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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

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

İtalyan • Türk Dostluk Derneğinin İS Ocak 1991 tarihinde italya'da düzenlediği 'Türkiye 
ve Batı" konulu konferansa TBMM'yi temsilen 3 kişilik bir Parlamento heyetinin katılmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Başkanlıkça, ölüm cezasına hükümlü Mustafa Bahar'ın, cezaevinde ölümü sebebiyle Hü
kümete geri verileceği 11.12.1990 tarihli 45 inci Birleşimde bildirilen dosyanın, ayrıca S kişiyle 
ilgili bulunması nedeniyle Adalet Komisyonuna gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresine 
ilişkin açıklamada bulunuldu. 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1989 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları: 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; 
1991 malî yılı bütçeleri ile 1989 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 

14 Aralık 1990 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime saat 21.00'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Ara* 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Konya 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Kadir Demir 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Ertuğrul Özdemir (Ordu) 

1— • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (1) 

A) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1989 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabı nın görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde grupları adına söz atan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : Doğru 

Yol Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Adil Aydın, Anavatan Partisi Grubu adına 
Gaziantep Milletvekili Sayın Hikmet Çelebi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Erzin
can Milletvekili Sayın Mustafa Kul. 

İlk söz Doğru Yol Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Adil Aydın'ın. 
Pek muhterem arkadaşlar, programların yüklü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Zamana 

riayet etmeyi bilhassa rica edeceğim. 
Buyurun Sayın Aydın. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 1991 yılı bütçesi içerisinde yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgi
li, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş ve tavsiyelerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü millî güvenlik si
yasetine ve kalkınma planlarına uygun olarak yapılacak bir ana plan dahilinde, ülkemiz top
raklarının kadastrol ve topografik haritalarını düzenlemek ve maliklerinin tespiti suretiyle mo
dern tapu sicillerini tesis etmek ve taşınmaz mallarla ilgili her türlü akıt ve tescil işlemlerini 

(1) 488, 489, 495 ve 493 S. Sayılı Basmayanlar 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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süratle karşılamakla görevlendirilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kahraman ecda
dımızın şehit kanlarıyla sulanmış helal vatanımızın üzerinde yaşayan milletimize hizmet götü
ren önemli bir kamu kuruluşumuzdur. 

Böylesine önemli olan bu kuruluşumuzun tarihî gelişimine kısaca göz atacak olursak, Os
manlı imparatorluğunun değişik dönemlerinde imparatorluk topraklarının, çıkartılan bazı ka
nunlarla tapu ve tescil işlemlerinin yapıldığını görürüz. Bugünkü tapulama hizmetlerinin baş
langıcı 1947 yılında yürürlüğe giren bir kanunla başlar. Bu tarihlerde mülkün belgelenmesi ve 
devlet garantisi altına alınması sağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde de 1925'te 6S2 sayılı Ka
nun ile, kadastro teşkilatı kurulmuştur. Son olarak 1987 yılında çıkarılan 3402 sayılı Kadastro 
Kanunu ile, tapu ve kadastro faaliyetleri yürütülmektedir. 

Toprağa bağlı yatırımların gerçekleşmesi, tapu ve kadastro hizmetlerinin noksansız, hata
sız ve en kısa zamanda ikmaliyle mümkündür. Türk toplumu toprağa büyük değer vermekte
dir. Kentte yaşayanların bir ev sahibi olması, kırsal alanda yaşayanların da toprak sahibi olma
sı, toplumumuzun genel arzusudur. Dolayısıyla, ihtilaflar, bu alakadan ve aynı zamanda ka
yıtların eski ve yetersiz olmasından doğmaktadır. 

Tapu ve kadastro hizmetleri aşağıda sayacağım kurum ve kuruluşların altyapısını oluştur
maktadır : Orman içi ve orman kenarı 10 milyonu aşkın orman köylümüzün taşınmazlarına 
yönelik hizmetler, ulaştırmaya yönelik hizmetler, kültüre yönelik hizmetler, turizme yönelik fa
aliyetler, sanayi ve ticarete yönelpc hizmetler, millî emlak faaliyetlerine yönelik hizmetler, ener
ji ve tabiî kaynaklar yatırımlarına yönelik faaliyetler, kredi teminatı bilgileri, gelir getiren faa
liyetler, doğrudan halka yönelik hizmetler, tarım reformuna yönelik hizmetler, belediyelerimi
ze yönelik hizmetler, bayındırlık ve iskân faaliyetlerine yönelik hizmetler. 

Tüm bunlar göz önüne alınarak, sosyal huzurun sağlanması ve ihtilafların azaltılması için 
yapılacak iş, Türkiye'nin kadastrosunun bir an evvel bitirilmesidir. 

