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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III.-YOKLAMA 
IV. - TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYETLER 
İ. -TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan'in, Başkanvekili seçilmesi 

dolayısıyla teşekkür konuşması 
V. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu'nun, ceza ve tutukevlerine ilişkin 

açıklaması ve RP İstanbul Milletvekili Ali Oğuz, DYP İçel Milletvekili Tur
han Güven, CHP Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı, DSP İstanbul Milletve
kili Ahmet Tan, ANAP Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun grup
ları adına konuşmaları 

2. - İçel Milletvekili Halil Çin'in, Türkiye'de devlet veya diğer kamu tü
zelkişileri tarafından yapılan bazı kamu hizmetlerinden dolayı bireylerin ma
ruz kaldığı zararların tazminine ilişkin gündemdışı konuşması 

3. -Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, mermercilik sektörünün güncel 
sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 
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4. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Belkıs Barajının 
kamulaştırılmasına ilişkin gündemdışı konuşması 

- B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/38) 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Pasaport Dairesinde zorunlu 

piyango uygulandığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünü-
san'ın yazılı cevabı (7/240) 

2. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın* İzmir'de nöbetçi eczanelere yönelik 
saldırılara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ü'nüsan'ın yazılı cevabı 
(7/274) 

3. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, TBMM'de istihdam edilen perso
nel ile özel sektör eliyle yürütülebilecek hizmetlere ilişkin sorusu ve TBMM Baş
kanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (7/349) 

4. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, basında yer alan bir yazıda ileri 
sürülen iddialara ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin yazılı 
cevabı (7/350) 

I.-GEÇEN TUTACAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesi liderlerinden 

İsa Yusuf Alptekin'in adının, Büyükşehir Belediyesinin onayıyla, İstanbul'da bir parka verilmesine 
ve bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Maslahatgüzarının tutumuna, 

Eskişehir Milletvekili Mahmut Erdir, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili olarak 
yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararnamesine, 

İlişkin birer gündemdışı konuşma yaptılar. 
Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun millî 

savunma sistemimiz içindeki önemine ve Kurumun karşı karşıya kaldığı sorunların çözüm yol
larına ilişkin gündemdışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay cevap yerdi. 

TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin vaki davet üzerine Gürcistan'a yapacağı ziyarete 
katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

- 4 4 4 -

0:J 
Sayfa 

. 477:479 

479 

479:481 

481:484 

485 

485 

485 

485 

486:494 

495:496 



T.B.M.M. B : 1 8 5 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız ve orman köylü
lerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/36) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki ye
rini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/6) öngörüşmesi, hükümet temsilci
sinin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

Dinleyiciler arasında bir grup, beyaz bir bez parçası açarak slogan atmaya yeltendi; güvenlik 
görevlilerinin derhal müdahalesiyle dinleyici locası dışına çıkarıldı. 

Başkanlıkça, grupların da ortak mutabakatı alınmak suretiyle, gündemdeki diğer Meclis araş
tırması önergelirinin öngörüşmelerine geçilemeyeceği açıklandı; 5 Mart 1996 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 15.55'te son verildi. 

H. Uluç Gürkan 
Başkanvekili . 

M. Fatih Atay Zeki Ergezen 
Aydın Bitlis 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

: @ _ — . i. 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
4.3.1996 PAZARTESİ 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda usulsüz atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/8) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.3.1996) 

2. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın Rize Sağlık Meslek Okulu'nun kapatılacağı iddiaları
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, TBMM'de istihdam edilen personel ile özel sektör 

eliyle yürütülebilecek hizmetlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.1996) 

2. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, basında çıkan bir yazıda ileri sürülen iddialara iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/350) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.2.1996) 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği 
Başkanlığının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/351) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.2.1996) . 

4. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, SSK ve bağlı kuruluşlarının bazı harcamaları
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/352) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

5. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Bağ-Kur'un bazı harcamalarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/353) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 
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6. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, D.H.M.İ.'nin bazı harcamalarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) v 

7. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TEK ve bağlı kuruluşlarının bazı harcamala
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/355) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, PTT ve bağlı kuruluşlarının bazı harcamala
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/356) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, DDY İşletmeleri ve bağlı kuruluşlarının ba
zı harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/357) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1996) 

10. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Çay-Kur'un bazı harcamalarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/358) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.196) 

11. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TİGEM'in bazı harcamalarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

12. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TEKEL ve bağlı kuruluşlarının bazı harca
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

13. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, T.P.A.O. ve bağlı kuruluşlarının bazı harca
malarına ilişkin Başbakandan yazılı.soru önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

14. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ku
ruluşlarının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/362) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.2.1996) 

15. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin bazı harca
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/363) (Başkanlığa geliş tarihi :• 28.2.1996) 

16. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TÜGSAŞ ve bağlı kuruluşlarının bazı harca
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

17. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin bazı harca
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/365) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

18. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi TAŞ ve 
bağlı kuruluşlarının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/366) (Başkan
lığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

19. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, T.Z.D.K. ve bağlı kuruluşlarının bazı harca
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/367) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

20. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, SEKA ve bağlı kuruluşlarının bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/368) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

21. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, T.K.İ. ve bağlı kuruluşlarının bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/369) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

22. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ve bağlı kuru
luşlarının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/370) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 28.2.1996) • ' • ' ' . ' • ' • • • • 

23. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Denizcilik İşletmelerinin bazı harca
malarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/371) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 
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24. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TDÇİ ve bağlı kuruluşlarının bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/372) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

25. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, T.M.O. ve bağlı kuruluşlarının bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/373) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

26. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, MKE ve bağlı kuruluşlarının bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

27. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Etibank ve bağlı kuruluşlarının bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

28. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, DMO ve bağlı kuruluşlarının bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/376) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

29. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, T.C. Ziraat Bankası'nın bazı harcamalarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/377) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

30. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve bağlı kuru
luşlarının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/378) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 28.2.1995) 

31. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İller Bankası'nın bazı harcamalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

32. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, M.T.A.'nın bazı harcamalarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/380) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

,33. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güven Sigorta T.A.Ş.'nin bazı harcamaları
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/381) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

34. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, bazı fonların gelir ve giderlerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/382) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

35. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nin bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/383) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

36. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının ba
zı harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/384) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1996) 

37. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, YURT-KUR'un bazı harcamalarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/385) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

38. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye VakıflarBankası'nın bazı harcama
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/386) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

39. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TRT'nin bazı harcamalarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/387) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

40. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun bazı har
camalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/388) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

41. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Milli Piyango İdaresinin bazı harcamalarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/389) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

42. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, M.P.M.'nin bazı harcamalarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/390) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) . 
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43. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin bazı har
camalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/391) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

44. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulunun bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/392) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.2.1996) -

45. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün bazı 
harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/393) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1996) 

46. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/394) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

47. - Sivas Milletvekili Nevzat Yanmaz'ın, Bakanlıkça yayımlanan yabancı bir yazara ait ki
taba ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

48. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Fransa'dan Couğar marka helikopter alınıp alınma
dığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

49. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, meslek memurluğu giriş sınavında İmam^Hatip me
zunlarının elenmesi amacıyla lise diploması istendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

50. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, patates üreticilerinin elektrik borçla
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/398) (^Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1996) 

51. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, posta işletme personelinin ücretlerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/399) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.2.1996) 

52. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Çeşme Turban Oteli'nin satışına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.2.1996) 

53. - Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van'ın içme suyu sorununa ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/401) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1996) 

54. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman köylülerinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/402) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1996) 

55. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın,,Özelleştirme İdaresi Başkanlığına danışman
lık yapan firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/403) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.3.1996) 

56. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türk Tclekom ile Telsim arasındaki sözleşme
nin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/404) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.3.1996) , 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının,,balık üretimindeki sorunların araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29.2.1996) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Patrikhanesinin statü-
. sü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 

bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.2.1996) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN , 
KÂTİP ÜYELER : M.Fatih ATAY (Aydın), Salih KAPÜSUZ (Kayseri) 

©— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yeterli çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYETLER 

1. - TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başkanvekili seçilmesi dolayısıyla teşekkür 
konuşması -

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, seçimlerden bu yana 72 gün geçti. Bununla beraber, ben, 
değerli oylarınızla yüklediğiniz görev gereğince, ilk defa oturum yönetiyorum; bu sebeple, borçlu 
olduğum bazı duygularımı, izninizle ve gecikmiş saymayacağınız umuduyla, ifade etmek istiyo
rum. Öncelikle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucusu ve ilk Başkanı Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, bu yüce çatı altında görev yapan ve hizmeti geçenleri saygı, minnet ve şük
ranla anıyorum. (ANAP, DYP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Yirmiyedi yıl önce, bu kürsüde, Geçici Başkanlık Divanı üyesi olarak birlikte görev yaptığım 
rahmetli İsmet İnönü'yü ve oturum yönetimi konusunda ilkelerini örnek aldığım Sayın Ferruh Boz-
beyli'yi anmayı da, kişisel bir kadirşinaslık borcu sayıyorum. 

Siz değerli milletvekili arkadaşlarıma da, gösterdiğiniz ve göstereceğiniz destekler için, en yü
rekten duygularla teşekkür ediyorum. 

Birlikte yapacağımız çalışmaların, milletimiz ve yurdumuz için hayırlı ve uğurlu olmasını Al
lah'tan niyaz ediyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talepleri bulunmaktadır; İç
tüzüğümüzün imkân verdiği ölçüde, bunlardan bir kısmını karşılayacağız. 

V. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu'nuıı, ceza ve tutukevlerine ilişkin açıklaması ve RP İs

tanbul Milletvekili Ali Oğuz, DYP İçel Milletvekili Turhan Güven, CHP Balıkesir Milletvekili İ. 
Önder Kırlı, DSP İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, ANAP Kastamonu Milletvekili Murat Başesgi-
oğlu 'nun grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN - Öncelikle, Adalet Bakanı Sayın Firuz Çilingiroğlu'nun, cezaevlerindeki son ge
lişmeler ve bu konuda basında yer alan haberlerle ilgili, gündemdışı söz talebi bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; he

pinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Cezaevleri, devamlı olarak, yazılı ve görsel basının konusu olmakta ve kamu vicdanını rahat
sız etmekte, cezaevlerinde yakınları bulunanları üzmekte ve tedirgin etmektedir. 

Cezaevleri sorununun, Yüce Meclisin yasama döneminin başında, yeni yıl bütçesinin hazırlan
ması sırasında ele alınmasının yararlı olacağı inancındayım. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizde dinamik güç mevcuttur. Hukukumuz, çağa ayak uydura
mamış, çağın gerisinde kalmış kurum ve kuruluşlarımızda, özellikle sizlerin temsil ettiğiniz ve kul
lanacağınızdan emin olduğum bu itici güçle, sürekli olarak iyiye, güzele ve ideale ulaşacaktır; ce
zaevlerinin sorunlarını da çözümleyeceğinizden eminim. Şu veya bu suçu işleyen kişi, hâkim kara
rıyla tutuklanabilir veya hüküm giymiş olabilir. Ceza ve tutukevlerine alınan bu kişiler, yaşlan, cin
siyetleri, milliyetleri ve inançları ne olursa olsun, artık, yüce devletimizin himayesinde ve koruma-
sındadırlar. Devletimiz, onun, yemesini, içmesini, barınmasını sağlayacak; sağlığını, kişiliğini, 
onurunu, ırz ve namusunu koruyacak; hürriyeti kısıtlanmış bu kişiyi eğitecek ve ileride yararlı bir 
yurttaş olarak topluma kazandıracaktır. 

Türkiye Cumhuriyetindeki cezaevleri bir zindan değildir. Her şeyden önce, Türkiye Cumhuri
yeti bir hukuk devletidir. İşte, hukuk devleti olmanın başlıca özelliği, vatandaşın temel hak ve öz
gürlükleriyle devletin yetkileri arasında sağlıklı bir denge kurmak ve bu dengeyi sürekli olarak ko
rumaktır. 

Hükümlü ve tutuklunun, devlete karşı, nasıl, kanun, tüzük ve yönetmeliklere, ceza ve tutukev
lerinin kurallarına uyma zorunluluğu varsa, devletin de, bunlara karşı, kısaca biraz önce değindiği
miz görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirme ödevi vardır. 

Mahkemelerce verilen hükümlülük kararlarının yerine getirilmesi görevi, cumhuriyet başsav
cılıklarına ye cumhuriyet savcılarına, dolayısıyla, Adalet Bakanlığına aittir. 

Ceza ve tutukevleri, Adalet Bakanlığının bünyesinde bulunan Ceza ve Tutukevleri Genel Mü
dürlüğüne bağlıdır. Bu genel müdürlüğün tüm üst düzey yöneticileri, deneyimli, birinci sınıf hâ
kimlerdir. Amaç, hükümlü ve tutukluları, adlî teminat, hâkim güvencesi, yargı bağımsızlığı ilkele
rinden yararlandırmak; infazı, gözlem süresinin devamı olduğu iddia ve görüntüsünden ayırmaktır. 

Yasal düzenlemeye gelince; ceza ve tutukevleriyle ilgili yasal düzenleme son derece kıttır ve 
yok denilebilir. 2292 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde, Ceza İnfaz Ku
rumlan ve Tutukevleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden söz edilmektedir. 

Ceza ve tutukevleri, 14.6.1930 tarihli, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hak
kında Kanunla, tüzük ve genelgelerle yönetilmeye çalışılmaktadır; yürütme ve yürürlüğe ait son iki 
maddesi nazara alınmadığı takdirde, 8 maddeden ibarettir. Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi 
Hakkında Kanunun 5 maddesi, 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle iptal edildiğinden, ha
len, yetersiz 3 maddesi yürürlüktedir. İşte, ceza ve tutukevlerinin yasal düzenlemesi, maalesef, bu 
3 maddeden ibarettir. Yüce Meclisin, en kısa zamanda, ceza infaz kurumlarını yasal düzenlemeye 
kavuşturacağı inancındayım. 

Ceza infaz kurumlan, müdür, müdür yardımcısı, idarî personel, infaz başmemuru ve infaz me
murları tarafından yönetilmektedir. Müdür dahil tüm idarî memurlar ile infaz memurlarının atama
larında herhangi bir formasyon aranmamaktadır. Sınavla alınmakta, kısa bir kursa tabi tutulmakta
dırlar. 

Ceza ve tutukevlerinin iç güvenliği, infaz koruma memurlarınca sağlanmakta olup, müdür da
hil tüm kadro, cumhuriyet savcısının ve cumhuriyet başsavcısının denetiminde ve gözetimindedir. 
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Ceza ve tutukevlerinin dış emniyeti, jandarma tarafından sağlanmaktadır. Jandarma, askerî 
emir ve komuta zincirine ve kurallarına bağlıdır. Jandarma, ceza ve tutukevinin dışında dış koru
ma görevini yaparken veya aramalarda bulunmak üzere veya herhangi bir olumsuzluk nedeniyle 
ceza ve tutukevinin içine davet edildiği takdirde dahi, cumhuriyet savcısından emir almadan kendi 
komutanının emri dahilinde hareket etmektedir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun. 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "bütün zabıta, 
makam ve memurları cumhuriyet savcılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini yerine getirmekle 
yükümlü oldukları" hükmüne yer verilmiştir. Ancak, jandarmanın, ceza ve tutukevlerinin dış gü
venliğiyle ilgili görevi adlî değil, idarî görev olarak nitelendirildiğinden, jandarma, cumhuriyet sav
cısından emir almadığı gibi, onun denetimine de tabi değildir. 

Ceza ve tutukevlerinin dış güvenliğinin korunmasına ilişkin görevin de adlî görev olduğu yo
lunda yapılacak bir düzenleme yerinde olacaktır. 

Türkiye'de ceza ve tutukevlerinin bir kısmı eski yıllardan kalmış olup, bilahara sağına soluna 
ilaveler yapılmakta ve bu haliyle kullanılmaya devam olunmaktadır. Örneğin, Ankara Ceza ve Tu
tukevi, 1923 yılından kalmadır. Ceza ve tutukevlerinin bir kısmı kiralanmıştır. Ekserisi 1940'lı, 
1950'li yıllarda yapılmış 25,40 ve 55 kişi kapasiteli sağlıksız binalardır. 1970, 1980 ve 1990'lı yıl
larda, yine, koğuş esasına göre planlanmış ve inşa edilmişlerdir. Koğuşlar, dar bir koridora açıldı
ğından ve inşaat hataları olduğundan istenilen güvenlik sağlanamamaktadır. 

Çok eski yıllardan kalma cezaevleriyle, hükümlü ve tutuklu adedi ortalama olarak 5'i geçme
yen, 35 adet ceza ve tutukevini kapattığımız gibi, yeni kurulan ilçelerde de ceza ve tutukevi açma
dık. 

Halen, faaliyette 581 adet ceza ve tutukevi mevcuttur; bunun azaltılarak bölge cezaevleri uy
gulamasına gidilmesi yerinde olacaktır. 581 ceza ve tutukevinde, 26 519 hükümlü ve 24 049 tutuk
lu olmak üzere, halen, 50 568 kişi mevcuttur. Kanunlarımız, hükümlülerle tutukluların ayrı ayrı 
yerlerde barındırılmalarını öngörmekteyse de, buna olanak bulunmadığından, imkân nispetinde, 
hükümlü ve tutuklular, ceza ve tutukevlerinin ayrı ayrı koğuşlarına konulmaktadırlar. Yalnız tutuk
lulara tahsis edilmiş birkaç cezaevimiz vardır. Kadınların ve çocukların bulundukları yerler de ay
rıdır. 

Terörle Mücadele Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında aynen "bu Kanun kapsamına 
giren suçlardan mahkûm olanların cezaları, tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edi
len özel infaz kurumlarında infaz edilir" dördüncü fıkrasında da yine "bu kanunun kapsamına gi
ren suçlardan tutuklananlar da birinci fıkrada gösterilen şekilde inşa edilmiş tutukevlerinde muha
faza edilirler" denilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Terörle Mücadele Kanunu 12.4.1991 tarihinde yayımlanarak yürür
lüğe girmiştir; aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, Türkiye'de, bu konuda öngörülen şekilde in
şa edilmiş tek ceza ve tutukevi faaliyette değildir. 

Yurtiçinde ve yurtdışında sürdürülen terörle mücadelede, takdirle, övgüyle karşıladığımız ba
şarılar sağlandığı ve bu amaçla trilyonlar harcandığı bilinmektedir. Kahraman Mehmetçik, güney
doğuda, sınırötesinde, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmiştir ve bu uğurda, şehitlik 
mertebesine ulaşanlar da olmuştur; şehitlerimizi şükranla anıyoruz. 

Yanıltılmış, saptırılmış bazı kişiler çarpışmalarda ölmüş, birkısmı da sağ olarak ele geçirilmiş 
veya kendiliklerinden teslim olmuşlardır. Yakalanan veya teslim olan bu teröristlerin nerede barın-
dırılacakları konusunda, maalesef, hiçbir önlem alınmamış, cumhuriyet savcılığına teslim edilmek-
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le yetinilmiştir. Terörle Mücadele Kanununun 16 ncı maddesinde, biraz önce arz ettiğim emredici 
düzenlemeye rağmen, kanunda öngörülen türde sağlam bir ceza ve tutukevi inşa edilmemiş Ve fa
aliyete geçirilmemiştir. Bu nedenle, terör suçundan hükümlü ve tutuklu olanlar, diğerleri için ko
ğuş esasına göre inşa edilmiş cezaevlerinde, kendilerine ayrılmış kısımlarda ve koğuşlarda kalmak
tadır. / ' • ' • ' • ' • 

. Halen, 5 491 kişi tutuklu ve 3 080 kişi de hükümlü olmak üzere 8 571 kişi, törör suçundan, çe
şitli illerdeki 46 ceza ve tutukevine dağıtılmıştır. 

Tutukluların yargılanmalarının, 8 ilde bulunan Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yapıldığını 
ve 46 ceza ve tutukevine dağıtılmış olan tutukluların duruşmalara getirilip götürülmeleri düşünül
düğü takdirde, işin Önemi ve zorluğu kendiliğinden belirir. Bu hususu yüksek takdirlerinize sunu
yorum. • 

Terörle Mücâdele Kanununun 16 ncı maddesinde öngörülen, ceza ve tutukevi projesi düzen
lenmiş olup, ilki de Diyarbakır'da 1994 yılında ihale edilmiş ise de, bugüne kadar çeşitli nedenler
le temeli dahi atılamamıştır. Bu yılın ocak ayında, uygulama projeleri, Bakanlığımızda hazırlanmış 
olup, yakında temeli atılacak ve yapımına başlanacaktır. Bu tip ikinci cezaevinin, Denizli'de arsa
sı sağlanmış, projesi tamamlanmış, ihale aşamasına getirilmiş olup, Bayındırlık Bakanlığınca iha
lesi yapılmıştır. Bunun da yapımına başlanacaktır. Bu yıl, bütçede yeterli ödenekler sağlandığı tak
dirde, kısa zamanda bitirilmeleri planlanmıştır. 

Bunlardan başka, Yalvaç, Uluborlu, Şırnak, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Çorum ve Üsküdar'da ar
salar sağlanmış; Çorum'daki ihale aşamasına getirilmiştir. Bu ceza ve tutukevlerinden birkaçının 
yapılabilmesi için gereken ödeneğin bütçede yer alacağı inancındayım. 

Terörle mücadele için trilyonlar harcayan devletimizin, ele geçirilen 8 571 terör suçlusu
nun, ceza ve tutukevlerimizde olumsuz davranışlarına meydan vermeyecek şekilde inşa edilecek 
ceza ve tutukevlerini, Terörle Mücadele Kanununun 18 inci maddesi hükmü gereğince, Devlet İha
le Kanununun 89 uncu maddesi hükümlerini uygulayarak yaptıracağı ve çok kısa bir sürede bitire
ceği inancını taşıyorum. 

Halen kullanılmakta olan ceza ve tutukevlerinin çoğunluğu 20,40, 50 kişilik koğuşlar şeklin
dedir. Terör suçluları da böyle koğuşlarda kalmaktadırlar. Örneğin, İstanbul Bayrampaşa Ceza ve 
Tutukevinin terör suçlularına ayrılan bölümünde 954 kişi, 35'er kişilik koğuşlardadır. Terörle Mü
cadele Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "hükümlülerin birbirleriyle irtibatına en
gel olunur" emredici hükmünün uygulama olanağı mevcut değildir. 

E tipi olan, koğuş esasına göre inşa edilmiş Sinop, Bilecik, Siirt ve Midyat Cezaevleri tamam
landığı halde, personel yetersizliği nedeniyle faaliyete geçirilememiştir. Halen, tutulan, dondurul
muş 6 747 adet ceza ve tutukevlerine ait kadronun, serbest bırakılması yolundaki girişimlerimiz so
nuçsuz kaldığı için, başka yerlerden kadro kaydırmak suretiyle; ancak, Bilecik Ceza ve Tutukevi 
ile Eskişehir Cezaevinin, onarım işi bitirilen kısımlarını faaliyete geçirebildik. 

