözüm yollarını geliştiren, her türlü poli
tik etkiden uzak, özerk bir yapıdaki araştırma enstitüsüne, bugün, her zamankinden daha çok ihti
yacımız vardır. Ancak, bırakın devlet politikamızı, partilere göre değişen, hatta, aynı partinin ba
kanlarına göre değişen politikalar yüzünden, birçok meselemiz çözüleceği yerde, daha da artarak 
devam etmektedir. 

Bu keyfiyetten, sağlık politikamız da nasibini almıştır. İnsanımızın sağlığını emanet ettiği Sağ
lık Bakanlığı, millî bir sağlık politikası oluşturmak ve uygulamak yerine, bakan değiştiriyor. Sağ
lık Bakanlığı, en çok bakan değiştiren bakanlıklarımızdan birisidir. Bu durum dün de böyleydi, bu
gün de böyledir. Bakan değişmekte; ama, halkımızın hastane kapılarında çektiği eziyetler devam 
etmektedir. Anayasamızın 56 ncı maddesinde "herkes sağlıklı ve dengeli bir yaşama hakkına sa
hiptir" denilmektedir. İnsanımızın sağlığını korumak ve sağlıklı bir ortamda hayatını idame ettir
mesini sağlamak, devletimizin önde gelen görevlerindendir; fakat, devletin bu aslî görevi, sürekli 
olarak ihmal edilmiştir. 

1991 seçimleri öncesinde, bugünkü Koalisyon İktidarını oluşturan partilerin vaat ettiklerini bir 
hatırlayalım. Bundan da önemlisi, bundan üç yıl önce, Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, za
manın bakanının vaatlerini şöyle bir gözden geçirelim. Ne demişti Sayın Sağlık Bakanı: "1993 yı
lının Mayıs ayında, mutlaka, genel sağlık sigortasına geçeceğiz, ilçe sağlık müdürlüklerini kuraca
ğız, ulusal sağlık akademisini gerçekleştireceğiz, 16 bölge hastanesi yapacağız, hastaneleri özerk-
leştirip, özelleştireceğiz, aile hekimliği uygulamasına geçeceğiz..." Buna benzer daha birçok vaat
ler vardı; fakat, Sayın Bakan bu sözlerini hayata geçirmek yerine, Sağlık Bakanlığını şahsî propo-
gandasına alet etmiştir; halka verdiği sözleri yerine getirememiştir ve kendisi, başka bir bakanlığa 
atanmıştır. ' 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- 0 ,49 uncu hükümetti. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)-Mustafa Dağcı'ya söyle. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Devamla)- Bu dönemde ne ilçe sağlık müdürlükleri kuruldu ne genel 
sağlık sigortasında bir gelişme sağlandı ne de diğer sözlerden herhangi birisi gerçekleştirildi. Tür
kiye'nin, sağlık gibi en önemli konusunda, üç yılı heba edildi, laftan öteye geçilemedi. Hükümet 
etmek ciddî bir iştir; ancak verilen sözleri yerine getirmekle mümkündür. Bu vaatleri gerçekleşti
recek yasal düzenlemelerin yapılması da, inşallah Sayın Bakanımıza nasip olur. 

Geçen dönemlerde, yardımcı sağlık personeli yetiştirmek amacıyla, sağlık meslek liselerine 
ağırlık verilmiş, bu dönemde de bu politikalara devam edilmiştir. Bunun yanında, geçen iktidar dö
neminde, yardımcı sağlık personeli yetiştirmek üzere eğitime alınan öğrencilerin, eğitimlerini ta
mamlamalarına rağmen, atamaları kısmen yapılmış; fakat, 6 bini bulan öğrencilerin ataması hâlâ 
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yapılmamıştır. Yalnız, Sayın Bakanımızın bu mağdur gençlere sahip çıktığını görmek bizleri se
vindirmiştir. Bugdn, bu durumda olan 6 bin gencimiz, sokakta boş gezmektedir ve atamalarını bek
lemektedirler. 

Devlet devamlılık arz eder. Yardımcı sağlık personeli olmak için, sınava girip belirli bir süre 
eğitim alan gençlerimiz atamalarını beklerken, yeni gelen Hükümetin, bu gençleri tekrar sınava ta
bi tutup sokağa bırakması, devletin devamlılık ilkesine ters değil midir? 

Bir diğer önemli konu da, sağlık meslek liselerimizin yüksekokula dönüştürülmesiyle ilgilidir. 
Bu konuda, üniversitelerle protokol imzalanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Yüksekokula dönüştü
rülen bu liselerimiz, binalarını bölerek, bir taraftan kendi eğitim öğretim hizmetlerini sürdürürken, 
diğer taraftan da ilgili yüksekokul öğretime devam etmektedir. Bu okullar zaman içinde üniversi
telere devredilecektir. 

Bu yıl, söz konusu sağlık meslek liselerine yeni öğrenciler alınırken, diğer taraftan da yükse
kokullar faaliyete geçmiştir; ama, ortaya lise mi, yüksekokul mu, ne olduğu belli olmayan bir ucu
be çıkmıştır. Bu okulları ya devredersiniz ya devretmezsiniz. Hiç, böyle karışık, ne olduğu anlaşıl
mayan, hedefsiz proje olur mu? Bir tarafta yatılı kız öğrencileri okurken, diğer tarafta da gündüz
lü yüksekokul öğrencileri ders görüyor. Aynı binada iki ayn müdür ve personel, iki ayrı yönetim 
var; böyle bir eğitim nerede görülmüştür? Bir kere, iki grubun uygulamadaki amaçlan farklıdır. 
Hangi eğitimci, eğitimi, böyle yaz boz tahtasına çeviren, ne olduğu belli olmayan yetki, disiplin, 
idare gibi kavramları altüst etmeyi başarmıştır. Sayın Sağlık Bakanımızdan, bu çarpık uygulamaya 
el koymasını bekliyoruz. Nitekim, göreve geldikten sonra, sağlık çalışanlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesi için iyi niyetli çalışmalarına şahit olduk. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
deminde bulunan yasa teklifini de destekliyoruz. Halkın sağlığını ilgilendiren diğer yasa tasarıları
nın da Meclis gündemine gelmesini ve bir an önce yasalaştırılmasını bekliyoruz. 

Sayın Bakanımızın, devlet ciddiyetiyle sağlık sorunlarını çözmedeki gayreti, geçmişte gördü
ğümüz, halkın güvenini zedeleyen, oyalayan, kişisel reklama dönük uygulamaları unutturacağına 
inanıyorum. 

Yeşil kart uygulamasındaki yanlışlıkları ve yetersizliği gören ve ifade eden Sayın Bakana ay
rıca teşekkür etmek istiyorum; çünkü, bu konu çok istismar edildi; propagandasına milyarlarca li
ra sarf edildi; fakat, yeşil kartlı hastalar, ödenek yokluğundan kaderlerine terk edildi. 1994 yılı için 
ayrılan yeşil kart ödeneğinin, kifayet etmediği ve takriben 1 trilyon lira açık verdiği bellidir. Bu da, 
sağlık hizmeti veren birimlerimiz için, hizmeti olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktördür. Hal 
böyle iken, 1995 yılı bütçesine konulan 1,8 trilyon meblağın, 1994 yılıyla ters orantılı olduğu bir 
gerçektir. Bu durumda, daha önceleri hastalar hastanelerde rehin kalırken; bundan böyle, hastane
ler, alacaklılar tarafından rehin alınacaktır. Bu sonuç ise, kaybedilen zamanı, hayal kırıklığını, sağ
lık çalışanlarının mutsuzluğunu ve bu konudaki belirsizliği ortaya koymaktadır. 

Sağlık, partilerüstü bir konudur. Bugüne kadar tespit edilen sağlık politikalarının uygulamaya 
geçirilmesi için herkes üstüne düşeni yapmalıdır. Sayın Bakanımızın, özellikle gayri sıhhi müesse
selerin ruhsatlandırılması konusunda ilgili genel müdürlüğün çalışmalarına hassasiyet göstermesi
ni bekliyoruz. Günümüzde, sanayi kuruluşlarının atıklarının sağlığımıza ne denli zarar verdiği or
tadadır. Bu bağlamda, kamuoyunu çok meşgul eden İstanbul'un hava kirliliği konusunda, Küçük-
çekmece'de bulunan Akçimento'nun, halen ruhsatsız faaliyet gösterdiği söylenmektedir. 

Genel olarak baktığımızda, enflasyonun yüzde 137 olduğu bir ülkede, Sağlık Bakanlığına ay
rılan bu ödenekle, sağlık hizmetlerinin, yine istenilen düzeye çıkarılamayacağı bir gerçektir. Büt-
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çesinin yüzde 80'i personel giderlerine ayrılan, yatırımına ise 4 trilyon lira ayrılan bir bakanlığın, 
sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmesini beklemiyoruz. 

Bütün bu olumsuz bütçeye rağmen, sağlık hizmetlerinin içinden gelen bir insan olan Sayın Ba
kanın, bu hizmetlerin yerine getirilmesinde bir avantaj olacağını düşünüyor, bütçenin milletimize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Topaktaş. 

Sayın Bakan, buyurun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Sayın Başkan, Sağlık Bakanlığının 1995 ma* 
lî yılı bütçesinin tümü üzerinde, grupları ve şahısları adına konuşan sayın arkadaşlarımı ve Yüce 
Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Bakanlığımızın 1995 malî yılı bütçesi -burada da söylendiği gibi- 48 trilyon 741 milyar 551 
milyon Türk Lirası olup, ayrıca, 3814 sayılı Yasa gelirlerinden de 1 trilyon 850 milyar lira tahsis 
edilmiş olup, toplam 50 trilyon 591 milyar 551 milyon Türk Lirasıdır. 

Genel bütçe içindeki payı -burada ifade edildiği gibi- yüzde 3,79'dur. Bu pay, elbette ki azdır; 
ancak, biz Hükümet olduğumuzda, kan gölüne dönüşmüş ve iflas etmiş bir Bağ-Kur'u, iflas etmiş 
bir SSK'yı teslim aldık. 

Gene, hepinizin bildiği gibi, 1980 yılından 1992 yılına kadar da Türkiye'nin gündeminde yok
tuk. Şu anda da her dört günde bir KİT'lerin faiz borcu olan 1 trilyon lirayı ödüyoruz. 

Elbette ki, böyle bir ülkede enflasyonu kontrol altına almak mümkün değildir. Eğer, Bakanlı
ğımızın genel bütçeden ayrılan payı yüzde 3,79 ise, gücümüz bu kadara yetmiş olduğundan dola
yıdır değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, ben, geçmişe gitmek istemiyorum, geçmişi karıştırmak istemiyorum. 
Hangi siyasî parti olursa olsun, iktidar olduğunda, muhakkak ki ülkeyi refaha götürecek, vatanda
şı mutluluğa götürecek siyasî ve ekonomik tedbirler alma babında, elinden gelen her türlü gayreti 
sarf etmiştir. Anavatan Partisinin sekiz yıllık iktidarını da burada tenkit etmiyorum; sevapları ol
muştur, günahları olmuştur; ülke yönetiminde taş üzerine taş da koymuşlardır. Allah onlardan da 
razı olsun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sağlık konusu, toplumun her kesimini yakından ilgilendirmesine rağ
men, maalesef, bugüne kadar kalıcı ve tutarlı bir çözüme kavuşturulamamıştır. Sayın Ülkü Gü-
ney'in de ifade ettikleri gibi, bunun sebebi, millî bir sağlık politikasının olmamasıdır: 

Biz, 20 Ekim 1991'de ülke idaresini teslim aldıktan sonra, sağlık alanında, millî sağlık politi
kamızı oluşturduk. Bu politikamızın ana hatları şunlardır: 

1. Sağlık hizmetlerinin aile hekimliğiylc güçlendirilmesi suretiyle, hasta-etkili bir hasta sevk 
zincirinin oluşmasını sağlamaktır. 

2. Hastanelerimizin desantralize edilerek rekabete açılmasıdır. 

3. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna girmesi mümkün olmayan 21 milyon insanı, sağlık açı
sından sosyal güvenceye alacak finansman kurumunun kurulmasıdır. 

Yukarıda saydığım hususlarla ilgili yasa tasarıları hazırlanmış olup, bunlar, bakanlıkların gö
rüşleri alındıktan sonra revize edilerek, Başbakanlık Kariun ve Kararlar Genel Müdürlüğüne ileti-
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lecektir. işte, bu tasarı taslakları, sağlık finansmanı, hastanelerin sağlık işletmelerine dönüştürülme
si ve kurulmasını düşündüğümüz sağlık finansman kurumunun finansmanını açıkça gösteren çalış
malardır. Bunlar, Grup Başkanlarına da verilmiştir. 

Bilindiği gibi, günümüzde, sağlık hizmetleri, teknolojisi hızla değiştiği için, ekonomide en çok 
kaynak tüketen bir sektör haline gelmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, dünyada, sağlıkta en önemli konu hizmetlerin finansmanı meselesidir. 
Hizmetlerin finansmanında uygulanan üç sistem vardır: Birisi, vergi sistemi ya da devletçilik sis
temidir. Burada hizmetten yararlananın her türlü sağlık giderleri genel bütçeden ödenir. İkincisi, 
serbest pazar ekonomisine dayanan direkt sistemdir ki, burada sağlık hizmetinden yararlanan hiz
metin bedelini ödemek suretiyle satın alır. Üçüncüsü, daha ziyade gelişmiş olan ülkelerin kullan
mış olduğu sistemdir ki -yine hepinizin bildiği gibi- bu sistem prim sistemidir, yani sigorta siste
midir. Bu sistemde, hastalanan kişi, almış olduğu hizmetin karşılığı olan bedeli, zamanı ayrılmış 
primlerle öder. 

Türkiye'de ise, sağlık hizmetlerinin finansmanı fevkalade karışık bir yapı arz etmektedir. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olanların -bunların sayısı aşağı yukarı 20 milyonu bulmaktadır-
sağlık giderleri SSK'ca, Bağ-Kur kapsamında olanların sağlık giderleri ise, Bağ-Kur'ca, Emekli 
Sandığına bağlı devlet memurlarının sağlık giderleri genel bütçeden, Türk Silahlı Kuvvetleri men
suplarının sağlık giderleri Millî Savunma Bakanlığından, borsalarda çalışanların, ticaret ve sanayi' 
odaları tarafından ya da bunların teşkil ettiği birliklerde çalışanların sağlık hizmetleri de özel san
dıklardan ve yine özel sigorta şirketlerine kaydolmuş olan ve sayısı aşağı yukarı 1 milyon kişiyi bu
lan vatandaşların da sağlık harcamaları bu ilgilendikleri özel sigorta şirketleri tarafından karşılanır. 
Bunlan böyle alt alta sıraladığımızda, toplam 41 milyonu oluşturmaktadır ve 1994 yılı verilerine 
göre, ülkemizin nüfusu 62 milyondur. Geriye kalan 21 milyon insanın, sağlık açısından hiçbir sos
yal güvencesi yoktur. 

İşte, getirmeyi düşündüğümüz ve "sağlık finansman kurumu" adı altında bahsetmiş olduğu
muz sosyal güvenlik kuruluşuyla, bu. 21 milyon insanı, sağlık açısından güvence altına alacağız. 
Hepinizin bildiği gibi, bu 21 milyon insanın içerisinde ödeme gücü olanlar, sağlık hizmetini öde
mek suretiyle alıyorlardı. Ödeme gücü olmayanlar ise -geçmişte, Anavatan Partisi zamanında- ken
di kaderiyle baş başa kalıyordu. 

Biz, 20 Ekim 1991'de iktidar olduğumuzda, yeşil kart uygulamasını getirdik. Biraz sonra, bu 
yeşil kart uygulamasına, yine temas edeceğim; ancak, bu yeşil kart uygulamasının bir ileri safhası 
ve 21 milyon insanımızı sosyal güvenlik çatısı altına alacak olan sağlık finansman kurumunu oluş
turmak için, her türlü hazırlığı tamamlayıp -biraz evvel ifade ettiğim gibi- huzurunuza, çok yakın
da getireceğiz. 

Sağlık finansman kurumu, Sağlık Bakanlığına bağlı, idarî ve malî yönden özerk, kamu tüzel
kişiliğine sahip, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenen bir kuruluş olacak. Ödeme 
gücü olan primini ödeyecek; ödeme gücü olmayanın prim ya da prim payı devlet tarafından öde
necektir. 

Bu kurum, sağlık hizmeti üretmeyecek; sağlık hizmeti sunmayacak; tahsil ettiği primleri, sağ
lık müdürlükleri aracılığıyla sağlık işletmelerine, yani, hastanelere aktaracak. 

Sağlık finansman kurumu, kaderneli olarak uygulanacak. Uygulamanın başladığı yörelerde, 
yeşil kart uygulaması sistemi otomatikman bu kapsamın içerisine girecek. Emekli Sandığı, SSK, 

- 7 2 1 - I ' ' 



T.B.M.M. B : 5 4 16 ,12 .1994 0 : 4 

Bağ-Kur bir çatı altında toplandığında, sağlık finansman kurumu, genel sağlık sigortasına dönüşe
cek. Genel sağlık sigortasına geçildiğinde, herkes/sağlık hizmetinden ihtiyacı ölçüsünde ve hakka
niyet ilkeleri doğrultusunda, eşit olarak yararlanacak. Şayet, ekstra sağlık hizmeti almak istiyorsa 
ya da çok acil durumlar haricinde, hasta sevk zincirine riayet edilmemişse, ya hizmetin parasını 
ödeyecek yahut da özel sigorta şirketlerinden yararlanacak. 