Bir genel müdürlük, 12 bölge müdürlüğü, 959 tapu sicil müdürlüğü, 262 kadastro müdür
lüğü, 167 kadastro şefliği ve 455 ilçe kadastrosunda toplam 17 8S4 personelle, bu çalışmaların, 
değil 8 yılda, 50 yılda bile bitirilmesi hayalden başka bir şey değildir. 

Yukarıda bahsettiğim kuruluş sayısı 1 856 olup, her birim için 10 kişi bile düşmemektedir. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerinde 1987 yılında 1 539 672 

işlem yapılmış, karşılığında 335 milyar 220 milyon lira para tahsil edilmiştir. 1988 yılında 2 
milyon 82 bin işlem yapılmış, karşılığında 158 milyar lira harç tahsil edilmiştir. 1989 yılında 
2 031 146 işlem yapılmış, karşılığında 335 milyar 220 milyon Türk Lirası harç tahsil edilmiştir. 
1990 yılında da 2 milyon 300 bin işlemin yapılacağı ve karşılığında 650 milyar lira tahsil edile
ceği, 1991 yılında ise, 2,5 milyon işlemin yapılacağı ve karşılığında 1 trilyon 50 milyar lira harç 
tahsil edileceği tahmin edilmektedir. 

Bu Genel Müdürlüğümüze bütçe ile ayrılan ödenekler : 1987*de 27 milyar 300 milyon, 
1988'de 48 milyar 700 milyon, 1989'da 83 milyar, 1990'da 221 milyar 800 milyon, 1991 yılında 
da 391 milyar 600 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Bu, her ne kadar ortalama bir artışı gösteri
yor ise de, yıllık enflasyonlarla eriyip gitmektedir. 

Yukarıda arz ettiğim rakamlardan anlaşılacağı üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün aslî vazifesi olan harita ve kadastro çalışmaları bir kenara bırakılarak, gayri menkulleri 
ve tapu tahsis belgelerini tapuya çevirme ve para tahsil etme şekline dönüştüğü açıkça görül
mektedir. 
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Her rejimin temel faktörlerinden biri de mülkiyet hakkıdır. Mal mülk olmadan refah ol
maz. Vatandaşlarımızın yıllardır ekip biçtiği tarlaları, imar ve ihya ettiği bağ ve bahçeleri, ta
pusuzdur. Köylü olmak, orman köylüsü olmak suç mudur? 10 milyonu aşkın vatandaşımızın 
suçu nedir? Toprakla iştigal eden orman köylüsünün tapusunu verelim. Zilyetinde olan, hele 
hele yazılı herhangi bir belgesi olana bu toprağı satmaya kalkmayalım. 

Buyurunuz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne imkân verelim. Türkiye'yi tarayalım, 
hava fotoğraflarını çekelim. Her karış toprağımızı, maliki ile, cinsiyle belirleyelim. Vatandaşı
mızı kendi malı ile huzursuz etmeyelim, rahatlatalım; rahatlatalım ki, bir an önce üretime geç
sin, vergisini ödesin. Yoksa, kadastro ekibi köye gidecek, vatandaşın emek verip tarla yaptığı, 
ev kurduğu, sera yaptığı, bağ bahçe haline getirdiği, rızkını temin ettiği yeri 2/b maddesine 
göre orman sınırının dışına çıkaracaksınız, sonra da "Ben burayı takdir komisyonunun belir
leyeceği rayiç değer üzerinden satacağım" diyeceksiniz. 

Siz, yoksa bir zamanlar Sayın Başbakanınızın söylediği gibi, çiftçinin, köylünün altın devrini 
yaşadığını mı zannediyorsunuz?! Ayrıca, ortaya çıkıp, "Efendim, burası belediye hudutları, 
imar planı, turizm bölgesi, SÎT alanı" gibi sözler söylemek, sadece şaşırtmaca, kandırmaca, 
kayırmaca ve işi savsaklama; iyi niyetle çalışan insanların işini zora sokmaktan başka bir şey 
değildir. 

Hani 1983 yılında bürokratik engeller kalkacaktı; beyan esası getirilecekti; tş bilen, iş biti
ren kadrolar oluşturulacaktı; "Bugün git yarın gel" felsefeci son bulacaktı?! 

Bugünkü icraatınızın, 6 Kasım 1983 tarihindeki genel seçimler öncesindeki beyanlarınızla 
ilgisinin olup olmadığını, siz ANAP'Iı milletvekili arkadaşlarımın vicdanlarına ve takdirlerine 
havale ediyorum. 