Müdür; doktor, şoför, idare memuru, infaz başmemuru ve infaz memuru olmak üzere, ceza ve 
tutukevi personeline ait 6 747 adet kadronun, serbest bırakılmamasının nedenleri araştırıldığında, 
hayretler içinde kaldığımı arz ediyorum. Kadrolaşma söylentilerinin sözkonusu olduğu ifade edili
yordu. 

Muhterem milletvekilleri, Kiirt-Türk, Alevi-Sünni, laik-antilaik, ilerici-gerici söylentilerinin 
yanında bir de kadrolaşma diye bir konudan söz edilmesini esefle karşılıyorum. Ben, yaş nedeniy
le 1989 Temmuzunda fiilî görevden ayrıldım. Bu devlete, yarım asra yakın hizmet ettim. Bir za-
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manlar, sağ-sol diyerek, yüce milletin huzurunu bozanların akılları başlarına geç de olsa gelmişti. 
Görevimden ayrıldıktan bugüne kadar, köprülerin altından çok suların aktığını, bu akan suların pis 
olduğunu ve koktuğunu hissetmekten son derece üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 
millet, ulu bir millettir. Bu milleti, şu veya bu nedenle kamplara bölmek isteyenler hüsrana uğra
yacak, Yüce Allah'ın indinde cezalarını bulacaklardır. 

Bu boş kadrolardan 4 280 adeti infaz koruma memuruna aittir. Bunları, Bakanlık değil, ma
hallî adalet encümenleri atamakta, adalet encümeninin ağır ceza merkezindeki başsavcı ve hâkim
lerden kurulu olduğu, başkanının da kıdemli hâkim olduğu göz önünde bulundurulduğu takdirde, 
kadrolaşmanın nasıl sağlanacağı anlaşılamamaktadır. 

Halen, önemli cezaevlerinde noksan kadroyla çalışılmaktadır; örneğin; '860 terör suçlusunun 
bulunduğu Diyarbakır (E) Tipi Cezaevinin kadrosu 371 olduğu halde, bu yerde, 107 hoksanıyla 
264 infaz koruma memuru; 954 terör suçlusunun bulunduğu İstanbul Bayrampaşa terör kısmının 
kadrosu 973 olduğu halde, 167 noksanıyla 806 infaz koruma memuru, gece gündüz, vardiya usu
lüyle yirmidört saat hizmet vermektedir. 

Ceza ve tutukevlerinin bazılarının inşaatı da yıllardır devam etmektedir. Her yıl bütçeye ko
nulan ödeneklerin azlığı ve gülünçlüğü bu duruma neden olmuştur; üzerinde durulması gereken 
birkaçını arz edeceğim: Kartal Ceza ve Tutukevinin inşaatı 1982 yılından beri devam etmektedir. 
Bu, İstanbul Bayranipaşayı rahatlatacaktır. 1982'de inşasına başlanan 500 kişilik Kartal Ceza ve 
Tutukevi 1988'de tasfiye edilmiş; 1989'da tekrar ihale olunmuşsa da, bitirilmeden, 1995'te tekrar 
tasfiye olunmuştur. Yüzde 60'ı tamamlanmış olan bu binanın bitirilmesinin zorunlu olduğu yolun
daki girişimler sonucu, yeniden, 15.12.1995 tarihinde ikmal inşaatı ihale edilmiş ve dosya, vize 
olunmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 1982 yılında başlayan inşaat, 1996'da yeniden ihale edilmiştir; bü
rokratik engeller aşılırsa, bütçe olanakları sağlanırsa, 1997'de bitirilecektir. Bu, ceza ve tutukevine 
acil ihtiyaç vardır. İstanbul'daki faal cezaevleri, istiap haddinin bir misli üzerinde doluluk arz et
mektedir. 

Ayaş Ceza ve Tutukevi ise, büyük bir kompleks olarak planlanmıştır. 2 bin kişilik bu cezaevi, 
kapalı cezaevi, yarıaçık cezaevi ve terör suçluları için ayrı bir cezaevi binası olarak öngörülmüştür. 
Bu ceza ve tutukevinin inşasına 1987 yılında başlanılmış; yüzde 30 keşif artışıyla bitirilemeyeceği 
anlaşıldığından, 18.10.1994'te tasfiye olunmuştur. Bugüne kadar 83 milyar 117 milyon lira harca
nan ve yüzde 61 'i tamamlanan cezaevinin, ikmal inşaatı keşif bedeli hesaplatılmış, 375 milyar ol
duğu saptanarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına iletilmiş; sözü edilen Müsteşarlık uy
gun görüş vermediğinden, bu inşaat, bu haliyle durmaktadır. Kaba inşaatı tamamlanmış bu muaz
zam kompleks, halen, Allah'ın inayetine terk edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
elemanlarının, yurdun gerçeklerine eğilecekleri inancıyla, durumu, Yüce Meclisin takdirlerine su
nuyorum, yeni bütçeye, kar ve yağmura terk edilmiş bu inşaat için gerekli ödeneğin konulacağı 
umudunu taşıyorum. 

Kars Ceza ve Tutukevine gelince: 1982 yılında inşasına başlanan, 150 kişilik kapalı, 300 kişi
lik yarı açık Kars Cezaevi inşaatı da aynı gerekçeyle 18.9.1992'de tasfiye edilmiş, inşaatın ikmali 
için, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 21.11.1995 tarihli yazımızla başvurulmuş; ancak, 
sözü edilen Müsteşarlıktan izin alınamamıştır. 

Ayaş Cezaevi dolayısıyla sözünü ettiğim Müsteşarlık için söylediklerimi, Kars Cezaevi için de 
yineliyorum. Kartal ve Ayaş Cezaevleri inşaatlarını gezdim, içimin sızladığını ifade etmek istiyo
rum. 
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Muhterem milletvekilleri, hükümlü ve tutukluları barındıracak yer bulamazken, özellikle 46 
cezaevine dağıtılmış terör suçlularını duruşmalara getirip götürmek için akla durgunluk verecek 
harcamalar yapılırken, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının tutum ve davranışlarını anlamak
ta sıkıntı çekiyoruz. J 

İki enteresan olaydan daha söz etmek istiyorum: Olağanüstü hal bölgesinde olması nedeniyle 
bir an önce bitirilmesine gayret edilen Bitlis 600 kişilik E tipi ceza ve tutukevi ikmal edilerek Ada
let Bakanlığına verildikten sonra, Başbakanlığın 23.8.1989 ve Maliye Bakanlığının 6.11.1989 ta
rihli yazılarıyla Adalet Bakanlığından alınarak Bitlis Valiliği Özel İdaresine, fabrikaya dönüştürül
mek üzere verilmiş; valilik, Tekele kiralamış, tütün deposu olarak kullanılmıştır. 

Sayın Gaydalı'nın, Tekelin burayı boşalttığı uyarısı üzerine, inceleme yaptırdım. Valilikle Te
kel arasındaki kira sözleşmesinin 15.6.1996 tarihinde sona ereceği ve cezaevi olarak kullanılabil
mesi için 16 milyar 351 milyon 500 bin lira tamir parasının gerektiği bildirilmiştir. Valiliğin biz
den kira parası isteyip isteyemeyeceği de ayrı sorundur. 

Kırıkkale'de terör suçları için ceza ve tutukevinin yapımı planlanmış, arsası temin edilmiş, 
proje, uygulama aşamasına gelmişken, yeni kurulan üniversiteye, bu arazinin etrafındaki arazi tah
sis edilmiş; bilerek veya bilmeyerek, cezaevi arsasının, üniversite kampusunun ortasında kalması 
sağlanmıştır. Bu nedenle, arsa, üniversiteye devredilmiş, yeni bir yer elde edilmiş ise de, yeterli ol
madığından genişletilmeye çalışılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, terör dışındaki diğer suçlardan hükümlü ve tutuklu olanların bulun
dukları ceza ve tutukevlerinin yeterli olduğunu ve Avrupa standartlarına uygun bulunduğunu söy
lemek mümkün değildir. Bunlar standarda yakın değildirler; ancak, yönetimde bir sorunumuz yok
tur. ! 

50 565 kişinin barındırıldığı ve 25 bin görevlinin görev yaptığı 581 ceza ve tutukevinde mün
ferit olaylar olabilir. İdama, ömür boyu ağır hapis cezasına, çeşitli ağır hapis cezalarına çarptırıl
mış hükümlülerle, bu cezalarla cezalandırılmaları istenilen, adam öldürmek, soygun, uyuşturucu, 
gasp, sahtecilik ve daha birçok suçtan yargılanan tutukluları bir arada tutmanın ve onların cezaev
leri kurallarına uyum sağlamalarını beklemenin zorluğu ve önemi açıktır. Ceza ve tutukevlerinde 
bulundukları sırada suç işleyenler ayrıca cezalandırılmakta ve şartlı salıverilme haklarını yitirmek
tedirler. Oranlama yapıldığı takdirde, genellikle uyum içinde bulundukları, kurallara uydukları söy
lenebilir. Sorunumuz terör suçundan tutuklu ve hükümlü olanlarladır. Biraz önce arz ettiğim nite
likte ye Terörle Mücadele Kanununda öngörülen cezaevleri mevcut olmadığından, bunlar, koğuş 
usulüne göre inşa edilmiş cezaevlerinde kalmakta, örgüt dayanışmasına uygun olarak davranmak
tadırlar; zaman zaman açlık grevi, ölüm orucu, sayım vermemek, arama yaptırmamak gibi eylem
lere de kalkışmakta; bazen de, Ümraniye'de olduğu gibi, fiilî eylemde de bulunmaktadırlar. 

Şu anda, Bayrampaşa Ceza ve Tutukevinin terör suçlularının kaldıkları bölüm hariç, terör suç
lularının bulundukları diğer ceza ve tutukevlerinde önemli bir sorun yoktur; arada sırada beliren 
uyumsuzluklar da giderilmektedir. 

İstanbul Bayrampaşa Ceza ve Tutukevi üç kısımdan ibaret bir kampustur. Toplam kapasitesi 
2 340 kişi olduğu halde, bu ceza ve tutukevinde 3 039 kişi mevcuttur. Terör suçlularının kaldığı bö
lümün kapasitesi 700 kişi olduğu halde, burada, halen 954 kişi bulunmaktadır. İstanbul'da, hergün, 
daha başkalarının tutuklanmakta olduğu düşünülürse, durumun önemi kendiliğinden belirir. Önem
li cezaevlerinde de kapasite aşılmıştır. Örneğin: Diyarbakır'da terör suçlularının bulunduğu E tipi 
cezaevinin kapasitesi 600 kişidir; burada 860 kişi bulunmaktadır. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, İçtüzüğümüze göre hükümetin gündemdışı söz talepleri 20 dakikay
la sınırlı; bu süreyi epeyce aşmış bulunuyorsunuz; lütfen, konuşmanın son kısımlarını özetleyerek 
tamamlayın efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) - 28 Şubat tarihli Sabah Gazetesin
de yayınlanan fotoğraflar ve haber doğrudur. Bu haberi veren Sabah Gazetesine huzurlarınızda te
şekkür ediyorum. Olayın üzerine hemen gidilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı
mız yanıtta, fotoğrafların yakın zamana ait olmadığı; fotoğraftaki kadınların, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununa aykırı davranmaktan tutuklandıkları ve tahliye edildiklerinden dolayı ceza
evinde bulunmadıkları; fotoğrafın, cezaevinin terör suçlularının kaldıkları kısımda değil, hastalık 
nedeniyle başka yerden tedavi için gönderilen hükümlü ve tutukluların bulunduğu özel tip ceza
evinde, cezaevi fotoğrafçısı tarafından çekildiği; resimde görülen hükümlü ve tutukluların tedavi 
edilerek gönderildikleri cezaevlerine iade olundukları; halen yalnız dördünün cezaevinde bulundu
ğu; kadın tutuklulardan birinin 2.5.1995, diğerlerinin 23.8.1995 tarihlerinde tahliye olundukları bil
dirilmiştir. Bu durumda, fotoğrafların 2.5.1995'ten önce çekildiği anlaşılmıştır. 

Kanun, tüzük ve bakanlık emirlerine rağmen, kadınlı erkekli resim çektirilmcsine ve tören dü
zenlenmesine izin veren, göz yuman cezaevi yöneticileri tespit edilerek, haklarında, cezaî yönden 
Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığınca, idarî yönden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma 
başlatılmıştır. 

Terör suçlularının, Bayrampaşa Cezaevinden, cep telefonuyla dışarıdaki teröristlere talimat 
verdikleri ileri sürülmektedir. 

Terör suçlularını çok sık, hatta günaşırı denilebilecek şekilde, avukatları ziyaret etmektedirler. 
Yasal düzenleme olmadığı ve savunma hakkının kısıtlanmakta olduğu iddialarına neden olmamak 
için bu görüşmeler engellenememektedir. 

Gerek terör suçlularının gerekse diğer hükümlü ve tutukluların bulundukları cezaevlerinde 
aramalar yapılmakta; cezaevine sokulması yasaklanan araçlar ele geçirildiği takdirde soruşturma 
yapılmakta ve sorumlu olduğu tespit edilen görevliler cezalandırılmaktadır. 

Cezaevine sokulması yasak bazı şeylerin, hiçbir surette, bu cezaevine sokulmadığını söylemek 
mümkün değildir. Yakalanan ve tespit edilen görevliler yargılanmakta ve işlerine son verilmekte
dir. Bu cezaevinde halen 3 039 hükümlü ve tutuklu, 973 infaz koruma memuru mevcuttur. Burada 
herhangi bir olumsuzluk yoktur demek yalan olur; ancak, olumsuzlukları asgarîye indirmek için ge
rekli önlemler alınmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 23 500 infaz koruma başmemuru ve memurları dahil olmak üzere 
75 bin kişiyi iaşe etmek zorunda olduğumuzu; 1995'te iaşe bedeli kişi başına 45 bin lirayken, bu 
yıl 90 bin lira teklif ettiğimiz halde Maliye Bakanlığınca 55 bin lira olarak kabul edildiğini de ifa
de etmek istiyorum. ' 

Yaptığımız hesaba göre, bu yılın ilk dört ayı içinde yalnız iaşe bedeli olarak 405 milyar liraya 
ihtiyacımız olduğu halde; iaşe, yakacak, temizlik ve sağlık, ilaç alımları, elektrik ve su giderleri; 
resmî personelin giyecek giderleri gibi masrafların tümü için, dört ayda kullanılmak üzere, Maliye 
Bakanlığınca 295 milyar 82 milyon 233 bin lira ödenek Öngörülmüştür. 1995 yılında bu tertipten 2 
trilyon 772 milyar liraya ihtiyacımız olduğu halde, bütçeye 939 milyar 205 milyon lira ödenek ko
nulduğundan, yılın yarısında ödenek bitmiş; tüm cumhuriyet savcılıkları ve cezaevi idarecileri fı
rıncılara, kömürcülere, akaryakıtçılara; su ve elektrik dolayısıyla belediyelere borçlu kalmışlardır; 
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alacaklılar Bakanlığı kadar gelmektedirler. Ricalarımızı anlayışla karşılayan Maliye Bakanı Sayın 
Attila, aralık ayında 300 milyar eködenek vermek suretiyle bizi bir miktar rahatlattı; kendilerine 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Batı ve Güneydoğudaki bazı ceza ve tutukevlerinde kalorifer yakma olanağımızın bulunmadı
ğını da ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, şu ana kadar hep olumsuzluklardan bahsettim. Ceza ve Tutukevleri 
Genel Müdürlüğü, yetişkin, deneyimli, memleket, millet ve insan sevgisiyle dolu hâkimlerin elin
dedir. Üst düzey yöneticilerinin tümü birinci sınıf hâkimlerdir, görevlerini özveriyle yürütmekte
dirler. Ceza ve tutukevleri, cumhuriyet başsavcısı ve cumhuriyet savcılarının gözetim ve deneti-
mindedir. 

Biraz önce, 581 ceza ve tutukevi bulunduğunu arz etmiştim. Bu ceza ve tutukevlerinin 30'u 
yarı açık, 8'i açıktır. Ankara, izmir ve Elazığ'da olmak üzere 3 çocuk eğitimevi ve Sinop'ta 1 ço
cuk cezaevi yardır. Kapalı cezaevlerinin çocuk bölümleri mevcuttur. Halen, kapalı cezaevlerinin 
çocuk bölümlerinde, 233 hükümlü ve 1 337 tutuklu olmak üzere 1 570 kişi mevcuttur; maalesef, 
92'si terör suçlusudur. Çocuk eğitimevlerinde 13?ü kız olmak üzere 411 çocuk mevcuttur ve eği
tilmektedirler. . 

BAŞKAN - Sayın Bakan, son cümlelerle toparlarsanız memnun olacağım; buyurun. 

ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) -Muhterem milletvekilleri, her ki
şi, çeşitli suçlarla sanık durumuna gelebilir; ancak, suçsuzluk varsayımına dayanılarak yargı organ
larının önüne çıkar. Bunlar, haklarında hüküm verilip kesinleşinceye kadar sanıktırlar. İnşan Hak
ları Evrensel Bildirgesinin 1 inci maddesinde "Bütün insanlar, onur ve haklar bakımından özgür ve 
eşit doğarlar" denilmektedir. İnfazda da bu ilkenin gözönünde bulundurulması gerektiğine inanıyor 
ve hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Adalet Bakanımız Sayın Firuz Çilingiroğlu'na teşekkür ediyorum. 
Şimdi, İçtüzüğümüze göre, bu konuşmadan sonra, gruplarımıza, söz hakkı doğmuş bulunmak

tadır. Grupların söz hakları, 10'ar dakikayla sınırlıdır; ancak, konunun önemi ve Sayın Bakanın 
açıklamalarının uzunluğu dolayısıyla, gruplarımıza da, 5'er dakikalık ilave süre tanıyacağım. 

Bu konudaki İçtüzük hükümlerini tam uygulamamamızda, benim ilk oturum yönetme görevin
de oluşumun, Sayın Bakanın da, seçimlerden bu yana yürüttüğü görevde, Genel Kurulda son ko
nuşmasını yapmakta oluşunun tetabuk etmesi rol oynamıştır. Arkadaşlarımız, süreler konusunda 
bundan sonra elbette dikkatli olacaklardır. 

İlk söz, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz'un. 

Buyurun Sayın Oğuz. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; Ada
let Bakanımız Sayın Çilingiroğlu'nun gündemdışı konuşmalarına karşı, Grubum adına görüşleri
mizi arz etmek için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; bu vesileyle, Sayın Başkanı ve Yüce Mec
lisin değerli üyeleri siz milletvekillerini hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. ' 

Değerli Başkanım, 20 nci Dönemin birinci yılında, ilk defa kürsüye çıkmış bulunuyorum. 20 
nci Dönemin, memleketimiz ve milletimize hayırlı olmasını ve sizin de, ilk oturumunu yönetmeye 
başlamış bir Başkanvckili sıfatıyla, yapacağınız bu vazifede, hayırlı hizmetler vermenizi diliyor, si
zi ve Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum; size de hayırlı olsun diyorum; bu dönemin hayır
lara vesile olmasını ve Yüce Meclisimizin de, bu dönemde, memleketimiz ve milletimiz için hayır
lı hizmetler yapmasını diliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanımız, özellikle cezaevlerinin bugün içinde bulundu
ğu şartları huzurlarınızda çok güzel -bir fotoğraf takdim eder gibi- ifade ettiler. Sayın Bakanımız 
bir emanetçidir; güzel bir emanet görevi ifa etmiştir; bu ana kadar yapmış olduğu hizmetlerden do
layı kendilerini kutluyorum ve teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Ancak Adalet Bakanı sıfatıyla, huzurlarınızda cezaevlerinin bu acıklı manzarasını ortaya koy
maları sebebiyle de, memleketimizde her bakanlığımızın ve kurumlarımızın acıklı manzaralarının 
yanında, bir de Adalet Bakanlığımızın ve özellikle cezaevlerimizin bu acıklı durumunu, bu elem 
veren manzarasını ortaya koymuş ve takdim etmiş bulunuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, cezaevleri, intikam almak, ceza vermek veya eziyet vermek için kurul
muş müesseseler değildir. Cezaevleri, bütün hukukçu arkadaşlarımızın ve hukuk bilen bütün kar
deşlerimizin ve sizlerin de malumu olduğu gibi ıslah müesseseleridir. Bu infaz, intikam almak ga
yesiyle değil, ıslah gayesiyle yürütülen bir hizmettir ve "amaç, tutuklu ve hükümlüyü eğitip, top
luma kazandırmaktır" diye tarif edilmiştir; ama, gelin görün ki, tatbik edilen sistem, maalesef mem
leketimizde daha acıklı manzaraların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu infaz sisteminde, gerek 
vasıf gerek suçun mahiyeti gerek suçlunun yaşı itibariyle, özellikle suçlulara, hükümlülere ve tu
tuklulara ıslah yerine eziyet etmek gibi bir tatbikat getirilmiştir. İnfaz sistemimizin mahzurları ola
rak, suçun Vasfı olarak, bulundukları yerlerden başka yerlere nakledilmeleri suretiyle, hükümlüle
re, üç çeşit ceza verildiğini huzurlarınızda ifade etmek istiyorum: 

1-İşlediği suçun cezası, 
2-Bulunduğu memleketinden uzaklaştırılması cezası. 
3- Bu hükümlüye ve suçluya verilen cezayla birlikte, aile efradının da ceza çekmesidir. 
Eğer, İstanbul'da suç işlemişse, başka bir yere nakledilerek memleketinden uzaklaştırılması ve 

ailesiyle olan münasebetleri açısından maalesef, haftada bir değil, ayda bir de değil; belki altı ay
da bir, ancak, görüşme imkânının ortaya çıkması gibi, elem verici, ıstırap verici bir üçüncü ceza or
taya çıkmaktadır. 

Onun için, bu sistemlerin ve mevzuatımızın her şeyden evvel, suçluya birkaç ceza birden de
ğil, tek ceza verilmesi hususunda yeniden gözden geçirilmesi lazım; ancak, Sayın Bakan, çok açık 
yüreklilikle "ceza infaz sistemimizi düzenleyen mevzuat, iptal edile edile sadece üç maddeye mün
hasır hüküm haline gelmiştir; bununla da cezaevlerini yönetmek mümkün değildir" dedi; doğru 
söyledi; çünkü, bugün elde bulunan mevzuat hükümlerine göre cezaevlerinde adil bir şekilde, isa
betli bir şekilde ve ıslahın gayesine uygun bir şekilde bir tatbikatı ortaya koymak mümkün değil
dir. 