Değerli milletvekilleri, genel sağlık sigortasına geçildiğinde, hasta ile hastane ve hekim ara
sında, para alışverişi tamamen ortadan kalkacak ve devletin yapmış olduğu sübvansiyon, hizmete 
değil, gerçekten muhtaç olan kişilere yapılacak. 

Genel sağlık sigortasına geçildiğinde de aile hekimliği sistemi oluşturulacak. Aile hekimleri; 
sağlık ocaklarında ve bu ocaklara bağlı aile hekimliği merkezlerinde görev yapacak. Türkiye'nin is
tediği yerinde çalışabilecek, en fazla, 3 bin kişiden sorumlu olacak; hasta, istediği zaman, istediği 
aile hekimini seçecek; aile hekimi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleriyle, ayaktan teşhis, ve 
tedavi hizmetleri verecek; ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak hastalarının ayaktan ya da evlerinde 
tedavisini takip edecektir. Aile hekimi sistemi oluşturulduğunda da 21 bin ya da 22 bin aile heki
mi görevlendirilecektir. 

Hastanelerimizin işletmeye dönüştürülmesine gelince; işletme, kendi gelirleriyle, kendi gider
lerini karşılayacak, personelini kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştıracak, her işletmenin 7 kişi
den oluşan bir yönetim kurulu olacak, işletmenin idarî, malî, hukukî her türlü teknik iş ve işlemle
ri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca, sağlık hizmetleri de sağlık müdürlüğünce denetle
necektir. 

Hastane, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla işletmeye dönüşünce, 
bir defaya mahsus olmak üzere, işletme sermayesi verilecektir. Eğer, böyle bir hastane, arka arka
ya üç yıl içerisinde zarar edecek olursa, özelleştirilecektir; özelleştirilmesi mümkün olmadığı tak
dirde, yakınında, civarında çalışan bir sağlık işletmesi varsa, kapatılacaktır; eğer öyle bir sağlık iş
letmesi yoksa veya yöreye oldukça uzaksa, o zaman, tekrar eskisi gibi, Sağlık Bakanlığına bağlı 
devlet hastanesi olarak sağlık hizmetini vermeye devam edecektir. 

Hastanelerin özerkleştirilmesiyle, önemli ölçüde yükü azalan Sağlık Bakanlığı, bu sefer, koru
yucu sağlık hizmetlerine ağırlık verecek; sağlık politikası üreten ve bunun standardını koyan ve de
netimini yapan bir kuruluş haline gelecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlığımızın gayri safî millî hâsıla içerisindeki payı, 
1982-1991 yılları arasında ortalama yüzde 0,63 iken, bu oran 1994 yılında yüzde 1,51'e ulaşmış bu
lunmaktadır. 

1991'de 300 milyar lira civarında gerçekleşen Bakanlığımız yatırımları, 1992'de 1,5 trilyonu 
aşmış, 1993'te 3 trilyon 400 milyar lirayı bulmuş; 1994 yılının 11 inci ayında da, 3 trilyon 272 mil
yar liraya ulaşmıştır. 

Birinci Sağlık Projesi, 1991 yılında uygulamaya konmuştur. Kapsamındaki 8 ile, bu yıl, top
lam 785 milyar 404 milyon liralık yatırım yapılmış; ayrıca, 183 ambulans dağıtılmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 23 ilimizi kapsayan ve 22 Eylül 1994 tarihinde 
Dünya Bankasınca onaylanan, İkinci Sağlık Projesi de Bakanlar Kurulunca onaylanmış olup, 1995 
yılında uygulanmaya başlanacak; 7 yıllık bir süre içinde, toplam 7,2 trilyon liralık bir yatırımı ön
görmektedir. 
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Aynca, 1994 yılında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 23 ilimize, 277 uzman, 2 
161 pratisyen hekim tayin edilmiş; ekim ayında 120, kasım ayında da 120 uzman hekim, geçici ola
rak gönderilmiştir. Aralık ayının 20'sinde -yani, birkaç gün sonra- 120 uzman hekim tekrar gönde
rilecektir. 1994 yılında mezun olan zorunlu hizmetli 3 000 ebe, hemşire ve sağlık memurunun 1 
598'i yine bu bölgelere atanmıştır. Amacımız, sağlık alanında da bölgelerarası farklılıkları asgarî 
düzeye indirmektir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelimize ait her 
türlü bilgiler, bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bütün bu işlemler, 4 ay gibi kısa bir süre içinde ve 
Bakanlık dışından herhangi bir teknik yardım olmadan; sadece, kendi personelimizin gayretleriy
le tamamlanmıştır. Huzurunuzda onlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Sağlık personelinin istihdam ve özlük haklarını iyileştirme çabaları aralıksız sürdürülmekte
dir. Atama ve nakillerin objektif kriterlere göre yapılması, istihdamda savurganlığa ve büyük şehir
lerdeki yığılmalara son vermek için, 26 Ekim 1994 tarihinde, Kadro Standartları Yönetmeliğini de 
çıkardık. 

Sağlık personelinin dengeli dağılımının temini için, 1981 yılında çıkarılan 2514 sayılı Zorun
lu Hizmet Yasası, onüç yıldır uygulanmasına rağmen, çalışma şartlarının zor olduğu yörelerde he
kim açığını kapatmak, maalesef, mümkün olmamıştır. Bu yörelerde, görevde kalıcılığın, hizmette 
verimliliğin artırılmasının zorlayıcı değil; özendirici tedbirlerle mümkün olacağı gerçeğinden hare
ketle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Teklifi, ko
misyonlardan geçerek Genel Kurulun gündemine gelmiştir. Bu yasa değişikliğinin kabulüyle sade
ce sağlık personelinin özlük haklan iyileştirilmekle kalmayacak, çalışma şartları zor olan yöreler 
özendirilerek, hekim dağılımının dengeli olması da sağlanacaktır. Başlangıçta, sadece Sağlık Ba
kanlığımızın personelini öngören bu yasa tasarısı, Sayın Başbakanımızın emir ve direktifleri istika
metinde bu kapsamın dışında kalan 45 bin doktor ve uzman ve bir o kadar da yardımcı sağlık per
sonelinin bu yasadan faydalandırılması için, verilen bir önergeyle yeniden değişiklik yapılmış, 
özendiricilik nispeti, tasarıdaki halinden yüzde 25 oranında artırılmıştır. Haddi zatında, Genel Ku
rulun gündeminde olmasına rağmen bu tasarının bugüne kadar görüşülmeyişinin sebebi; gerçekten 
düzeltilmesi icap eden bu hususta Sayın Başbakanımızın bizi irşat etmesidir. 

İnşallah bu aralık ayı içerisinde, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık Komisyonundan geçen 
ve sizlerin de oylarıyla kanunlaşacak olan bu yasa tasarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında 
bir önergeyle yapacağımız değişiklikle, pratisyen bir doktor, Ankara'da 14 milyon lira ücret alırken 
-rakamları yuvarlatıyorum- Hakkâri'de 22 milyon lira, Hakkâri'nin bir köyünde ise 24 milyon lira 
maaş alacaktır; artış oranı ise yüzde 70'tir. Yine, bir uzman doktor, Ankara'da 16 milyon lira maaş 
alırken, bu ücret 18 milyon 600 bin liraya çıkarılacak, Hakkâri'de çalışacak bir uzman hekimin ma
aşı, 28 milyon lirayken 32 milyon 648 bin liraya çıkarılmak suretiyle, yüzde 85'lik bir artış sağla
nacaktır. 

Değerli arkadaşlar, kimsenin bir endişesi olmasın; neye söz verilmişse, o yapılacaktır. Biz, ya
pamayacağımız şeylere söz vermeyiz; ama, söz verdikten sonra da onların altında kalmayız. Biz, 
böyle bir anlayışta olan, böyle bir siyasî terbiye görmüş olan bir siyasî partinin mensubuyuz. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1994 yılında sağlık meslek lisesinden mezun olan gündüzlü öğrenciyle, önceki yıllarda ta
mamlama programından mezun olan sağlık memuru teknisyenleri ve 1989 yılında zorunlu göçle 
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gelip Türk uyruğuna girmiş olan ve Bakanlık bünyesinde de çok düşük ücretle sözleşmeli olarak 
çalışan sağlık persorielinin yeniden kadro ihdası için 17 705 kadro alınmıştır; ancak, şu var ki, 657 
sayılı Yasanın 3 üncü maddesinde ek olduğu için, yine, Sayın Başbakanımın irşatlarıyla bir öner
geyle bunu oradan çıkaracağız ve ayrı olarak, 2514 sayılı Yasayla birlikte, önümüzdeki günlerde, 
yine Yüce Genel Kuruldan geçireceğiz ve bu şekilde, pratisyen hekimleri, Sağlık Bakanlığının tek
lifi ve Bakanlar Kumlunun karar vermesi halinde, gerekirse, Zorunlu Hizmet Yasasının kapsamı 
dışında tutacağız, ihtiyacımız olacak olursa, yine, yasanın kapsamı içerisine alacağız; ancak, şuna 
inanıyoruz ki, Hükümetimiz, getirmiş olduğu bu özendirici tedbirlerle, inşallah, bu yasaya ihtiyaç 
kalmadan, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da üç seneden beri getirmiş olduğumuz hizmet
lerin yanı sıra, o hizmet zincirine, sağlıkta da yeni bir halka ekleyecektir. 

Yine, hepinizin bildiği gibi, bu tamamlama programından mezun olanlar 9 600 kişiydi. 1992 
yılında bir imtihan açıldı; bu imtihanı, 9 600 kişiden 552 kişi kazandı; diğerleri kazanamadı; ama, 
devlette devamlılık vardır dedik, hatta, siyasî iktidarlarda da devamlılık vardır dedik; iki senede ve 
Anavatan Partisinin zamanında 1 000'er kişi alındı; üç sene de 3 bin kişi alındı. Biz, inşallah 4 bin 
kişi alacağız değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından-"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca, Bakanlığımızca, Sağlık Kanun Tasansı, Sağlık Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındald Yasa Tasansı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Yasa Tasarısı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının da Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa Tasarısı ile Tababet ve Uzmanlık Tüzüğü Tasansı üzerindeki 
çalışmalarımız, önümüzdeki günlerde, bakanlann görüşüne sunulacak duruma getirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Bakanlığımız, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri 
olmak üzere iki temel hizmeti birlikte yürütmektedir. 2000'li yıllara kadar, çocuk felci hastalığının 
tamamen yok edilmesi, yeni doğan tetanosunun ortadan kaldırılması, sıtma intikaline son verilme
si, bebek ve anne ölüm oranlarının hızla aşağıya çekilmesi, riskli ve istenmeyen gebeliklerin etkili 
aile planlaması yöntemleriyle önlenmesi, verem hastalığının yaygınlığının binde Tin altına indiril
mesi, hedefimizdir. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, bağlamaya gayret edelim. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, 
tedavi edici hizmetlerin maliyeti oldukça yüksektir. Yataklı tedavi kurumlarını kendine yeter hale 
getirmek, genel bütçeden alınan desteği en aza indirmek amacıyla, döner sermaya uygulaması yay
gınlaştırılmaktadır. 

Hastanelerin özerkleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızın bir bölümü de, 3 hastanemizin pilot 
uygulamasıdır. Bu projeyle ilgili kararname, Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 1994 yılı Kasım 
ayı itibariyle inşaat, ek ve tadilat suretiyle 37 hastane ve 1 645 hasta yatağı hizmete girmiştir. Van 
ve Bursa İhtisas Hastanelerinin, 500 yataklı Şanlıurfa Hastanesi ile 400 yataklı Aydın Devlet Has
tanesinin inşaat ve tıbbî donanım çalışmaları sürmektedir. Maliyeti çok yüksek, ancak ülkemiz için 
elzem olan göğüs, kalp ye damar cerrahisi merkezlerinin oluşturulabilmesi amacıyla, İstanbul Gö
ğüs, Kalp ve Damar Merkezinin Belçika Hükümetinden, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinin de, 
Alman ve Japon Hükümetlerinden sağlanan dış kredi reorganizasyon çalışmaları devam etmekte
dir. Fransa'dan sağlanan krediyle de, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara On
koloji Hastanesi Radyoterapi Bölümlerinin donanımları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, 5 il devlet 
hastanemiz eğitim hastanesine dönüştürülerek, ihtisas yapamayan ya da yurt dışına ihtisas için gi
den pratisyen hekimlere, özellikle aile hekimliği uygulamasının yurt sathında yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeşil kart için bugüne kadar 4 418 bin vatandaşımız mü
racaat etmiş, 3 616 bin vatandaşımıza yeşil kart verilmiştir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Hepsi yırtıp atıyor onları. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Ayrıca, yeşil kart almaya hak kazanmamış 
olup da sağlık giderleri ödeme gücünü aşan hastaların tedavi harcamaları için, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışma Fonundan da 358 milyar lira ödenmiştir. Bu fon, Anavatan Partisi zamamnda 
oluşturulmuştur; 1991 yılında 25 milyar lira ödemişlerdir, bugün bu rakam 385 milyar liraya çık
mıştır. 

Biz diyor muyuz ki, siz, bu fonu niye oluşturdunuz diye. Geçmişte ödeme gücü olmayanların 
hastane kapılarındaki çaresiz hallerini ne çabuk unuttuk? Tedavi ücretlerinin senetle taksite bağlan
dığı, harp gazilerinin rehin tutulduğu, ölülere ipotek konduğu zamanları ne çabuk unuttuk? (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Elbette, hafiza-i beşer, nisyan ile malûldür; ama, biz, o yeşil kartı çıkarmak suretiyle, "ben fa
kirim, ben fakirim" diye ikide bir fakirliğini tescil etmesin, başhekimin de merhametine sığınma
sın istedik ve yeşil kart uygulamasını başlattık, kötü mü yaptık? (DYP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)- Yeşil kart zenginliğin belgesi olmuştur Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Bunun, nihaî bir şekil olmadığını her za
man söyledik; şimdi de, 50 nci Hükümet, onbeş senedir sakız gibi çiğnenen, Sağlık Finansman Ku
rumunu oluşturuyor; bu ikinci aşama. Bununla da iş bitmiyor, bir de üçüncü aşama var; o aşama 
da, SSK'nın, Bağ-Kur'un, Emekli Sandığının tek bir çatı altında toplandığında oluşturulacak olan 
genel sağlık sigortası kurumudur. 

Ama, Sayın Başbakanıma söyledim "Bizim, bu sosyal güvenlik kuruluşlarının birleştirilmesi
ni, bir çatı altında birleştirilmesini beklemeye vaktimiz yok" dedim. "O zaman, yolun açık, hadi 
otur çalış, seni bunun için Sağlık Bakanı yaptım" dedi. (DYP sıralarından alkışlar) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Yeşil kartla sokağa atılanlar ne olacak? 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)^ 1994 yılında, yeşil kartlı 661 hastaya, kişi 
başına ortalama 200 milyon liraya mal olan kalp ameliyatı yapıldı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen bağlayalım; çünkü, vaktiniz doldu. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Sokaklara atıyorlar, sokaklara, yeşil kartlıları süründürüyor
lar. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Yeşil kartlı 20 hastaya beheri, ortalama 750 
milyon lirayı bulan böbrek nakli ameliyatı, yine 1,5 milyar lira ödenmek suretiyle, yeşil kart sahi
bi Konya'lı Aydın Koçak'a, karaciğer nakli yapıldı ve bu vatandaşımız halen yaşamaktadır. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)- Bir fakir fukara fonu kurun da, millet istifade etsin. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla)- Sağlık Finansman Kurumu yürürlüğe gir
diğinde yeşil kart kapsamında olanlar, doğrudan sisteme dahil edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kendime ayrılan zamanı daha fazla geçirmek istemiyo
rum. Halen, Bosna-Hersek'ten ülkemize belirli aralıklarla gelen hastaların; İstanbul Bosna Hasta-



T.B.M.M. B : 5 4 16 .12 .1994 0 : 4 

nesinde tedavilerinin yapılmasına devam edilmektedir. 1995 yılında da Ankara'da, Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa Bölge Projesi Merkezinin kurulacağını buradan ifade etmek isterim. 

Görüşlerinize sunduğum Bakanlığın 1994 yılı çalışmaları, Hükümet Programında belirtilen 
hedefler doğrultusunda, kıt kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanma gayreti içerisinde yerine ge
tirilmiştir. Amacımız, halkımızın, sağlık hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmasını sağla
maktır. 

Sözlerime son verirken, ülkemizin sağlık hizmetleri alanında, gece gündüz demeden, büyük 
özveri ve gayretle çalışan her kademedeki personelimize teşekkür eder, 1995 yılı Bakanlığımız büt
çesinin Yüce Milletimize ve devletimize h'ayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. > 

Sayın Osman Develioğlu; buyurun. 