Kalkınmanın temeli ve en büyük hedefi insandır. Allah'ın yarattığı varlıkların en kutsalı 
da insan olduğuna göre, tapu ve kadastro işlemlerinin bir an önce bitirilmesi, köylülerin topra
ğa bağlanması, refaha kavuşturulması, ormanlarımızın korunması, köylülerimizin mahkeme 
kapılarından kurtarılması, mahkemelerimizin de yersiz, faydasız meşgul edilmelerinin önlen
mesi için kadastro çalışmalarının bir an önce yapılması lazımdır, elzemdir. 

Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur. Devlet, millet için babadır. Bu babalık her 
yerde, her işte, her zaman adil olarak millete ulaşmalıdır. 

Göçleri önlemek, milletimizi ve mahkemelerimizi rahatlatmak, hakkı hak sahibine bir an 
önce vermek için hiç zaman kaybetmeden, suçlu aramadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün kadrosunu genişletelim; Orman Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışmasını temin ede
lim. Kadastro elemanlarıyla birlikte, ziraat ve orman mühendislerinin, hukukçuların müşterek 
çalışmalarının şartlarını oluşturalım, özel mülkiyet, Hazine arazisi, orman arazisi ve mera sa
halarının en kısa zamanda tespitini yaptıralım. Bundan sonra işler biraz kolaylaşır, problemler 
ana hatlarıyla çözülür; daha sonra da, her kuruluş kendi alanında çalışma seferberliğine girer. 

BAŞKAN — Sayın Aydın, iki dakikanız kaldı efendim. 
ADtL AYDIN (Devamla) — Yoksa herhangi bir yere özel şahıs "Benim" derse, Hazine 

"Benim" derse, orman "Benim" derse, devlet'istimlaklerinde tapu şartı ileri sürülürse, mah
kemelerimiz, hâkimlerimiz nasıl karar verecek, hak sahibini nasıl belirleyecek?.. Hakkı, zama
nında hak sahibine vermek Devletin aslî görevidir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kadastro çalışmaları bakımından köy ve kasabalarda, 
1950-1990 yılları arasında 19 777 köyün kadastrosu tamamlanmış ve hâlâ 937 köyde çalışma 
devam etmektedir. Bu da, Türkiye'de köy ve kasaba genelinde yüzde 60 kadastronun yapıldığı
nın ifadesidir. Geriye vasati 17 000 köyün kaldığı ve bu 17 000 köyün de yüzde 40'ı oluşturduğu 
görülecektir. Kadastro çalışması yapılan yüzde 60'ın fevkalade kolay olmasına rağmen, geriye 
kalan yüzde 40'ın karşılığı olan 17 000 köyün kadastro çalışmasının son derece zor olacağı gö
rülecektir. Zira yüzde 60'ı 40 yılda yapıldığına göre, fevkalade zor olan yüzde 40'ın değil sekiz 
yılda, 50 yılda bile yapılacağı ancak tahmin edilebilir. 

1990 yılında 60 adet elektronik takometre alınması ve özel sektöre de kadastro yaptırılma
sı sevindirici bir çalışmadır. Bu bakımdan, Genel Müdürlüğü ve ilgilileri Yüce Meclisin huzu
runda kutluyorum. 

Harita çalışmaları : 1955-1989 yılları arasında 301 504 metrekarelik alanın 1/5 000*ölçekli 
standart topografik haritası yapılmıştır. 1991 yılında da 10 074 kilometrelik alanın fotoğramet-
rik haritasının üretimi hedeflenmiştir. 

21.10.1989 tarihinde Suriye jetlerince düşürülen ve hava fotoğrafı çeken uçağın yerine hâlâ 
yenisinin alınamayışı, şehitlerimizin yakınlarına tazminatlarının ödenemeyişi ANAP iktidarı
nı ne kadar ciddî çalıştığının açık ve net bir delilidir! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hiç zaman kaybetmeden sahil bölgelerimizin kadast
rosunun yapılması, GAP bölgesine giren Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt 
ve Mardin illerimize ait tüm köylerin ve mahallelerin kadastrosunun, hiç zaman kaybetmeden 
yapılması... 