Sayın Bakan, binaların durumlarına işaret etti ve özellikle, çok uzun yıllardan beri kiralanarak 
kullanılmaya devam edilen bu binalardaki koğuşlarda 40-50 kişinin, hatta, bazı yerlerde 100-110 
kişiye varan sayıdaki tutukluların ve hükümlülerin barındırıldığını, yatırılmakta olduğunu ve iaşe
lerine işaret ederken de, Bakanlığın gönderdiği tahsisatın, ancak, senenin muayyen bir kısmına yet
tiğini ve ondan sonra borçlandırıldığını; Bakanlığın ve cezaevlerinin dışarıya, ekmek, gıda ve ya
kıt borçlarının bulunduğunu ve bunların ödenmesinde de güçlük çekildiğini ifade ederek, cezaev
lerimizin ne kadar sefil, perişan ve bakımsız bir şekilde olduğunu, yine, huzurlarınızda dile getir
miş oldu. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de mevcut cezaevlerinin adetlerine temas eden Sayın Bakan, 
581 cezaevinin mevcudiyetini, 74 bin kapasiteli bu cezaevlerinde 50 bin kişinin mevcut olduğunu 
ve 21 bin kişiyle hizmet verildiğini ifade etti. 50 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevle-
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ri, eğer, 21 bin kişiyle idare ediliyorsa, her iki tutuklu ve hükümlüye, neredeyse, bir görevli isabet 
ettiğini söylemek durumundayız; ikiye bir. 

Eğer, Sayın Bakanımız Moğultay'ın istediği, 30 bin kadro da verilmiş olsaydı, neredeyse, hü
kümlü sayısından çok görevli sayısıyla karşı karşıya kalmış olacaktık; bu da ayrı bir garabettir. He
le hele, bir bakanın "ben, tayinlerinde şu hususları gözönünde tuttum, şunları tayin ettim" diyerek 
itirafta bulunduğunu da hatırlarsak, cezaevlerinde kadrolaşmanın, ideolojik kadrolaşmanın, hatta 
başka türlü kadrolaşmaların meydana geldiğini tespit etmek de mümkün olur. • • .,. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel, şunu ifade etmek isterim: Bu cezaevleri, bugün, infaz 
yeri olma yerine, bir yol geçen hanı haline gelmiş, sık sık firarlar ortaya çıkmış ve özellikle de, bir 
kapısından giren, başka bir kapısından çıkar olmuştur ve tekrar tekrar buralara gelerek -suçluların 
ıslahı yerine, onların eğitilmesi yerine- maalesef, daha güzel eğitilerek, daha mükemmel, daha teç-
hizatlı suçlu haline getirildiklerini tespit etmiş bulunuyoruz. Tabiri caizse "bıçak girdi, ustura çık
tı" demek caiz olur; çünkü, girişteki mevcut durumlarının tersine, içeride eğitilerek, daha keskin, 
daha mücadeleci, daha bilinçli bir şekilde, cemiyetin içerisine salındıklannı, gene, huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum. 

DGM'yle ilgili olarak, Sayın Bakanın verdiği bilgiler de, gene, yürekler acısıdır. Gerek tutuk
lu gerek hükümlü olarak muhafaza edilen bu insanların bulundukları yerler, kapasiteleri itibariyle, 
1 'e 2; yani, bin kişilik cezaevlerinde 2 bin kişinin, 2 bin kişilik cezaevlerinde ise 3 bin kişinin ba
rındırıldığı ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir tespitimi huzurlarınızda ifade etmek isterim. Biz, yıllar yılı "siz, sa
dece karakol yaptınız, adalet binaları; yani yargı binaları, mahkeme binaları yaptınız, infaz mües
seseleri kurdunuz; bu milleti eğiteceğinize, bu milleti suçlu olarak yetiştirme gayretlerinde oldu
nuz. Siz, bunun çaresini arayıp da ıslah müesseseleriyle suçun aşıl vasfı olan, onu hazırlayan, ce
miyetteki yerini tespit edeceğinize; yani bataklıkları kurutacağınıza, maalesef sinek'mücadelesiyle 
meşgul oldunuz" dedik. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Adalet Bakanımızın ortaya koyduğu gerçek de şu tespiti açık bir şekilde, bariz bir şe
kilde dile getirmektedir ki, maalesef yıllar yılı bu milleti, gerek trafik terörüyle gerek eşkıya terö
rüyle gerek ekonomik terörle suçlu halde cezaevlerine sokma yolları ortaya konulmuş oldu; bu ne
ticeler ortaya çıktı. 

Eşkıya terörü tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Bölgeler arasındaki dengesizliklerden şikâyet 
edilmiştir ve özellikle memleketin dertlerine layıkı veçhile eğilinmediği içindir ki, bunlar ortaya 
çıkmıştır. . . ' . • • < • 

Trafik teröründe, yol meselesi halledilmemiştir, kontroller layıkı veçhile yapılmamıştır; özel
likle de trafikle ilgili yasa, yıllar yılı hâlâ çıkarılamamıştır. 

Bunun yanında, sayenizde, yıllar yılı içborç, dışborç ve memleketin 20 milyona yaklaşan işsi
zinin (yarısı 10 milyon açık işsiz, diğer yarısı da 10 milyon kapalı işsiz) akşam evine bir kilo ek- • 
mek parası götüremeyen insanların ıstırabına kulak tıkandığı içindir ki, ekonomik terör de memle
ketimizde milyonlarca insanın çanına yetmiş ve yine milyonlarca insanın ıstırap içerisinde kıvran
masına sebebiyet vermiştir ki, bu da, bugüne kadar mevcut idarelerin ve iktidarların yanlışlarıdır, 
özürleridir ve kusurlarıdır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel cezaevlerini ıslah, onların binalarını yapma, onların 
beslenmelerine çareler ve tedbirler getirme yerine; gelin, cezaevlerini boşaltmanın çarelerini araya
lım. Bu da, her şeyden evvel eğitim ve manevî değerlerin yükseltilmesiyle olur. (RP sıralarından 
alkışlar) Suçlu zannettiğiniz herkesin başına bir polis koymaktan çok, eğer vicdanlara Allah korku-
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sunu koyarsak, biz inanıyoruz ki, cezaevlerindeki bugünkü o sıkışıklık veya o tahaccüm veya bu
günkü ıstıraplar görülmeyecektir ve Allah'tan korkan insanın da kolay kolay suç işlemesi mümkün 
değildir. 

Değerli kardeşlerim, bir hatıramı ifade etmek isterim: İsparta'nın Yalvaç İlçesinde, Mehmet 
Ali Yıldız Hoca tevkif edilmişti; gittim imdadına, bir vekâlet almak istedim, vekâleti verdi; ertesi 
gün tevkife itiraz edeceğim. Dedi ki: "Ali Oğuz Bey, lütfen, itirazınızı birkaç gün geciktirin." Ni
ye?.. "Birkaç gün daha cezaevinde kalmak istiyorum" dedi. Yahu Hocam, çıldırdın mı Allah aşkı
na, cezaevinde niye kalmak istiyorsun dedim. "Geleli üç gün oldu; ama, bütün koğuş namaza baş
ladı. Gece sabahlara kadar beni uyutmuyorlar; manevî ders alıyorlar benden" dedi. (RP sıraların
dan alkışlar) Gelin, cezaevlerimizi bir işkence yuvası haline getireceğimize, orayı ıslah eden ve gü
zelliklerle/iyiliklerle teçhiz olunmuş, kötülüklerden vazgeçmiş, doğrulara yönelmiş insanların ye
ri haline getirelim. 

Sözümü tekrar ediyorum: Gelin, sinek öldüreceğinize, bataklıkları kurutalım; (RP sıralarından 
alkışlar) ekonomik sıkıntıları bertaraf edelim, manevî değerlere tecavüzü bertaraf edelim. İnsanla
rı iyi bir şekilde yetiştirmek için elden gelen tedbirleri alırsak, cezaevlerimiz, bugünkü sıkıntılar ye
rine, içinde hiç kimsenin bulunmadığı cezaevleri haline gelir. 

Ben hatırlıyorum, doğuda bazı ilçelerde, özellikle Kemaliye'de, cezaevinde bir tek insan dahi 
yoktu, kapısında bir gardiyan bekliyordu. Halbuki, bugün, bakıyorsunuz ki, gardiyan adedi itiba
riyle, personel adedi itibariyle, nerede ise cezaevlerindeki tutuklu, hükümlü kadar da personel ihti
yacımız var; bir o kadar da, daha evvelki bakan, kadro istiyordu. 

Değerli arkadaşlarım, hâkimlerimizin yüklerini de hafifletmek lazım. Eğer hâkim kadroları, 
bugünkü gibi -geçen gün Sayın Bakan ifade etti- 1 900 kadro noksanla çalışıyorsa, 1 900 mahke
mede dava görülmüyor, davaya bakılmıyor demektir. Halbuki, davalar, hem süratli hem ucuz hem 
adil olarak intaç edilirse, bugünkü ıstıraplar böyle kolay kolay olmaz ve bir an evvel de o mahke
melerde davalar intaç edilir ve verilen cezalar da isabetli olur; ama, siz, adliyeleri, 1 900 hâkim 
noksanıyla o ağır dosyaların altında bırakırsanız, yüzbinlerce icra dosyasından artık ümidini kes
miş olan vatandaşları da, alacağını neredeyse mafia eliyle takip eder hale getirirseniz, bugünkü, ad
liyenin içinde bulunduğu şartlar, gün geçtikçe iyiliğe değil, daha da ağır şartlara, daha da kötü du
rumlara doğru gider ve bundan daha kötü manzaralar karşımıza çıkar. Onun için, ben diyorum ki, 
adliyenin meselelerine de, aynı şekilde dikkat etmek ve eğilmek mecburiyetindeyiz; çünkü, adalet 
öyle bir duygudur ki değerli kardeşlerim, bu, sadece susamış insanın suya kanması, acıkan insanın 
doyması gibi değil; adalet, doyulmayan bir histir ve ... 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, size tanıdığım eksürenin son dakikasına girdiniz; buyurun efendim, 
toparlayın lütfen. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Dcğerii arkadaşlarım, bugün içinde bulunduğumuz sistemin eksiklerini ifade ederken, bunun 
yanında neler yapmamız gerektiği konusunda da birkaç cümle söylemek istiyorum: Kararların 
inandırıcı olmasını, mahkeme ve icra dosyalarının bir an evvel bugünkü ağır yükten kurtarılması
nı, mafiaya havale edilen işlerin artık hâkim eliyle yapılması hususunda vatandaşa güven verilme
sini, ta eylül ayından beri çıkarılmayan tayin kararnamelerinin noksanlıklarının her ay bir kararna
me çıkarılarak ikmalini, hâkim kadrolarının tamamlanmasını, personelin ikmalini ve adliye cami
amızın, hapishaneler ve mahkemeler dahil, ihtiyaçlarının bilhassa karşılanmasını ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Oğuz, size 1 dakika daha süre tanıyacağım. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan; teşekkür ederim. 
... oraya girmiş olan insanların, kader kurbanlarının, oradan, ırzı, namusu korunarak bir an ev

vel çıkarılmasını ve özellikle adliye camiamızın, Bakanlığımızın, bunun üzerinde titizlikle durma
sını istirham ediyorum. 

Kadın koğuşları ayrı bir derttir. Onları, gazete sütunlarında, bazen gözlerimiz yaşararak takip 
ediyoruz. 

Çocuk mahkemelerinin kadın hâkimlerce görülmesi, çocuk koğuşlarının, büyüklerin koğuşla
rından çok uzak mahallerde olması ve çok iyi korunması hususunda yıllardır ikazda bulunduk; ama, 
maalesef, yine gazete sütunlarında, çocuk koğuşlarındaki acıklı manzaralarla ilgili haberler yer al
makta ve özellikle her türlü silahın, her türlü uyuşturucunun, her türlü zararlı maddenin cezaevle
rine nasıl sokulduğu, oraların nasıl kamplar haline getirildiği hususunda haberler aldığımız zaman 
tevahhuş ediyoruz, üzülüyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. 

Özellikle kırk yılını cezaevlerinde ve adliyede geçirmiş bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum 
ki, eğer, oraya, lazım gelen parmak basılmazsa, tesadüfen dahi cezaevine girmiş olan insanların, 
yarın bir militan suçlu gibi ortaya çıkarak, bu memlekete büyük çapta zarar vereceğini ifade ede
rim. 

Sayın Bakanım "cezaevleri zindan değildir" dedi; ama, bugün, cezaevlerinde iki kişiyi bir ya
takta yatırmak mecburiyetinde kalıyorsanız, onları, özellikle de içerideki ağaların, zorba insanların 
baskısı altında eziyorsanız, zindandan daha beter, ahlâkı da, sihhati de, maddî imkânları da elinden 
alınan, istismar edilen insanlar olarak görürsünüz ve bunlardan da hicap duyarsınız. 

Çocuk ıslahevleri, çocuk hapishaneleri, eğer bir an evvel yapılıp da ortaya konülmazsa, mev
zuatları bir an evvel düzenlenmezse, yasal düzenlemeler yapılmazsa, siz istediğiniz kadar cezaev
leri yapın, bu işin altından kalkamazsınız, bunların hepsi yarın birer problem olur, önünüze gelir. 

Siz, yıllar yılı, sadece cezaevi ve adliye camiasının değil, bu memleketin hiçbir derdine deva 
olamadınız; ekonomisinin bu kadar ağır yüklerin altına girdiği, dışborcun 150 milyar dolara, içbor-
cun 7 katrilyona ulaştığı, memleketi bu hale getirenlerin de bugün tekrar iktidara gelme hususunda 
gayret ettiği bir ortamda, acaba bunların altından nasıl kalkacaksınız?!. 

Biz diyoruz ki, bunlar sizin işiniz değildir. Siz yaparsanız yine yanlış yaparsınız. Onun için, 
dileyin ki, Refah gelsin, bunların altından kalksın, Refah gelsin, zulüm bitsin, yüzler gülsün. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum; Allah'a emanet olun. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Refah Partisi Meclis Grubu Sözcüsü Sayın Aİi Oğuz'a teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Meclis Grubu adına Sayın Turhan 

Güven'indir; buyurun efendim. 
Sayın Güven, söz hakkınız 10 dakika; ancak, diğer hatiplere tanıdığım ölçüde size de söz hak

kı tanıyorum; konuşma süreniz 15 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ada

let Bakanı Sayın Çilingiroğlu'nun, cezaevleriyle ilgili gündemdışı konuşması nedeniyle, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle, Doğru Yol Partisi Grubu ve 
şahsım adına, öncelikle Sayın Başkanı göreve başlamasından ötürü kutluyor ve Meclis çalışmala
rında kendilerine başarılar diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 
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Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi arasında hükümet kurulması çalışmala
rının son noktaya geldiği bir anda, Sayın Adalet Bakanının, cezaevleriyle ilgili gündemdışı konuş
masını çok dikkat çekici bir unsur olarak görmekteyiz. Özellikle, kendisine bu konuda teşekkür 
ediyoruz; ancak gündemdışı konuşmanın son konuşma olduğu da dikkate alınarak, yalnız cezaev
leriyle ilgili değil, Türk yargı sistemiyle ilgili, Türk yargı sistemine neler verilmesi, neler yapılma
sı konusunda birtakım uyarıcı nitelikleri bulunmasının daha doğru olacağı inancını muhafaza etti
ğimizi ifade etmek isterim. 

Cezaevleri, Türk yargı sistemi içerisinde ayrı bir olaydır; ama, cezaevine gelinceye kadar, 
Türk yargısında neler oluyor; Türk adlî sistemi, yıllardan beri, gerektiği reformist davranışların ya
pılamaması nedeniyle büyük işyükü altında ve olaylara yetişemez bir biçimde, çağın dışına doğru 
itilmektedir. Bizce, önemli olan olay budur. Cezaevine düşen insanların, insan gibi davranışa hak 
kazandığı bilinci içerisindeyiz; ama, oraya gelmeden evvel, ceza hukukunda ve Türk infaz huku
kunda neler yapılması lazımdı; bizce, bu konuda, uyarıcı nitelikte bir çalışmanın huzurunuza geti
rilmesinin ve son dakika konuşması olarak da, bu şekilde, aydınlatıcı bilgi olarak, sizlere intikal et
tirilmesinin daha uygun olacağı inancını taşıyoruz. 

Elbette, Sayın Bakan, tarafsız bir bakandır ve dört aylık bir süre içerisinde Adalet Bakanlığı 
görevini üstlenmiştir; benim çok değerli bir ağabeyim ve bir meslektaşımdır. Bendeniz de kırk yıl
dan beri hukukun içerisindeyim, Sayın Ali Oğuz'un biraz evvel ifade buyurdukları gibi. Türk hu
kukunda, kırk yıldır, neler yapılması lazım geldiğini dilimizin döndüğü kadar ifade ettik; ama, 
önemli olan unsur şudur: Ceza hukukunda, modern ceza hukukunun gerektirdiği şekilde yeni bir 
çalışma düzeni yapılamamıştır. Ne zaman bir çalışma düzenine geçilmişse, uzun süren komisyon 
toplantılarından sonra, bir bakılmıştır ki, bu, günün gereğine cevap veremez haldedir. Türk Mede
nî Kanunu çalışmaları, yıllardan beri, komisyonlar eliyle yürütülmektedir; ama, görülmüştür ki, ko
misyon, çalışmalarını bitirdiğinde, hükümler, yine, günün gereksinimine cevap veremez haldedir. 
Bütün bunlar yapılması lazım gelirken, cezaevlerinin, sadece ihtiyaçlarını gündeme getirmenin, 
pek isabetli bir davranış olduğunu -kusura bakmazsanız-zannetmiyorum. 

İnfaz hukuku, 1960'lı yıllardan sonra, Le Paz ismindeki bir yabancının getirdiği bir sistemdir; 
ama, eğer hayatta ise, çok enteresandır ki, bu infaz sistemini getiren kişi, bizim bugünkü sistemi
mizi görse hayretlere düşerdi. Değişe değişe; ama, çağın gereklerine cevap veremeden bir infaz hu
kuku ürettik. ' 

Bugün, cezaevlerine ama kader kurbanı ama daha değişik biçimde giren vatandaşlarımız, el
lerinde bir hesap bir cetvel, ne şekilde yararlanacağını düşünerek, çok kısa süre sonra, hangi gün, 
tekrar cezaevi dışına çıkacağını hesaplamaktadır. 

Türk hukukunda, infaz sistemi, caydırıcılık, uyarıcılık yerine kanayan bir yara olarak geliş
mektedir. Elbette noksanları vardır; ama, dünyada cezaevi mimarisi gelişirken, biz, hâlâ koğuş sis
temi üzerinde ısrarlı olursak, caydırıcılık unsurunu... 

Biraz evvel Sayın Bakan, sizlere madde okuyarak açıkladılar, yani, tecrit unsuru değil; ama, 
cezaevinde yaşamın bütün imkânlarıyla beraber, onun bir suç işlediğinin bilincine vardırılması iş
lemini tamamlamadığınız sürece cezaevleri, bugünkü görüntüsünden ayrı bir görüntü sergilemeye-
cektir. 

İnfaz memuru noksanı vardır; kapatılır. Cezaevleri yetersizdir, elbette, Türk toplumu içerisin
de suç sayısındaki bu değişkenlik ve artış içerisinde yeterli olamadığını herkes biliyor. Bunu yeni
den ifade etmenin ne derece önemli olduğunu takdirlerinize arz ediyorum; ama, önemli olan husus 
şudur: Modern çağın gerekliliği olan cezaevi neyse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu tip ceza-
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. evlerini süratle yaptırmalı ve cezaevine aldığı insana, insanca yaşamın şartlarını sağlamalı; fakat, o 
da, suç işlemesi sonucunda oraya getirildiğinin bilincine eriştirilmelidir. Önemli olan odur. Yoksa, 
cezaevlerinin, değerli arkadaşımın dediği gibi, oraya girenlerin birkısmınm çok daha değişik bir 
düzen içerisinde, birkısmınm da, sadece terör ve anarşinin okulu halinde gelişimini sağlayan bir 
mekanizma olmaktan, çoktan itilmesi, çoktan bertaraf edilmesi gerekirdi; ama, gariptir, dört yıldan 
beri, altı yıldan beri, on yıldan beri, hatta yirmi yıldan beri... 

Biraz evvel Sayın Oğuz, cezaevlerinde, kendileri geldiklerinde, çok daha değişik bir düzen ku
rabileceklerini ifade ettiler. Oysa, iyi hatırlıyorum ki -bendeniz cumhuriyet savcısı olduğumda, 
adalet müfettişi olduğumda- o Adalet Bakanlığı mucebinin altında Sayın Kazan'ın imzası vardı 
Adalet Bakanı olarak. Adalet Bakanlığı, iki dönem, o günkü Millî Selamet Partisine, o arkadaşımı
za verilmişti; bu gerekli olan şeyler, acaba, o zaman neden yapılmadı?!. Ha, o zaman, demek ki, 
her şey arzu edildiği biçimde yapılamıyor. "Biz gelirsek yaparız" demenin, pek fazla önemi olma
dığı görüşündeyiz. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Başbakan kimdi o zaman, Başbakan. 
TURHAN GÜVEN (Devamla) - Koalisyondunuz, yapmanız gerekirdi... 

Değerli arkadaşlarım, mesele şudur: Cezaevlerini, terörün odak noktası olmaktan; daha doğ
rusu, cezaevine değişik bir adi suçtan girilip de, bir terörist olarak çıkılmasını engelleyecek ve bu
na mutlak çare bulacak bir sistemin geliştirilmesinden yanayız. 

Bugün, cezaevlerinde, maalesef, firar olayları vardır. Firar olayları değişik boyutlara sahiptir. 
Eskiden, sadece cezaevinden kaçmayı amaçlayan nitelik içerisindeki firar olayları, bugün, çok da
ha değişik biçiminde gelişmektedir. Bunlar, yalnız, personel noksanlığından, mevcut eksiklikler
den kaynaklanmamaktadır. Bunlar, artık, devlete yönelik, planlı terör eylemlerinin bir parçası ola
rak görülmektedir. Önemli olan budur. Cezaevinden firar, kişisel nedenlere dayanmamaktadır. Bu 
nedenle, birkaç gün içerisinde kurulacağını umut ettiğimiz cumhuriyet hükümetinden, bu terör ey
lemlerinin bir parçası olarak gelişmekte olan firar olaylarına, derhal, incelenerek, irdelenerek bir 
çare bulunması lazım geldiği hususunu huzurlarınızda ifade etmek isterim. Devletin bütünlüğüne 
yönelik terör olaylarının bir parçası şeklinde değerlendirilen ve ona göre önlem alınması ve çözüm
ler getirilmesi lazım gelen bu firar olayları içerisinde, terör güçlerince düzenlenen pusu, baskın gi
bi eylemlerin, firar olaylarında da, aynı şekilde, amaca yönelik olduğunu herkesin bilmesinde ya
rar vardır. 