Sayın Develioğlu, vaktimiz bir hayli azalmıştır; size ayrılan zamam iyi kullanmanızı rica ede
ceğim. 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sağlık Bakanlığımızın 1995 yılı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimi arz etmeden önce, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Şuana kadar konuşan arkadaşlarımız, Bakanlığımız bütçesi üzerinde olumlu olumsuz epeyce 
şey söylediler; Sayın Bakanımız, yaptıkları çalışmaları bizlere arz ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, devletimizin temel işlevlerinden olan sağlık, millî eğitim, millî savun-. 
ma gibi hizmetler, vazgeçemeyeceğimiz hizmetlerdir; ancak, bu hizmetlerin yapılabilmesi için te
mel problem, hepimizin de bildiği gibi, finansman sorunudur. Ülkemizde yaşayan 62 milyon insa
nımızın beden ve ruh sağlığı açısından korunması, sağlıksız ortamdan.uzaklaştırılması, bir bakan
lığın üzerine yüklendiği takdirde, haliyle, zaman zaman, dengeli bir hizmet dağılımı olamamakta
dır. 

Hizmetin dengeli yapılmasında veya kaliteli hizmet verilmesinde, en önemli hususlardan bir 
tanesi, hepimizin bildiği gibi, personeldir. Sağlık hizmetinin oluşmasında birinci derecede rol oy
nayan sağlık kesimi çalışanlarımızın maaş ve özlük haklarının düzeltilmesiyle ilgili tasarı, Sayın 
Bakanımızın da bahsettiği gibi, geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiştir, Tür
kiye Büyük Millet Meclisimizin Genel Kurul gündemindedir. Bu doğrultuda, bütün siyasî partile
rimizin destek vermesini arzu etmekteyiz. Sağlık hizmetinin oluşmasında vesile olan, yardımcı hiz
met birimlerinde görevli personelin özlük haklarının düzeltilmesine de, azamî ölçüde dikkat edil
melidir. 

Bakanlık merkez teşkilatında veya taşra teşkilatlarımızda çalışan insanlarımızın, genelde, bil
gi, beceri ve liyakat ölçüsünde değerlendirildiğini görmekteyiz. 

Bize göre, semt polikliniklerinin sayısı artırılmak suretiyle, ihtisas hastanelerindeki yığılma
nın önüne geçilmelidir. Fakülte ve ihtisas hastanelerimizdeki izdiham nedeniyle, önemle araştırıl
ması gereken bazı ciddî vakalar, zaman zaman gözden kaçabilmekte; bu da, üzücü neticelere ypl 
açmaktadır. 

- 726 -



T.B.M.M. B : 5 4 16 .12 .1994 0 : 4 

Kırsal nüfusa yeterli sağlık hizmetinin verilemediğini hepimiz bilmekteyiz; ancak, Sayın Ba
kanlığımıza Milliyetçi Hareket Partisi olarak, diğer bazı bakanlıklarda tavsiye ettiğimiz-gibi sağlık 
hizmetlerinin, kırsal kesimde de istenen ölçüde verilmesini sağlayacak tarım kentleri projesinin uy
gulanmasını tavsiye ediyoruz. 

Tarım kentleri projesinde, hepimizin bildiği gibi, kimi yerde üç beş köy, kimi yerde üç beş 
mezra ile birlikte dokuz on köy, bir merkezî köye sağlıklı ulaşım vasıtalarıyla bağlanmakta, sağlık, 
eğitim, kooperatif, bankacılık hizmetleri gibi temel hizmetler, merkez köyde yoğunlaştırmak sure
tiyle, hem az miktarda bir fınans kaynağı ve az miktarda bir harcamayla sağlık hizmetinin veya di
ğer devlet hizmetlerinin götürülmesi sağlanmakta hem de dengeli bir dağılımın gerçekleştirilmesi 
mümkün olmaktadır. 

Geçmişte olduğu gibi, aşı kampanyalarının yıllık süratli bir şekilde dengeli bir şekilde yurt sat
hında devam ettirilmesinde zaruret vardır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalarla, özellikle ih
barı mecburî hastalıklarda, çocuk hastalıklarında, morbidite ve mortalite oranının yüzdesinin düş
müş olması hepimiz için sevindiricidir. Gerçi, bazı kaynaklar tüberkülozu tekrar hortladı gibi gös
teriyorsa da biz, bunun doğru olmadığını gerçekte biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ilaç araştırma geliştirmesine ülkemizde gereken önemin verilmediğini 
söylemek istiyorum. Zira, şu anda, Türkiye'nin çevresinde, çok güzel bir Türk cumhuriyetleri pa
zarı oluşmuştur; Önümüzde bir Ortadoğu pazarı vardır. Yakın tarihimize kadar, hammaddesi dahil, 
bütün ilaçlarını yurt dışından satın almakta olan Türkiye, ülkemizde gelişen ilaç sanayiyle, yurt dı
şına ilaç ihracatını birkaç milyon dolarla başlamak suretiyle 100 milyon dolarlar seviyesine kadar 
yükseltmiştir. • 

GATT'a imza koyan ülkemizde, Dünya Ticaret Örgütünün istekleri doğrultusunda, önümüz
deki günlerde, bu Yüce Meclisten patent yasasının bir an önce çıkmasını istenilmektedir. 

Bütün siyasî partilerimizden ve Sayın Bakanımızdan istirham ediyorum, patent yasa tasarısı 
görüşülürken, ilaçta patent konusu gündeme geldiğinde, Türkiye olarak, mutlaka, diğer birçok ül
kede olduğu gibi, ilaçta patente geçiş için on yıllık yasal hakkımızı kullanmalıyız. Çünkü, Türki
ye'de, özellikle ilaçta, patente geçiş için süreyi kısa tutmamız halinde, Avrupa Topluluğu, Türk 
cumhuriyetleri ve Ortadoğu pazarını olduğu gibi kapacak ve Türkiye, henüz genel sağlık sigorta
sına geçemeden, kullandığımız, mevcut patentsiz ilaçların fiyatı şu anda 100 lira ise bir anda 600 
liraya çıkacak. Çünkü, patentli ilaçla yerli ilaç arasındaki fark, yüzde 100 ilâ yüzde 600 arasında 
değişmektedir. Bu, ülkemizin geleceği açısından fevkalade önemli bir konudur. Bu konuda, Yüce 
Meclisin dikkatini çekmekte yarar gördüm. 

BAŞKAN-Bağlamaya gayret edelim... 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)-Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Yasasının 52 nci maddesinin ikinci fıkrası, geçtiğimiz gün
lerde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Türk Eczacıları Birliği yasa tasarısı, şu anda, 
Meclis Genel Kurulumuzun gündemindedir. Bu tasarı yasalaştırılamadığı için, TEB, şu anda mün
fesih duruma düşmüştür. Açık söylüyorum, bu konu, 17 eczacının bulunduğu 19 uncu Dö
nem Parlamentomuzda, biz eczacıların utanacağı, mahcup olacağı bir konudur. Sayın Bakanımızın 
da dikkatlerini bu konuya çekmekte yarar görüyorum. 
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Sayın Bakanımızı ve personelini, taşra teşkilatlarıyla birlikte, genel sağlık sigortasıyla ilgili ve 
Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin rasyonel dağılımıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı 
kutladığımı belirtmek istiyorum. 

Bir de, bütün Türk cumhuriyetlerini içine alacak şekilde, Türk dünyası tıp akademisi mutlaka 
kurulmalıdır ve bu akademinin genel sekreteryası Türkiye'de olmalı; her Türk cumhuriyetinde, 
bağlı bir birim oluşturmak suretiyle, sağlık hizmetlerinde, sağlık ilminde, sağlık tekniğinde -hiç de
ğilse dil birliğine geçeceğimiz önümüzdeki yıllarda- birlik ve bütünlük sağlama doğrultusunda ilk 
adım Türkiye tarafından atılmalıdır diyorum. 

1995 yılı Sağlık Bakanlığımız bütçesinin, bakanlık camiamıza, ülkemize, milletimize hayırlı 
hizmetlere vesile olması dileklerimi tekrarlıyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Develioğlu. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. ("Sorumuz var Sayın Baş
kan" sesleri) 

Soru sormak isteyenlerin isimlerini tespit edeceğim. 

Soru sormak isteyenleri okuyorum: Sayın İbrahim Özdiş, Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Hasan 
Akyol, Sayın Hannan Özüberk, Sayın Leyla Yeniay Köseoğlu, Sayın Ahmet Remzi Hatip, Sayın 
Salih Kapusuz, Sayın Faik Altun, Sayın Feyzi îşbaşaran, Sayın Mustafa Ünaldı, Sayın Mehmet El-
katmış, Sayın Kemallettin Göktaş, Sayın Faruk Saydam, Sayın Mustafa Dağcı, Sayın Saffet Topak-
taş, Sayın Ali Kemal Başaran, Sayın Yaşar Eryılmaz, Sayın Mehmet Sevigen, Sayın Abbas İnce-
ayan, Sayın Halit Dumankaya, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın Hasan Dikici. 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 

Sorular, kısa ve net olacak. 

Sayın İbrahim Özdiş, buyurun. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularımı yö
neltiyorum. 

1 - Tüm sağlık meslek örgütlerinin katılacağı bir komisyonda, ulusal sağlık politikasının oluş
turulmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Bu, ne aşamadadır? 

2- 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Yasasının bir an önce, yeniden görüşülmesiyle ilgili ne 
düşünüyorsunuz? 

3- İlaç ödemelerinin, 5 Nisan 1994 kararnamesiyle alınan tasarruf tedbirlerinden çıkarılması 
konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

4- Serbest eczaneler için, vergilendirme koşullarının yeniden düzenlenmesi konusunda bir ça
lışmanız var mıdır? 

5- Sağlık personelinin tutmuş olduğu nöbetlerin, günümüz ekonomik gerçekleri göz önünde 
bulundurularak, yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? 

6- Tüm sağlık elemanlarının ve eczacıların özlük haklarının verilmesi, kamu eczacılarının gö
rev ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar ne zaman sonuçlandırılacaktır? 
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Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Coşkun Gökalp; buyurun. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sağlık meslek lisesinden mezun olanlar ne zaman işe başlatılacaktır? Lise mezunu olup da, iki 
yıla yakın kurs gören ilgililerden yaklaşık 10 bin kişi başanyla bu kursları bitirmiştir. Bunlardan 3 
bin kişi işe başlamış, geriye kalanlar ne zaman işe başlayacaktır? 

Kırşehir'deki sağlık meslek lisesinin ismi, sağlık meslek yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. 
Üniversite sınavında tercih de yapıldığı halde, bu okula bir tane öğrenci alınmamıştır; bunun nede
ni nedir? • • 

Özel devlet ve sigorta hastanelerinde ilaç alımı ve hastaya verilmesindeki yanlış uygulamala
rın önlenmesi, denetlenmesi yönünde bir çalışma var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Leyla Yeniay Köseoğlu ve Sayın Hasan Akyol suallerini yazılı sunmuşlardır; teşekkür 
ederim. 

Sayın Hasan Akyol'un sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanlık makamına aşağıdaki sorularımın iletilmesini 
saygıyla arz ederim. 

1. Birinci Sağlık Projesinde, Batı Karadeniz illerinden Bartın, Zonguldak gibi illerin hiçbiri
sinin olmamasının sebebi nedir? 

2. Ankara'ya en çok hasta şevkinin bu iki ilden olduğunu biliyor musunuz? 

BAŞKAN- Şimdi, Sayın Leyla Yeniay Köseoğlu'nun sorusunu okutuyorum: 

Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sorum var. 

Bugün için belki en tehlikeli sağlık sorunu, bilhassa büyük şehirlerde görülen, gençlerin, çe
şitli alışkanlıklara bağımlı oluşudur. Yüzde 65'i genç olan nüfusumuzu bundan kurtarmak ve teda
visini de yaptırmak için, Sağlık Bakanlığında çeşitli kuruluşlar oluşturmak düşüncesindeyim. Tek 
başına Bakırköy Hastanesi kâfi değildir. Bununla ilgili olarak çalışmalarınız ne durumdadır? 

Saygılarımla. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Hannan Özüberk; buyurun. 

HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın Başkan, zatı âlinizin aracılığıyla, Sağlık Bakanlı
ğından sorularım var; bu sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Gaziantep Devlet Hastanesinin diyaliz binası hazır; makineleri ne zaman gönderilecektir? 

2. Kilis, Nizip ve İslahiye devlet hastanesi, sağlık ocakları oldubitti çok düşük kapasiteyle gö
rev yapmaktadır. Buralara ne zaman takviye yapılacaktır? 
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Arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Sağlık Bakanınca ce
vaplandırılmak üzere, şu sualleri takdim ediyorum. 

1. Doğuda ve geri kalmış pek çok yöremizde, özellikle Konya yöremizde, sağlık ocağından 
mahrum pek çok yerimiz, beldemiz olduğu bir dönemde, İstanbul'da, nüfusu 1 500 olan Kilyos'ta, 
iş olmadığı için kapatılan sağlık evinin yerine, merkezî bir arsada, 1993 fiyatlarıyla 9,5 milyar mu
hammen bedelli bir sağlık evi inşaatı için hafriyat yapılmış. Bugünkü bedeliyle belki 18 milyar li
ra olacak olan böyle bir hastane, 15 kilometre ilerisinde, Sarıyer'de, her türlü sağlık tesisi olan bir 
yerde niçin yapılıyor? Basın, bunun, Kilyos'taki üst düzey kimselerin, arsalan ve villalarının daha 
değerli olması için yapıldığını söylemektedir; doğru mudur? 

2. Yeşil kart sahibi hastalar, bir ikinci hastaneye sevkedildiği takdirde, bu hastane, masrafla
rını birinci hastaneden tahsil etmek durumunda bulunduğundan, ilk hastane tarafından, bunu dev
letten alamayacağı hesabıyla, sevkedilmemesi cihetine gidildiği söylenmektedir; doğru mudur? 

Arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 

SALİH KAPUSUZ ( Kayseri)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanın, aşağıdaki sorularımı cevap
landırmasını rica ediyorum. 

1. Türkiye şartları açısından, sağlık için, vakıf çalışmalarının devreye sokulması önem arz et
mektedir. Hükümetimizin ise, vakıflarla ilgili, çıkarılmak üzere bulunulan kanunla, değişik adım 
atma eğilimi vardır. Bu konuya Sağlık Bakanlığımız nasıl bakmaktadır? 

2. 1994 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olan Sayın Bakanımız, özellikle sağlık sigor
tasının kademeli olarak uygulamaya konulacağından bahsetmişlerdi. Şu anda kendileri bakan olarak 
Hükümette yer alıyorlar; acaba bu uygulama ne zaman başlayacak, ne zaman tamamlanacaktır? 

3. Kayseri İli ve ilçelerindeki hastane, sağlık ocağı ve sağlık evlerinde doktor, ebe ve hemşi
re olarak pek çok elemana ihtiyaç vardır. Acaba, bu eksiklerin tamamlanması konusunda bir prog
ramları var mı; ne zaman tamamlayacaklardır? 

4. İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu bir genelgeyle, köylerde dahi içki satanlar için ruh
sat verme uygulamaları başlamaktadır. Toplumun sağlığı açısından, Sağlık Bakanlığının, ilgili Ba
kanlıkla konuyu müzakere etme düşünceleri var mıdır? 

Sorularımı arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Ünaldı, buyurun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, delaletlerinizle, sorularımı arz ediyorum: 

1. Ameliyat sonrası enfeksiyonlarının nispeti, diğer dünya ülkelerine göre ne kadardır; farklı
lığın sebepleri nelerdir ? 
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2. Türkiye'de ne kadar hemodiyaliz hastası vardır, ne kadar hemodiyaliz cihazı vardır; ihtiyaç 
karşılanabiliyor mu? 

3. Acil servislerdeki problemlerin halli için projeleriniz var mıdır? 

Diğer sorularım sorulduğu için tekrar etmiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Faik Al tun, buyurun. 

FAİK ALTUN (Antalya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan sorumun ceva
bını bekliyorum. 

Antalya bölgesinde, turistlere, uluslararası anlamda bir sağlık hizmeti verilememektedir. Yük
sek teknikte ve seviyede bir turizm projesine uygun sağlık hizmetlerinin, turizm bölgesinde uygu
lamaya konulması için bir çalışma yar mıdır? 

Sorumun cevabını bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Elkatmış; buyurun. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşchir)-Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma şu sorula
rı sormak istiyorum: 

Nevşehir Devlet Hastanesinin temeli, 1991 yılı mart ayı içerisinde atıldı ve gerek 1991 gerek 
1992 ve gerekse 1993 yatırım programlarında, bu hastanenin 350 yataklı olacağı karara bağlanmış
ken, 1994 yatırım programında, 250 yatağa düşürülmüştür ve bugüne kadar hastane için herhangi 
bir şey yapılmamıştır. Yatak sayısı 350'den, 250'ye neden düşürüldü? Bunun sebebini öğrenmek is
tiyorum. 

Ayrıca, 1995 yılında, bu hastanenin yapımı için ne kadar ödenek ayrılacak? Onu öğrenmek is
tiyorum. 

Nevşehir Devlet Hastanesinin yanma, halkın da katılımıyla, bir dernek tarafından, bir diyaliz 
merkezi yapıldı, faaliyete geçmeyi bekliyor. Bu diyaliz merkezine, Bakanlığınızca ne kadar yatı
rım yapılması ve ne zaman faaliyete geçirilmesi düşünülüyor? 

Arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Göktaş; buyurun. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan aşa
ğıdaki sorularımın cevaplandırılmasını, saygılarımla arz ediyorum. 

Bilindiği gibi, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde AİDS hastalığı çok yaygındır. Bu ül
kelerden Sarp Sınır Kapısı aracılığıyla Karadeniz Bölgesine gelen bayanlarda yapılan muayeneler 
sonucu, AİDS hastalığı tespit edilenler olmuştur. Bu nedenle, bölge, AİDS hastalığı tehdidi altın
dadır. O bölgeye giden vatandaşlarımızdan bazılarına eliza testi uygulanmaktadır. 
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Şimdi, Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyorum: Bizim bölgemize gelen bayanlara AİDS 
hastalığı açısından eliza testi uygulanacak mıdır; böyle bir test yapmayı düşünüyorlar mı? 

Diğer bir sorum: Karadeniz Bölgesinde, son yıllarda kanser vakalarında fevkalade büyük bir 
artış gözükmektedir. Bu nedenle, Sayın Bakanın, sayın Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, Karadeniz 
Bölgesindeki kanser hastalığının artış nedenlerini tespit etmek için bir çalışmaları var mıdır; böyle 
bir çalışma yapılmasını düşünüyorlar mı? 

Başka bir sorum: Trabzon ilimize bir onkoloji hastanesi açılmasını düşünüyorlar mı? 

Diğer bir sorum: Trabzon İli Hayrat ilçesi Balaban beldesine, şu anda, 2 doktor tayin edilmiş 
bulunmaktadır. Yalnız, bu belde sağlık ocağında, takriben dört beş aydır doktor bulunmamaktadır. 
Bu doktorlarımız nerededir? Bu doktorları görevine göndermeyi düşünüyorlar mı? 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 

Sayın Işbaşaran?.. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)-Sayın Başkan, Işbaşaran mı, Başaran mı? 

BAŞKAN- Ali Kemal Başaran var zaten; Feyzi Işbaşaran ya yanlış yazılmış, yahut söz iste
miş, gitmiş. 

Buyurun Sayın Başaran. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana bir soru da 
ben sormak istiyorum: Benim soracağım sorunun bir kısmını Sayın Göktaş sordular; benim sorum 
da aynı mealde olacaktır. 

Sayın Bakanım, Trabzon'da, çok eskiden göğüs cerrahi hastanesi olarak yapılmış bir hastane
miz vardır. Bu hastane, daha sonra üniversite hastanesi olarak görev yapmıştır. Üniversite hastane
si, şu anda kendi binasına taşınmıştır. Bu hastane bir ara, sağlık meslek yüksekokulu olarak kulla
nılmak istenirken, zannediyorum ondan da vazgeçilmiş, şu anda atıl vaziyette durmakta olan bir 
hastanedir. Trabzon'un, Doğu Karadeniz Bölgesinin büyük bir ili olması nedeniyle, bu hastaneyi, 
bir onkoloji hastanesi olarak değerlendirmeyi düşünür müsünüz? 

Sayın Göktaş'ın da belirttikleri gibi, gerçekten, son yıllarda Doğu Karadeniz'de, kanser, çok 
fazla görülen bir hastalık haline gelmiştir. Eğer bu konularda yardımcı olursanız, bu konularda dü
şünüp de bir karar vermeniz söz konusu olursa memnun oluruz. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Abbas İnceayan; buyurun. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma iki soru sor
mak istiyorum. 

1. Bolu'nun yetiştirdiği büyük hayırsever İzzet Baysal tarafından, Bolu'da 300 yataklı bir has
tane yaptırılıp hizmete verilmiştir. Bu hastanemizin bir Sağlık Bakanımız tarafından ziyaret edil
mesinde büyük fayda vardır; çünkü, bu hastanemizin yol sorunu vardır. Bu hastanemizin diğer nok
sanlarının da Sayın Bakanımız tarafından yerinde görülmesi düşünülmekte midir? 
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2. Eski devlet hastanemiz şu anda boş bulunmaktadır. Malumunuz, Bolu, bugünkü otoyol ve 
eski E-5 Karayolu üzerindedir. Trafik canavarı, ilimizde birçok kazalara, hem ölümlere hem de ya
ralanmalara sebep olmaktadır. Boş olan bu hastane binasının Bakanlığımızca acil trafik hastanesi 
olarak açılması düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. * . ' 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Eryılmaz; buyurun. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)- Sayın Başkanım, delaletinizle. Sayın Bakana iki sorum olacak. 

1. UNICEFin dünya ülkeleri arasında yaptığı sıralamada, Türkiye, son yıllarda hızla gerile
mektedir; bulaşıcı hastalıklar ilerlemekte, buna mukabil bağışıklama sistemi bu hıza ayak uydura-
mamaktadır ve elimizdeki verilere göre, bu oran son üç yılda yüzde 80'lerden yüzde 50'lere düş
müştür. Sayın Bakan, acaba, bu rakamlar doğru mudur? Doğruysa, gerekçelerini istirham ediyo
rum. 

2. Sayın Bakan konuşmalarında kısmen değindiler; son günlerde aldığımız basın kaynaklı du
yumlar, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bazı hastanelerin özelleştirme veya özerkleştirme progra
mına alındığıdır. Bu programa alman hastanelerin sayısı nedir ve hangi sistem ve yöntemle özel
leştirme veya özerkleştirme yapılacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Saydam; buyurun. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana sorumu arz ediyo
rum : 

Bugün, yurdumuzun en ücra köşelerinde, sağlık ocaklarında, hastanelerde, binlerce, milyon
larca vatandaşımıza hizmet veren, mecburî hizmetlerini yapan tıp doktorlarına teşekkür ediyorum 
ve Sayın Bakana soruyorum: Yurdumuzda büyük bir özveriyle çalışan bu sağlık mensuplarının üc
ret durumu, malumunuz, içler acısıdır, Bugün, yılda sadece 4 bin dolar alan doktorlanmızın ve ti;r,ı 
sağlık çalışanlarının Meclis gündeminde olan ücretleri, Hükümetimizin ne zaman himmetine muz-
Har olacak, çileleri ne zaman dolacak ve ücretleri yükseltilebilecektir? Bizim de gönülden destek
lediğimiz, gündemdeki yasa tasarısı, ivedilikle ne zaman görüşülebilecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana birkaç sorum 
olacaktır. 

Sayın Bakanın kürsüde söylediklerinden, hastaneleri ziyaret etmeyen bir milletvekili olsay
dım, ben de çok mutlu olacaktım; ama, Sayın Bakanın konuştuğuna, kendi personeli de bıyık altın
dan gülmüştür herhalde. 

Sorularım şunlar: 

l- ANAP döneminde çok büyük bir aşı kampanyası başlatmıştık, niçin bundan vazgeçtiniz? . 
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2- 1994 yılında, Anadolu'da, kaç ilde, kaç çocuğumuz aşılanmıştır? 

3-Kaç kişiye verem taraması ve verem aşısı yapılmıştır? 

4- Sıtma yine hortluyor; 1994 yılında, bu konuya ne kadar para sarf edildi; kaç kişi sıtmaya 
yakalandı ve kaç kişiye sıtma aşısı yapıldı? 

5- Hindistan'da ortaya çıkan veba salgınından sonra, bu hastalıktan, Türkiye'nin etkilenmeme
si için, hangi tedbirler alınmıştır? 

6- Kaç kişi, o meşhur yeşil karttan istifade etmiştir; tek tek isim ve adres vererek açıklar mı
sınız? Yeşil karttan, sadece, iktidar partilerinin il başkanları ve ilçe başkanları istifade ettikleri için, 
onları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen, suallerinize devam edin. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın,Başkan, ben, gayeli soruyorum. 

7- Yeşil kart dağıtımı törenlerine 2 yılda ne kadar harcama yapıldı? 

8- Yeşil kartlı hayat devam edecek mi; yoksa yürürlükten kaldırılacak mı? Zaten, fiilen yürür
lükten kalktı. 

9- Kartal Devlet Hastanesini, tıp fakültesine çevirmeyi düşünüyor muşuz? Çok geniş bir ara
zisi vardır ve Anadolu yakasında da böyle bir fakülte yoktur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 

Sayın Mustafa Dağcı, buyurun. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkanım, bir sorum var, arz ediyorum. 

Aile planlaması, bugüne kadar hangi illerimizde ve kaç kişiye yapılmıştır? Bundan sonraki 
plan ve program nedir.? 

Hastanelerdeki poliklinikleri hastane dışına taşımak için çalışmalarınız ne durumdadır? 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Saffet Topaktaş, buyurunuz. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, aracılığınızla sorularımı tevcih'edi-
yorum. 

1. Bakanlığa bağlı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünün eğitim süresini 4 yıla çıkarma
yı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız, YÖK'e devretmeyi veya kapatmayı düşünüyor musu
nuz? 

2. Sağlık meslek liseleri, uygulamalı eğitim yapmaktadır. Bulunduğu yerde, hastane ve ben
zeri kuruluşların olması gereklidir. Bugün 326 sağlık meslek lisesi olduğu söylenmektedir. Bunun 
kaçı bu kriterlere uymaktadır? 

3. Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesinde, hiçbir zaman iki uzman hekim yanyana çalış
mamıştır; en azından dahiliyeci, hariciyeci ve kadın doğum uzmanları ne zaman atanacaktır? 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Buyurun sayın Mehmet Sevigen. 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma sorularımı 
arz ediyorum. 

1. Efendim, İstanbul'un havasını biliyorsunuz. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
yaptığı bir asfalt fabrikası var. Gaziosmanpaşa'dan 7 kilometre ileride bir büyük saha olmasına rağ
men, onlar, getirip şehrin göbeğine bu fabrikayı kurdular. Sayın Bakanımın, Karadeniz Mahalle
sinde kurulan bu asfalt fabrikasından haberi var mı? Varsa, buraya, sağlıklı çalışma raporunu kim 
vermiştir? 

Bu konu, Sağlık Bakanlığı ile ilgilidir ve çok önemli bir konudur. Gaziosmanpaşa, istanbul'un 
en kirli semtlerinden biridir ve 1 milyon nüfusu vardır. 

2. Yeşil kart uygulaması çok iyi başlamıştır. Bu bakımdan, kendilerine teşekkür ediyorum; fa
kat, denetimsizlikten dolayı, yeşil kartların kuyumcuların ellerinde olduğu, başhekimler tarafından 
tespit edilmiştir; fakat, onlar, bir şey yapamakları için, Sağlık Bakanlığının bu konuda bir çalışma
sı var mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Korkutata, buyurun. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan üç sorum ola
cak. 

1. Bingöl'e, rotasyonla gönderilen bu devredeki hekimlerden, gerçekten Bingöllü çok mem
nundur ve harika çalışmalar yapmaktadırlar; hatta, 7 bine yakın vatandaşımız da, kendilerine teşek
kür mahiyetinde imzalı yazı göndermişlerdir. Acaba, bu doktorların 2 ay veya 3 ay daha kalması 
için bir çalışma yapılabilir mi? 

2. Bingöl Devlet Hastanesi inşaatı yıllardır devam etmektedir ve Bingöl'de ciddî bir yatak sı
kıntısı vardır; acaba, hastane inşaatını ne zaman bitirecekler? 

3. Ankara Ahmet Andiçen Onkoloji Hastanesi, Türkiye'nin ihtiyacına tiddî olarak cevap ve
ren bir hastanedir. Bu hastane, son zamanlarda, kanserde erken tanı ve tarama merkezi olarak ön
görülmüş; fakat, henüz birçok şeyi tamamlanmamıştır. Bu hastanedeki çalışmalar ne zaman ta
mamlanacak ve hastane ne zaman açılacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Sayın Dikici, buyurun. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, aracılığınızla sorularımın cevaplandırıl
masını arz ediyorum. 

1. Kahramanmaraş'ta, özellikle sağlık ocaklarında, doktor, ebe, hemşire açıkları vardır; bu 
açıklar ne zaman giderilebilir? 

2. Bu ocaklarda, araç, gereç, ilaç ihtiyaçları çok büyük boyutlardadır. Acaba, bu ihtiyaçların 
ihtiyaçları çok büyük boyutlardadır. Bu ihtiyaçların karşılanması acaba mümkün müdür? 
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3. Bu sağlık ocaklarının, bakım, onarım, tamirat işleri çok büyük boyuttadır. Bu tamiratlar 
yapılabilir mi? Özellikle, demin, kürsüde konuşan milletvekili arkadaşımın dile getirdiği Afşin 
Arıtaş Sağlık Ocağı, çok bakımsız ve yürekler acısı bir haldedir. Bunun da, tamir, onarım ve bakı
mı acaba mümkün müdür? 

4. Köylerde yapılacak olan sağlık evlerimizin yapımında, belli bir orana kadar köy katkısı is
teniyor. Köylülerimizin maddî durumu ortadadır; sağlık evlerinin yapımındaki bu köy katkısından 
vazgeçilebilir mi? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Son olarak, Sayın înceöz, buyurun efendim. 

Hem Grup adına konuşuyorsunuz hem de sual soruyorsunuz; zamanınız yetişmiyor galiba. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)-Zaman yetmiyor Sayın Başkan. 

Hemen suallerimi soruyorum: 

1. Sayın Bakanımız, mecburi hizmetin kaldırılacağını ifade etmişlerdi. Mecburi hizmet kaldı
rılınca, şu anda 32 tane olan tıp fakültelerinden mezun olan doktorlarımız israf edilmekten nasıl 
kurtanlacak? Bunlara yönelik önlemler alınmış mıdır ve projeleri yapılmış mıdır? Bu konudaki 
engellemeler, daha doğrusu tedbirler nelerdir? Bu konuda Sayın Bakanın görüşlerini istirham edi
yorum. 

2. Hastanede çalışanların maaşlarında yapılan iyileştirmelerin dışında, döner sermayelerle il
gili ayrı bir kanun teklifi vardı, bu ne zaman gündeme gelecektir? 

3. Yeşil kartla, bazı hastanelerde tedavi gören hastalar, ilaç ve malzemelerini kendileri almaz
larsa ameliyat olamıyorlar; bu trajedi ne zaman sona erecektir? 

4. Yine yeşil kartla ilgili diğer bir soru: Yeşil kartla tedavi olan hastaların giderleri, bazı has
tanelerde, gerçek dışı faturalarla şişirildiği, bu fonun gittikçe azaltıldığı, ve gerçek hizmetin veri
lemediği söylemleri vardır; bu konudaki tedbirler nelerdir? 

5. Tokat Devlet Hastanesi binası, sağlıklı hizmet vermek açısından yetersizdir. Yeni bir bi
na yapımı için teşebbüsleri olacak mı? 

Teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, bu kadar uzun sorulara, herhalde yazılı cevap vereceksiniz. 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçe
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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1. - Sağlık Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A - C E T V E L İ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN- Program kodu 11 l'i okutuyorum: 

Program 
Kodu Açıklama 

7 941 159 000 000 

Lira 

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme 16 449 859 000 000 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin, aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Program 

900 

Turhan Tayan 
Bursa 

Ömer Şeker 
Konya 

Alt 
program 

05 

Ödenek 
türü 

3 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Şerif Ercan 
Edirne 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Faaliyet 
proje 

522 

Tevfik Türesin 

Ceng 
] 

Harcama 
kalemi 

900 

Bolu 

;iz Üretmen 
Manisa 

Önerilen 
miktar 

500 000 000 000 

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi ve yeşil kart uygulaması sebebiyle, 
1994 yılı içerisinde ödenmeyen borçların karşılanması için 

Alt Ödenek Faaliyet Harcama Önerilen 
Program program türü proje kalemi miktar 

d 
c/>> 
O 
Q 

Gerekçe: 

3816 sayılı Kanunun uygulanması amacıyla, 1994 malî yılında Sağlık Bakanlığı bütçesine ko
nulan 1 trilyon 200 milyar Türk Liralık ödenek, yeterli olmamıştır. Oysa, bugüne kadar ihtiyaç sa
hibi 4 469 935 kişiden, 3 671 452' sine yeşil kart verilmiş olup, bu uygulama ile Bakanlığın hasta
nelere ödemesi gereken borcu, yaklaşık 1 trilyon lirayı aşmıştır. 

Sağlık Bakanlığına yukarıda belirtilen ödenek dışında başka bir kaynaktan destek de sağlana
mamıştır. Yukanda açıklanan 500 milyar Türk Liralık aktarma ile 1994 yılında tahakkuk edip öden-

101 

101 

111 

0 2 ' 

02 

01 

2 

3 

2 

001 

621 

001 

1 700 

900 

700 

TOPLAM 

245 000 000 000 

150 000 000 000 

105 000 000 000 

500 000 000 000 
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meyen borçların bir kısmı ödenmiş olacak ve hizmetteki aksamalar, bir ölçüde giderilecektir. Öde
nek aktarımı yapılan hizmetlerde de bu nedenle önemli bir aksamanın olmayacağını düşünmekte
yiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
.. . i > • ' . . • • . 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt YILMAZ OVALI (Bursa)-Prensip ola
rak katılmakla birlikte, çoğunluğumuz; olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Bakan?., 

SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, 101 ve 111 inci bölümleri, önerge istikametindeki değişik şekliyle yeniden okutup oy
larınıza sunacağım : 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 546 159 000 000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme 16 344 859 000 000 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 21139 782 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 740 751000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri . . 970 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 48 741551000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Sağlık Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesahı 
BAŞKAN - Sağlık Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
- . - . , . 1050S.K. 83. 