BAŞKAN — Sayın Aydın, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
ADtL AYDIN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
31.12.1981 tarihinde veya daha önceki tarihlerde orman vasfını kaybetmiş yerlerin, acilen 

orman kadastrosu tarafından, orman sınırlarının dışına çıkarılması ve bu arazilerin veya gayri-
menkullerin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, hak sahiplerine teslimi, böylece mülki
yet hakkının korunması konusunun bir an önce çözümlenmesi; -Aksi takdirde orman köylüsü 
ile devlet arasındaki sürtüşmeler daha da büyüyecek, 10 milyonu aşkın köylü bir taraftan ge
çim sıkıntısı ile diğer taraftan da devletle mücadele edecektir- Medenî Kanunumuzdan kay
naklanan, iştirak halindeki mülkiyet ile müşterek mülkiyet prensiplerinin uygulamadaki ak
saklıklarının tez elden giderilmesi; geçit ve irtifak haklarından doğan ihtilafların çözüme ka
vuşturulması; gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gerekse Orman Genel Müdürlüğü 
amenejman heyetlerinin ve orman kadastro ekiplerinin yaptıkları vazifenin önemine, kutsiye
tine, zorluğuna binaen, hak ettikleri harcırahın ve arazi tazminatlarının verilmesi; ayrıca, ara
zide çalıştıkları zaman için yıpranma payı haklarının da verilmesi; arşivlerin iyi muhafazası; 
Genel Müdürlüğün fonksiyonlarının en başında gelen tapu, kadastro ve harita işlerinin sağlık
lı, noksansız ve alenî yapılması, sağlam raporlara bağlanması en büyük arzumuzdur. 

Bu düşüncelerle, 1991 yılı bütçesinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mensuplarına, 
milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni eder; başta Tapu ve Kadastro Genel Müdü
rümüze, en zor şartlarda, en ücra yerlerde çalışmakta olan tüm personeline başarılar diler, Yü
ce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
tkinci söz hakkı, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Çelebi'nin; buyurun Sayın 

Çelebi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün 1991 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimizi bildirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

İnsanların toprakla olan ilişkileri devlet hayatından önce başlamıştır. Devlet olgusunun 
gelişimi ile sosyal ve ekonomik koşulların etkisinde, zamanla bir düzen altına alınmıştır. Ülke
mizde, Fatih Sultan Mehmet zamanında başlayıp, Kanunî Sultan Süleyman devrinde hız ve 
önem verilerek, Osmanlı İmparatorluğunun hudutları içerisinde bulunan, il, ilçe ve köylerde 
tapu tahrir işlemlerinin yapılmasına başlanmış ve önem verilmiştir. 

Bütün bu arazi tahrirlerinin yapımında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde, 
bugün için 2 322 adet tapu tahrir defteri mevcuttur, bunlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün mülkiyet esaslarına ne kadar önem verdiğinin birer delilidir. Cumhuriyetin ilanı ile yep
yeni bir Türkiye kurma çabasına girmiş bulunan ve bu amaçla, birbirleriyle bütünleşen, sosyal 
ve ekonomik reformları gerçekleştiren Büyük Atatürk, taşınmaz mal ile ilgili, hukuk alanında 
büyük reformlar gerçekleştirmiştir. 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen 743 sayılı Medenî Ka
nun ile modern tapu sicil sistemi kurulmuş, oluşturulan bu sicil düzeniyle de bugüne kadar 
249 300 adet yeni tapu sicili kütüğü tanzim edilmiştir. Devam eden kadastro çalışmaları nede
niyle, her yıl, ortalama 10 bin adet kütük daha bunlara ilave edilmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu kayıtları arşivlerinde önemli gelişmeler kay
dedilmiş, modern teknoloji imkânları kullanılmış, bugün istenilen herhangi bir tapu kaydı en 
kısa bir zamanda, bu sayede vatandaşın eline tevdi edilmektedir. Memleketimizde, yaşayan ar
şivler içerisinde en önemli yeri, tapu kadastro arşivleri tutmaktadır. 

Yabancı ülkelerden ülkemize her yıl birçok kimse tapu kadastro arşivlerini incelemek ve 
bu konuda ihtisas yapmak veya doktoralarını hazırlamak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne başvurmaktadır. Bu yıl 8 yabancı ve 39 Türk araştırmacı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün arşivlerinde incelemelerde bulunmuştur. Bunlar, ülkemiz için gurur verici olay
lardır. 

Tapu arşivindeki mevcut eski kayıtlar, çeşitli amaçlar için kullanılmakta ve yılda 250 bin 
adet tapu kaydı çeşitli amaçlar için istenilmekte ve çıkarılmaktadır. Bütün bunlar, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü personelinin ne derece hızlı ve eskiye nispetle ne kadar önemle çalış
tığının birer örneğidir. Bu kayıtlarımızın tamamı eski yazı olup, uzman kişiler tarafından çıka
rılmakta; ancak, bu uzman kişilerin sayısında azalma kaydedildiği göze çarpmakta ve üniver
sitelerimizin bu konuya önem vererek, bu dallarda da eleman yetiştirme yönünde bazı çalışma
lar yapmaları bizim en büyük temennimizdir. 