Bugün, Türkiye'de, cezaevlerinin, bizatihi, fizikî noksanlıkları önemli değildir. Evvela, infaz 
hukukununda gerekli düzeltmeler yapılmalı, sonra, cezaevlerindeki fizikî noksanlıklar, diğer birta
kım sıkıntılar elbette giderilmelidir. Bunlar giderilecektir; ancak, her kente bir cezaevi yapma pro
jesinden de vazgeçilmelidir; bölgesel cezaevi niteliğindeki cezaevlerine ağırlık verilmelidir; çün
kü, Türkiye'de -Sayın Oğuz, biraz önce ifade buyurdular, o görüşüne canıyürekten katılıyorum tek 
bir hükümlüsü veya tutuklusu olmayan cezaevlerimiz de vardır. O zaman, buralarda yapılan mas
raf, gereksiz masraftır. < 

O itibarla, cezaevi mimarisinde, koğuş sisteminden vazgeçilerek -yani, kişileri cezaevine al
makla insanlığının elinden alınmadığını ispat edecek bir devlet çalışmasının gerektirdiği biçimde-
modern çağın gerektirdiği bir cezaevi yapılması yoluna gidilmesinin, bizim hem devlet anlayışımı
za hem de hukuk anlayışımıza daha uygun düşeceği inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, cezaevleri için söyleyecek çok şey vardır; ama, bu mesele bugünün me
selesi değildir; kadro meselesi bugünün meselesi değildir. Bu sıkıntılar, yıllardan beri süregelen sı-
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kıntılardır. Yani, Türkiye'de diğer kesimlerde ne sıkıntı varsa, bugün adalet camiasında da benzer 
sıkıntılar vardır; ama, bence, en büyük sıkıntı, evvela, gerçek hâkim teminatı ve yargı bağımsızlı-
ğındadır. Kim ne derse desin -kimse bunu, bazı imkânları Adalet Bakanlığının elinden almak ola
rak kabul buyurmasın- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, kendi meslek mensupları içerisinden, 
hür iradeleriyle seçilen bir teşkilat olarak ortaya çıkmalıdır. 

Biz, kurumları tenkit etmiyoruz, hep, kişilerin üzerinde birtakım varsayımlarla kurumlara yö
neliyoruz. Oysa kurumlar iyidir; arızaları varsa bunlar giderilir; fakat, kişilerden kaynaklanan arı
zaları kurumlara mal etmenin pek yerinde olmadığı düşüncesindeyiz. 

BAŞKAN - Sayın Güven, eksürenin son iki dakikasına girmiş bulunuyorsunuz; toparlayın lüt
fen. 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Anayasanın 138 inci ve müteakip maddelerinde ifadesini bulan bu hükümleri, Türkiye Cum

huriyeti Hükümeti olarak, gerçekten, yapıcı bir biçimde olgunlaştırarak, gerçek hâkim teminatını, 
gerçek yargı bağımsızlığını gerçekleştirdiğiniz gün, bilin ki, Türkiye'de, bu meselelerin çoğu ken
diliğinden çözülecektir. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum sayın milletvekilleri. 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Turhan Güven'c teşekkür ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Önder Kır
lı'nın; buyurun Sayın Kırlı. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
cezaevlerindeki sorunlar ve meydana gelen son olaylara ilişkin olarak, Sayın Adalet Bakanının 
açıklamaları üzerine, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki görüşlerini Yüce Meclise ve kamu
oyuna iletmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne kadar, hep, toplumsal barışı, ülke sorunları
nın çözümünde vazgeçilmez bir önkoşul sayan anlayışı benimsemiş ve savunmuştur. Toplumsal 
barıştan yana bir parti olarak CHP, adaletin, kamu vicdanını sızlatmayacak biçimde gerçekleşme
si, yargının da, bu anlayış içerisinde kararlar vermesi doğrultusunda, kararlı bir tutum sergilemiş
tir. Partimiz, cezaevlerine de aynı anlayış çerçevesinde bakmaktadır. 

İşte bu yaklaşım sonucu, 1991'den bu yana, koalisyon hükümetleri döneminde, gerek koalis
yon protokollerinde gerekse hükümet programlarında, cezaevlerine yeni bir anlayışla yaklaşılmış, 
zincir ve prangayla özdeşleşen zindancı ortaçağ kafasının egemen olduğu bir anlayış yerine, insan
ca uygulamaları öngören çağdaş bir yönetim gerçekleştirilmeye çalışılmıştır; bu anlayış ve politi
kaların tohumları atılmış, uygulamada da önemli mesafeler alınmıştır. Ancak, şunu belirtmek iste
rim ki, cezaevlerinde özlenilen yönetim anlayışının tam olarak yerleştirilebildiğini söylemek müm
kün değildir; çünkü, sorun, ülkemizdeki genel toplumsal sorunlarda olduğu gibi, köklü ve sisteme 
bağlı çarpıklıklardan kaynaklanmaktadır. Cezaevleri sorunu, bugünün ya da bundan önceki iktidar
ların sorunu değildir; cezaevleri sorunu, bir devlet sorunudur, bir ülke sorunudur, bir sistem soru
nudur. 

Cezaevlerinde ortaya çıkan olayları, yaşanılan sorunları bu anlayışla değerlendirmediğimiz sü
rece, bu soruna çözüm bulmamız da olanaksızdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde meydana gelen toplumsal olaylar, buna bağlı 
olarak ortaya çıkan ekonomik durum, hızlı göçle birlikte oluşan uyumsuzluklar, suç işleme eğilim
lerini yükseltmiştir. Giderek artan faili meçhul suçlar ve yargıdışı çözülen ihtilaflar dışında, yargı
ya intikal eden olaylar sonucu tutuklu ve hükümlü sayısında büyük bir artış olmuştur. Son beş yıl
da, sadece siyasal nitelikli suçlarda yüzde 1 000 artış vardır. Bu yapı devam ettikçe, toplum kat
manları arasındaki ekonomik ve sosyal uçurum küçültülmedikçe, bu sayının büyümesi kaçınılmaz
dır. . • . 

Doğu ve güneydoğudaki sorun insanî bir çözüm sürecine sokulmadan, zorunlu göçler sonucu, 
yerlerinden, yurtlarından ve temel değerlerden, topraklarından, kültürlerinden kopan ihsanlar reha-
bilite edilmeden, ülkemizde, suç işleyen insan sayısında azalma beklemek, boş bir hayalden ibaret 
kalacaktır. 

Türkiye, ekonomik, sosyal ve toplumsal yapısı itibariyle, ne yazık ki, suçlu insan üretmeye 
müsait bir ortamı yaşıyor. Cezaevi sorunu tartışılırken işin bu boyutu gözden uzak tutulmamalıdır. 
Suç işleme eğilimini azaltma yolunda köklü politikalar üretmeliyi?;. Demokratik hukuk devletinde, 
suç işleme eğilimi yok denecek kadar azdır; zira, demokrasinin temelinde, hukuk ve hoşgörü var
dır, Antidemokratik ve geri kalmış ülkelerde, tutuklu, hükümlü ve buna bağlı olarak cezaevi sayı
sının fazlalığı, cezaevi sorununun bir başka boyutunun demokrasi olduğunu ortaya koymaktadır. 

O halde, sorunun bir yüzü, suçlu sayısının azaltılmasıdır. Bunun için de, demokratikleşme, re
fah düzeyi ve sosyal seviyenin yükseltilmesi gerekir. 

Sorunun ikinci yüzü, ceza infaz sistemiyle ilgilidir. Bugünkü yapı içerisinde -yılların biriki
miyle- ceza infaz sistemimize, rie yazık ki, toplumsal güven kalmamıştır; Birleşmiş Milletler ve 
Avrupa cezaevleri standartları hayata geçirilememiştir; idarî ve hukukî altyapı yetersiz, teknik ve 
fizikî altyapı da çağdışı kalmıştır. 

Tüm bu olanaksızlıklara ilaveten, Adalet Bakanlığına, çeyrek asırdan bu yana, genel bütçeden 
yüzde 1 '1er dolayında ödenek ayrıldığı bir Türkiye'de, elbette ki, cezaevlerinin bir sorunlar yuma
ğı haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu yumağı bir ucundan tutup açmaya başladığımızda ortaya çıkan 
olguları başka ülkelerle karşılaştırdığımızda, ilginç rakamlar, yaşanılan sorunun büyüklüğünü çar
pıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Türkiye'ye yakın bir nüfusu olan Fransa'da, 54 bine yakın hü
kümlü ve tutuklu 182 cezaevinde barındırılıyor; buna mukabil, 45 bini aşan toplam tutuklu ve hü
kümlünün bulunduğu ülkemizde cezaevi sayısı 600 dolayındadır. Türkiye'nin iki katı bir nüfusa sa
hip Japonya'da durum daha da ilginç bir görüntü sergiliyor. Bu ülkede, Türkiye'deki rakama yakın 
tutuklu ve hükümlü, sadece 58 cezaevinde tutulmaktadır; cezaevi personel sayısı da Türkiye'den 
12 kat daha azdır. Japonya'da 40 bin tutuklu ve hükümlüden sorumlu cezaevi personeli sayısı 2 bin 
iken, ülkemizde, hemen hemen aynı sayıdaki tutuklu ve hükümlüden sorumlu cezaevi personeli, sa
dece içgüvenlik için, 25 bin dolayındadır. • . ' • ' • < 

İşte, tüm bu gerçeklerden dolayıdır ki, Cumhuriyet Halk Partisi, cezaevi sorununa sistem açı
sından bakmaktadır. 1991 'de, koalisyon hükümetlerinin göreve başlamasıyla birlikte, Adalet Ba
kanlığınca, konuya sistem açısından yaklaşılan politikaların hayata geçirilmesi yolunda kararlı iler
lemeler sağlandı. Öncelikle, yetersiz hukukî altyapının yeni baştan oluşturulması amacıyla, ceza in
faz kurumları ve infaz sistemini tamamen çağdaş ölçülere uygun biçimde yeniden kurmaya yöne
lik yasal düzenlemeler yürürlüğe sokuldu. 

Cezaevlerinde yaşanılan sorunlara köklü çözümler getirecek başlangıç niteliğindeki uygula
malar, Anayasa Mahkemesinin, hukukî altyapıyı düzenleyen kanun hükmünde kararnameleri iki 
kez iptal etmesi ve ülkede yoğunlaşan terör olayları sonucu, ne yazık ki, istenilen noktaya ulaşa-
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mamıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları ve Parlamentonun da yeni düzenlemeler getireme
mesi sonucu, bugün cezaevlerinin yönetimi -biraz önce Sayın Bakanın da belirttiği gibi- yasal da
yanaktan yoksun hale gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 17 nci maddesinde "Kimseye eziyet ve işkence yapıla
maz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz" deniliyor. 
O halde, önce kafalarımızı değiştirmeliyiz. "Oh olsun! Suç işlemeseydi" saplantısından kurtulma
lıyız. Bu nedenle, cezaevi ve tutukevi koşullan süratle değiştirilerek insan onuruna yaraşır bir ha
le getirilmelidir. Buraya kapattığımız insanlar cezalarını çektikten sonra yeniden aramıza katılacak
lardır. Onları özgürlüklerinden alıkoyarken, yaşamlarını daha da karartmaya, topluma kin ve hınç 
duyan potansiyel suçlular haline getirmeye hakkımız yoktur. Aksine, psikososyal hizmet birimle
rine etkinlik kazandırılarak, onları, bir vicdan muhasebesine yöneltmeli ve mesleklerini geliştire
rek ya da meslek sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmalıyız. 

İnfaz kurumlarımız, çocuk hükümlüler için bir eğitim evine dönüştürülmelidir. 
Hücreye yer veren infaz hukuku anlayışı terk edilmelidir. 

Disiplin cezalarına ilişkin eylemlere verilen cezalar keyfîlikten kurtarılarak, yargıç önünde iti
raz hakkı tanınmalı ve tüm kararlarda yargıç denetimi sağlanmalıdır. Bu nedenle, infazın kanunili
ği ilkesi yaşama geçirilerek, infaz savcılığı, yerini infaz hâkimliğine bırakmalıdır. 

Cezaları infaz edilmiş hükümlülerin toplumdan dışlanmalarını önlemek için, iş bulmaları, öğ
renimlerini tamamlamaları yolunda, salıverilme sonrası koruma tedbirleri alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bugün 600 civarında cezaevimiz var. Bu cezaevlerinde yaklaşık olarak 
45 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Cezaevlerimizin mevcudu -yapılmakta olanlarla beraber- ür
kütücüdür; diğer yandan -yeni yapılanlar da dahil- ihtiyaçlar ve çağdaş infaz anlayışı açısından ye
tersiz kalmaktadır. Bu ikilemi süratle çözmeliyiz. . ' 

Cezaevlerimizde, özel tip olarak inşa edilenlerin bir bölümündeki münferit odalar dışında, in
faz kurumlarımız, koğuş esasına göre düzenlenmiştir. Normalde 20-40 kişKarasında değişmesi ge
reken koğuş mevcutları, bugün, 100'e, hatta, Diyarbakır'da olduğu gibi 160'a çıkmaktadır. Perso-

. nelin, bu kadar kalabalık koğuşlarda görev yapması mümkün değildir. Toplu yaşam zorunluluğu, 
isyan, yaralama, öldürme, koğuş ağalığı, uyuşturucu ticareti, kumar, fizikî ve manevî baskı ve bir
birlerini eğitmeleri gibi olguları da beraberinde getirmiştir. 

Diğer yandan, cezaevlerimizin hiçbirinde, güvenliği artırıcı teknik donanım yoktur. Projeler
de, firar olaylarına karşı fiziksel önlemler düşünülmemiştir. Cezaevlerindeki firarların, bu olumsuz 
koşullar yanında, terör örgütlerinin, cezaevlerini de içine alan planlı eylemlerinin bir parçası oldu
ğu gerçeği görülememiş, bu açıdan gerekli önlemler düşünülmemiştir. Hızlı kentleşen yerlerde ce
zaevlerinin yerleşim bölgeleri içinde kalmış olması ayrı bir sorundur. Bu nedenlerle, cezaevi erimiz, 
yolgeçen hanına dönmüştür. ' 

Bugün, cezaevi personelimiz, yeterli eğitim düzeyinde değildir; değişen koşullara uyum sağ
layacak performanstan yoksundur. Cezaevlerimizin güvenliği, 25 176 iç koruma baş memur ve me
mur kadrosuyla; dış güvenliği, 12 bine varan dış koruma görevlisi jandarmayla sağlanmaktadır. Sa
yın Bakanın değindiği gibi, bu, iki başlı bir yapıdır. Daha çağdaş, daha etkin, güvenilir ve kalıcı bir 
Çözüm bulunamadığı takdirde, bu iki başlılığın ortadan kaldırılarak, şimdilik, cezaevleriyle ilgili 
tüm görevlerin, Adalet Bakanlığının sorumluluğu altında düzenlenmesini gerekli görüyoruz. 

İnfaz memuru ve cezaevi yöneticisi yetiştirme açısından, yapacaklarımız'olduğuna inanmak
tayız. İnfaz meslek okulları açıp, iyi bir öğrenimle (hukuk, psikoloji ve diğer eğitimden sonra) per-
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sonel yetiştirmek; ayrıca, var olan personeli, göstermelik olmayan meslekî eğitimden geçirmek su
retiyle cezaevlerine yeni bir biçim vermek, ülkemiz için bir zaruret halini almıştır. Cezaevi yöne
tim kadrolarının, hukuk, psikoloji ve sosyoloji alanlarında yükseköğrenim görmüş insanlardan 
oluşturulmasının zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Kırlı, ek sürenizin son iki dakikasına girdiniz. Toparlayın efendim lütfen... 

1. ÖNDER KIRLI (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
İnfaz sistemimizde, cezaevi tedavi kurumları unutulmuştur. Mevcut cezaevlerimizden pek 

azında, sadece birkaç kişinin bulaşıcı hastalıklardan tecriti için, hiçbir tıbbî ve teknik donanımı bu
lunmayan revirler vardır. İl ve ilçe merkezlerindeki sağlık kuruluşları da, tutuklu ve hükümlüyü te
davi edecek güvenlikli bir bölümden yoksundur. 

Ülkemizde, sayıları sekiz bine yaklaşan terör tutuklu ve hükümlüsü bulunuyor. Bunların, bir. 
eylem biçimi olarak açlık grevlerine başvurdukları ve ölüm noktasına gelmek suretiyle, ülkemizi, 
yurtiçinde ve yurtdışında olumsuz propagandalarla gündeme getirdikleri bir gerçektir. Diğer yan
dan, toplu olarak hastaneye gitmek ve buralardaki yetersiz güvenlik önlemlerinden yararlanmak su
retiyle "kaçabilirim" düşüncesi, firar eğilimini yükseltmektedir. Bütün bu nedenlerle, belli bölge
lerde yataklı cezaevi kurumlarına ihtiyaç vardır. Bu suretle hem yukarıda değindiğimiz olumsuz
luklar ortadan kalkacak hem de devletin koruması altındaki tutuklu ve hükümlülere de sağlık hiz
meti sunulabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye, cezaevleri ve infaz sistemi açısından içerisinde 
bulunduğu bu tıkanıklığı aşmak zorundadır. Cezaevlerinin, toplumsal yaşamın bir gerçeği olduğu
nu unutmadan, cezaevi sorunlarına etkin çözümler üretmek zorundayız. Tutuklu ve hükümlülerin 
insan olduğunu unutmadan, onları topluma kazandıracak yöntem ve yönetim anlayışlarını uygula
maya sokmadan bir yerlere varabileceğimizi sanmıyoruz. Yüce Meclis, bu konuda gerekli duyarlı
lığı göstererek, geçen dönemde sonuçlandırılamayan yasal düzenlemeleri bir an önce yürürlüğe 
koymak zorundadır. Yeni bir hükümetin çatısının oluşturulduğu şu günlerde, devleti küçültmek id
diasındaki azınlık koalisyonuna, bu konuda da, yeni yasama döneminde büyük görev düştüğü inan
cındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cezaevlerimiz, devletimizin insana bakışının bir yansıma
sıdır. Toplumsal sorunlar, zora dayanarak, şiddet kullanarak çözümlenemez; ülke sorunları, akla ve 
bilime dayanan, sosyal boyutu gözardı etmeyen çağdaş politikalarla aşılabilir. Cezaevlerinin çok 
boyutlu sorunları da aynı yaklaşımla çözülebilir. Biz, buna inandığımız için, sorumluluk aldığımız 
dönemden bugüne kadar, tutarlı, geleceğe örnek olacak adımları kararlı biçimde attık. Diliyoruz ki, 
bu anlamlı adımlara, önyargılı davranılmadan daha da bir hız kazandırılsın. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi selamlıyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Önder Kırlı'ya teşekkür edi
yorum. 

Söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Ahmet Tan'da; buyurun Sayın Tan. (DSP 
sıralarından alkışlar) . ,. 

DSP GRUBU ADINA AHMET TAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, 
iki teşekkür borcumuzu ileterek sözlerime başlıyorum. Birinci teşekkür, elbette, bugün görevine 
başlayan Sayın Başkanımıza aittir. İkinci teşekkür ise, son günlerde, işkenceden sonra ikinci konu 
olarak, cezaevlerini tehdit eden, cezaevlerindeki insanlık dışı durumu ortaya koyan Sayın Adalet 
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Bakanına yöneliktir. Çünkü, Adalet Bakanı, bu gündemdışı konuşmasıyla, konunun önemine, Yü
ce Meclisin eğilmesini sağlamıştır. Bu yüzden, Demokratik Sol Parti olarak kendilerine teşekkür 
ederiz. 

Sayın Adalet Bakanının ve daha önceki konuşmacıların da belirttiği gibi, cezaevleri, insanlık 
dışı bir tablo sergilemektedir. Bu tablo, çok karamsar bir tablo. Biraz önce, Sayın Adalet Bakanı ve 
sayın parti sözcüleri bu konuda açıklamalar yaptılar. Yalnız, olayın bir başka boyutuyla ilgilenerek 
ve altını çizerek sözlerime başlıyorum. 

Cezaevi sistemi, terörle mücadelenin aslî bir parçasıdır, önemli bir parçasıdır. Bu açıdan ba
kacak olursak, Türkiye'de, terörle mücadelenin yeterli olmadığı ve terörle mücadelede ortaya çı
kan aksaklıkların temelinde, cezaevlerindeki kötü koşulların, cezaevi sistemimizin dökülmesinin 
yattığı ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi, sizlere açıklayacağım iki rakam, gerçekten, bu konudaki en çarpıcı tablonun ana gös
tergelerini oluşturmaktadır. Sayın Bakan da açıkladı; son verilere göre, Türkiye'de tutuklu ve hü
kümlü olarak cezaevlerinde 47 bin kişi bulunmaktadır. Bunlardan 39 140'ı, adi diye nitelendirece
ğimiz suçlarla ilgilidir; geri kalan 8 621'i ise terör suçlusudur. Bu rakam, Adalet Bakanlığının kar
şılaştırmalı verilerine göre, dünyadaki en yüksek terör suçlusu rakamıdır. Buna göre, Türkiye'deki 
cezaevlerinde bulunan suçluların yüzde 21'i terör suçlusudur. Sayın Bakanın da belirttiği gibi, ce
zaevi sistemimiz, terörü ortadan kaldıran değil, terörü üreten bir biçime dönüşmüştür; çünkü, ko
ğuş sistemi, maalesef, terör eğitim sistemi haline dönüştürülmüştür. 

Yine, Sayın Bakanın rakamlarıyla ifade edecek olursak, ortalama 35 kişilik koğuşlarda yatırı
lan tutuklu veya hükümlüler, burada örgüt çalışması yapmakta, yapma olanağı bulmakta; burada 
kalan daha hafif suçlular da serbest bırakıldıkları zaman, birer terörist haline getirilmektedirler. 

Bu nedenle, terörle mücadeleye, bu çarpık cezaevi sisteminin düzeltilmesini de dahil ederek 
devam etmemiz gerekiyor. Bunun daha önceki konuşmacılardan, özellikle de, bugüne kadar İkti
darın ana ortağı olan Doğru Yol Partisi konuşmacılarından duymayı beklediğimiz, ancak, duya
madığımız; fakat, yarından sonra oluşacak hükümetin hazırlayacağı programda herhalde yer alma
sını beklediğimiz bir temel unsur olduğu kanaatindeyiz. 

Evet, DSP olarak biz de, infaz sistemimizdeki bazı aksaklıkları başlıklar halinde ifade etmek 
istiyoruz. Bir kere, cezaevi sistemine ve infaz sistemine, toplumda, kesin olarak bir güven kalma
mıştır. Bu güvensizliğin nedeni, kısa aralıklarla, cezaevlerinde ortaya çıkan huzursuzluklar, isyan
lar ve firar olaylarıdır. 

Bir başka neden, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime kesinlikle ağırlık verilmediği için, ceza
evleri, birer "eza evi" haline getirilmektedir. Gerçi, Sayın Adalet Bakanı "cezaevlerimiz birer zin
dan değildir" demektedir; ancak, bu, pek doğru değildir; çünkü, yine Adalet Bakanlığının verileri
ne göre, hiçbir cezaevinde yeterince aydınlatma, yeterince havalandırma bulunmamakta ve çok ye
tersiz koşullarda, mahkûmlar ve tutuklular beslenmektedirler; bütçeden, mahkûm başına veya tu
tuklu başına bir gün için ayrılan rakam, maalesef, 30 bin liradır. 