Madde gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla Saklı tutulan 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek ödenek 

TOPLAM: 1971589073200 19049507803000 924785205000 535501321000 227099045000 4974447000 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 yılı kesinhesabı bölümleri kabul edilmiştir; 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1.- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN- Sağlık Bakanlığına bağlı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1."- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 31920 000 000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası İlişkilerden Doğan Bulaşıcı 111080 000 000 

Hastalıklardan Korunma 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 7 910 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 150 910 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

B-CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 121260000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• 2 • Vergi Dışı Normal Gelirler 650 000 000 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 29 000 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 150 910 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. -Hudut veSahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 MalîYılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A) cetveli genel toplamını okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genci Ödenek Toplam İptal Edilen Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Devreden Ödenek 

TOPLAM: 143 748 000 000 63 502 251 000 39 060 808 000 41 184 941 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• ' . . . . . . . - . B-CETVELİ 
Tahmin Lira Tahsilat Lira 

Toplam 79 618 000 000 186 405 202 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. . . 

Böylece, Sağlık Bakanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı büt
çeleri ile 1993 yılı kesinhesapları kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

2. -İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) (İ) 

. BAŞKAN- Alman karar gereğince, 19 uncu sıradaki, İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Gö
rev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, daha evvel, bu tasarının tümü üzerindeki görüşmeler yapılmış, maddele

re geçilmesinin oylanması sırasında, karar yetersayısı istenmiş; ama, bulunamamıştı. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN- Şimdi, maddelere geçilmesini tekrar oylayacağım; yalnız, bir yoklama talebi var
dır; yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin burada olup olmadıklarını arayacağım. 

Sayın Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Güner?.. Burada. . 
Sayın İnceayan?.. Burada. 
Sayın Çelebican?.. Burada. 
Sayın Başaran?.. Burada. 
Sayın İnceöz?.. Burada. 
Sayın Kul?.. Burada. 
Sayın Eryılmaz?.. Burada. 
Sayın Altınkaya?.. Burada. 
Sayın Arslan?.. Burada. 

. Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Efendim, çoğunluğumuz vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

(1)691 S. Sayılı Bazrnayazı 24.6.1994 tarihli 123 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) (Devam) 

BAŞKAN- Efendim, çoğunluğumuz var, görüşmelere devam ediyoruz. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkan, çoğunluğumuz yoktur! Salonda olanların 
isimleri burada, bende de yazılı; onların isimlerini size okuyayım... Siz, gönderilen pusulalardaki 
isimleri okuyun. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Yoklamayı siz yapmıyorsunuz, Divan yapıyor... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hayır, olmaz öyle şey! 

TURHAN TAYAN (Bursa)-olur! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-132 sayısı 150 olmaz... 

BAŞKAN- Bir dakika, oturur musunuz... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Gelenler var. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Onlar yoklamaya dahildir... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Öyle bir usul yok. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hepsini buraya yazmışım. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-134 sayısı 150 olmaz! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, 132 kişi var... Eğer yoklamaya 20 kişi sonradan katıl
mışsa; tamam... , 

BAŞKAN- Sayın milletvekileri, arkadaşlara "varım" dedikten sonra "dışarı çıkmayın" diye bin 
kere rica ediyorum; çünkü, dışarıya çıkınca, buralar boş görünüyor ve Divanın da otoritesi sarsılı
yor. Mesela, şimdi, Halit Dağlı yok; dışarı çıkarken kendisine "gitmeyin" diye ihtar da ettim... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, onlar önemli değil, siz ilaveleri okuyun. 

BAŞKAN- Efendim, Halit Dağlı "varım" dedi, Mustafa Küpeli "varım" dedi; ama, ondan son
ra, çıkıp gittiler... Keza, Bilal Güngör burada, Ural Köklü burada. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)- Sayın Başkan "yetersayı vardır" dediniz; görüşmelere 
devam ediniz. 

BAŞKAN- Efendim "vardır" dedim; ama kendimi müdafaa etmeye de mecburum; sarsılan 
otorite sizin değil, benim. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)-Bizim itimadımız vâr size. 

BAŞKAN- Efendim, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hayır, hayır... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Hayır, olmaz öyle şey! 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Sayın Başkan, 132 kişi var burada... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- 134 kişiyi 150 kişi yapamazsınız... Yapamazsınız... 

BAŞKAN-Efendim, yoklamamızda hiçbir hata yoktur.' 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Hayır, inanmıyorum. 

BAŞKAN- Bizi, "varım" deyip de dışarıya çıkan arkadaşlar müşkül duruma düşürmüştür. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Buraya yazdım... Olmaz öyle şey! 

BAŞKAN- Efendim, 14 tane kâğıt gelmiştir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Lütfen okuyun onların isimlerini. 

BAŞKAN-1 inci maddeyi... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Okuyun onları; olmaz böyle şey! 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, bakınız, arkadaşımız, siz yoklama yaparken hesap tut
tu, Genel Kurulda 132 kişi var. Eğer 20 kişi ilave olduysa, tamam; ama, böyle olmaz Sayın Baş
kan. ' • ! • . 

BAŞKAN- Oyladım bitti efendim; oturun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Biz, o zaman, o makama nasıl inanalım?.. 

BAŞKAN- Efendim, inanacaksınız... Ben de sizinle beraber çetele tutuyorum. Zannederim, 
siz, yoklama talep edenleri hesaba katmadınız; burada, sadece "varım" diyen... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Olur mu öyle şey Sayın Başkan?!. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hayır Sayın Başkan... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-, 132 kişi saydım efendim. 

BAŞKAN-1 inci maddeyi okutuyorum: 

İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki 
Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; insan haklarının korunması ve gelişmesini temin etmek, in
san haklarının kurumsallaştırılması için gereken önerileri oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzey
de insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek, kamuoyunu bilgilendirmek, insan hakları konusun
da koordinasyonu sağlamak, insan hakları ihlallerini belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak 
amacıyla İnsan Hakları Teşkilatının kurulması, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesi amacıy
la Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektedir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Var efendim. 

BAŞKAN-ANAP Grubu adına, Sayın Eyüp Aşık; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun 
tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 
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Evvela, biraz evvel yapılan yoklamanın yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Biraz sonra ar
kadaşlarımız tekrar yoklama isteyecekler; isteyen arkadaşımız, yoklama yapılırken hesap tutsun, 
görsün; mümkün değil... Yanlış yapılmıştır. Bu yanlışlığı, inşallah, biraz sonra düzelteceğiz. Hepi
niz, hesap tutacaksınız, 20 kişinin eksik olduğunu göreceksiniz ve 2 nci maddede, zaten, görüşme
leri bırakmış olacağız; ama 1 inci maddeyle ilgili... 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa)-10 dakikada bir yoklama olur mu?! 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERÎ (Şanlıurfa)-Ne zararı var size?! 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Şimdi anlatacağım Sayın Bakanım, zararını şimdi anlatmaya çalışa
cağım. 

BAŞKAN-Sayın Aşık, siz devam edin. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Şu anda çıkarmaya çalıştığımız kanun tasarısı, bize göre iki yönden 
yanlıştır; özü itibariyle yanlıştır; şeklen yanlıştır. Bunu, hiçbir şekilde, bu kanun tasarısına engel ol
mak için, bu kanun tasarısının çıkmaması için demiyorum; gerekçelerini açıklayacağım. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Ne için?.. Söyleyin bakalım... 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Söyleyeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özü itibariyle, bu kanun tasarısını çıkarmak yanlıştır; çün
kü, bu kanunla siz, devlet idaresi içerisinde bir teşkilat kuruyorsunuz; insan haklarının ihlal edil
mesine karşı bir teşkilat kuruyorsunuz... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)-Hayır... 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Müsaade edin Sayın Bakan; anlatayım. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sen bize müsaade ettin mi?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla)-Peki... Haklısınız... 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu bütçe görüşmeleri sırasında, bu tasarının niye bu kadar acele 
geldiğini anlayamadım. Yani, niye bütçe görüşmeleri bittikten sonra değil?.. 

Bakınız, bu bir yetki kanunu tasarısıdır. Anayasanın 91 inci maddesinde, yetki kanununun, 
ivedilikle ve öncelikle görüşülmesi emredilmektedir. Yetki kanununun sebebi, yani Parlamentonun 
hükümete yetkisini devretmesinin sebebi şudur: Acele hallerde, ivedi hallerde, Parlamentoda vakit 
geçmesin, hükümet, bunu kendi bünyesinde daha çabuk yapsın. 

Bu yetki kanunu tasarısı, Parlamentoya mayıs ayında getirilmiş. Mayıs ayında getirilmiş bir 
kanun tasarısı neredeyse sekiz ay sonra, bütçe görüşmeleri sırasında, acele olduğu için, gecenin sa
at 01.00'inden sonra gündeme alınıyor... Eğer, bunun ivediliği varsa, acelesi varsa, niye Parlamen
toda sekiz ay bekletilmiş?.. Ayrıca tasarıda denilmiş ki, bu kanunun yürürlüğü, bu yetkinin süresi, 
kanun çıktıktan sonra bir aydır. Yani, o kadar acele bir hal; ama, sekiz aydır Parlamentoda bekle
tilmiş ve şimdi, Anayasa Mahkemesinde diyeceksiniz ki, ivedilik olduğu için, acele olduğu için, 
biz, yetkimizi devrettik... 

Aslında, insan hakları bakanlığı kurulmasıyla ilgili, Parlamentoda bir de kanun tasarısı var. Bu 
kanun tasarısının üç maddesi de görüşülmüş ve bunu, dönem sonuna kadar da geri çekmek müm
kün değil; yani, burada bekleyecek, insan hakları bakanlığı bekleyecek; ama, siz, Anayasanın 7 nci 
maddesine göre, Parlamentoya ait olan bir yetkiyi, insan hakları bakanlığıyla ilgili olarak devret-
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miş olacaksınız, acele hal var diye yetki devri yapmış olacaksınız; ama, acele hal var dediğiniz bir 
konuda, tam sekiz ay bekleyeceksiniz... Evvela, bu yönüyle, mantıksızdır; bu, yetki devri mantığı
na uygun değildir. 

ikincisi, bakınız, Anayasanın 153 ilncü maddesinde, "Anayasa Mahkemesi kararlan, Resmî 
Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar" diyor. Şimdi, Anayasa 
Mahkemesi, bu kanunla ilgili iki kere iptal kararı vermiştir. 24.6.1993'te 3911 sayılı Yetki Kanunu 
çıkarılmış ve buna dayalı olarak da 502 sayılı Kararname çıkmıştır. Hem kanun hem kararname, 
Anayasa Mahkemesi tarafından, daha sonra iptal edilmiştir. Yine, 10.8.1994'te; yani, bu kanun ta
sarısı Meclise geldikten sonra, Bakanlar Kurulunda, 3990 sayılı Yetki Kanunuyla bu kanun tekrar 
gündeme getirilmiş; ama, bu kanun da, 10 Haziran 1994'te yürütmeyi durdurmayla birlikte iptal 
edildiği için; şimdi, üçüncü defa getiriliyor. 

Anayasamızın 153 üncü maddesi, Anayasa Mahkemesinin kararlarının, Parlamentoyu (yasa
ma organını) da bağladığını söylemektedir ve buna rağmen, iki defa iptal edilmiş bir kanunu, tek
rar, yetki kanunuyla çıkarmaya kalkıyorsunuz. Buradan baktığınız zaman, Anayasaya yine aykırı
dır. 

Üçüncü olarak, Anayasanın 128 inci maddesi, "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nite
likleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer öz
lük işleri kanunla düzenlenir" demektedir. Burada bir teşkilat kanunu getiriyorsunuz, bu teşkilat ka
nununa göre birtakım memurların görevlerini tarif edeceksiniz, birtakım memurlara görev verecek
siniz, özlük hakkı vereceksiniz, niteliklerini tarif edeceksiniz; ama, Anayasanın 128 inci maddesin
de, bunların ancak kanunla düzenlenebileceği, kararnameyle olamayacağı yazılmaktadır... Bu mad
deye de bakarak, Anayasaya aykırı bir kanun tasarısı getirmiş olmaktasınız. 

Keza, Anayasanın 123 üncü maddesi açısından da baktığımız zaman, idarenin kanunla kuru
lacağı öngörülmektedir ve burada da bir idarî teşkilat kurulmaktadır. Bu bakımdan da, yine Ana
yasaya aykırılık vardır. 

Yine, Anayasanın 91 inci maddesinde, bakanlıkların kanunla kurulacağı hükmü vardır. Gerçi 
bu bir bakanlık değil; ama, bir bakanlık teşkilatıdır ve Anayasanın 91 inci maddesinde de, sadece 
bakanlığın değil, teşkilatının da kanunla kurulacağı emredilmektedir. 

Yani, bu tasarı, Anayasanın aşağı yukarı altı yedi maddesine aykırı olmasına ve daha evvel iki 
kere Anayasa Mahkemesinden iptal görmüş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesinin iptal karar
ları da hepimizi bağlamasına rağmen; inadına, yine yetkiyle getiriyorsunuz; bu, yine Anayasa Mah
kemesinden dönecektir. Bu, şeklî hatadır. Şeklen Anayasa aykırılıklar taşıyan bu tasarı, özü itiba
riyle de yanlıştır. Şimdi, izin verirseniz, onu açıklayacağım. 

Bakınız, idarenin içerisinde, insan haklarıyla ilgili bir teşkilat kuruyorsunuz ve teşkilatın başı 
bir bakan. Teşkilatın başında, muhtemelen -şeklini tamamen bilmiyoruz- bir müsteşar olacak, bir 
genel müdür olacak, bir şube müdürü olacak. Dünyanın hiçbir ülkesinde, idarenin yaptığı insan 
hakları ihlallerini idarenin önlemesi mümkün değildir. Eğer, siz, bunu, Gümrük Birliğiyle ilgili ola
rak, yakında önümüze çıkacak olan bir konu dolayısıyla acele çıkarmak istiyorsanız, yanılıyorsu
nuz. Gümrük Birliğine girmek istediğiniz zaman, karşınıza çıkacak olan ülkelerin hiçbirisinde böy
le bir teşkilat yoktur; onun için, bu, Türkiye'nin bir eksikliği değildir. İnsan haklan bakanlığı olma
dığı için, insan hakları teşkilatı olmadığı için Türkiye'ye karşı çıkıyor değil Avrupa. Avrupa'nın 
tenkiti -bugünkü gazetede de yayımlandığı gibi, Türk demokrasisi dünyada 129 uncu sayenizde-
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Türkiye'de insan haklan bakanlığı olmadığı için değil, insan hakları teşkilatı olmadığı için değil; 
insan haklan ihlalleri olduğu için, faili meçhul cinayetler olduğu için, köy boşaltmaları olduğu için, 
gazeteci tutuklamaları olduğu için ve kitap toplamalar olduğu içindir; bunlar, memurlardan ötürü
dür; çalışma hayatından ötürüdür; yoksa, insan hakları teşkilatı olmadığı için değildir... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- 12 Eylülü unuttun!.. /• 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Şimdi, bakınız Sayın Bakan, Avrupa'da size gülecekler, "vay anası
nı" diyecekler, "bunlar, sadece insan haklannda..." (SHP sıralarından gürültüler) Bir dakika karde
şim... Bir dakika... 

Avrupa'da gittiğiniz yerlerde size diyecekler ki, "Vay anasını!.. Türkiye'de insan hakları ihlal
leri vardı; ama, bunlar, insan haklarının ne olduğunu da anlamıyorlar; insan hakları ihlallerini ida
renin içerisinde bir teşkilatla önlemeye kalkışıyorlar; demek ki, bunlar, bu işi hiç anlamamışlar." 
Size gülecekler, "bu işi hiç anlamıyorsunuz" diyecekler. Yanlıştır... Sevgili sosyal demokratlar, 
yanlış adım atıyorsunuz. . 

Ben, İnsan Haldannı İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptım. Bugünkü İnsan Haklarını İnce
leme Komisyonu Başkanı ve Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı buradadır. 
Parlamentoya bağlı, Parlamento adına görev yapan o komisyonlar dahi, bugünkü insan haklan ih
lallerini araştırmakta güçlük çekiyorlar; siyasî şubeye giremiyorlar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne 
giremiyorlar; giremedik... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Hacı, atma!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Giremedik; faili meçhul cinayetler için sorgulama yapamadık. Bir
kaç gün sonra, belkK Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonunun raporu önünüze gelecek. 
Kaldı ki, İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu ve Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu, 
ne de olsa, idareden bağımsızdır, Parlamento adına görev yapmaktadır; ama, o komisyonlar dahi 
görev yapamamaktadır. Size şunu söyleyeyim: Bu komisyonun, bu teşkilatın başında devletin ta
yin ettiği bakan olacak. Bizim geleneğimize, bürokrasimize göre, kurul ne olursa olsun, kişiler ne 
olursa olsun, bakan en öndedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın Başkan, bir iki dakika daha verin; tamamlıyorum. 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Kurul ne olursa olsun, teşkilat ne olursa olsun, bunun başındaki ba
kandır ve protokole göre, her şeye göre, bakan en öndedir. Bakanın emrinde olan bir kuruluş, na
sıl olacak da devleti denetleyecek, nasıl olacak da insan haklannı araştıracak; şube müdürü, genel 
müdür ve müsteşar, neyi, hangi ihlalleri araştıracak?! 