Hükümetimiz, tapu arşivine gereken önemi vermiş, müstakil ve geniş alanda daha iyi im
kânlarla hizmet vermesi için, tapu arşiv binasının yapımına başlanması programa alınmaş ve 
proje çalışmaları tamamlanmıştır. 1991 yılında, inşallah bu arşiv binasının yapımına da başla* 
nacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, toprak mülkiyetinin belirlenmesinde, hak sahibi vatandaş lehine 
önemli kolaylıklar sağlanmış, devlet - vatandaş arasındaki davaların en alt düzeye indirilmesi 
için yasal tedbirler alınmıştır. Bunun en güzel örneği de yeni çıkartılmış bulunan 3402 sayılı 
Yasadır. Tapu ve Kadastronun memlekete yapmış olduğu hizmetler, sadece devletle vatandaş 
arasında olan ihtilafların halli değildir. Ülkemizdeki kan davalarının yüzde 50'si toprak yü
zünden meydana gelirdi. Kadastroyu bu yönden de takdir etmemiz gerekiyor. Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla, ülkemizdeki kan davaları da en asgarî düzeye inmiştir. 

Yeni hazırlanan 2924 sayılı Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında
ki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine alınmıştır. Bu kanun tasarısıyla, 6831 sayılı Kanunun 2/b bendi gereğince, 
devlet ormanları sınırları dışına çıkartılan, başka bir ifadeyle, ormanla ilgisi kalmayan yerle
rin, kullanan kişilere, bedeli mukabilinde verilmesi amaçlanmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu elemanları kendisi yetiştirip, eğitip, gerektiğinde teknik eleman 
ihtiyacı duyan diğer kurum ve kuruluşlara da destek sağlamaktadır. Bu cümleden olarak, Millî 
Emlak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Arsa Ofisi ve 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gibi kurumlara eleman yetiştirmektedir. 

Bu yıl içinde, kurum personelinden, durumları uygun bulunanlar, Devlet tabancı Diller 
Okulu veya Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne de gönderilmektedirler. Ayrıca, du
rumuyla mütenasip olan bazı personelin, Almanya, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve Malezya gi
bi ülkelere gönderilerek, bilgi düzeyinin geliştirilmesi ve riıodern teknolojiye intibak etmeleri 
sağlanmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Hükümetimiz döneminde, 26.9.1984 tarihinde 
çıkarılan 3045 sayılı \âsa ile idarî yapısı düzenlenmiş, 10 Ekim 1987 tarihinde yürürlüğe giren 
3402 sayılı Kadastro Kanunu ile de, köylerde uygulanan 766, şehir merkezlerinde uygulanan 
2613 sayılı kanunlara son verilmiş, ülke kadastrosunun belirli bir zaman aralığında bitirilmesi 
planlanmış bulunmaktadır. 

özellikle devletin imkânları yanında, özel sektör kapasitesinden yararlanma prensibi de 
getirilerek, kadastro üretimine hız verilmiştir. Nitekim, 1987-1989 yıllarında, 8 ilçede toplam 
34 500 hektarlık alanın kadastro teknik işleri, 1988-1990 yılları arasında da, 10 500 kilometre
karelik alanın nirengi sıklaştırılması, özel şirketlere, ihale suretiyle yaptırılmıştır. Halen 3 ilçe
de, 15 701 hektar alanın kadastro teknik çalışmaları yapılmakta, GAP bölgesinde 80 bin hek
tar alanda yapılan tapulaştırma işi, özel sektör tarafından yürütülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde kadastro hizmetleri 56 yıldan beri devam etmekte olup, 
bugüne kadar şehir ve köylerle birlikte olmak üzere, toplam 260 340 kilometrekarelik alanın 
kadastrosu tamamlanmıştır; yani ülkemizde, yüzde 62,5 oranında bir kadastro tamamlama işi 
yapılmıştır. Şehir merkezleriyle turizm alanlarına öncelik verilerek yapılan bu çalışmalar sonu
cu, kadastro, meskûn yerlerde yüzde 89,8 oranında gerçekleşmiş bulunmaktadır. Kadastro ça
lışmalarında elde edilen bu sonuç, pek çok ülkeye göre çok iyi bir durumdur, örneğin, kadast
ro çalışmaları Kanada'da yüzde 40, Arjantin'de yüzde 20, Japonya'da yüzde 25, İsviçre'de yüzde 
20, İngiltere'de yüzde 30 seviyesindedir. Henüz çalışmalara başlanmamış yerlerde ise, gelişen 
teknolojik şartlara uygun olarak, yeni yöntemlerle kadastronun kısa sürede tamamlanması plan
lanmaktadır. Bununla beraber, ifade etmek isterim ki, yapılan planlamalar sonunda, toprağa 
bağlı yatırımlarda kadastro hizmeti bugüne kadar darboğaz teşkil etmemiştir; örneğin GAP 
bölgesinde. 
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Bilindiği gibi, kadastro, yaşayan bir hizmettir. Asıl olan, ilk tesis kadastrosunun yapılma
sından sonra güncel tutulmasıdır. Gelişen ülkemizde, yatırım hizmetlerinin artması, bu hiz
metleri daha da artırmıştır. Nitekim, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1990 yılının ilk se
kiz ayı sonu itibariyle, kırsal alan (köy) kadastrosunda 3 159 246 dönüm, kentsel alan (şehir
lerde) kadastrosunda da 686 600 dönüm sahanın ilk tesis kadastrosunun yanında, 220 bin adet 
değişiklik işlemi, S 400 dönümlük alanda imar affı çalışmaları, 57 000 hektarlık alanda pafta 
yenileme ve 545 dönüm alanda da, afet kadastrosu ve 3 500 dönümlük alanda da arazi toplu
laştırma çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yurt sathında yayılmış olan faal durumdaki 959 
adet Tapu Sicil Müdürlüğü mevcut olup, bu dairelerde 6 000 civarında bir kadro ile yılda yak
laşık 10 milyon vatandaşa hizmet verilmektedir. 