Başka aksaklıklara geçmeden evvel, bir diğer konu da, cezaevi düzenimiz ve infaz sistemimiz
le ilgili yasa eksiklikleridir. Halen yürürlükte olan yasalar son derece azdır, yetersizdir. Bu konu
nun belkemiğini oluşturan üç temel yasa vardır; bunlar da, artık, günün koşullarına, çağdaş koşul
lara kesinlikle uymamaktadır. Türkiye'de, cezaevleri, elli yıla yakın süredir, eski yasalarla idare -• 
edilmektedir. 
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Bir başka husus, cezaevlerindeki personelin formasyon yetersizliğidir. Bu formasyonsuzluk 
yüzünden, yeterince eğitilmemeleri nedeniyle, cezaevlerinde, mahkûm ve tutuklularla, gardiyanlar 
ve öteki görevliler arasında çatışma çıkmaktadır; çünkü, mahkûmların nasıl idare edileceği, onlara 
nasıl davranılacağı konusunda yeterince bilgi ve beceri sahibi değildirler. 

Burada, bir başka konuya da değinmek herhalde yerinde olacaktır; o da, cezaevlerinin dış ko
runmasının jandarmaya bırakılmış olmasıdır. Ancak, burada, demokratik olmayan uygulamalar gö
ze çarpmaktadır. Sayın Bakanın da, konuşmasının başlangıcında belirttiği gibi, cezaevlerinde, mah
kûmların nakilleri ve adliyeye gidiş gelişleri, tamamen jandarmanın gözetimi ve sorumluluğu altın
dadır. Ancak, jandarma, çoğu zaman, tartışmalara ve toplumdaki adalet duygularını zedeleyici dav
ranışlara yol açacak bazı uygulamalar göstermektedir. Bunun son örneği, daha önce, Mecliste de 
gündemdışı bir konuşmayla ortaya konan. Doğru Yol Partisi eski milletvekillerinden Abdülmelik 
Fırat'la ilgili bir olaydır. Nakli sırasında kendisine kelepçe vurulmuştur. Bu, Türkiye'de, hem ada
let sistemine hem de Türkiye'deki demokrasiye karşı olumsuz fikirleri (özellikle dışarıda beslenen, 
beslenmeye çalışılan olumsuz fikirleri) güçlendirerek, elde olmayan birtakım sonuçlara, birtakım 
bahanelere yol açmaktadır. Bunun nedeni de, jandarmalar, bilindiği gibi ve Sayın Bakanın da açık
ça ifade ettiği gibi, savcılardan değil, emir komuta zinciri içerisinde kendi komutanlarından emir 
almaktadırlar ve bu noktada, elbette, jandarmalar bakımından, adalet duygusunun rencide olması 
konusu ikinci planda kalmakta, onlar, komutanlarının emirlerine itaat etmek durumunda bulunmak
tadırlar. 

Buradan şu noktaya geçmek yerinde olacaktır: Özellikle cezaevlerinde demokratik görüntü 
son derece önemlidir; çünkü, cezaevleri, demokrasinin vitrinleri olacaktır. Türkiye ile ilgili bütün 
tartışmalarda, insan haklarıyla ilgili eleştirilerde ilk bakılan yer cezaevleri olmaktadır. Cezaevlerin
de, zaman zaman, bu tür haksız ve yersiz uygulamalar yüzünden, Türkiye'de, demokrasi, gereğin
den fazla hırpalanır hale gelmiştir, dışarıda Türkiye'ye fazla sempatiyle bakmayan çevreler tarafın
dan. 

Personel yetersizliği konusu son derece önemlidir; çünkü, personel sayısı, bugüne kadar, içe
rideki mahkûm veya tutuklu sayısıyla orantılı bir hale getirilmemiştir. 

Bir başka husus da, hapishanelerin, yığılma ve tıkış tıkış koğuşlar dolayısıyla, her türlü suçun 
-terör dışındaki adi suçların da- uygulama ve alıştırma merkezi haline dönüştürülmesidir. Burada, 
mahkûmlar ve tutuklular, uyuşturucu dahil her türlü kötü alışkanlığı edinmekte; daha sonra, ceza 
ve ıslahevlerinden -tanımı gereği- eğitilmiş, ıslah edilmiş halde çıkması gerekirken, bu konuda ta
mamen tersi bir durum ortaya çıkmakta ve cezaevleri, potansiyel suçlular için birer eğitim merke
zine dönüşmektedir. 

Bir başka husus: Dünyanın hiçbir ülkesinde, terör suçundan, bu kadar hükümlü ve tutuklunun 
bir arada tutulduğuna, hiçbir özelliği olmayan ceza ve tutukevlerinde bulundurulduğuna tanık olun-
mamaktadır. Bundan dört yıl önce, bütün toplumda tartışma konusu olan Eskişehir Cezaevi örne
ğinden yola çıkılarak, Türkiye'deki bütün cezaevlerinin, yeniden gözden geçirilmesi ve hızla, uy
gar ülkelerdeki, hukuk ve demokrasiye önem veren ülkelerdeki standartlara kavuşturulması gere
kecektir. Bunun, demokratikleşme süreciyle eşgüdümlü biçimde, hatta, ondan da hızlı yapılması 
gerekmektedir; çünkü, demokratikleşme süreci, yer yer soyut birtakım ölçütlerle ölçüldüğü halde, 
tutukevlerindeki, hapishanelerdeki durumla ilgili, gözlemcilerin ve özellikle bu konuda, Avrupa 
Birliğiyle ilgili kuruluşlardan gelecek heyetlerin buralarda yaptıkları olumsuz tespitler, demokra
tikleşme sürecine, Türkiye'nin demokrasisine, darbe demesek bile, engel oluşturacak sonuçları do
ğuracaktır. 
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Bir başka konu, cezaevleri ve tutukevi eriyle ilgili olarak, özellikle açık görüş sırasında, tutuk
lu ve mahkûm aileleriyle yakınlarının, işkenceye benzer tarzda itiş kakış yaşamasıdır. Bu da, hak
lı olarak, kadrosuzluk, kadro eksikliği ve jandarmanın güvenlik gerekçesiyle yaptığı, amacını aşan 
bazı davranışlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tabiî, bunu aşmanın bazı yolları, yöntemleri vardır 
ve önerileri yapılmaktadır. Biz, burada, bir hususun altını çizmek istiyoruz; o da, adlî zabıtanın der
hal, vakit geçirilmeden kurulması ve hükümet programına alınmasıdır. 

Bir başka husus: Özellikle, çalışma ve iş güvenliği ile toplumdaki huzur konusunda, önümüz
deki hükümet döneminde, topluma örnek olabilecek, 1960'larda Sayın Bülent Ecevit'in Çalışma 
Bakanlığı döneminde çıkarılan bir yasaya yeniden ağırlık ve işlerlik kazandırılmasıdır. Bu yasa, bi
lindiği gibi, eski tutuklu ve hükümlülerin, belli sayıda işçi ve personel çalıştıran işyerlerinde çalış
tırılması ve onların, yeniden topluma kazandırılmalarıyla ilgili yasadır. Bu kanun hükmü, maale
sef, enflasyon nedeniyle -çünkü, o kanunda "yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, gerekirse para 
cezası öder" hükmü vardır- işverenler ve fabrika sahipleri, bu para cezasını ödeyerek, eski hüküm
lü ve sakat çalıştırma yükümlülüğünden kendilerini kurtarmaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 

BAŞKAN - Sayın Tan, siz de son birkaç dakika içerisindesiniz; lütfen taparlayın efendim. 

AHMET TAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

... Bu konuya da, özellikle ağırlık ve önem verilmesini diliyoruz. 
Türkiye'de 47 adet terör cezaevi bulunuyor. Bunların, cezaevi olarak yapılmamış kiralık bina

larda hizmet görmeleri, büyük bir güvenlik sorunu ve güvenlik riski taşıdığı dikkate alınırsa, yeni 
bölge cezaevlerinin hızla kurulması gereğinin gündeme geldiği görülür; ancak, maalesef, bugün bu 
konuda bir çalışma yapılamamaktadır. Yine, yeni hükümetin bu konuya da el atmasını diliyoruz. 

Yeni cezaevleriyle ilgili bir iki öneriyle sözlerime son vermek istiyorum: Yeni cezaevi yapı
mında, mevcut cezaevlerindeki koğuş sisteminin değiştirilmesi ve çağdaş infaz ve eğitim koğuşla
rına uygun bu tür bir cezaevi sisteminin benimsenmesi gerekmektedir. 

Tutukluların ve hükümlülerin bireysel yaşam ihtiyaçlarının, maalesef yeterince karşılanmadı
ğı göze çarpmaktadır. Her bayram, özellikle milletvekillerine ve gazetelere yapılan başvurularda da 
ortaya çıktığı gibi, mahkûm ve tutukluların aileleriyle, yakınlarıyla görüşme imkânları kısıtlanmak
tadır. Bu da, mahkûmların, cezalarını, ailelerinin bulundukları yerde ya da yakınındaki cezaevle
rinde çekmemelerinden ve "sürgün" diye tabir edilen yer değiştirme olayları nedeniyle olmaktadır. 
Tabiî, bu durum da, insan haklan yönünden, demokrasimiz bakımından bazı açıklar doğurmakta
dır. Mahkûm edilen ya da tukuklanan kişinin, ailesiyle görüşmesi, seyrek de olsa temin edilmeli
dir; çünkü, mahkûm da olsa, Türkiye yurttaşı olarak, Anayasanın güvencesi altındadır ve Anayasa 
ile kendisine tanınan özgürlüklerin -tabiî, hükümlü olmasının gerektirdiği kısıtlamalar dışında-
kendisine sağlanması gerekmektedir. -

Sözlerime son verirken, bu konuyu ortaya koyup tartışılmasına sebep olduğu için Sayın Baka
na tekrar teşekkür ediyor, Meclise saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına konuşan Sayın Ahmet Tan'a teşekkür ediyorum. 
Son sözcü olarak, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Murat Başesgioğlu söz istemişlerdir; 

buyurun Sayın Başesgioğlu. 
" ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; bu görüşmelerimize imkân sağlayan Adalet Bakanı Sayın Çilingiroğlu'na teşekkür 
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ederek sözlerime başlıyorum. Yine, bugün Başkanlık Makamında oturan ve Yüce Meclisi ilk defa 
yöneten Sayın Korkmazcan'a da, bu yasama döneminde başarılar diliyorum. 

Son konuşmacı olmam hasebiyle, sözlerimi daha kısa tutarak görüşlerimizi belirtmeye çalışa
cağım. 

Benden önce konuşan değerli milletvekili arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, adalet sistemi
miz, yargı sistemimiz ve bunun bir devamı olan cezaevlerimiz, gerçekten, ülkemizin en önemli 
gündem maddelerinden biri olmaya devam etmektedir. Belki de, yeni kurulacak koalisyon hükü
metine devredilecek en önemli ve ağır sorunlardan biri olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, cezaevlerinin, bildiğimiz klasik sorunları var. Cezaevlerimizin fizikî yeter
sizlik sorunu var, binalar yetersiz; mahkûmların nakli, görüşmesi ve bunun gibi, Yüce Meclisçe 
malum olan sorunları var. Bir de, şu son aylarda yaşadığımız, özellikle, terör suçlarından tutuklu 
ve hükümlü bulunanların kaldığı cezaevlerinde yoğunlaşan hadiseler var. Bu iki noktayı birbirin
den ayırmak durumundayız. 

İstanbul ve İzmir'de, çeşitli cezaevlerinde, birtakım olaylar cereyan etti ve maalesef, ölümle 
neticelenen hadiseler oldu. Şu anda, bugün itibariyle, ortada bir sessizlik hâkim; acaba, bu sessiz
lik örtüsü altında yatan gerçek ne; cezaevleri yönetimi, gerçekten cezaevlerine hâkim oldu mu, 
yoksa, 28 Şubat tarihli bir gazetemizde yayınlandığı ve manşetten verildiği gibi ve biraz evvel, Sa
yın Adalet Bakanının burada teyit ettiği gibi, özellikle, İstanbul Bayrampaşa Cezaevinde, cezaevi 
yönetimi, hâlâ, bölücü terör örgütü mensuplarının inisiyatifinde midir ve orası, hâlâ, bölücü terör 
örgütüne militan yetiştiren bir eğitim merkezi midir; maalesef, Bayrampaşa Cezaevinin gerçeği bu
dur değerli milletvekilleri. Bugün, artık, bu cezaevinde, inisiyatif, cezaevi yönetimi, tamamen, bö
lücü terör örgütü militanlarına aittir; sayım yapmak mümkün değildir; firar olduysa, kaç kişi kaç
mıştır; bu da belli değildir. Dileriz, devlet, devlet olmanın gereğini, kfsa zamanda yerine getirir. 
Nasıl, ülkemizin en ücra köşesindeki bir çakıl taşını feda etmiyorsak, hiçbir cezaevini de, bölücü 
terör örgütlerinin, kurtarılmış bölge ilan etmesine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin müsamaha ve 
müsaade etmesi mümkün değildir. 

Cezaevi sorunu, sadece bize özgü bir sorun değil; diğer ülkelerde de var. Mesela, yakın za
manda, Yunanistan'da, İngiltere'de, Hollanda'da ve daha birçok ülkede cezaevi isyanları oldu; 
ama, bu isyanlar, bizimki gibi büyük boyutlara ulaşmadı ve ölümlerle neticelenmedi. 

Değerli arkadaşlar, bizim, 1991 yılında, Anavatan Partisi olarak, iktidarı devrettiğimizden bu 
yana tekrarladığımız bir iddiamız var; önce DYP-SHP, bİlahara DYP-CHP olarak devam eden Ko
alisyon Hükümetleri döneminde, Adalet Bakanlığı ve cezaevleri yönetiminin sorumluluğunu üstle
nen siyasî kadro, bize göre, maalesef, çok yanlış bir yönetim tarzı sergilemiştir. Mesela, daha Hükü
met güvenoyu almadan, 206 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Eskişehir Cezaevi boşaltılmıştır. 

Eskişehir Cezaevi konusunda çok şey söylendi; Eskişehir Cezaevi, terör hükümlüleri ve tutuk
luları için, Avrupa'daki benzerlerine uygun olarak, hücre sistemi esası üzerine yapılmış modern bir 
cezaevidir. Belki, o günün şartları içerisinde, o bayram ve şenlik havası içerisinde kurulan Koalis
yon Hükümeti, bazrkesimlere mesaj vermek için Eskişehir Cezaevini boşaltmış olabilir; ama, ha
dise, sadece Eskişehir Cezaevini boşaltmakla, Eskişehir Cezaeviyle sınırlı kalmadı. Ya ne oldu; ar
dından Nevşehir Cezaevinde firarlar oldu, Kayseri Cezaevinde firarlar oldu. Hulasa, oradaki ceza
evi personelinin ve yönetimin bütün şevkini ve azmini kıran yanlış bir uygulama ve o günden beri 
devam eden yanlış bir yönetim anlayışı, Türkiye'deki cezaevi sorunlarını, maalesef, daha büyük 
boyutlara ulaştırmıştır. 
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Tabiî, şu anda, Sayın Bakanımızın, görev süresi ve konumu itibariyle siyasal sorumluluğu 
yoktur. Bizim, burada, sorumluluğunu sorgulayacağımız siyasî kadro, Doğru Yol Partisi-Cumhuri-
yet Halk Partisi İktidarı döneminde görev yapan, bu alanda sorumluluğu yüklenmiş siyasî kadro
dur. Biz diyoruz ki, dört yıllık süre içerisinde, maalesef, bu siyasî kadro, gerek adalet sistemimiz
de gerek yargı sistemimizde ve cezaevlerinde, yanlış yönetim anlayış neticesi, yargı sistemimizi ve 
cezaevlerini büyük bir çıkmaza sokmuştur, hem de ülkede çok olumlu bir ortam olmasına rağmen. 

Nasıl olumlu bir ortam? Mesela, bizim zamanımızda, cezaevleriyle ilgili konularda açlık grev
leri olurdu; bu açlık grevlerine belli partilerin -malum partilerin- ilçe merkezlerinde yer açılırdı. 
Şimdi toplumun hiçbir kesiminde manipülasyon olmadı, hiçbir siyasî parti, cezaevlerini ve yargı 
sistemimizi, Mecliste, siyasî çıkar konusu yapmadı. Üstüne üstlük, tasarruf tedbirlerinin yayımlan
dığı, gram gram kadro dağıtıldığı bir dönemde, Adalet Bakanlığına, hem de partizanlık suçlamala
rıyla malul -dağıtımı konusunda ifade etmek istiyorum- 13-14 bin kadro verildi ve şimdi, görüyo
rum ki, hâlâ Sayın Bakan burada, kadro yetersizliğinden yakınmakta. 

Nasıl dağıtıldı bu 13 bin kadro, nereye verildi?.. Evet, demin de arz ettiğim gibi, geçmiş dö
nemde bu sorumluluğu üstlenen siyasî kadronun elini kolunu bağlayan hiçbir şey yoktu; 19 uncu 
Dönemde, Parlamentoda, istedikleri yasa teklifine burada onay verildi, Parlamentoda hiçbir siyasî 
parti grubu bu yasalara engel olmadı. Denildi ki, yargı sistemimimiz, cezaevleri bir an önce düzel
tilsin; insan onuruna, çağdaş, demokratik bir devletin gereklerine uygun bir yapı oluşturulsun. 

Değerli milletvekilleri, bizim yadırgadığımız, itiraz ettiğimiz düşünce sistemi, sadece cezaev
lerinde olmadı. Biz, en önemli itiraz noktalarından biri olarak şunu ifade ediyorduk, diyorduk ki: 
Devleti korumak, öncelikle iktidarların görevidir. Eğer iktidarlar, bu fonksiyonunu yerine getir
mezse, devlet kendi kendini koruyamaz. 

Ne yazıktır ki, demin bahsettiğim siyasî kadro, devletin kendi kendini korumasını gerektiren 
mekanizmaların da zayıflamasına ve zafiyete uğramasına neden olmuştur. Bunu, Terörle Mücade
le Yasasının 8 inci maddesinde yapmıştır, cezaevleri konusunda yapmıştır, başka bir vesileyle yap
mıştır. Velhasıl, bizim bu konudaki itirazlarımız hassas bir şekilde ele alınamamıştır. Şimdi ne ol
muştur -hep yakınıyoruz- devlet tahrip edilmiştir, devlet kendini koruyacak mekanizmalardan yok
sun bırakılmıştır. Şu anda bir boşluk var; ama, yarın yeni hükümet, yeni cumhuriyet hükümeti iş
başına geldiği zaman, bu dediklerim daha iyi anlaşılacaktır, daha iyi görülecektir; devlette yapılan 
tahribat, devletteki partizan kadrolaşma ve devletin kendini koruyacak mekanizmalardan yoksun 
bırakıldığı keyfiyeti ortaya çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, cezaevleri konusunda, hepimizin müşterek olarak üzerinde anlaştığı te
mel prensip şu olmalıdır: Tutuklu ve hükümlü, cezaevinde, devletin himayesine, adaletine teslim 
edilmiş, emanet edilmiş kişi demektir; her şeyden önce de, insan olduğu bilinciyle, kendisine tayin 
edilen süre içerisinde cezasını çekecek kişi demektir. Dolayısıyla, yargıcın veyahut da mahkeme
nin verdiği ceza dışında, cezaevinde, kendisine herhangi bir ceza tertip edilmesi mümkün olmama
lıdır, mümkün olamaz da. Evrensel kurallar da bunu gerektirmektedir. 

İkinci husus; devletin adaletine, devletin şefkatine bırakılmış bu insanlar, muayyen süre içeri
sinde ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılmalıdır; ama, cezacvlerimizin şu günkü yapısı iti
bariyle bunu söyleme hususunda, yani, cezaevinde üç sene, beş sene, belirli bir süre kalmış bir hü
kümlünün ıslah edilmiş olarak topluma kazandırılması hususunda, maalesef, fazla iyimser değiliz. 

Konuşmamın başında da arz ettiğim gibi, cezaevlerimizin klasik sorunları var; bir de, terör 
suçlarından tutuklu ve hükümlülerle ilgili, daha değişik boyutlara ulaşan sorunlar var. Sayın Bakan 
ifade ettiler; bugün, 46 cezaevimiz, bu, bahsettiğim suçlulara tahsis edilmiş. Zannedersem, toplam 
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50 küsur bin civarında tutuklu ve hükümlümüz var; bu sayı içerisinde, 8 500 civarında, terör suç
larıyla ilgili tutuklanan ve hüküm giyen insan var. 

Evet, yeni kurulacak cumhuriyet hükümetlerinin, adalet hizmetleri ve yargı sistemimimizin iş
lemesi, cezaevlerimizin özellikle fizikî ihtiyaçlarının, bina ihtiyaçlarının karşılanması için gereken 
hassasiyet içerisinde olmalarını bugünden temenni etmekteyiz. 

BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, 2 dakikalık süreniz kaldı; toparlayın lütfen. 
Buyurun. • " • . . 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkanım. 
Çünkü, biz, toplum olarak, huzuru, refahta değil, adalette bulan bir toplumuz; adalet duygular 

rımız tatmin olmadığı sürece, refah düzeyimiz ne olursa olsun, bizim tatmin olmamız, bizim vic
danen müsterih olmamız mümkün değildir. Dolayısıyla, cumhuriyet hükümetlerinin, ülkede, ilkön
ce, büyük bir araz geçiren adalet sistemimizin, yargı sistemimizin ve cezaevleri sisteminin biran 
önce düzeltilmesi konusuna öncelik vermeleri gerekmektedir. , 

Buradan bir arkadaşım söyledi; Adalet Bakanlığı bütçeleri hep öksüz kalmıştır; genel bütçe
den çok az tahsisat ayrılmıştır; ama, bu, böyle devam ettiği müddetçe, korkarız ki, adalet sistemi
mizde, ileride daha büyük sorunlara duçar olunacak; daha içinden çıkılmaz meselelerle boğuşul
mak zorunda kalınacak demektir. Dolayısıyla, yeni bütçenin de yapılacağı şu yakın günlerde, Ada
let Bakanlığına gerekli olan, Adalet Bakanlığının ihtiyacı olan, tamamını karşılayamasa bile -Sa
yın Bakanın da, burada, temennilerine katılarak, teyiden konuşmak istiyorum- inşallah, kendi ihti
yaçlarını karşılayacak bir ödenek kendilerine ayrılır; ki, şu anda zaten acilen verilmesi gereken öde
nekler söz konusu. 

Esnaf, tüccar, cezaevlerinin yiyecek, iaşe işlerini almışlar; ama, şu anda paraları verilmemiş, 
düyuna kalmış; esnafımız, tüccarımız Bakanlık kapısında sıraya girmişler. 

Devlet, taahhüdünü yerine getirmek zorundadır. Bunu da bu vesileyle buradan tekrar etmek is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, adalet sistemimizi günlerce tartışsak yeridir. Bu kadar dar süre içeri
sinde, adalet sistemimizin, yargrsistemimizin bütün sorunlarını irdelemek mümkün değildir; ama, 
temennimiz, en acil olan konuda; yani, devletin, ülkenin her köşesinde devlet olma vasfını göster
diği gibi, cezaevlerinde de, bölücü terör örgütü mensuplarının, militanlarının elinden cezaevi yöne
timini alarak, devletin devlet olma vasfını göstermesini tekrar bekliyor; bu duygular içerisinde, Yü
ce Meclise şahsım ve Grubum adına saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Meclis Grubu adına konuşan Sayın Murat Başesgioğlu'rıa teşek
kür ediyorum. 