Bakiniz, bu işin çözümü var: Anayasadan yetki alan -kanunla değil, anayasal bir maddeyle-
bağımsız bir insan hakları yüksek kurulunun kurulması lazım; bir rapor yazdığı zaman, bir ihlali 
ortaya çıkardığı zaman, ortalığı ayağa kaldıracak bir kurulun kurulması lazım. Bu teşkilatla, siz, sa
dece kendinizi kandırırsınız; ne Avrupalılan kandırabilirsiniz ne milleti kandırabilirsiniz ne de in
san haklannı önleyebilirsiniz; sadece 400 kişiye kadro verirsiniz; ama, korkarım ki, bundan sonra 
da, insan haklarıyla ilgili çalışmaların önünü tıkarsınız. 

Sevgili sosyal demokratlar, bu teşkilat kurulduğu takdirde, insan haklarıyla ilgili bundan son
raki araştırmaların önü tıkanacaktır. Sadece Avrupa'ya beyanat veren, Hükümet ve idare adına söz
cülük yapan bir kunıluş kuruyorsunuz; insan hakları adına değil. 
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Bakınız, burada, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu var. Bu bile yeterli değil; ama, yapıla
cak olan iş, Komisyona sekreterya kurmak, uzman almak, yetkilerini artırmaktır. Yapılacak olan 
o iş, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan ayrı olarak, insan hakları yüksek kurulu kurmaktır; 
ama, burada tarif edildiği gibi değildir. Burada tarif edilen insan hakları yüksek kurulu, bir kâtip
ten, sizin tayin ettiğiniz bir memurdan ibarettir. Bu, sizi nasıl denetleyecek? Siz, bu işi o kadar ko
lay mı zannediyorsunuz; insan haklarıyla ilgili ihlallerin denetlenmesini o kadar kolay mı zannedi-

• yorsunuz. 

Sayın Bakan "köyler yakıldı" diye burada bir demeç verdi; ne oldu o işin sonu, araştırabildik 
mi; kimin yaktığını bulabildik mi? Siz, böyle, bir memurla bu işi nasıl yapacaksınız? Bu işin önü
nü niye tıkıyorsunuz? Niye acele ediyorsunuz? 

Bakınız, daha evvel, bizim dönemimizde, Parlamentoda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyo
nunu kurduk. O Komisyonun kuruluşu yeterli değildir; ama, bundan daha iyidir. O Komisyonu, o 
zaman biz, çoğunlukta olduğumuz halde, muhalefetle beraber kurduk. Parlamentodaki komisyon
ların içerisinde sadece o Komisyonun Başkanlık Divanı, yetki bakımından muhalefete imkân ver
mektedir. Komisyonun Sayın Başkanı buradadır, belki de söz alıp konuşacaklardır. Şu anda o Ko
misyon yeterli değildir; o Komisyonun kadrosu yeterli değildir; uzman kadro lazım, sekreterya la
zım ve o Komisyona daha fazla yetki verilmesi lazım. Buna rağmen -Allahaşkına, Sayın Başkan 
çıksın burada söylesin- böyle bir teşkilatın insan haklan ihlallerini önlemede bir faydası olur mu? 
Aksine, iddia ediyorum ki, zararı olacaktır; gülünç duruma düşeceksiniz. Avrupa, sizin insan hak
larından hiç anlamadığınızı iddia edecektir bu teşkilatı gördüğü zaman ve "yazık, sizde sadece in
san hakları ihlalleri yok; ayrıca, bu işin manasım anlamamışsınız, önemini anlamamışsınız" diye
cek ve dünyaya rezil olacağız. 

Değerli milletvekilleri, şu anda, dünyada, insan hakları bakanlığı veya teşkilatı olan hiçbir ile
ri demokrat ülke yoktur; Avrupa'da ise hiçbir ülkede yoktur. Bir tek Cezayir'de vardır; Cezayir'de 
de insan hakları yoktur. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Sayın Aşık, biz kuralım da bizden örnek al
sınlar. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Değerli arkadaşlar, rica ediyorum; iktidarı muhalefeti, Koalisyon pa
zarlığını bir kenara bırakalım. Bunun, koalisyon pazarlığı için mi, Çekiç Güç için mi, niçin geldi
ğini bilmiyorum; ama, yeminle söylüyorum, samimiyetle söylüyorum, bu teşkilat, insan hakları ih
lallerini önlemede hiçbir işe yaramayacak, tersine zararı olacaktır. Bunu bir sene sonra, iki sene 
sonra beraber göreceğiz. Geliniz, bu işten vazgeçiniz.Yetkilerini Anayasadan alan, Türk Dil ve Ta
rih Kurumu, YÖK gibi bağımsız bir teşkilat kuralım ortaklaşa ve bu işten, bu sevdadan, bu yanlış
tan vazgeçelim. Bu tasarı zaten iptal edilecek; ama, ileriki maddelerde, Anayasaya aykırılık yönün
den diğer gerekçelerimi de açıklamaya çalışacağım. 

Yüce Heyetinize saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

, BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İnsan 
Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu Tasarısı 
üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, evvela, biz, Parti olarak, insan haklarının bir bakanlıkla korunacağına inan
mıyoruz; ancak, devlet olarak, insan hakkı korunur; o devleti de hükümet temsil eder. Eğer, hükü
met, insan haklarını koruyamıyorsa, bir bakanla bu hak korunmaz; yanlışlık buradan başlıyor. 

İkinci yanlışlık da şudur: Neden bununla ilgili kanun tasarısı değil de yetki tasarısı getiriliyor; 
aceleniz ne? Yoksa, saatli, günlü bir söz mü verdiniz bir yere de, aceleyle, bu bütçenin arasına ve 
şu saatte getirdiniz, koydunuz? Verdiğiniz söz varsa -tabiî, herhalde, Türk Milletine değil, başka 
bir ülkeye söz veriyorsunuz- o zaman, bu yetki tasarınız da, milletle ilgili olmayan bir tasarıdır. Ne
yi görüşüyoruz; yani, başka bir ülkenin emrine uygun olarak burada çalışmış oluyoruz; yani, bizi 
buraya seçip gönderen Türk Milletinin isteği üzerine değil de, başka bir gücün isteği üzerine çalı
şıyoruz. Acelenizin sebebi herhalde bu. 

Biraz evvel konuşan kıymetli Anavatan Partisi Sözcüsünün söylediği gibi, acele işlerde yetki 
verilir, zaman kaybolmasın diye. Şu anda, insan haklan bakanlığı kurulması için böyle acil bir du
rum yok. Zaten, Türkiye'de insan haklan, olduğu kadar ihlal edilmiş. Zaten, siz devlet olarak, va
tandaşın hiçbirisinin, ne canını koruyabiliyorsunuz ne malını koruyabiliyorsunuz ne gençliğini ko
ruyabiliyorsunuz ne namusunu koruyabiliyorsunuz, hiçbir şeyini koruyamıyorsunuz. Her gün cina
yetler işleniyor; gazetelerde okuduk, daha üç gün önce bir avukatın cesedi bulundu; avukatın dahi 
canını koruyamıyorsunuz. Sayısız faili meçhul cinayetler işlendi, faillerin hiçbirisi bulunmadı. Ki
min başına, ne zaman ne gelecek belli değil. 

Siz, Hükümet olarak, hiçbir vatandaşın canını, malını, hakkını koruyamıyorsunuz ki; insan 
hakları size lükstür!.. Canını koruyamıyorsunuz, insan hakkım koruyacaksınız!.. Evvela canını ko
rumanız lazım. Misal mi istiyorsunuz; sayısız misaller var. Şu karakolları gezin bakalım; suçsuz in
sanlar, nasıl toplanmış getirilmiş, karakollara doldurulmuş. İşte, birkaç gün önce, burada da bah
settiğim gibi, bir şahıs televizyonda açıkotunıma çıkıyor ve gece yarısı program bitiminde, binadan 
çıkar çıkmaz, polisler tarafından karakola götürülüyor, sabaha kadar kuru sandalye üzerinde otur
tuluyor. Niçin sabaha kadar bekletiliyor; efendim, bunun bir şahitliği varmış!.. Bunun hakkını kim 
koruyacak? Hükümetin kuvveti, vatandaşı eziyor; peki, kimi kimden koruyacaksınız?!. Hükümet 
kuvvetlerinin dışında bir kuvvet varsa, o zaman söyleyin; yani, polisin dışında bir kuvvet, vatanda
şı götürüp de sabaha kadar iskemle üzerinde oturtuyorsa, işte, ben onun hakkını koruyacağım diye 
buraya yetki yasa tasarısı getirin. Hayır, sizin elinizdeki güçler, vatandaşı eziyor, vatandaşa zulme
diyor. Evvela sizin saygılı olmanız lazım ki, biz de sizin samimî olduğunuza inanalım ve bu şekil
de, yetki yasa tasarısı değil, kanun tasarısı getirin, görüşelim. Hayır; evvela, siz, inandırıcı Hükü
met değilsiniz; memleketi, bu milletin istediği şekilde idare etmiyorsunuz, dışandan verilen emir
lere göre hareket ediyorsunuz. 

Siz, insan haklarından bahsederken, Sayın Başbakan kalkıyor, Türkiye'nin şu anda yüzde 
25'ini temsil eden Refah Partisini kapatacağını söylüyor, şu milletin dörtte birinin hakkını kendi 
eliyle kaldırmaya çalışıyor; ama,.bir gün de kalkıp, Sayın Başbakan, "ben böyle bir şey söyleme
dim; Türkiye, demokrasiyle idare edilen bir ülkedir, halkın istediği işbaşına gelir; ben nasıl olur da 
bir partiyi kapatırım, böyle bir şey demedim" demiyor; günlerden beri bekliyoruz, ağzından bir ke
lime çıkmıyor. Nereden aldın bu kuvveti de bir partiyi kapatıyorsun? Hangi insan haklarıyla?.. Şu 
getirdiğin tasarıyla, insan haklarından bahsediyorsun; ama, milyonlarca insanın hakkını zorla gasp 
etmeye çalışıyorsun. 

Biraz daha samimî olursak, iyi olur. Yani, içimiz neyse, dışımız da öyle olacak; göründüğün 
gibi ol, olduğun gibi görün. Buraya geliyorsunuz, başka türlü; dışarı çıkıyorsunuz, başka türlü; Av-
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rüpa'ya gidiyorsunuz, başka türlü; Amerika'ya gidiyorsunuz, başka türlü konuşuyorsunuz; hep renk 
değiştiriyorsunuz. Zaten, size, biz, yıllardan beri renksiz diyorduk; ama, şimdi, hakikaten renksiz-
mişsiniz, renginiz belli değil; Türkiye'de başka türlü, Avrupa'da başka türlü, Amerika'da başka tür
lü, israil'de başka türlü konuşuyorsunuz. Renginiz de belli değil, ne yaptığınız da belli değil. İşte, 
şu anda getirdiğiniz insan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Da
ir Yetki Kanunu Tasarısının da ne olduğu belli değil. Kimin hakkını kimden koruyacaksınız? As
lında, bu milletin, kendini sizden koruması lazım; milletin tedbir alması lazım. Onun için, sandık 
başına gitmiyorsunuz; tabiî, millet sizi sandıkta mahkûm edecek, bir daha buralara gelemeyecek
siniz; onun için, sandıktan kaçıyorsunuz; işte, bu da, bir insan hakları ihlalidir. 

BAŞKAN- Sayın Erdal, bağlayalım... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Seçim hakkım ihlal ediyorsunuz. Hadi seçime gidelim; niye 
gitmiyorsunuz?.. Gidemezsiniz; çünkü, millet sizi tasfiye edecek; böyle milletin istemediği hare
ketlerle, bir yere varamazsınız. 

ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta)-istifa et de, seçime gidelim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Şu yasa tasarısı gelmeden, aslında, gündemde olan şu bütçe 
çıkacaktı, ondan sonra bunları ayrıca konuşacaktık; niye bütçe arasına soktunuz?.. Tabiî, sıkıştınız; 
IMF sizi sıkıştırdı, Avrupa sizi sıkıştırdı, notunuzu düşürdü!.. 

Siz, böyle, insan haklan lafıyla filan, Avrupalıyı kandırmaya çalışıyorsunuz; belki, bu milleti 
kandırırsınız; ama, Avrupalıyı kandıramazsınız. Yanlış yapıyorsunuz, bu yoldan vazgeçin, bu tasa
rıyı geri alın, şu bütçeyi rahatlıkla çıkaralım huzuru bozmadan; ondan sonra, gelin, bunlan konu
şalım. 

Refah Partisi olarak, bu tasanya karşıyız, bunun reddedilmesini istiyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Gruplan adına başka söz talebi yok. 

Şahsı adına, Hasan Basri Eler?.. Yok. 

Sayın Recep Kmş; buyurun efendim. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda, insan Hakla
rı Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Kanunu Tasarısının 1 in
ci maddesiyle ilgili görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lanın. 

Değerli arkadaşlar, bir defa, tasarının 1 inci maddesinde, "Bu kanunun amacı; insan haklan-
nın korunmasını ve gelişmesini temin etmek, insan haklarının kurumsallaştırılması için gereken 
önerileri oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek, 
kamuoyunu bilgilendirmek, insan hakları konusunda koordinasyonu sağlamak, insan haklan ihlal
lerini belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla İnsan Hakları Teşkilatının kurulması, 
kuruluş görev ve yetkilerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi vermektir" deniliyor. 

Değerli arkadaşlar, ben, burada, şu görüşlerimi takdirlerinize arz ediyorum: Bize göre, böyle 
bir şeye gerek yoktur. Bir defa, bu tasarı, burada belirtilen amaçların temin edilmesi konusunda 

' . , • • ' . 
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doğru bir adım değildir; neden değildir: Birincisi, bütün dünyada, insan haklarıyla ilgili birtabm 
kuruluşlar vardır; ama, bu kuruluşların tamamı, "hükümetten bağımsız" diye ifade edilen kuruluş
lardır. Dolayısıyla, hiç ülkede, hükümet içerisinde bir bakan, insan haklan bakanı olarak görev yap
maz ve hiçbir kimse de, oradaki iktidarın, oradaki yönetimin, insan hakları konusunda birtakım ih
lalleri varsa, o bakanın -gene o hükümette görev yapan bir bakanın- o konuda yapacağı açıklama
lara itimat ve itibar etmez; çünkü, bir yerde "hem hâkim hem savcı olmak" diye bir söz söyleni. Bu
gün, özel sektörde birtakım kuruluşlar bile, kendileriyle ilgili bilanço rakamlarını, bağımsız birta
kım denetim organları vasıtasıyla kamuoyuna duyurmakta ve "bizim bilanço rakamlarımız şudur, 
filan bağımsız denetim kurulu da bunu onaylamaktadır" diye kamuoyuna ilan etmektedir; doğrusu 
da budur. 

Değerli arkadaşlar, insan haklan ihlalleri, bütün dünyada, iktidarların sorumluluğundadır. 
Eğer bir yerde, iktidar, insan haklan ihlaline sebebiyet veriyorsa, o zaman, hükümetten ayrı bir or
ganın bunu denetlemesi lazımdır; normali budur. Nitekim, bizde, însan Haklarını İnceleme komis
yonu kurulmuştur, tamamen özel bir statüsü vardır; ama, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
bugünkü haliyle yeterli değildir, daha güçlendirilmeye ihtiyacı vardır. Eğer, insan hakları konusun
da, Türkiye'yi, gerçekten daha saygın bir konuma getirmek, Türkiye'deki insan haklarını hakika
ten denetleyebilir bir konuma gelmek istiyorsak, o zaman, yapılması gereken şey, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunu güçlendirmek veya Hükümete doğnıdan bağlı olmayan benzerî birtakım 
kuruluşları organize etmektir. Yapılması gereken budur; ama, bugün, bu yapılmıyor ve tamamen 
Hükümet içerisindeki bir bakanın riyasetinde bir teşkilat kurulması amaçlanıyor. Bununla, Türki
ye'de, ne insan hakları ihlallerini önleyebilirsiniz ne de -bunlar karşısında çok samimî denetimler 
yapsanız bile- dünyaya, bu denetimlerin doğru olduğunu, haklı olduğunu, inandırıcı olduğunu an
latabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bu tasarıya karşı çıkmamızın birinci nedeni budur. 

Bu tasarıya karşı çıkmamızın ikinci nedeni, Batı'nın tavrıdır. Değerli arkadaşlar, maalesef, Ba
tı, Türkiye'yi, insan hakları konusunda sıkıştırmaktadır; ama, biz, insan hakları konusundaki hassa
siyetimizi, Batı bizi sıkıştırdığı için değil, hakikaten insanlarımız, toplumumuz buna layık olduğu 
için; yani; her türlü insan haklarının kemaliyle olmasını arzu ettiğimiz için göstermeliyiz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen, bağlayın efendim. 