1989 yılında 2 milyon 300 bin adet tapu işlemi yapılıp, Hazineye 335 milyar 220 milyon 
gelir sağlanmıştır. 1990 yılının ilk 7 ayında 1 milyon 284 bin işe karşın, 328 milyar lira harç 
tahsil edilmiştir. Buna göre, 1990 yılı sonuna kadar 2,5 milyon iş yapılıp, 650 milyar Türk Lira
lık gelir sağlanmıştır. 

Getirilen, iş basitleştirme yöntemleriyle, tapu daireleri, vatandaş işlerinin günü gününe 
bitirildiği kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Birikimler asgarî düzeye indirilip, "bugün git, 
yarın gel" olayları ortadan kaldırılmıştır. 

Yüce Meclisin çıkarmış olduğu 743 sayılı Türk Medenî Kanunundan 3678 sayılı Kanunla 
yaptığı yeni değişiklik ile nesebî sahih çocuklar ile nesebî gayrî sahih çocukların miras hakları
na eşetlik sağlanmış; sağ kalan eşin miras hakkı yeniden düzenlenmiş ve kanunî intifa hakkı 
yerine, mülkiyet hakkı tanınmıştır. Ülkemizde giderek yaygınlaşan üst hakkı konusunda çok 
geniş ve kapsamlı hükümler getirilmiştir. 

Dış kaynaklı krediler için, yabancı para üzerinden ipotek tesis imkânı tanınmış, ayrıca iş
tirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete dönüştürülmesi basitleştirilmiş olup, tutum ve 
davranışları ile diğer hissedarlara karşı olan yükümlülüklerini ağır suretle ihlal eden hissedar
ların, mahkeme kararı ile hissedarlıktan çıkartılması esası getirtilmiştir. 

Diğer yandan, kadastro çalışmaları ile her türlü yatırım çalışmalarında altlık olarak kul
lanılan 1/5 000 ölçekli standart tppoğrafik harita yapımına fotogrametrik metot uygulanmak
ta ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile, Harita Genel Komutanlığı ile birlikte yürütülerek 
bu konuda da yapılan başarılı hizmetler sonunda, ülke genelinde 401 504 kilometrekarelik ala
nın haritası tamamlanmış bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait olup 1989 yılında Suriye jetlerince düşürülen 
fotoğraf alım uçağının yerine, yeni bir uçak alımına ait işlemler yıl içinde tamamlanmıştır. Hü
kümetimizce yürütülen temaslar sonucunda, Suriye Hükümeti ile 3 milyon 430 bin Amerikan 
Doları tazminat ödenmesi hakkında protokol imza edilmiş olup, ödenecek bu tazminatın 
2 milyon doları şehit ailelerine ödenecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesi 391.6 milyar TL. olarak belirlen
miş, 1990 yılı bütçesine oranla yüzde 76.5 artırılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün
de, çağın getirdiği yeniliklere uygun gelişen teknolojik alet ve donanıma önem verilmektedir. 
Bu çalışmalar için bütçe imkânlarından ayrılan ödenek yeterli olmayıp, yatırımları hızlandırma 
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ödeneğinden de bu yıl tahsisat ayrılmasında yarar olacağı inancındayız. Ayrıca, gerekli olan 
teçhizatın kısa zamanda temini amacıyla, tapu ve kadastro fonu kurulmasında büyük fayda 
görülmektedir. Hazırlanan fon kanun tasarısının en kısa zamanda Yüce Meclise sunulmasını 
da beklemekteyiz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde gelişen teknolojik şartlara uygun olarak yürütül
mekte olan tapu kadastro bilgi sistemi, GAP arazî toplulaştırılması, ülke yüzey ağı sıklaştırıl
ması, uydulardan yararlanılarak nokta tespiti, Güneydoğu Anadoluda otomasyon projeleri için 
önemli çalışmalar yapılmış olup, gerçekleşmesinde sayısız faydalar olacağını belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce, benden önce konuşan Doğru Yol Partisi 
Grubunun sözcüsünü tebrik ve takdir ettiğimi belirtmek isterim. Burada bütçesi görüşülen ko
nunun dışına çıkılmadan yapılan tartışmalar, yöneltilen tenkitler hakikaten yerinde-oluyor; ar
kadaşımızın konuşması buna bir örnek olmuştur. Kendilerine teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