Adalet Bakanımızın gündemdışı konuşması üzerine, gruplara doğan söz hakkıyla birlikte gö
rüşmelerimizi tamamlamış bulunuyoruz; ancak, gündemdışı diğer konuşmalar var; üç arkadaşıma 
da sırasıyla söz vereceğim. , 

Bu arada, Sayın Mehmet Moğultay'ın, Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ali Oğuz'un 
konuşmaları esnasında kendilerine sataşma olduğu yönünde bir söz talepleri var. 

Ben, konuşmayı tutanaktan inceleyeceğim; eğer, iddiaları doğrultusunda bir belirtiye rastlar
sam, oturum içerisinde, sataşmadan dolayı söz vereceğim. 

Şimdi, diğer gündemdışı görüşmelere geçiyoruz. 
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2. - İçel Milletvekili Halil Çin'in, Türkiye'de devlet veya diğer kamu tüzelkişileri tarafından 
yapılan bazı kamu hivnetlerinden dolayı bireylerin maruz kaldığı zararların tazminine ilişkin gün-
demdışı konuşması 

BAŞKAN - İlk sırada, İçel.Milletvekili Sayın Halil Çin'e söz veriyorum. 

Bu konuşmalar, bilindiği gibi, 5 dakikayla sınırlıdır; değerli arkadaşlarımın süreye riayet et
melerini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Cin. 

HALİL CİN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki saati aşan bu konuşma marato
nunun sonunda, sizleri sıkmadan ve Sayın Başkanı zamana uyma konusundaki uyarısı hakkında da 
hiçbir sıkıntıya sokmadan, konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'de devlet veya diğer kamu tüzelkişileri tarafından yapılan bazı kamu hizmetlerinden 
dolayı bireylerin maruz kaldığı zararların tazmini konusunda konuşmak istiyorum. Konu, hepimi
zi her zaman ilgilendiren ve her an olumsuz birtakım sürprizlerle karşılaştırabilecek nitelikte bir 
mevzudur. 

Devlet-birey ilişkisi, demokrasi tarihinin başlangıcından bugüne kadar, hukukçuları, politika
cıları, düşünürleri en çok meşgul eden konudur. 18 inci Asrın sonlarından itibaren İngiltere ve 
Fransa'da kendisini gösteren klasik demokrasi, bireyin, devlet karşısındaki hak ve özgürlüklerini 
artırmıştır. 20 nci Asrın totaliter rejimleri ise, bireyi devlet karşısında köleleştirmiş; kişiyi, devle
tin hizmetkârı yapmıştır. 

Çağdaş Batı demokrasilerinde, devlet, bireylerin refah ve mutluluğu için çalışmak zorundadır; 
Çağdaş demokratik rejimin hâkim vasfı, kişinin düşünce, din ve vicdan ve teşebbüs hürriyetleri 
başta olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerinin devlet tarafından saygı görmesidir. Bugün, demok
ratik toplum olmanın önemli kriteri, bireylerin devlete karşı kullanabilecekleri hak ve özgürlükle
ridir. Demokratik devlet, başta yaşama hakkı olmak üzere, kişinin temel hak ve özgürlükleri için 
her türlü koruma tedbirini alan devlettir. 

Ülkemizde, Anayasa ve temel bazı kanunlarda mevcut, kişinin temel hak ve özgürlüklerine 
ilişkin hükümler yeterli olmamakta, devlet ve bazı kamu tüzelkişilerinin kamu hizmetlerinin yeri
ne getirilmesi sırasındaki kusur ve ihmalleri sebebiyle bireyin maruz kaldığı maddî ve manevî za
rarlar, çoğu zaman, insanlara, kaderin cilvesi gibi görülmekte ve bir tazmjn mükellefiyeti düşünül
memektedir. 

Şehirlerarası ve şehiriçi yollarda, devletin veya belediyelerin çok ağır ve açık hizmet kusurla
rından dolayı meydana gelen trafik kazalarında kişiler hayatlarını kaybetmekte, büyük boyutlarda 
maddî ve manevî zararlar ortaya çıkmaktadır. Merhum Adnan Kahveci olayı, İzmir Bornova'da beş 
kişilik.bir ailenin su dolu çukurda boğularak hayatlarını kaybetmesi, Ümraniye'deki çöp patlama 
faciası, sık sık rastlanan doğalgaz patlamaları veya döğalgaz kaçakları dolayısıyla ölümler, verile
bilecek örneklerden sadece birkaç tanesidir. 

Çağdaş demokratik ülkeler, bireylerini, devletin her türlü ihmal ve kusurlu tasarruflarına kar
şı koruyucu tedbirleri almışlardır. Bu, insana saygının gereği olduğu kadar, devletin, vatandaşları
nın refah, huzur ve mutluluğuna hizmet eden bir örgüt olmasının da tabiî bir sonucudur. 

Ülkemizde her gün yaşanan ve elim sonuçlar doğuran trafik kazalarının oluşumunda, karayol
larının normal, yasal ve teknik standartlara uygun yapılmamış olmasının rolü, nedense, pek tartışıl
maz. 
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Yerinde ve doğru yapılmamış sinyalizasyon, kaybolmuş çizgiler, sürücüyü yanlış yönlendirip 
kazaya sebep olmaktadır. 

Şehir içinde kevgire dönmüş yollar, açık kanalizasyon çukurları, yollarda hiçbir devirde hem
zemin olmayı başaramamış su ızgaraları, işaretle belirtilmek zahrnetine katlanılmamış tamirat ve 
hafriyat, çağdaş bir ülkede olmaması gereken hizmet kusurlarıdır. 

Avrupa Birliği, Türkiye'yi neden kendi arasına almaktan kaçınıyor sorusunu sorarken, birçok 
siyasî, kültürel, ekonomik sebepler yanında, şüphesiz, ülkemizdeki bu altyapı hizmetlerinin çağdı-
şılığı gözden uzak tutulmamalıdır. 

Gerçek demokratik bir ülkede insanın maruz kaldığı bu tür bedenî ve manevî zararlar, hukukî 
ve cezaî nitelikli, ciddî müeyyideleri gerektirir. Türk demokrasisi henüz bu olgunluğa ulaşamamış; 
kişi hak ve özgürlüklerine saygı, sübjektif değerlendirmeler ve teorik hükümler çerçevesini aşama
mıştır. 

Toplumumuzu ve demokrasimiz^ bu çağdaş düzeye ulaştırmada, demokrasimizin mabedi olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine önemli görevler düşmektedir. 

Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinin, idarî faaliyetleri sebebiyle vermiş olduğu zararlardan 
sorumlu olması, hukuk devleti prensibinin de tabiî sonucudur. Bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti, Anayasasının 125 inci maddesinde, bu durumu maddî bir hukuk kuralına bağlamış
tır. "İdare,kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür" hükmünü ihtiva eden 
Anayasanın 125 inci maddesi, idarî yargı tarafından, Danıştay tarafından, gerek kusurlu gerekse 
kusursuz sorumluluk dolayısıyla verilen tazminat hükümlerine dayanak olarak alınmaktadır. İdarî 
yargı tarafından yaratılan bu içtihat hukuku, son derece memnuniyet vericidir. 

İdarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğunu sağlam bir hukukî düzenlemeye bağlamak, 
bireyin korunması kadar, kamu hizmetinin ifasında, kalite, ciddiyet ve verimlilik gibi unsurları da 
sağlayacaktır. Konu, yalnız hukuku değil, insanın eğitimini, kültür düzeyini de ilgilendiren çok 
yönlü sosyolojik bir vakıadır. Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ciddiyetle ele alı
nacak yasal bir düzenlemeye bağlanması, demokrasi ve insafı hakları tarihimizde önemli bir kilo
metre taşı olacaktır. 

Hepinizi saygılarımla tekrar selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - İçel Milletvekili Sayın Halil Çin'e teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmayı cevaplandırmak üzere Hükümet sıralarında kimse yok. İçinde bulun

duğumuz hükümet kurma çalışmalarının doğal sonucu olarak böyle bir durumla karşı karşıyayız; 
ancak, konu, Meclis tutanaklarına geçmiştir, gelecek hükümetin bu uyarıları dikkate alacağını ümit 
etmek istiyorum. 

3. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, mermercilik sektörünün güncel sorunlarına ilişkin 
gündemdışı konuşması ' • . • ' . . 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, gündemdışı ikinci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Osman 
Hazer, mermerciliğin güncel sorunlarıyla ilgili bir konuşma yapacaklar. 

Buyurun Sayın Hazer. (RP sıralarından alkışlar) 
OSMAN HAZER (Afyon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. 
20 nci Dönemin Birinci Yasama Yılında ilk defa huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; konuş

mama başlamadan önce, Meclis Başkanvekilliğine seçilmenizden dolayı sizi kutluyorum. 
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Seçim bölgem olan Afyon İli ve İscehisar İlçesinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan 
mermerle alakalrbazı hususuları dile getirmek için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bölge halkının şikâyet ve isteklerine temas etmeden önce, mermer hakkında bazı önbilgiler 
vermek istiyorum. Mermer, bazı yeraltı kaynakları gibi, endüstrinin başlıca hammadde girdisini 
teşkil ederek uygarlıkların ilerlemesinde birinci derecede önemli olan bir etken olmamış; fakat, 
çağların yetiştirdiği pek çok sanatkârın göznuru ve el emekleri, mermer üzerine işlenmiştir. 

Mermerciliğin tarihçesi Cilalı Taş Devrine kadar inmektedir. Cilalı Taş Devrine adını veren 
mermerin işleme ve kullanımı, her çağa ve uygarlığa ayrı bir nitelik getirmiştir. İlk çağlardan beri, 
insanlar, yapı, konut ve özellikle tapınaklarını, güzel görünüşlü mermerlerden yapmaya özen gös
termişlerdir. Mermerin kullanımının artması da bunu göstermektedir. Yaşam düzeyleri artan top
lumların, güzel görünüşlü ve dayanıklı olması sebebiyle mermere özen göstermeleri, onu, zengin
liğin ve refahın sembolü haline getirmiştir. Lüks ve yarı lüks bir madde özelliği taşıyan mermer, 
zamanımızda da, daha çok, iktisaden gelişmiş ve yaşam düzeyleri yükselmiş toplumlar tarafından 
kullanılmaktadır. 

Türkiye mermer ve traverten rezervleri: 
Afyon: Görünür rezerv, 63 milyon metreküp; muhtelif rezerv, 263 milyon metreküp; mümkün 

rezerv, 300 milyon metreküp; toplam rezerv, 629 milyon metreküp; 
Balıkesir: Görünür rezerv, 400 milyon metreküp; muhtelif rezerv, 600 milyon metreküp; 

mümkün rezerv, 850 milyon metreküp; toplam rezerv, 1 500 milyon metreküp; 
Denizli: Görünür rezerv, 72 milyon metreküp; muhtelif rezerv, 280 milyon metreküp; müm

kün rezerv, 300 milyon metreküp; toplam rezerv 652 milyon metreküp; 
İzmir: Görünür rezerv, 20 milyon metreküp; muhtelif rezerv, 40 milyon metreküp; mümkün 

rezerv, 60 milyon metreküp; toplam rezerv, 120 milyon metreküp; 
Kütahya: Görünür rezerv, 10 milyon metreküp; muhtelif rezerv, 20 milyon metreküp; müm

kün rezerv, 40 milyon metreküp; toplam rezerv, 70 milyon metreküp; 
Tokat: Görünür rezerv, 10 milyon metreküp; muhtelif rezerv, 120 milyon metreküp; mümkün 

rezerv, 300 milyon metreküp; toplam rezerv, 410 milyon metreküp; 
Türkiye toplamı: Görünür rezerv, 580 milyon metreküp; muhtelif rezerv, 1 545 milyon metre

küp; mümkün rezerv 3 027 milyon metreküp; toplam rezerv, 5 161 milyon metreküp. 

Mermer ocak işletme sayısının, çalışan ve aralıklı çalışanlarla birlikte, 525 adet olduğu belir
tilmiştir. Bunlardan 400 adedinin devamlı çalıştığı ve bir ocakta ortalama 8 kişinin istihdam edil
diği kabul edilebilir. Buna göre, ocak işletmelerinde 3 200 kişi istihdam edilmektedir. Geçici işçi
lerle birlikte, yalnız ocak işletmelerinde, 6 bin civarında bir istihdam olduğu sanılmaktadır. 

Sektörde faaliyet gösteren, kesme ve parlatma yapan 68 adet mermer fabrikası saptanmıştır. 
Bilgi aldığımız, mermer ihraç ve üretimi yapan kuruluşlarla birlikte, Türkiye'de, faaliyet gösteren, 
toplam 90 adet mermer fabrikasının bulunduğu tahmin edilmektedir. Her fabrikada ortalama 30 ki
şinin istihdam edildiği varsayımıyla, toplam istihdamın 2 700 civarında olduğu söylenebilir. 

Mermercilik sektöründe, ocak ve fabrika dışında, ham plaka olarak işleyen tesisler ve el sanat
larında üretim yapan atölyeler de bulunmaktadır. Bu kuruluşların Türkiye'de 1 200 civarında oldu
ğu tahmin edilmektedir. Her bir atölyede ortalama 5 kişi çalıştığında, 6 000 kişinin istihdam edil
diği söylenebilir. 
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Yukarıdaki değerlendirmeye göre, mermercilik sektöründe, ocak işletmelerinde 6 000 kişi, 
mermer fabrikalarında 2 700 kişi, mermer atölyelerinde 6 000 kişi olmak üzere, toplam 14 700 ki
şi istihdam edilmektedir. ' 

Bu genel bilgilerden sonra, mermer bölgelerimizin başında gelen Afyon İli ve İscehisar İlçe
mizdeki mermer işletmecilerinin problemlerini zikretmeye çalışacağım: 

1- Enerji temininin pahalılığı, her işletmeye ayrı ayrı trafo alma zorunluluğunu getirmiştir. 

2- Orta ölçekli işletmelerin işletme sermayesi sıkıntısı sonucu, işletme sahipleri tefecinin eli
ne düşmüştür. 

3- İnşaat ruhsatı ve diğer prosedür engelleri yatırımları engellemektedir. 

4-İhracat işlerinde prosedür engelleri firma sahiplerini üzmektedir. 

5- İscehisar'da planlı bir organize sanayiinin olmayışı, bunun devlet tarafından desteklenme-
yişi, üretim artışına engel olmaktadır. 

6- Mermer yataklarının bulunduğu bölgelerde devlet tarafından altyapı hizmetlerinin götürül
memesi, işletme sahibinin zor durumda kalmasına neden olmaktadır. 

7- Elektrik ve akaryakıtın pahalı olması maliyetleri yükselttiğinden, iç ve dış piyasada rekabet 
şansını azaltmaktadır. 

8-Pazarlamada ve tanıtımda zorluklar vardır. • 

9- Asgarî ücretten vergi alınması ve sigorta primlerinin yüksek olması, çalışanları olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

10- Mermerin işlenmesi açısından projeler üretilip, devlet tarafından destcklenmemektedir. 

11- Mermer maden ruhsatlarının çok az bir bölümü çalışmakta, kalan kısmı atıl vaziyette kal
maktadır. 

12- Ruhsat sahipleri, sahalarını yüksek kira ücretleriyle kiraya verememektedirler. Kira olayı
nın maden ruhsatıyla ilgili bölümünün yeniden düzenlenmesi, madenlerin kiraya verilmemesi ko-
nusundandır. 

Bütün bunlardan'sonra, sonuç olarak şunları söylememiz gerekiyor: Gerek yeraltı gerekse ye
rüstü kaynaklar bakımından çok zengin olan memleketimiz, mermercilikte, İtalya'dan sonra, en 
zengin potansiyele sahiptir. Bu hammadde ve potansiyeli, bilinçli bir şekilde ekonomiye kazandır
manın, memleketimiz için çok hayırlı olacağı kanaatindeyiz. 

Gümrük birliğine girdiğimiz şu günlerde, tekstilden sonra, gerek kalite gerekse ucuzluk yö
nünden rekabet edebileceğimiz nadir sektörlerden bir tanesi de mermerciliktir. Bu sebeple, mer
merciliğin önemi çok iyi kavranmalıdır. Hükümetler, bu sektöre, bugüne kadar, gereken ilgiyi, ma
alesef, göstermemişlerdir. Bu sebeple, kendi ayakları üzerinde durmakta zorluk çeken mermerci
ler, gerekli teknoloji transferlerini yapamamışlardır. 

Ayrıca, yeni tesisler kurmak isteyen girişimcilerin önüne birtakım bürokratik engeller konul
muş ve bu tesislerin hayata geçirileceği arazilerin tahsisi bir türlü yapılamamıştır. Devlet teşvik 
edeceği yerde, mevcut yerlerinde sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veren esnafımızın ruhsat
ları sudan sebeplerle iptal edilmekte ve işyerleri kapatılmaktadır. 

Dünyada eşine az rastlanacak ocaklarımızın kıymetini iyi bilmeliyiz. Teknik bilgi, deneyim ve 
ekipmandan yoksun bir şekilde imalat yapan ocaklarımız bilinçsizce tüketilmektedir. 
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Blok ihracat durdurulmalıdır. Blok olarak, öldüm fiyatına yurtdışına giden mermerlerimiz, 
orada işleniyor ve milyonlarca dolar ödeyerek geri alıyoruz. Bizim mermerimizi, İtalyanlar, dışpa-
zarlarda bizden iyi pazarlıyorlar. Biz, blok ihracatı durdurduğumuz zaman, plaka ya da ebatlandı-
rılmış mermer satacağımızdan, buna uygun teknoloji transferini de yapmış olacağız. 

Gerekli makineleşmeyi sağlayamadığımızdan, seri üretim yapılamamakta, bu da işçilik olarak 
maliyete yansımaktadır. 

Özetleyecek olursak, mermerci esnafımızın üç temel sorunu vardır. Bunlar: 
1.- Gerekli teknoloji transferini ve makineleşmeyi sağlayamamak 
2.- Teknik bilgi ve beceri sahibi yeteri kadar kalifiye eleman yetiştirememek de bir problem

dir. En kısa zamanda, Afyon'daki Mermercilik Yüksekokulunun, Mermercilik Mühendisliği Fakül
tesine dönüştürülmesi gereklidir. \ 

3.- Sağlık gereklerine uygun, sağlıklı işyerlerine kavuşmak için, yeni tesislerin kurulacağı ar
saların, planlanıp, kullanıcının hizmetine sunulması, Hükümetin bu sorunlara gerekli ilgiyi ve des
teği göstermesi durumunda, mermerimiz, dışpazarlarda aranan bir malzeme olarak yerini alacak, 
bu da ekonomimize olumlu katkı sağlayacaktır. 

Konuşmamı burada tamamlarken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Afyon Milletvekili Sayın Osman Hazer'e teşekkür ediyorum. 
4. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı 'nın, Belkıs Barajının kamulaştırılması

na ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Son gündemdışı konuşmacı Sayın Mehmet Bedri İncetahtacı, Birecik Barajı ka

mulaştırma paralarının ödenmesi konusunda konuşacaklar. 

Buyurun Sayın İncetahtacı. (RP sıralarından alkışlar) 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
Nizip İlçemizin Belkıs Köyünde yapılan Belkıs Barajıyla ilgili kamulaştırma ve kamulaştırma 

bedellerinin ödenmesi konusunda Nizip İlçemiz halkında meydana gelen rahatsızlıkları dile getir
mek ve ülkemizde uygulanan kamulaştırma anlayışının, hep özlemini duyduğumuz devlet-millet 
barışına menfi tesir yaptığını ifade etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizdeki'kamulaştırma anlayışı, gerek evrensel hukuk anlayışın
da gerek ahlakî değerler içerisinde mevcut olan özellikleri ihtiva etmemektedir. Bundan dolayı, 
devletin bu uygulamaları, bütün yönleriyle halkımızda rahatsızlıklar meydana getirmekte ve -olma
sı gereken- vatandaşın devlete güvenini maalesef zedelemektedir. İşte, Nizip Belkıs Barajında da 
aynı hususları görmekte ve bir vatandaş olarak rahatsızlık duymaktayız. 

Öncelikle baraj yerinin belirlenmesi sırasında, daha sonra kamulaştırma yapılması için fiyat 
tespit komisyonlarının çalışması sırasında ve nihayet iki sene sonra bedellerinin ödenmesi sırasın
da takip edilen anlayışların tamamı, biraz evvel bahsetmiş olduğum özellikleri ihtiva etmektedir. 
Peki, nasıl olmalıdır; müsaade ederseniz, öncelikle bunu kısaca anlatmaya çalışayım. 

İnsanların mülkiyet edinme hakkı, hepimizin bildiği gibi, doğal ve zamanaşımına uğramayan 
haklarından birisidir. 1789 Fransız Haklar Bildirgesi bunu açıkça beyan etmektedir. Yine, aynı bil
dirgenin 17 nci maddesi, bunun güvencesini de vermektedir: "Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir 
hak olduğundan, yasayla belirlenen kamusal zorunluluktan ve bu zorunlulukları açık bir biçimde 
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gerektirmedikçe, adil ve peşin bir tazminat ödenmedikçe, hiç kimse bu haktan mahrum bırakıla
maz." Dikkat edilirse, üç önemli hususa bu bildirge dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi kamu
sal zorunluluk, ikincisi adil ve peşin ödeme... Bu üç önemli faktörün, önemli hususun, Birecik Ba-
rajıyla ilgili kamulaştırma sırasında, maalesef, bulunmadığını söyleyebiliriz. 

Öncelikle, fiyat tespiti konusunda bazı bilgileri Yüce Meclisimize arz etmek istiyorum: 
19.3.1994 tarihinde, takdir komisyonunun tespit etmiş olduğu rakamları özet olarak anlatmaya ça
lışacağım ve bugünkü fiyatlarla da bir mukayese yapmanızı rica edeceğim. 5 yaşındaki fıstıklık be
deli olarak 300 bin lira, 10-15 yaşındaki fıstıklık bedeli olarak 1 milyon 250 bin lira, 25-35 yaşın
daki fıstıklık için 3 milyon 200 bin lira, 45-60 yaşındaki fıstıklık için 5 milyon lira gibi -bu işle uğ
raşan insanların gayet yakinen bilecekleri gibi- hayalî, gerçeklerle alakası olmayan rakamlar fiyat 
tespiti olarak tutulmuş ve bu fiyatlar üzerinden muamele yapılmıştır. 