RECEP KIRIŞ (Devamla)- Dolayısıyla, Batı'nın bu konuda haksız yere bastırdığı bir ortamda, 
böyle bir düzenlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıya karşı çıkmamızın üçüncü nedeni olarak şunu arz etmek istiyo
rum: SHP'nin, özellikle, insan hakları konusundaki yaklaşımlarını onaylamıyoruz. SHP, bir taraf
tan "insan hakları" kavramı adı altında -Türkiye'de Terörle Mücadele Kanunu Tasarısında görüldü 
bu- bölücü propagandayı serbest hale getirirken; öbür taraftan, 141,142 ve 163 üncü maddeler kal
dırılmış olmasına rağmen, 163 üncü maddeyi geri getirme konusunda adımlar attı. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Ne ilgisi var?! İnsaf yahu!.. 

RECEP KIRIŞ (Devamla)- Dolayısıyla, SHP'nin bu tavrını -iktidarın önemli bir kanadı ola
rak- tasvip etmediğimiz için, SHP'ye düşen bir Bakanlık vasıtasıyla böyle bir şeyin organize edil
mesini de doğru bulmuyor; ayrıca, sol kadrolaşmaya imkân vereceği için, ekonomiye yeni yükler 
ve bir bakıma yeni israf alanları meydana getireceği için ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
deminde de insan hakları bakanlığı kurulmasına ilişkin tasarı var... 
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BAŞKAN- Efendim, lütfen, sözlerinizi tamamlayın. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- izah eder misiniz; SHP, bölücü propagandaya nasıl izin veriyor?.. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)-Hiç ilgisi yok bunların!.. 

RECEP KIRIŞ (Devamla)-Efendim, Başkanım izin verirse izah ederim. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, Meclisin gündeminde, insan hakları bakanlığı kurulmasına ilişkin 
kanun tasarısı vardır. Bu itibarla, insan hakları bakanlığı kurulmasına ilişkin kanun tasarısı getiril
sin, o görüşülsün, onun müzâkeresi yapılsın. 

Bir de, son olarak şunu söyleyeceğim: Çekiç Güç'e karşı bir bakanımızın imzasını vermemesi 
veya Terörle Mücadele Kanununda değişikliği öngören kanun tasarısının geri çekilmesi karşısında, 
böyle bir tasarının, SHP ile uzlaşma neticesinde verilme durumunda olunduğu ifade ediliyor. Bu
rada, DYP'li arkadaşlarıma söylüyorum: Siz bu anlayışla giderseniz, taviz üzerine taviz vermek zo
runda kalırsınız; bu da, ülkeyi selamete, saadete değil, felakete götürür. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kırış. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-İzah etmedin!.. 

RECEP KIRIŞ (Devamla)-Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN-Hayır efendim. 

Sayın Gaffar Yakın, buyurun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu geç saatlerinde 
-sabahtan beri çalışıldığı halde- sizleri burada tuttuğum için ve rahatsız ettiğim için özür dilerim; 
ama, bu görüşlerimi açıklamak istiyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Senin kabahatin yok ki; bütün kabahat başkalarında!.. 

GAFFAR YAKIN (Devamla)- Teknik olarak, Sayın Eyüp Aşık'ın açıklamalarına katılıyorum. 
Daha iyi bir sistem getirilebilir; hatta, Koalisyon Hükümeti içindeki hesaplaşmalar da beni hiç il
gilendirmiyor; fakat, Afyon'da, ne zaman, bir insan, jandarmadan dayak yese, başka insanlar da
yak yemesin diye, belki daha az sayıda insan dayak yer diye, Sayın İçişleri Bakanıma soru önerge
leri yöneltiyorum. Bugün insanlarımıza uygulanacak hiçbir şey yok elimizde. Belki bu çok ideali 
değil; daha güzelleri yapılabilir; ama, bugün için, insanlarımıza faydalı olacağına inanıyorum. Ha
yır ve şer Allah'tandır ve hiç unutmayalım ki, firavun, Musa'nın korkusundan, 70 bin İsrailöğlunu 
öldürmüştür; ama, sonunda, gene, firavunun eceli, Musa'dan olmuştur. 

Bugün, insanlarımıza faydalı olabilecek bu hizmete, belki, SHP kanadından geldi diye, bazı
larımız karşı çıkabilir; ama, yarın kimin iktidarda olacağını, kimin bu işin başına geleceğini bile
meyiz. Onun için, şu anda hiç yoktan'iyidir diye düşünüyorum; insanlarımıza da faydalı olacaktır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Bayağı alkış aldın!.. 

GAFFAR YAKIN (Devamla)-İnsan nedir; niçin insanlara öncelik veriyoruz? İnsan, yeryü
zünde Allah'ın halifesidir; eşrefi mahlûktur. Cenabı Allah, insanı özellikle halk etmiştir ki, "ken
dimi, ancak insandan bilebilirim" diye; bu kadar kıymetli bir varlıktır ve en güzel surete ve veçhe 
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sahip olan da insandır. Tüm varlığın, eşyanın, en üst noktada ulaşabileceği suret ve biçim, insan su
retidir. Bugün, bizim yediklerimizden, gıdalardan -nebatî veya hayvanı olsun- insan vücudu içeri
sinde, insan vücudunda en üst organizma haline gelmekte ve kainatı, ancak insan suretindeyken id
rak edebilmektedir. Makro kainat, insandır. Evrende her şey insanın emrine verilmiştir, her şey in
san için vardır. İşte, böyle bir varlığın hak ve hukuklarını korumak, çok ideal manada olmasa dahi, 
faydalı bir harekettir. İnsanlık tarihini incelediğimizde, kainattaki entropinin gelişmesi gibi, bütün 
sosyal ve kültürel olaylar, daha iyiye, daha güzele ve insan haklarının daha fazla arttığı doğrultuda 
gitmiştir; bugün de gitmektedir, yarın da gidecektir. Her şey, ilerlemek ve gelişmek zorundadır. Tüm 
olaylar, enerjinin o günkü tezahüründen ibarettir ve enerjinin her bir tezahürü, bir an sonra, daha kâ
mil, daha güzel tarzda oluşmaktadır. İnsanlık tarihine baktığımızda da, kölelik ve klan sisteminden 
başlayan insanlık, demokrasi çağına kadar gelebilmiş ve yeryüzünde İsparta ve yeryüzünde İsparta 
ve Yurian'da başlayan ilk demokrasi uygulamaları, ancak üst sınıfı ilgilendirirken; bugün artık, tüm 
insanlar için -ister şekilsel veya göstermelik olsun- demokrasi uygulamaları, bütün dünyada artmak
tadır. Amerika Birleşik Devletlerine köle olarak getirilen -hepimizin Kökler dizisinde seyrettiğimiz-
insanlar, bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde ve dünyada söz sahibidirler. 

Bizdeki insan haklarına baktığımızda, insan hakları açısından mazisi en temiz millet biziz. Ec
dadımızın ortaya koymuş olduğu vakıf sistemleri ve sosyal sistemlerimiz neticesinde, biz, Bizans 
papazlarına şunu dedirtebilmişizdir : "Roma'nın kardinal külahlarını görmektense, Türklerin sarı
ğını tercih ederiz." 

Bugün bir insanlık dramı yaşanan Bosna-Hersek'teki Boşnakların Müslüman olması, bizim 
atalarımızın insanca davranmaları neticesindedir. 

Fatih ve Rum ustası, bizim kadılarımızın karşısında aynı sırada oturmuş ve haksız olan Fatih'in 
elinin kesilmesine biz karar vermişiz. 

BAŞKAN- Sayın Yakın, sözünüzü bağlayınız. 

GAFFAR YAKIN (Devamla)-Bağlıyorum. 

Hayvanların dahi hakkını düşünen, bizim ecdadımız olmuştur. 

Bir sonraki konuşmamda yine devam edeceğim. Yani, kendi mazisinde insan haklarının en üs
tünü vermiş bir millet olarak, bugün bulunduğumuz ortam ve Türkiye'de cereyan eden olaylar, bi
zim tarihimize ve mazimize yakışmamaktadır. Bunu daha iyiye götürmek, Türkiye'de yaşayan tüm 
insanların görevidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde önergeler vardır; önce... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, maddeyle ilgili bazı sorularımız olacak 
efendim. 

BAŞKAN- Önergeleri okutayım efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Önergelerden sonra mı sorularımızı yöneltelim 
Hükümete? 
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BAŞKAN- Sizin, Bakandan sualiniz mi var efendim? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Evet efendim. 

BAŞKAN-Buyurun, sorun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Önergelerden, sonra soralım, İçtüzüğe daha uygun olur. 
Önerge olduğunu bilmiyordum. Müzakere tamamlandıktan sonra soralım. 

BAŞKAN- Efendim, eğer usulüyle yapacaksak şimdi soracaksınız. Zaten yoklama talebi de 
var; onun için, buyurun sorun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Önergeleri bir görelim, belki gerek kalmayacak. 

BAŞKAN-Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 691 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesi Anayasanın 91 inci mad
desine aykırıdır. Tasandan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener Hüsamettin Korkutata Ahmet Feyzi İnceöz 
; ' Sivas Bingöl Tokat 

İsmail Coşar Ahmet Arıkan Mehmet Elkatmış 
Çankırı Sivas Nevşehir 

Ali Oğuz Ahmet Remzi Hatip Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak 
İstanbul Konya Konya Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte.olan 691 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin soıî satırındaki 
"Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir" cümlesinin, 
Anayasaya aykırılığı sebebiyle madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

« 
Fcthullah Erbaş Kemalettin Göktaş , Faruk Ekinci 

Van Trabzon Ankara 

Lütfü Esengün Abdüllatif Şener 
Erzurum Sivas 

Gerekçe: 

Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri konusunda kanun hükmünde kararname çıkarılması, 
Anayasının 91 inci maddesine aykırıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "insan haklan konusunda" 
ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak Ali Oğuz 
Konya Kayseri İstanbul 

Ahmet Arıkan İsmail Coşar Mehmet Elkatmış 
Sivas Çankırı Nevşehir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 691 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "izlemek" 
ibaresinin "değerlendirmek" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak Ahmet Remzi Hatip 
Konya Kayseri Konya 

Salih Kapusuz Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
Kayseri İstanbul Yozgat 

İsmail Coşar Ahmet Arıkan 
Çankırı Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer alan "çözüm önerilerinde bulun
mak" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ülkenin bu konuda öncü olması için çalışmalar yapmak" 
ibaresinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Elkatmış Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak 
Nevşehir Konya Kayseri 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal Ahmet Arıkan İsmail Coşar 
İstanbul Yozgat Sivas Çankırı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 691 sıra sayılı Yetki Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Kemal Başaran Mustafa Balcılar Abbas İnceayan 
Trabzon Eskişehir Bolu 

Engin Güner İbrahim Özsoy Faruk Saydam Halit Dumankaya 
İstanbul . Afyon Manisa İstanbul 

Madde 1.- Bu kanunun amacı; insan haklarının korunması ve gelişmesini temin etmek, insan 
haklarının kurumsallaştırılması için gereken önerileri oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde 
insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek, kamuoyunu bilgilendirmek, insan hakları ihlallerini 
belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla insan hakları teşkilataının kurulması, kuru
luş, görev ve yetkilerinin belirlenmesi amacıyla, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi vermektir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Anlayamıyoruz. 

KÂTİP ÜYE ALİ GÜNAYDIN (Konya)- Sizin önergeniz. Niye anlayamıyorsunuz Sayın 
Dumankaya? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Olabilir. 

KÂTİP ÜYE ALİ GÜNAYDIN (Konya)- Sizin önergenizi okuyoruz. Sizin imzanızı taşıyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Kiminkini okursan oku, anlaşılacak şekilde oku. 
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BAŞKAN-Şimdi, efendim, Anayasaya aykırılık önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 691 sıra sayılı İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş Görev ve Yetkilerinin 
Belirlenmesine Dair Yetki Kanun Tasarısının, 1 inci maddesinin, Anayasanın 2, 6,7,91,113,123 
ve 128 inci maddeleriyle, 153 üncü maddesine aykırı olduğundan metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

M. Oltan Sungurlu Refik Arslan Eyüp Aşık 
Gümüşhane Kastamonu Trabzon 

Feridun Pehlivan Gürhan Çelebican 
Bursa İstanbul 

Gerekçe: 

1.- Anayasanın 2 inci maddesi, devletin bir hukuk devleti olduğunu belirtmektedir. Hukuk 
devletinde, her türlü eylem ve işlemin hukuka uygun olması gerekmektedir. Bu yetki tasarısının, 
hukukun üstünlüğü ilkesini zedeleyici unsurları da beraberinde getireceğinden Anayasaya ay
kırıdır. 

2.- Bu yetki yasasıyla, Bakanlar Kuruluna zorunlu ve ivedi bir durum olmadığı halde, mahiyeti 
önceden kestirilemeyen geniş bir düzenleme yetkisi vermektedir. Uzun bir süredir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündeminde bulunan ve bu Yüce Meclis tarafından da tasvip görmediği için bir tür
lü kabul edilmeyen bir konuda Meclis devre dışı bırakılmak istenmiştir. Bu durum, Anayasanın 7 
inci maddesindeki yetkinin devredilemeyeceği hükmüne aykırıdır. 

3 - Anayasanın 87 nci maddesiyle kanun koymak, değiştirmek ve kadırmak yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Zorunlu olmadıkça herhangi bir yetki devri Anayasanın bu 
maddesine aykırıdır. Kanun hükmünde kararnamenin ivedî ve zorunlu olmayan durumlarda kul
lanılması ve bu doğrultudaki uygulamaya süreklilik ve yaygınlık kazandırılması, yasama yetkisinin 
devri anlamına gelir. 

Anayasa Mahkemesi kararı: Esas: 1991/27 Karar: 1991/50 

4.- Anayasanın 91 inci maddesi Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisinin verilebileceğini ifade ederken önemli, ivedi ve zorunlu durumlarda somutlaştırılmış, belir
gin konu, amaç ve ilkeler ile bu yetkinin verilebileceğini öngörmüştür. Aksi bir durum, Anayasa 
Mahkemesinin pek çok yetki yasasının iptalini öngören kararlarında da ifade edildiği gibi, 
Anayasanın 91 inci maddesine aykıdır. 

5.- Anayasanın 113 ve 123 üncü maddeleri yönünden; Anayasanın 113 üncü maddesinde, 
Bakanlıkların Kurulmasının kanunla düzenleneceği öngörülmektedir. 123 üncü maddesi ise . 
idarenin kanunla kurulacağını öngörmektedir. Söz konusu tasarı metninde, yeni oluşturulması 
düşünülen teşkilatın yapısı belirtilmemekle birlikte, geniş bir düzenlemeyi ihtiva edeceği kesindir. 
Hal böyle olunca, kurulmak istenen birim ister bakanlık, isterse daha alt düzeyde herhangi bir idarî 
yapılanmayı öngörmektedir. Dolayısıyla, her halükârda bu düzenlemenin, ancak, kanunla yapıl
ması anayasal bir zorunluluktur. Zira, söz konusu idarî yapılanma, kamu hizmeti alanında, devlet 
tüzelkişiliğini temsil eden bir kuruluştur. 

6.- Anayasanın 128 inci maddesi yönünden: Anayasanın memurlar ve kamu görevlileriyle il
gili genel ilkelerini belirleyen 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında "memurların ve diğer kamu 
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görevlilerinin nitelikleri, atanmaları görev ve yetkileri hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenek
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" denilmektedir. Söz konusu yetki tasarısına 
dayanılarak kurulması düşünülen idarî yapının en üstten başlayarak en alt birimlerine kadar görev 
alacak olan merkez ve taşra örgütlerindeki memurlar ve kamu görevlilerinin kadrolarının oluşturul
ması, hak ve yükümlülüklerinin ancak, bir kanunla düzenlenmesi gerekeceğinden tasarı, bu yönüy
le de Anayasanın 128 inci maddesine aykırılık içermektedir. 

7.- Anayasanın 153 üncü maddesi yönünden: Anayasanın 153 üncü maddesinde "Anayasa 
Mahkemesi kararlan Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarının 
idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar" hükmü yeralmaktadır. Buna göre, söz konusu 
yetki tasarısı, Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edilen 3755, 3911,3991, 3990 sayılı 
yetki yasalarındaki iptal gerekçelerine rağmen, Anayasaya aykırı unsurlar ihtiva etmektedir. 
Dolayısıyla, Anayasanın bağlayıcılığı ilkesine uyulmadığı görülmektedir. Tasarı, bu yönüyle de 
Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri 1 inci madde üzerinde Anayasaya aykırılık iddia eden 4 öner
ge daha vardır; onları okutmuyorum. 

Şimdi, okunan önergelerden üçü, Anayasaya aykırılık önergesidir. 

Sayın Komisyon, bu önergelere katılıyor musunuz? 

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?., 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU ( Sivas)-Katılmıyoruz efendim. 

EMİN KUL (İstanbul)- Yoklama talebimiz vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim. Yoklama talebiniz, oylama anında... 

Sayın milletvekilleri, Anayasaya aykırılık önergesine, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyor. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN-Oylamaya geçmeden evvel, bir yoklama talebi vardır... 