Anavatan Partisi Grubunun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, sözcü
lüğünü yapmaktan mutlu olduğumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışma
ları bu kısa müddet içerisinde anlatmanın mümkün olmayacağını, dışarıdan mütevazı bir gö
rünüm arz eden kuruluşun, önemli hizmetler yaptığını, yasalarla kendisine verilen görevlerin 
yerine getirilmesinde, başta Sayın Devlet Bakanımız olmak üzere, diğer yöneticiler ve her ka
demedeki görevlinin büyük gayret ve çabalarını bu vesileyle belirtir, bütçenin Türk Milletine 
ve güzel ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Gruplar adına son söz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti temsilcisi Erzincan Milletvekili Sa

yın Mustafa KuPun. 
Buyurun Sayın Kul. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1991 malî yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemok
rat Halkçı Partinin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her tarafına hizmet 
götüren önemli kuruluşlarımızdan birisidir. Toprak - insan ilişkilerini modellendıren tapu ve 
kadastro hizmetleri o kadar geniş amaçlıdır ki, hemen hemen diğer tüm hizmet sektörleriyle 
yakın bir ilişkisi vardır. 

Çok yararlı çalışmalar yapan ve birçok hizmet sektörüyle ilişkisi olan Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün, bu hizmetleri yapabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek için büyük bir 
desteğe ve maddî imkânlara sahip olması gerekirken, ne yazık ki, her yıl olduğu gibi, bu yılki 
bütçede de bu eksikliği büyük bir açıklıkla görmekteyiz. Kaldı ki, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü, Maliye Bakanlığına ve dolayısıyla genel bütçeye hiç de küçümsenmeyecek büyük pa
ralar bırakmaktadır. 1989 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığına 335 
milyar para vermiş; ama bütçeden aldığı pay 127 milyar. 1990 yılında Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Maliye Bakanlığına 650 milyar para vermiş; ama bütçeden aldığı pay 212 milyar. 
1991 yılında Tapu ve Kadastrodan genel bütçeye 1 trilyon 50 milyar lira gelir geleceği tahmin 
edilmiş ve bu gelir hanesine yazılmış; ancak bu sene de Tapu ve Kadastro Gene! Müdürlüğüne 
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verilecek para 391 milyar 629 milyondur. Yani, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, genel bütçeye vermiş olduğu paranın ancak 1/3'ünü alabilmektedir. 