Bakınız, birkaç misal daha vermek istiyorum: 1 dönüm taban arazi 5 milyon lira, 1 dönüm te
pelik arazi 2 milyon lira, 1 dönüm kıraç arazi 3 milyon 500 bin liradır. Şu rakamlara da dikkatini
zi çekmek isterim; 1 adet kayısı fidanı 60 bin lira, 1 adet kayısı ağacı 800 bin lira, 1 dönüm kayısı 
bahçesi 10 milyon Türk Lirasıdır; 1 adet zeytin ağacı 1 milyon 500 bin lira, 1 adet ceviz ağacı 3 
milyon lira, 1 adet dut ağacı 500 bin lira, 1 adet kavak ağacı 100 bin lira, 1 adet kavak fidanı 20 
bin lira, 1 adet incir ağacı 200 bin lira, 1 kök bağ 100 bin lira, 1 kök nar 50 bin lira. 

Fıstıkçılıkla uğraşmayan bölgelerdeki milletvekillerimizin mukayeseyle anlayabilmesi için, şu 
rakamı verebilirim: 19.3.1994 tarihinde değer tespiti yapılırken, 1 kilogram fıstık 31 bin liraydı. 31 
bin lira üzerinden değer tespiti yapılmış ve biraz evvel söylediğim, gerçeklere uygun olmayan ra
kamlarla, vatandaşlara kamulaştırma bedellerinin ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bugün, 12.2.1996 
tarihi itibariyle, paralar ödenirken, 1 kilogram fıstık, ortalama 250 bin Türk Lirasıdır. Bu, biraz ev
vel okuduğum, 1789 Bildirgesindeki peşin Ödeme kuralını tamamıyla ihlal etmektedir. 

İkincisi ise, muhterem milletvekilleri, adalet kavramıdır. Hepimizin bildiği gibi, kamulaştır
mada, önceden verilen bedelin beğenilmemesi -ki, tabiî ki beğenilmeyecektir- üzerine, muhataplar, 
dava açmakta, yargı yolunu tercih etmekte ve haklarına bu şekilde ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu 
da, demin bahsetmiş olduğum, devlet-millet arasındaki barışı ihlal eden önemli ikinci bir yol ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Kaldı ki, burada, adaleti ihlal eden önemli bir nokta daha vardır; hepimiz bilmekteyiz ki, de
ğer tespitleri, sırasında, davaların açımı sırasında, insanlar, bulabildikleri imkânlarla bu davaları 
açabilmekte ve bulabildikleri yöntemlerle haklarına sahip olmaya çalışmaktadırlar. Netice itibariy
le de, fiyatlarda ciddî bir tenakus meydana gelmektedir. Bu da, adalet faktörünü ihlal eden önemli 
bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşününüz, itiraz süresini geçirmiş, zamanında itiraz et
meyi bilemeyen bir vatandaşımızın, bu rakamlar üzerinden malının bedelini almış olması, ne kadar 
büyük bir zulüm ve mağduriyettir. 

BAŞKAN - Sayın İncetahtacı, toparlar mısınız... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 

Bu mağduriyetlerin giderilmesi için, devletin, Nizip'te ve kamulaştırma yapılan diğer yerler
de, bu anlayışın yerine, adil ve karşılıklı görüşmelere dayanan bir yöntemi tercih etmesi gerekir. 

Bizim anlayışımızda, devlet,.layüsel değildir; dilediğini, dilediği gibi yapabilme hakkına sahip 
değildir. Vatandaşla devlet arasındaki ilişkilerde, yüce değerlerimizin de altını çizerek belirttiği gi
bi, ne zarar vermek ne de zarara uğramak söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla, bu noktayı hepimizin 
iyi tespit etmesi gerekir. (RP sıralarından alkışlar) . 
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Sözlerime son verirken, hakları olmadığı halde, rantiyecilerin bedellerini öderken, devletin, 
göstermiş olduğu nezaket ve titizliği, hak sahiplerinin haklarını öderken de göstermesini temenni 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Bedri İncetahtacf ya teşekkür ediyorum. 

Bu suretle, gündcmdışı konuşma yapan arkadaşlarımız konuşmalarını tamamlamışlardır. 

Bu arada, Refah Partisi Sözcüsü Sayın Ali Oğuz'un konuşması sırasında şahsına sataştığı ge
rekçesiyle, Sayın Mehmet Moğultay söz talebinde bulunmuşlardı. 

Tutanakları getirttim, inceledim; benim tespit edebildiğim kadarıyla, Sayın Moğultay'a sata
şıldığı yönünde bir durum yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Moğultay'a bu sebeple söz verememiş olmaktan aslında memnunum. Her arkadaşımın 
talebini yerine getirmek isterim; ama, ilk yönettiğim oturumda bir sataşma olayının cereyan etme-
miş'olmasından ve bu sebeple Sayın Moğultay'a söz verememiş olmaktan da memnunum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmına 
geçiyoruz. 

İki adet Meclis araştırması önergesi vardır; bu önergeleri, Divan Üyemiz Sayın Kapusuz, sıra
sıyla okuyacaklardır. 

Buyurun Sayın Kapusuz. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
L- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki sorunların araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/37) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına ve küçümsenmeyecek sayıda göl ve ba

raj gölleri bulunmasına rağmen, insanımız balık açlığı çekmekte veya bu besinden yeterince yarar
lanamamaktadır. Ekonomik yönden olduğu kadar sağlık yönünden de önemli bu besin maddeleri
nin üretiminin yeterli olmamasının sebeplerini bulmak, ortadan kaldırmanın yollarını tespit etmek, 
daha iyiye doğru gelişmeler sağlamak, böylesine önemli bir kaynağın en verimli şekilde değerlen
dirilebileceği imkânları bulmak ve bütün bunları hayata aktarmak gayesiyle, Anayasanın 98 ve İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. V ' . • 

1.-Mustafa Ünaldı (Konya) 
2.- Zeki Ergezen (Bitlis) 
3.-Azmi Ateş (İstanbul) 
4.-Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 
5.-Osman Pepe (Kocaeli) 
6.-Abdullah Arslan (Tokat) 
7.-Abdullah Gül (Kayseri) 
8,-İsmail Kahraman ' (İstanbul) 
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9.-Hüseyin Kansu (İstanbul) 
lO.-Fethullah Erbaş (Van) 
11.-Mehmet El katmış (Nevşehir) 
12.-Şinasi Yavuz (Erzurum) 
İ 3.-Lütfü Esengün (Erzurum) 
14.-Lütfi Yalman (Konya) 
15.-Hüseyin An (Konya) 
16.-Aslan Polat (Erzurum) 
17.-Osman Yumakoğulları (İstanbul) 
18.-ZüIfikarGazi (Çorum) 
19.-Sabahattin Yıldız (Muş) ,, 
20.-Necmettin Aydın (Zonguldak) • 
21.-Metin Perİi (Kütahya) 
22.-Musa Uzunkaya (Samsun) 
23.-İsmail İlhan Sungur (Trabzon) 
24.'-Teoman Rıza Güneri (Konya) 
25.-Hasan Hüseyin Öz (Konya) 
26.-Rıza Ulucak (Ankara) 
27.- Cevat Ayhan (Sakarya) 
28.-Ahmet Bilge (Ankara) 
29.-Ahmet Derin (Kütahya) 
30.- Ömer Ekinci (Ankara) 
31.-Abdullah Gencer (Konya) 

32.- Bekir Sobacı (Tokat) 

33.- Mehmet Salih Katırcıoğlu (Niğde) ; 
34- Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 

35.- Veysel Candan (Konya) 

36.- Mehmet Aykaç (Çorum) 

37.-Abdullah Özbey (Karaman) 

38.- Mehmet Altınsoy (Aksaray) 

Ülkemiz ekonomisinin sıkışıklık içerisinde olduğu, kaynak ihtiyacının acil bir durum aldığı, 
birçok insanımızın işsizlikten sıkıntıya düştüğü şartlarda, bugün, ülkemiz, balıkçılığa elverişli bir 
şekilde, Uç tarafı denizlerle çevrili ve küçük bir içdenize sahip olduğu halde, önemli bir fırsat olan 
balıkçılık, maalesef, verimli olarak değerlendirilememektedir. Bu imkânlara rağmen, verimsiz ba
lıkçılığımıza, değişik kültür ve görüşteki şahıslar tarafından farklı izahlar getirilmektedir: 

Denizlerde kirlilik artışı, 
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Aşırı avlanma (teşvikli kredilerle fazla sayıda balıkçı teknesi ortaya çıkarılmıştır), 
Gelecek hesaplanmadan, düşüncesizce avlanma yapılması, trol kullanılması, 
Karasularımızda sınır tartışması ve açıkdeniz avcılığının yapılamaması, 
Dışarıda ve içeride balıkçılık rehberliğinin gellştirilememcsi, 
Yeni oluşan baraj göllerinin çevresinde, balıkçılık eğitiminin yapılamaması, 
Bilinçli bir balıkçılık politikasının belirlenmemiş olması, 
Su ürünleri mevzuatının yetersizlikleri, hatta yokluğu, 
Denetleme mekanizmalarının kurulamaması, 

. Her denizin ayrı balıkçılığının olacağının kavranmamış olması, 
Gibi... 
Bütün bu iddiaların geçerlilik derecelerinin tespitiyle alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uy

gulanması, bu önemli kaynağı insanımızın hizmetine sunacak, böylece hem ekonomik hem de sağ
lık yönünden gelişme gerçekleştirilecektir. 

Konunun sağlık yönünden önemi gittikçe artmaktadır; çünkü, asrımızın hastalığı olan damar 
sertliğine karşı diyet yazarken balık etini en önde yazan doktorların sayısı gittikçe artmaktadır. Da
mar sertliği hastalığı, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, erken ölümlerin 
yarısından daha fazlasının sorumlusu görülmektedir. Bu hastalıktan dolayı geçirilen kalp enfarktüs
leri ve felçler nedeniyle sakat kalmalar da toplum içinde epeyce bir oran tutmaktadır. Bundan ko
runmak için yazılan diyet listelerinde yer alan balık besinini halkımıza temin etmek mecburiyetin
deyiz; hem de ucuz olarak. 

Görünen odur ki, bunu başarabiliriz; ancak, böyle bir araştırmadan ve elde ettiklerimizi uygu
ladıktan sonra. 

Böylece Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerini işletip ülkenin önemli konu
larından birine çözüm getirebiliriz. Sonuçta: 

Birçok işsiz, iş imkânına kavuşur. 
Ülke üretimi artar. 
Sağlıksız insanların sayısı azalır. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

Şimdi, ikinci bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Patrikhanesinin statü

sü ve faaliyetleri konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçmişten günümüze akıp giden zaman içerisinde İstanbul'da misafirden bulunan Fener Rum 
Patrikhanesinin, salt dinî bir teşkilat olmak yerine, çok çirkin bir siyaseti temsil ettiği ve bu siya
setin değişmez ortak vasfının da Türkiye aleyhtarlığı ile milletin hasımları yanında yer almak ol
duğu iddiaları yaygınlaşmış bulunmaktadır. Son zamanlarda bu iddiaları doğrular birtakım faaliyet
leriyle medyanın gündeminden düşmeyen Fener Rum Patrikhanesi hakkında Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
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Mustafa (İnaldı 
Konya 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Fethullah Erbaş 
Van 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Abdullah Arslan 
Tokat 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Lütfi Yalman 
Konya 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Necmettin Aydın 
Zonguldak 

Teoman Rıza Güneri 
Konya > 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Abdullah Gencer 
Konya 

Veysel Candan 
Konya 

Abdullah Özbey 
Karaman 

Gerekçe: 

"La ikrahe fid-din" (Dinde zorlama yoktur) düsturuyla, tarih boyunca kendi inancını taşıma
dığı gerekçesiyle, başka dinlerin mensuplarına hiçbir baskı uygulamayan, her türlü inanca büyük 
bir müsamahayla bakan ve bu bakışını, en açık bir örnekle, 1453'ten beri İstanbul'da cümle âleme 
gösteren milletimizin bu geniş anlayışından bol bol yararlanan Patrikhane, ülkemizin içerisinde di
nî bir kimlikle kalması gerekirken, her geçen gün artarak, milletimizin bu hoşgörüsünü istismar et
mekte, siyasî platforma çıkmakta ve ülkenin bütünlüğünü tehlikeye sokacak birtakım girişimlerin 
içerisinde yer almaktadır veya en azından öyle iddia edilmektedir. 

Hayatî önemi haiz bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, belli bir tavır geliştirmek 
için, olayın bilinmeyen yönlerini tespit etmeye mecburuz. 

Bundan dolayı: 
Bizans döneminde sürgün edilen ve sonra Fatih'in, yukarıda tarif ettiğimiz hoşgörüsünden ya

rarlanarak, yeniden teşkilatlanan Patrikhanenin, teşkilatlanma hedef ve amaçları ile faaliyetlerinde 
paralellik var mıdır? f 

Patrikhanenin tarihî gelişimi nedir? 
Başta Yunanistan ile olan münasebetlerimiz olmak üzere, gelmiş geçmiş olaylarla ilgisi ne ka

dardır? 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Aslan Polat 
Erzurum 

Sabahattin Yıldız 
Muş 

İsmail İlhan Sungur 
Trabzon 

Rıza Ulucak 
Ankara 

Ömer Ekinci 
'. Ankara 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Hanefi Demirkol 

Eskişehir 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Hüseyin Arı 
Konya 

Zülfikâr Gazi 
Çorum 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Hasan Hüseyin Öz 
Konya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Bekir Sobacı 
Tokat 

Mehmet Aykaç 
Çorum 

Mehmet Altınsoy 
Aksaray 
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Milletimizin zaafa uğradığı veya zorda kaldığı zamanlarda tavrı ne olmuştur? 

Ülkemize karşı girişilmiş düşmanca hareketlerle ilgisi ne olmuştur? 
Bugün, Patrikhane hakkında çıkan haberler ne kadar gerçektir? 

Eğer haberler gerçekse, gerekli tedbirler alınmış mıdır? 
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, konunun chemniyetine uygun bir görevlendirme ve teşkilat

lanma ve daha da önemlisi, gerekli takip yapılabilmiş midir? 

Patrikhanenin, Lozan Antlaşmasındaki yeri nedir? 

Millî menfaatımıza uygun bir şekilde gerekli olan denetleme yapılabilmekte midir? 

Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddialarına karşılık pazarlık konusu yapıldığı hak
kındaki iddiaların gerçekle ilgisi var mıdır? 

Amerika'nın ilgi alanında olduğu ve Türkiye'ye karşı daima koz olarak kullanıldığı rivayetle
rinin doğruluk, derecesi nedir? 

Ekümenlik iddiası nedir, neyi amaçlar, nerelere kadar uzanır? 

Patrik mahreciyle medyaya haber teşkil eden "Patrikhanenin ekümenik Patrik statüsü için 
Türk Hükümetinden talebi" vaki olmuş mudur? Olmuşsa, ne muamele görmüştür? 

Ayasofya üzerinde oynanan oyunlarla ilgisi nedir? 
Kıbrıs politikamızda tavrı ne olmuştur? 
Yeraltı teşkilatlarıyla ilgisi var mıdır? 

ı 
Son zamanlarda papaz okulu açılması gibi birtakım senaryolar ortaya konulmaktadır. Batı 

dünyasının içişlerimize burnunu daha çok sokmak gibi birtakım planlarla ilgili bu senaryoda Pat
rikhane hangi rolün sahibidir? 

Patrik seçimi nasıl yapılmakta, hangi güçler etkili olmaktadır? 
Milletimizin düşmanı Yakovas'la ilgi ve ilişkileri nedir? 
20 Nisan 1994'te Avrupa Parlamentosu açılışına katılmasının mahiyeti nedir? İddia edilenlerin 

doğruluk derecesi ne kadardır? 
"Kin Kapısı" denilen kapının tarihi ve yorumu hakkında ileri sürülenlerin gerçekliği ne kadar

dır? 
Bizans ve Pontus'u ihya gibi, birtakım ham hayaller ve oyunlar içerisinde Patrikhane hangi 

pozisyondadır? • 
Patrikhane, emlak olarak nelerin sahibidir? Bunlara hangi tarihlerde sahip olmuştur ve ne 

amaçla kullanılmaktadır? 18 Mart 1994 tarihli Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Dairesi Başkan
lığının İstanbul Valiliğine yazdığı yazıda, Fener-Rum Ortodoks Patrikhanesinin tüzelkişiliği bulun
mamakta olduğu ifade edildiğine göre, bu emlaka nasıl Sahip olmuştur? 

Vatikan benzeri Ortodoks dinî devleti kurma hazırlıkları iddialarının doğruluk derecesi nedir? 
Bosna-Hersek olaylarıyla ilgisi ne olmuştur? 
Daha da önemlisi, bütün olumsuzlukların varsayılması halinde, üretilmesi gereken politikalar 

ve alınması gereken tedbirler nelerdir? 
Bu konuda bir fitne olmasını önlemek ve toplumda millî şuur oluşturmak için neler 

yapılabilir? 
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Gibi birtakım soruların cevaplandırılmasına ihtiyaç vardır. 
Bu sorulara, millet adına, onu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, doğru olan 

cevapları bulmak arzusuyla bu araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-

görüşmeler" kısmına geçeceğiz; ancak, bu görüşmeleri süresi içerisinde tamamlama imkânı bulun
madığından, gruplardan gelen önerileri de dikkate alarak, gündemde yer alan işleri görüşmek için, 
6 Mart 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati: 18.01 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Pasaport Dairesinde zorunlu piyango uygulan
dığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Üniisan 'in yazılı cevabı (7/240) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Teoman Ünüsan tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Milliyet Gazetesi yazarlarından Meral Tamer'in konu ettiği Pasaport Dairesi'nde zorunlu pi
yango uygulaması hakkında aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Bu tip uygulamalar için Bakanlığınızın izni var mıdır? 

2. Vatandaşın güvenlik kuvvetlerine olan inanç ve itimadını zedeleyecek bu tip uygulamalar 
yaygın mıdır? 

3. Bu uygulamaların durdurulması ve disiplin altına alınması için ne gibi tedbirler düşünmek
tesiniz? 

T. Ç. 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 4.3.1996 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-052969 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/240-352/656 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Emniyet Teşkilatının güçlendirilmesi ve her yönü ile ileri düzeye yükseltilmesi amacıyla ku
rulmuş olan, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünce, Millî Piyango İdare
si Genel Müdürlüğünün 1.8.1995 gün ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02/1150.6644, Bakanlığımın 
19.7.1995 gün ve 168159 sayılı izinleri ile çekilişi, 10 Nisan 1996 tarihinde yapılmak üzere Eşya 
Piyangosu tertip edilmiştir. 

Vatandaşın güvenlik kuvvetlerine olan inanç ve itimadını zedeleyecek herhangi bir uygulama 
söz konusu olmayıp, bilet almak istemeyenlere zorla bilet satılmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Teoman Ünüsan 

İçişleri Bakanı 

2. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'in, İzmir'de nöbetçi eczanelere yönelik saldırılara iliş
kin sorusu ve içişleri Bakam Teoman Ünüsan'in yazılı cevabı (71274) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı soruların İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için, İçtüzüğün 94 üncü maddesince gereğini arz ederim. 

Hakan Tartan 
İzmir 

1. Son günlerde İzmir'de özverili çalışma gerçekleştiren Nöbetçi Eczanelere yönelik saldırı
lar artmıştır. Arka arkaya gelen bu saldırılar Eczacılarımızı tedirgin ederken, verdikleri anlamlı hiz
mete de darbe vurmaktadır. Bu saldırılar konusunda gerekli soruşturma yapılmakta mıdır? 

2. Kamu hizmeti veren Eczanelerimizin korunması konusunda bir çalışma düşünüyor musu
nuz? 

' : T , C . . ' ' • • . •. ' 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 4.3.1996 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.Öl-052968 

Konu: Yazılı Soru Önergesi. ' . ' > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/274-403/760 sayılı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Hakan Tartan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı
lı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

İzmir İlinde, nöbetçi eczanelere yönelik gasp olayları ile ilgili olarak araştırmalar hassasiyetle 
sürdürülmekte olup, bu olayların sanığı olarak belirlenen bir kişi ülke genelinde aranmaktadır. 

Nöbetçi eczanelerin korunmasına yönelik ilk günden başlatılan çalışmalar aynı titizlikle sür
dürülmekte olup, soru önergesinde iddia edildiği gibi eczacıların herhangi bir tedirginliği sözkonu-
su değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Teoman Ünüsan 

İçişleri Bakanı 

3.' — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, TBMM'de istifıdam edilen personel ile özel sektör 
eliyle yürütülebilecek hizmetlere ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin cevabı 

.(7/349) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun TBMM Başkanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Cemil Çiçek 

Ankara 

Soru : Milletçe çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz muhakkaktır. Başta işsizler, dar ve sabit 
gelirli vatandaşlarımız olmak üzere hemen herkes TBMM'den bu sıkıntılarına çözüm beklemekte, 
en evvel tasarruf ve fedakârlığı da bu Yüce Kurumun faaliyetlerinde görmeyi arzulamaktadır. 
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Bir taraftan devlet özelleştirme yoluyla pek çok konuda faaliyet alanını daraltırken, öbür taraf

ta TBMM giderek en büyük KİT haline gelmekte, tasarruf ve verimlilik ilkesinden uzaklaştığı mü
şahede edilmektedir. 

Yeni dönemde devletin diğer kurumlarına örnek teşkil edecek uygulamaların ve alınacak ka
rarların belirlenmesine yardımcı olmak maksadıyla: 

1. 1978'den 1980'e kadar Meclis'te istihdam edilen tüm personel adedi ve bütçeye getirdiği 
yük ne kadardı? 

2. 1980'den itibaren 20 nci döneme kadar, her dönem ayrı ayrı ve Millî Saraylar dahil her bi
rim için izah edilmek suretiyle toplam personel adedi ve bütçeye getirdiği yük ne kadardı? 

3. Özellikle 19 uncu dönemde kurumlardan yatay geçiş suretiyle ve açıktan kadroya alınan 
personel adedi nedir ve hangi birimlerde istihdam edilmektedir? Ayrıca, toplam geçici personel 
adedi nedir ve hangi birimlerde istihdam edilmektedir? 

4. Meclisin toplam kadrolu müşavir adedi nedir?.Bu müşavirlerin kaç tanesi sözleşmeli statü
dedir ve müşavirlikten önceki görevleri ne idi? 

5. Özel sektör eliyle yapılabilecek, fakat TBMM'ce yürütülen hizmetler nelerdir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 5.3.1996 

KAN. KAR. MD. 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02,7/349-224/380 

Sayın Cemil Çiçek Ankara Milletvekili. 
İlgi: 15.1.1996 tarihli yazılı soru önergeniz. 

TBMM'de istihdam edilen personel ile özel sektör eliyle yürütülebilecek hizmetlere ilişkin il
gi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize rica ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Kalemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Cevap 1 ve 2. 1978 - 1995 yıllan arasında ve yıllar itibariyle Merkez ve Millî Saraylar Teşki

latlarımızda istihdam edilen personel sayısı ile bu yıllarda cari yıl bütçelerine "Personel Giderleri" 
olarak konulan ödenek miktarlarını gösterir cetveller EK-1 ve EK-2'de sunulmuştur. 