Önergede imzası bulunanların burada bulunup bulunmadıklarını arayacağım. 
Sayın HalitDumankaya?.. Burada. 
Sayın Ali Kemal Başaran?.. Burada. 
Sayın Refik Arslan?.. Burada. 
Sayın Cengiz Altınkaya?.. Burada. 
Sayın Engin Güner?.. Burada. 
Sayın Abbas İnceayan?.. Burada. 
Sayın M.Rauf Ertekin?.. Burada. 
Sayın Mustafa Balcılar?.. Burada. 
Sayın Emin Kul?.. Burada. 
Sayın Fecri Alparslan?.. Burada 
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Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 

Sayın Grup BaşkanvekiUeri, sayımız 127'ye düştü. Bu saatten sonra toplantı yetersayısını bul
ma imkânımız varsa ara yereceğim... 

O halde, 17.12.1994 tarihinde, programda yer alan kuruluşların bütçe ve kcsinhesaplarını 
görüşmek için, 17 Aralık 1994 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.30 

— . © . — - ••-• 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam 'in, üniversitelerimizde görev yapan bilim adamlarımı
zın ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/5205) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını delaletlerinize arz ederim. 

Faruk Saydam 
Manisa 

Üniversitemizde görevli bilim adamlarından profesör, doçent ve asistanlar ile araştırma görev
lilerinin çağımız bilimsel teknolojisini takip etmeleri, araştırma yapmaları ve yanmmızı emanet 
edeceğimiz gençlerimize, çağın gerektirdiği ufukları açmaları takdir edersiniz ki çok ciddî yurt içi 
ve yurt dışı araştırmaya, incelemeye ve hatta ciddî bir ekip çalışmasına muhtaçtır. Söz konusu tüm 
bu işlemlerin yapılabilmesi ciddî bir ekonomik gider oluşturmaktadır. 

Soru 1 : Ortalama işçi ücretlerinin 14-15 milyon lira olduğu ülkemizde, üniversite öğretim ele
manlarının ortalama ücreti ne kadardır? Üniversite öğretim elemanlarının maaşlarında bir düzelt
me yapmayı acilen düşünüyor musunuz? 

Soru 2 : Son yapılan ücret zammı ile ortalama 217 000 TL. ücret artışı sağladığınız üniversi
te öğretim elemanlarının, bu para ile çağdaş teknolojiyi yakalayacak araştırma ve incelemeyi han
gi mucizelerle gerçekleştirmelerini bekliyorsunuz? 

Soru 3 : 9 Eylül Üniversitesinde profesör olarak görevli bir bilim adamının, aynı üniversitede
ki boya işçiliği kadrosuna geçmek talebi karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Soru 4 : Özellikle son iki yıldır korkunç bir süratle artan bilim adamı beyin göçünü teşvik 
eden ücret politikasında, ısrar etmenizin sebebi nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 16.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

i Sayı: B.08.Q.APK.0.03.01.00.022/3260 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5205-
11356/42331 sayılı yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 1.12.1994 gün ve B. 2.0.006.0/2,02833 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ken
dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 

Üniversitelerimizde çalışan personelin özlük Haklarını iyileştirmek amacıyla, 2914 sayılı Yük
seköğretim Personel Kanununda değişiklik öngören Kanun, 2.12.1994 tarih ve 22129 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Yapılan değişiklikle, öğretim elemanlarının aylıkları % 60 ile % 135 oranında artırılmıştır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

2. -Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Çorum'dasalgın hastalık tehlikesine karşı önlem 
alınmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (71 5302) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de kamu yönetimi anlayışı ortaçağ standartlarına çekilmeye çalışılmaktadır. 

21. yüzyılın eşiğine gelmiş dünyada ve Türkiye'de şeriatçı kafalar ve onların yönetiminde bu
lunan bazı belediye organları bilim dışı uygulamaları sonucu toplu ölümlere varan cinayetlere se
bep olmaya başlamıştır. Bunların en belirgin örneği geçtiğimiz yaz aylarında Çorum iline su temin 
eden su kaynaklannın dezenfekte edilmemesi (abdest bozar düşüncesi ile) ile 22 vatandaş "bağır
sak enfeksiyonu"na yakalanarak yaşamını yitirmiş, 700 kadarı da hastanelerde tedavi altına alın
mıştır. 

Çorum valiliğinin ısrarlı uyarılarına rağmen bilerek suların klorlanmaması ölümlerinin sebe
binin doğrudan Belediye yöneticileri olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Devletin temel görevi halkın refahını ve can güvenliğini sağlamak olduğuna göre;.aşağıdaki 
sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını bilgile
rinize arz ederim. 

İbrahim Özdiş 
Adana 

1. Çorum'da 22 yurttaşımızın ölümüne yol açan salgın hastalığın nedenlerin Bakanlığınızca 
araştırılmış mıdır? 

2. Çorum Valiliğinin uyarılarına uymayan Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatılmış 
mıdır? 

3. Abdest bozar düşüncesi ile klorlanmayan sular, Çorum ve diğer RP'li Belediyelerce de uy
gulanmakta mıdır? 

T.C.. , 
İçişleri Bakanlığı 14.12.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH06500002/2050 

Konu : Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş'in 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 3.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/7/5302-11653/43150 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Adana Milletvekili İbrahim . 
Özdiş'in "Çorum'da salgın hastalık tehlikesine karşı önlem alınmadığı iddialarına ilişkin" yazılı 
soru önergesinde belirtilen konularla ilgili olarak Çorum Valiliğinden alınan bilgilerden; 
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Çorum îline su temin eden baraj ve göletlerin kuruması ve yeraltı su kaynaklarının azalması 
neticesinde şehire ortalama haftada bir defa su verilebildiği, bunun da eski olan şehir isale hatları
na yüzeysel pis suların sızması ihtimalini doğurduğundan valilikçe gerekli klorlamanın yapılması 
için Belediye Başkanlığının uyarıldığı, 

16-30.9.1994 tarihleri arasında şehir içme suyundan alınan numunelerde klora rastlanmaması 
üzerine, Belediye Başkanlığının yazılı olarak da uyarıldığı, 

İl'deki su sıkıntısı neticesinde vatandaşların kuyu sularına rağbet ettiğinin görülmesi üzerine, 
bu suların kaynatılmadan kullanılmaması konusunda vatandaşların da uyarıldığı, 

Salgın hastalık ihtimalinin belirlenmesi üzerine Valilikçe aşağıdaki tedbirlerin alındığı: 

- Şehir içme suyunun başına Valilikçe belediyeye yardımcı olmak ve denetlemek üzere Sağ
lık Müdürlüğünden bir teknik eleman verildiği, 

- Okullara, camilere, halkın yararlandığı işyerlerine su deposu yaptırılarak, buralara arazözler-
le su verildiği ve Sağlık Müdürlüğünün kontrolünde klorlama yapıldığı, 

- El ilanı dağıtılarak vatandaşlara, içme ve kullanma sularının ferdi klorlanmasının öğretildiği, 

Özellikle gecekondu bölgelerinde sağlık personeli tarafından sürekli aydınlatıcı toplantılar ya
pıldığı, 

- Yaş sebze ve meyve pazarları ile seyyar satıcıların geçici olarak yasaklandığı, 

- Tüm su dağıtan tankerlerin Sağlık Müdürlüğünce belgelendirilerek muntazaman klorlandı
ğı, vatandaşların hangi kaynaklardan su alabileceklerinin tespit ve ilan edildiği, 

-Tüm kuyuların sağlık, belediye ve DSİ ekiplerince denetlenerek 1004 kuyunun kapatıldığı, 

- Hastalığın okullara sıçramasını önlemek için ilk ve orta dereceli okulların 4 gün süreyle ka
patılarak genel temizlik ve düzemleme yapıldığı, 

- Kamu taşıtlarının hastalık süresince Sağlık Müdürlüğünün emrine verildiği, 

- Hastalıkla mücadele için İl Özel İdaresinden 500 milyon TL. ayrılarak harcandığı, 

Buna rağmen çoğu kuyu suyundan, bir kısmı da şehir içme suyundan kaynaklanan akut bağır
sak enfeksiyonu neticesi 18 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 

Alınan bu olağanüstü tedbirler neticesinde hastalığın 15 gün içinde tamamen söndürüldüğü, 

anlaşılmıştır. 

Ayrıca gerekli klorlamayı yapmayarak görevini ihmal eden Belediye Başkanı ve ilgililer hak
kında, Çorum Valiliğinin 21.10.1994 gün ve 336 sayılı yazılarına istinaden 28.10.1994 tarihinde ta
rafımdan verilen müfettiş onayı ile soruşturma başlatılmıştır. 

Soruşturmanın sonucuna göre yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 

Keza, diğer belediyelerde de benzer olayların vuku bulduğu yönünde duyumlar alındığında ya 
da tespit edildiğinde parti farkı gözetilmeksizin gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Bakan 
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.3.— Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, öğrenci yurtlarına ilişkin konusu ve Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/5324) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. • • . . ' • 

Ali Dinçer 

Ankara 

Yüksek öğrenim kurumlarının sayısının artması ve yaygınlaşması öğrencilerin barınma sorun
larını büyütmektedir. Devletin sorununun çözümüne dönük projeleri hızla yaşama geçirmesi gerek
mektedir. Bu nedenle; 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MÜdürlüğü'ne bağlı, erkek ve kız öğrenci 
yurdu sayısı ve yatak kapasitesi iller bazında ne kadardır? Bu yurtlarda kalmak için ne kadar öğ
renci başvurmakta, başvuruların ne kadarı yurtlara yerleştirilebilmektedir? 

Yapılmakta olan yapılması programa alınan ya da kira yoluyla hizmete açılan, açılması düşü
nülen yurt sayısı nedir? Bunlar nerelerdedir? 

Bakanlığınız denetiminde, özel kız ve erkek öğrenci yurdu sayısı ve bunların yatak kapasitesi 
iller bazında ne kadardır? Bu yurtların ne kadarı şahıs, dernek, vakıf veya şirket tarafından işletil
mektedir? 

T . C 
Millî Eğitim Bakanlığı N . 16.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3262 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 7.11.1994 gün ve KAN.KAR.MD.7/5324-1 1695/43335 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçcr'in "Öğrenci yurtlarına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna'bağlı 134 öğrenci yurdunca 61 764'U kız ve 
84 750'si erkek olmak üzere toplam 146 514 kapasite mevcuttur. Bunların iller bazında dağılımı 
.Ek-1'de yer almıştır. \ 

1994-1995 öğretim yılında 82 978 öğrenci yurtlara başvuru yapmış ve 57 709 öğrenci yerleş
tirilmiştir. 

2. 19 101 kapasiteli 31 bina kiralanmak suretiyle hizmete açılmıştır. 451 kapasiteli 3 yurt bi
nasının kiralama işlemleri devam etmektedir. Yatırım programında bulunan 13 850 kapasiteli 22 
yurt binası bu öğretim yılında hizmete girmiştir. (Ek-2) 

16 200 kapasiteli 19 yurt binasının yapımı ve 4 800 kapasiteli 12 binanın ihale işlemleri devam 
etmektedir. (Ek-2) 

1995 yılı yatırını programına 100 450 kapasiteli 159 yurt binası yapımı teklif edilmiştir. 
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3. Bakanlığımız denetiminde bulunan özel şahıs veya şirketlerce işletilen 133 yükseköğrenim 
yurdunun 45'i kız, 86'sı erkek ve 2'si karmadır. Bu yurtların öğrenci kapasitesi 12 659'dur. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş 'in, ders.geçme ve kredi sistemine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5325) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap- , 
landınlmasma delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 25.10.1994 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ders geçme ve kredi sistemi 1994-1995 öğretim yılında 4. yılına başlamıştır. Söz konusu sis
tem ilk mezunlarını da 1993-1994 yılı sonunda vermiştir. Sınıf geçme ve kredi sisteminin eğitim 
sistemimize katkılarının bilinmesine ihtiyaç vardır. 

1. Sınıf geçme ve kredi sisteminin, Bakanlığınızca, sonuçlarına dair bilimsel bir araştırma 
yapılmış mıdır? 

2. Sistemle amaçlanan hedeflere ulaşılmış mıdır? Sistem sonuç olarak yüzde kaç başarılı, 
yüzde kaç başarısız olmuştur? Başarısızlığın sebepleri nelerdir? 

3. Sistemin tümden veya kısmen değiştirilmesi hususunda Bakanlığınızca bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

4. 1994 ÖSY sınavında üniversitelerde açık kalan kontenjanlar ve 571 lise birincisi mezunun 
sınavı kazanamaması sınıf geçme ve kredi sisteminin bir sonucu mudur? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 16.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3265 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 7.11.1994 gün ve KAN.KAR.MD. 7/5325-11710/43337 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın "Ders geçme ve kredi sistemine ilişkin" soru öner
gesi incelenmiştir. 

- 7 6 1 -



T.B.M.M. B : 5 4 16.12.1994 0 : 4 

1. Ders geçme ve kredi sisteminin değerlendirilmesi amacıyla yönetici, öğretmen ve öğrenci 
boyutunda bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucuna göre, iki defa yönetmelik değişik
liği yapılmış ve bir de yönerge hazırlanmıştır. 

2. Sınıf geçme sisteminde öğrencilerin bütünleme, bekleme ve tek ders sınavları da dahil ol
mak üzere mezun oranı % 70.8'dir. 

Ders geçme ve kredi sisteminde ise bu oran; anadolu ve fen liselerinde % 99'a, genel liseler
de % 77'ye ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda alt yapının daha iyi bir ortama kavuşturulmasıyla ba
şarı oranı yükselecektir. 

3. Sistemin değiştirilmesi hususunda Bakanlığımızca bir çalışma yapılmamaktadır. Ancak, 
ders geçme ve kredi sistemi uygulamasına geçilmesiyle birlikte, sistemin takip edilmesini, aksayan 
yönlerinin giderilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımızda, "Ders Geçme ve 
Kredi Sistemi Koordinasyon Kurulu", il ve ilçelerde ise "Danışma Kurulları" oluşturulmuştur. 

4. Bazı lise birincisi öğrencilerin ÖSY sınavını kazanamamasının, ders geçme ve kredi siste
mi ile ilgisi yoktur. 

Kanun gereğince bütün lise birincilerinin bir programa yerleştirilmeleri mümkündür. Ancak, 
öğrencinin istediği programa girmesi söz konusu değildir. Çünkü her programın belli bir kontenja
nı vardır. Öğrenci, puanına uygun bir programa başvurduğu takdirde yerleştirilebilmektedif. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

5. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Urla İmam Hatip Lisesi Müdürünün Cumhuriyet Bayra
mı Törenine kız öğrencileri göndermediği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'in yazılı cevabı (7/5390) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 3.11.1994 

Fuat Çay 
Hatay 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin her tarafında tüm insanlar tarafından coşkuyla kut
lanır ve okul öğrencileri de o yer mülkî amirinin çağrısıyla törenlere katılırlar. 

1. Urla Kaymakamı Hasan Biçen mülkî amir olarak Urla İmam Hatip Lisesi Müdürü'ne gön
derdiği tebliğe rağmen müdür Nurettin Çiçek kız öğrencileri törene göndermemiştir. Müdürün bu 
uygulaması bir suç teşkil etmekte midir? Ediyorsa müdür hakkında kaymakamın başlattığı soruş
turmayı Bakanlık olarak devam ettirecek misiniz? 

2. Bakanlık olarak bu gibi konularda ne gibi önlemler aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz? 

3. İmam Hatip Liselerinin uygulamada diğer okullardan bir ayrıcalığı var mıdır? Bu okulların 
öğrencileri diğer okul öğrencileriyle aynı yükümlülüklere tabi değiller midir? 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 16.12.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3264 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 21.11.1994 gün ve KAN.KAR.MD.7/5390-11845/43745 
sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay'ın "Urla İmam Hatip Lisesi Müdürü'nün Cumhuriyet Bay
ramı Töreni'ne kız öğrencileri göndermediği iddiasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. Urla İmam-Hatip Lisesi Müdürü 28 Ekim 1994 günü okulun bayrak töreninde öğrencilere 
yaptığı konuşmasında; 29 Ekim 1994 günü kutlanacak Cumhuriyet Bayramına kız öğrenciler da
hil, bütün öğrencilerin katılmasının gerekli olduğunu, katılmayanlar hakkında işlem yapılacağını 
söylemiştir. 

Cumhuriyet Bayramı törenlerine, söz konusu okuldan 5 kız öğrenci katılmıştır. 

Törene gelmeyen kız öğrenciler okul müdürü tarafından tespit edilerek, haklarında işlem ya
pılmak üzere disiplin kuruluna sevk 6dilmiş olup, bunlara gerekli disiplin cezası verilmiştir. 

2. Kaymakam tarafından açılan soruşturma sonucunda, okul müdürünün suçu olmadığı tespit 
edilmiştir. 

3. Bakanlığımıza bağlı hiçbir okulun ayrıcalığı veya önceliği yoktur. Bütün okullarımız, 
kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uymak zorundadırlar. Aksine uygulamalar Bakanlığımız
ca takibe alınmak ve soruşturma sonuçlan istisnasız uygulanmaktadır. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
' 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi : 7.12.1994) 
2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kcsinhesaplarına Ait GenelUygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma ta
rihi: 7.12.1994) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12,1994) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755,3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

• v 3 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
' • . ' 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

' 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