Cevap 3. 19. Dönemde; (16.11.1991 - 24.12.1995) 
a) Merkez Teşkilatımızda toplam 307 personel, 
b) Millî Saraylar Teşkilatımızda ise (141) personel, 

Kadrolarımıza atanmış olup muhtelif birimlerde görev yapmaktadırlar. Ayrıca, Özelleştirme 
Kanunu Kapsamında Kurumumuza "Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası" ile "Hereke İpek Halı Do
kuma Fabrikasının toplam (234) personeli devredilmiştir. 

c) Halen Kurumumuzda görev yapan geçici görevli personelin birimler itibariyle sayısal dağı
lımını gösterir bir liste EK-3'de sunulmuştur. 
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Cevap 4. Halen Kurumumuzda "Başkan Başmüşavir" "Başkan Müşaviri" ve "Müşavir" un

vanı ile görev yapan personelin bir listesi EK-4'de sunulmuştur, 

Bu personelin sözleşmeli olarak istihdamı yasal olarak mümkün bulunmadığından, sözleşme
li personel statüsünde görev yapan "Müşavir" bulunmamaktadır. . 

Cevap 5. Özel sektör eliyle yapılabilecek, ancak TBMM idarî teşkilatınca yürütülen hizmetler 
arasında çay ocakları ile lokanta ve kafeteryaların işletilmesi, temizlik işleri, sağlık hizmetleri ve 
personel taşıma servisi hizmetleri sayılabilir. 

EK - 1 
TBMM İDARÎ TEŞKİLATI KADROLARININ YILLAR İTİBARİYLE DÖKÜMÜ 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Çalışan Boş Kad. Toplam 
M. Meclisi 1 057 
M. Saraylar 327 
C. Senatosu (X) (X) 285 

1 669 
M. Meclisi 1 032 

M. Saraylar 316 
C. Senatosu (X) (X) 317 

1 665 

M. Meclisi 784 152 936 
M. Saraylar 179 85 264 

C. Senatosu 285 17 302 

1 248 254 1502 

M. Meclisi 784 110 894 

M. Saraylar 179 76 255 

C. Senatosu 285 33 318 

1248 219 1467 

M. Meclisi 711 .128 839 

M. Saraylar: 216 15 231 

C. Senatosu 252 44 296 

.1.179 187 1 366 

M. Meclisi 737 160 897 

M. Saraylar 249 26 275 

C. Senatosu ,275 53 328 

1261 239 . 1 500 

TBMM (Merkez) 1210 99 1309 

M. Saraylar 266 57 323 

1476 , 1 5 6 1 632 

(X) Bu yıllara ait arşivlerimizde ayrıntılı bilgi bulunamamıştır: 
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1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 
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Çaltgarı Boş Kad. Toplam 

TBMM (Merkez) 1 266 43 1 309 

M. Saraylar 284 39 323 

1 550 82 1 632 

TBMM (Merkez) 1 280 29 1 309 

M. Saraylar 300 23 323 

1 580 52 1 632 

TBMM (Merkez) 1 277 32 1 309 

M. Saraylar 310 13 323 

1 587 45 1632 

TBMM (Merkez) 1271 38 1 309 

M. Saraylar 309 14 323 

1 580 52 1 632 

TBMM (Merkez) 1 259 50 1 309 

M. Saraylar 311 12 323 

1 570 62 1 632 

TBMM (Merkez) 1 971 168 2 139 

M. Saraylar 348 128 476 

2319 296 2615 

TBMM (Merkez) 1 978 161 2 139 

M. Saraylar 349 127 476 

2 327 288 2 615 

TBMM (Merkez) 2010 129 2 139' 

M. Saraylar 440 ' 36 476 

2 450 165 2 615 

TBMM (Merkez) 2 041 98 2 139 

M. Saraylar 440 36 476 

2481 134 2 615 

TBMM (Merkez) 2 082 57 2 139 

M. Saraylar 444 32 476 

2 526 89 2615 

TBMM (Merkez) 2 101 149 2 250 

M. Saraylar 436 51 487 

Yıldız . 166 3 169 

Hereke 65 . - 65 

2 768 203 2 971 
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ÇallŞMV Boş Kad, Toplam 

TBMM (Merkez) 2 120 130 2 250 
1996 M. Saraylar 442 45 487 

Yıldız 162 7 169 
Hereke 65 — 65 

2 789 182 . 2 971 

E K - 2 
TBMM Merkez ve Millî Saraylar Teşkilatlarında 1978-1995 Yılları Arasında Cari Yıl Bütçeleri

nin "Personel Giderleri" Programına Konulan Ödenekleri Gösterir Cetvel 

Yıl Merkez Teşkilatı Millî Saravlar Teşkilatı Toplam 
1978 160 718 000 53 070 000 213 788 000 
1979 229 750 000 64750 000 294 500 000 
1980 344 304 000 96 355 000 440 659 000 
1981 669 612 000 127 525 000 797 137 000 
1982 436 105 000 115 709 000 551814000 
1983 616 400 000 171 018 000 787 418 000 
1984 926 521000 194 825 000 1121 346 000 
1985 1 708 752 000 388 000 000 2 096 752 000 
1986 2 745 198 000 615 000 000 3 360 198 000 
1987 4 282 000 000 . 970 000000 5 252 000 000 
1988 7 604 000 000 1245 000 000 8 849 000 000 
1989 18 781 000 000 3 135 000 000 21 916 000 000 
1990 54 631 000 000 11 120 000 000 65 751 000 000 
1991 92 507 000 000 22 650 000 000 115 157 000 000 
1992 181030 000 000 43 350 000 000 224 380 000 000 
1993 378 038 000 000 103 650 000 000 481 688 000 000 
1994 708 301 000 000 199 200 000 000 907 5Û1. 000 000 
1995 850 626 000 000 273 400 000 000 1 124 026 000000 

• N o t . : • ' . - , . 

1. 1978 -1980 yılları arasında Millet Meclisi, 1981 yılında Yasama Organı, 1982 -1985 
yıllarında Millî Güvenlik Konseyi, 1984 yılından itibaren de Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
olarak hazırlanmış ve kabul edilmiştir. 

2. 1978 -1980 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu, daha sonra ise Danışma Meclisi ile 
ilgili kesin bilgiler arşivimizde bulunmadığından rakamlara dahil edilememiştir. 
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Birimine Göre Geçici Görevliler (31.1.1996'ya) göre) 

1. Basımevi Müdürlüğü 1 

2. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 3 

3. Baştabiplik 4 

4. Bütçe Müdürlüğü 3 

5. Bütçe - Maliye Müdürlüğü 1 

6. Destek Hizmetler Daire Başkanlığı 1 

7. Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü 7 

8. Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 8 

9. Genel Sekreterlik İdarî Şube Müdürlüğü 39 

10. Hukuk Müşavirliği 2 

11. Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 15 

12. Kreş ve Gündüz Bakımevi ,' 5 

13. Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü 3 

14. Mal Saymanlığı 8 

15. Milletvekili Lojmanları Birim Amirliği 3 

16. Milletvekili Lojmanları Sosyal Tesisler 1 

17. Millî Saraylar Daire Başkanlığı 1 

18. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 

19. Parlamenter Hizmetler Müdürlüğü 221 

20. Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü 2 

21. Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü 19 

22. Per. Muh. D. Bşk. İdarî Şube Müdürlüğü 2 

23. Satınalma Komisyonu Başkanlığı 4 

24. Saymanlık Müdürlüğü ' 7 

25. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 3 

26. Sivil Savunma Uzmanlığı 1 

27. TBMM TV Ünitesi Birim Amirliği 12 

28. Tutanak Müdürlüğü 1 

29. Ulaştırma Şube Müdürlüğü 20 

30. İç Hizmetler Müdürlüğü 1 

31. İşletme ve Yapım Müdürlüğü • 2 

32. Özel Kalem Müdürlüğü 5 
TOPLAM ~ 406 

19. Dönem başından itibaren geçici görevlendirilen personel sayısı 480'dir. Bunlardan 74 ta
nesi çeşitli nedenlerle ayrılmıştır. Şu andaki toplam sayı 406'dır. 
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EK-4 

TBMM MERKEZ TEŞKİLATINDA BAŞKAN BAŞMÜŞAVİRİ VE BAŞK 
OLARAK GÖREV YAPAN 

PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE 

SN. ADİ VE SOYADI 

1 Lutfı ÖZYAZICIOĞLU 
2 lace t t inv YİhAMÇ. 

1 Süleyman ÇELİK 
2 H Haşmet AYSAN 
3 Cevat TAYLAN 
4 . Mehmet ERDOĞAN 
5 Kemal KARAKOÇAK 
6 Şenol KAYA 
7 B Murat ŞEN 
8 Mustafa ORAL 
9 Hasan Yücel ÛGE 
10 Candaş BAKIR 
11. A Köymen YILDIRAN 
12 Erdoğan EMİRHANOĞLU 
13 Hürol SARP 
14 Aynur ÖZÇELİK 
15 Bülent SONGÛR 
16 Şener ÖZDEMİR 
17 Hayati ŞENER 

ÖĞRENİM DURUMU K.D. E.MÜKT. ESKİ GÖREVİ 

BAŞKAN BASMÜSAVİRİ 

S B.F. 
S.B.F. 

BAŞKAN MÜŞAVİRİ 

DTCF 
İ.T.İ.A. 
S.B.F. 
işletme Fak. 
İÜ İktisat Fak - Yük Lisans 
İTİ.A . 
İ T I A. 
Erkek Tek.Yük.öğr Okulu 
AİT.!. Yük.Ok 
I.T.Ü. 
Hukuk Fak. 
İÜ İktisat Fak 
S.B.F 
Hukuk Fak. 
Aİ.Tİ.A 
DTCF 
A.İ7T.İ.A. 

1 1/4 Radyo Tev.Üst K.Hız.Bşk. 
1 1 A TBMM Genel S e k r e t e r i 

1/4 Pamuk.Üni.Uzmanı 
7/1 Mv.Yardımcı Personeli 
1/4 Başbakanlık 
1/4 TRT Hab.Dai.Yönetmeni 
2/1 TDÇİ 
1/4 Parlamen.Hiz.Müdürü 
1/4 Bütçe Müdürü 
1/4 Milli Sar.Daire Bşk. 
1/4 Tapu Kadast.öğrt. 
1/4 S.S.K.Gn.Md.Yrd (EmekH) 
1/4 Başkanlık özel Müşaviri 
1/4 TBMM Genel Sekreteri 
1/4 Sağlık Bak. Gn.Md.Yrd. 
1/1 Açıktan 
1/4 Başkan Başmüşaviri 
1/4 özel Kalem Müdürü 
1/4 Genel Sekreter Yrd. 

GÖREVİ 

TV Birim Am 
TV Birim Am 
Bilgi işlem M 

M i l l i Sar 

Kanunlar ve 



TBMM MERKEZ TEŞL.LATK.OA MÜŞAVİR OLARAK 
PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE] 

İÖR 

ADI VE SOYADI ÖĞRENİM DURUMU 

Hukuk Fak. Ûnlisans 

İLD, E.MÜKT 

1/4 

ESKİ GÖREVİ 

TBMM Uzmanı 

YAPT1 

Oktay GANİOĞLU 

ÖĞRENİM DURUMU 

Hukuk Fak. Ûnlisans 

İLD, E.MÜKT 

1/4 

ESKİ GÖREVİ 

TBMM Uzmanı 
Ahmet YILDIRIM Kara Harp Okulu 1/<'.- Emekli Albay Sn.R. 
Alparslan ERBİL Hukuk Fakültesi 1/4 Çevre Bak Gn Md.Yrd. 
Fikret GUNVER Lise 1/4 TBMM Mal Saymanı 
Yılmaz GÜDENLER Lise 1/4 Haz.Müst.Şube Müdürü Sn.Ka 

Ş Şenal GÜNAY Hukuk Fak. 1/4 TBMM Stenograf Türk P 
Sabit DEMİRTUNÇ Eğitim Fak.-Master 1/4 TBMM Stenograf 
Sınan ERDOĞAN ADMMA.. 1/4 SSK.Gn.Md.Mühendisi Sn.Ya 
M Ali AYDEMİR AİTİA 1/4 TBMM Memuru 
LutfiULUKUL AÖF önlisans Kred.Yurt.Kur.Md.Yrd. Sn.Ha 
Nihat BÜK DTCF 4/1 Açıktan TV Bir 
Mehmet SARAL Hukuk Fak 7/2 Açıktan 
Hasan AK Sağ İdare Yük.Ok. 1/4 Sağ.Bak.Şube Müdürü 
Sezai SOKULLU Sos Hız.Ak. 1/4 SHÇEK İl Md.Yrd. Ziyare 
Uike İÇDEN AİTİA 1/4 Halk Bank.Mütercimi 
Engür TÜRER Basın Yayın Y Ok. 5/2 Açıktan Basın 
Yaşar ÇALLI İlkokul 2 TBMM Uzmanı Ressa 
Nasıp ^KSOY Eğitim Enstitüsü 2 1/2 Emek.Sandığı Memuru Başba 
Cengiz AKKOYUNLU Ticaret Mes Lisesi 3 TBMM Emekli Memuru 
Fende EROĞLU SBF 3 5/2 T B M M Sözleş Personeli Ins.Ha 
Necmi DEMİR ADMMA 1 1/4 Bay.lsk.Bak.Mühendisi İşletm 
Mehmet BİLEZİKÇİ Yük.Tek Okulu 1 1/4 TBMM Uzmanı İşletm 
Gülizar KILIÇ AOF ûnlisans 2 1/4 TBMM Memuru 
A Necdet ERDOĞAN DTCF 1 1/4 TBMM Uzmanı Saym 
F Nuran TALU ODTÜ 1 2/3 Çev.Bak.Dai.Bşk. Çevre 
T Şaban ÖZMEN GaziYukOk Master 1 1/3 Parlaman.Hiz.Md.Yrd. 
Bekir Sıtkı YALÇIN Hukuk Fak. 1 1/4 Pers.ve özl.İşl Müdürü 
Hüsnü UĞUR İTİA - Master 1 1/4 TBMM Uzmanı 

http://Kred.Yurt.Kur.Md.Yrd


TBMM MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINDA MÜŞAVİR O 
GÖREV YAPAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE 

-
" ' • 

S.N. ADI VE SOYADI :K.D. : E.MÜKT.: ESKİ GÖREVİ : YAPTIĞI GÖREV 

1 H.Cengiz DİKER 1 Daire Bşk. - Uzman İdari Şb.Md.lüğüne Vekalet 
2 Ayhan ARAŞ 1 Daire Bşk.Yrd. Dai.Bşknm vereceği görevler 
3 Sema ÖNER 1 Uzman Kült.-Tant.Bşk.Yrd.koor.ışleri 
4 Oğuz SOYDAN • , 1 Şef Dai Bşk.nın Basın işleri görevi 
•5 A Beyhan AYTAÇ 2 Açıktan Tabildot işlerini yürütüyor ..-
6 Hamdi OZKARAMAN 2 İdari Şube Müdürü Dai.Bşk.nm vereceği görevler 
7 Vahide GEZGÖR 2 • •. - Uzman KUU.Tant.3şk.Yrd.»rsş.sefcsfyonsevk. 

8 Semra KÜÇÜKOĞIU 2 Uzman Maslak Kasrı vakıf işleri 
9 Eze! İLTER 2 Uzman Küçüks.u Kasn Amirliğine Vek 
10 Hayrettin ÖZBAY 2 Memur Merkez Teşkilatında görevli 



T.B.M.M. B : 1 8 5 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
4. — Ankara Milletvekili Yılmaz Âteş'in, basında yer alan bir yazıda ileri sürülen iddialara 

ilişkin sorusu ve TBMM Başkam Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/350) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı tarafınadan yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Yılmaz Ateş 

Ankara 
Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Emin Çölaşan 1.2.1996 tarihli köşesinde "En büyük KİT: 

TBMM'' başlıklı bir yazı kaleme almıştır. Bu yazıda TBMM'nin itibarını kamuoyunda olumsuz et
kileyecek iddialara yer verilmiştir. Bu itibarla: 

1. Bu yazının doğruluk derecesi nedir? • 
2. Eğer doğru ise ne gibi önlemler almayı düşünüyor sunuz? 
3. Söz konusu yazıdaki bütün iddiaların gerçek durumu nedir? 
4. İddiaları.doğru değilse, gerçek durumu gösteren bir açıklamayı başkanlık olarak kamuoyu

na duyuru yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 5.3.1996 
KAN. KAR. MD. 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/350-452/881 
Sayın Yılmaz Ateş Ankara Milletvekili. 

İlgi : 2.2.1996 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Basında çıkan bir yazıda ileri sürülen iddialara ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşa

ğıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Cevap (1,2, 3). Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan personel sayısı 5 500 

değil, 2 558'dir. Bu personelin 2 112'si kadrolu, 40'ı sözleşmeli, 406'sı da geçici görevlidir. 

Ülkemizin kültür varlıkları arasında yer alan Millî Saraylarımızın yanısıra tarihî değer taşıyan 
Yıldız Porselen ve Hereke Halı Dokuma Fabrikaları da korunup gelecek kuşaklara aktarılmak üze
re Meclisimize bağlı olarak sevk ve idare edilmektedir. Millî Saraylarda görev yapan personel sa
yısı 433'ü kadrolu, 3 sözleşmeli, l'i de geçici görevli olmak üzere toplam 447, Yıldız Porselen 
Fabrikamızda görevli personel sayısı 162, Hereke Halı Fabrikamızdaki personel sayısı 65'dir. 
TBMM merkez teşkilatı ile birlikte toplam personel sayısı 3 232'dir. 

Bunun yanısıra, aktif görevde bulunmayan personelin üretken hale getirilebilmesi için gereken 
önlemler alınmış, değerlendirme imkânı görülmeyen bir kısım personelin kamu kuruluşlarına nak
li çalışmaları da başlatılmıştır. Anayasamızda yapılan değişiklik sonucunda milletvekili sayısında 
meydana gelen artışa karşın yeni personel alımına gidilmemiş, ihtiyacın değişik birimlerde görev
li büro personeli arasından karşılanması cihetine gidilmiştir. 
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T.B.M.M. B : 18 5 . 3 . 1 9 9 6 O : 1 
Yazıda Türkiye Büyük Millet Meclisinde aşırı bir makam arabası saltanatından sözedilmekte, 

160'a yakın makam aracı bulunduğu iddia edilmektedir. Başkanlığımızca bu konuda yapılan değer
lendirme sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetim kademelerinde bulunanlara yapılmış 
makam aracı tahsisleri iptal edilerek bu araçlar "Hizmet Havuzu" olarak tanımlanan sistem içeri
sine alınmıştır. TBMM Başkanlık Divanı üyelerine, siyasî partilerin grup yönetimlerine ve Komis
yon Başkanlıklarına tahsisli toplam makam aracı sayısı ise 76'dan ibarettir. Danışmanlara makam 
aracı tahsisi sözkonusu değildir. 

Uzun süreden beri faaliyette bulunan Kültür Sanat ve Yayın Kurulu, Yüce Parlamentomuzun 
dış tanıtımına önemli katkılarda bulunmanın yanısıra, yurt içinde düzenlediği panel ve seminer 
benzeri etkinliklerle, gerçekleştirdiği yayınlarla kültürel hizmet alanında önemli bir işlevi yerine 
getirmektedir. 

Yazıda ileri sürülen bozuk musluklardan akan suların ve boşa yanan lambaların sarf ettiği 
elektriğin bir mahalleye yetecek boyutta olduğu yolundaki değerlendirmeye de katılma imkânrbu
lunmamaktadır. Bozuk musluklar anında değiştirilmektedir. Yayımlanan iç duyurularla personel, 
gereksiz elektrik kullanılmaması yolunda sürekli olarak uyarılmaktadır. 

Kütüphanede sigara içildiği ve yüksek sesle konuşulduğu yolundaki yakınma eksik ya da yan
lış bilgilenmenin ötesinde ağır bir suçlama olarak değerlendirilmektedir. Bugüne değin, kütüpha
nede sigara içildiğine tanık olan kimseye rastlanmamış, yüksek sesle konuşanlarınsa görevli perso
nel tarafından anında uyarıldığı belirlenmiştir. Sigara içildiğine ve yüksek sesle konuşulduğuna 
ilişkin yakınmanın olsa olsa gazete okuma bölümünde yaşanmış olabileceği düşünülmektedir. Ga
zete okuma bölümünde sigara içme ve yüksek sesle konuşma yasağı zaten sözkonusu olmamakla 
birlikte, bu salondan yararlanan milletvekilleri ile eski TBMM üyelerinin bu gereğe dikkat göste
receklerine inanıyoruz. 

Ana binanın alt katındaki dolapların bulunduğu bölümde ve telefon kulübelerinde personelin 
uyuduğu yolundaki iddiaya gelince, bu bölümün işlevini yitirdiği belirlenmiş ye yeniden düzenle
me gereği görülmüştür. Yapılacak düzenleme sonucunda bu mekan açık vestiyer ve emanet dolap
larının yer alacağı bir bölüm haline getirilecek, burada bulunan personel de aktif olarak çalışabile
cekleri birimlerde görevlendirileceklerdir. 

Ziyaretçi otomobillerinin kampus içerisine sokulmasının taşıyabileceği tehlikeler konusunda
ki değerlendirmelere katılmamak mümkün değildir. Ancak, uygulamamızda ziyaretçi otomobilleri 
kampus içerisine sokülmayıp, ziyaretçiler araçlarını Dikmen Kapısı yanında bulunan özel otopar
ka bırakmakta, kimlikleri alındıktan sonra kampus içerisine girişlerine izin verilmektedir. Kampu-
se gelen ticarî araçlar ise kontrolden geçirilmekte ve sürücüsünün ehliyet ya da ruhsatı alınmak su
retiyle kapılardan geçişine izin verilmektedir. 

Tutanakların yayımlanmasının gecikmeyle yapıldığı değerlendirmesi doğru olmakla birlikte, 
alman önlemler sonucunda tutanaklar eskisine oranla daha kısa bir.zamanda yayımlanmaktadır. 
Kuruluş çalışmaları devam eden bilgisayar sistemi hizmete geçtiğinde tutanaklar çok daha kısa bir 
sürede yayınlanabilecektir. Halen, milletvekillerinin konuşma sürelerine bağlı olarak incelenme
miş tutanaklar istem halinde en geç bir saat içinde ilgililere verilebilmektedir. 

Meclisin günlük maliyetinin 13 milyar lira olduğuna ve hiçbir denetimin bulunmadığına iliş
kin eleştirilerin haklılık payı bulunmamaktadır. TBMM'nin bütün hesaplan TBMM Hesaplarını İn
celeme Komisyonu tarafmadan denetlenmektedir. 

Cevap 4. Yukarıda izah edildiği gibi sözkonusu yazıda ileri sürülen iddialarla ilgili olarak 
adıgeçeh yazara gerçek durumu yansıtan gerekli bilgiler verilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 İNCİ BİRLEŞİM 

1 . 2 .1996 PERŞEMBE 

Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Meclis Araştırması önergesi (10/5) 

' 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

4 ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 10 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun sorunla
rını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında 
meydana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

3. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayeti
nin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının, gazeteci Metin Göktepe cinayeti
nin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

6 . • 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