Bu konuda, bundan önceki yıllarda çok şey söylenmiş; söylenmemiş söz kalmamış; ancak 
biz burada ne söylersek söyleyelim, Hükümet bu konuda bildiğini yapıyor, bildiğinden şaşmı
yor ve bizim söylediklerimizi hiç ciddiye almıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kanunla verilen 
görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş bir kuruluştur. Nedir bu görevler? Zamanın kısa olu
şundan dolayı bunları size tek tek sayamıyorum; ama, çok büyük görevler üstlenmiştir. Bu ge
nel müdürlüğün bütün bu görevleri bu bütçeyle yapması ise hiç mümkün değildir. Zaten biraz 
sonra bugüne kadar yapılıp yapılamayanları saydığım zaman da, bu bütçeyle hiçbir şey yapıla
mayacağını hepiniz göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuya geçmeden önce, biraz bütçe ödeneklerini açmak istiyo
rum. Bu yılki bütçe ödeneği 391 milyar 629 milyon liradır. Bunun 323 milyar lirası cari harca
malara -yani personel harcamaları-11 milyar 675 milyon lirası transfer harcamalarına -bunun 
içerisinde mal ve hizmet alımları da oldukça azdır. Genellikle sosyal amaçlı ve borç ödemele
riyle ilgili ödeneklerdir- ve geriye kalan 56 milyar 870 milyon liralık bölümü ise, yatırım harca
malarına ayrılmıştır. Şimdi, bu 56 milyar liranın tamamı yatırım harcaması olsa, gene itirazı
mız olmayacak; ama bu paranın büyük bir kısmı personel harcamalarına gitmekte olup, öde
nekten bu miktarı da çıkarırsak, geriye sadece bütçenin yüzde 10'u kadar bir yatırım harcama
sı kalır ki, bununla ne yapılabileceğini Sayın Bakandan veya kuruluş mensuplarından öğren
mek istiyor ve burada açıkça anlatmalarını bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bir alışkanlık oluşmuş ve 
1985 yılından başlayarak yaptığı her işi, "HAKAR" adıyla anılan Harita ve Kadastro Reform 
Projesine bağlamışlar. Bu konuyu incelediğimizde, HAKAR, ANAP iktidarı tarafından harita 
ve kadastro hizmetlerini 8 yılda tamamlama iddiasıyla hazırlanmış ve büyük umutlar verilerek 
tüm kamuoyuna tanıtılmış önemli buluşlarından birisidir. Dört ayrı aşamadan meydana gelen 
bu proje, ikinci aşamasından sonra devam ettirilmemiş; ancak alışkanlık bu ya, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü kanununu bu araştırmaya dayandırmış; teşkilat yönetmelik yapmış 
bu araştırmaya dayandırmış, çalışmış, çalışmamış; başarılı olmuş veya olmamış, her şeyi bu 
araştırmaya dayandırmış! tşin en kötüsü de, HAKAR çalışmamış; HAKAR'ın çalışmamış ol
masını da, gene HAKAR'a dayandırmışlar! Eğer HAKAR uygulanmayacaktı ise, niçin böyle 
bir proje hazırlandı?.. Bu proje hazırlandıysa, niçin çalıştırılmıyor; para gerekiyorsa, bu kuru
luşa niçin para verilmiyor? Bu soruların da Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını bek
liyoruz. 

Sayın milletvekilleri, HAKAR raporunda dikkatimizi çeken üç önemli konu vardır. Bun
lardan birisi, büyük bir iddiadır. Yani, "Harita ve Kadastro çalışmaları 8 yılda tamamlanacak" 
denilmektedir. Bu 8 yıl konusuna, özellikle değinmek istiyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 73 il ile, bunlara bağlı ilçelerde ve 36 bin köyümüzde 
kadastro çalışmaları yapacaktır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına göre kadastrosu yapıla
cak sahaların miktarı ise, köylerde 410 bin kilometrekare, şehirlerde de 25 bin kilometrekare 
olmak üzere, toplam 435 bin kilometrekare olması gerekirken, nedendir bilinmez; ama HA
KAR raporunda bu rakam 395 bin kilometre kareye indirilmiştir. Acaba, Devlet Planlama Teşkila-
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tının verdiği rakamlar mı doğru, yoksa Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verdiği rakam
lar mı doğru? Bir yanlışlığın olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü, Devlet Planlamanın 
raporunun hazırlanması sırasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden gelen uzman kişi
ler vardı; ancak, böylesi bir şaşırtmaya niçin gerek görülmüş diye kendi kendime soruyor ve 
bunu, olsa olsa çok iş yapmış olduklarını kanıtlamak için böylesi rakamlar üzerinde oynama 
yöntemini düşünmüş olabilirler şeklinde yorumluyorum. Eğer bizim bu yorumumuz yanlış ise, 
bunun gerçek sebebini Sayın Bakandan öğrenmek istiyoruz. Yok, eğer bizim yorumumuz doğ
ru ise, yani o amaçla rakamlar çarpıtılmışsa, kamuoyunu bu kadar dolaylı olarak yanıltmaya 
ve kandırmaya hiç gerek yoktu. Kadastro yaptığınız alanın yüzölçümünü büyük göstermiş ol
saydınız bile, yine milleti inandırabilirdiniz. Çünkü, hiç kimsenin, sizin kadastro yaptığınız alan
lara gidip de ölçmeye ve gerçek rakamları ortaya çıkarma şansına sahip olmadığını biliyoruz. 

Değerli üyeler, bu 8 yıl meselesi oldukça ilginç. Bu sene için kadastrosu yapılabilecek alanlar 
S bin kilometrekare olarak verilmektedir. HAKAR tüm Türkiye'nin kadastrosunu bitirmek için 
8 yıl sözü vermişti. Bunun 4 yılı gitmiş, geriye kalmış 4 yıl. Şimdi, kadastro yapılacak saha 
için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün verdiği rakamı doğru olarak kabul edelim. Yani, da
ha küçük olan rakamı kabul ettiğimiz zaman, 395 bin kilometrekareyi kabul ettiğimiz zaman, 
bunun bugüne kadar yapılan kısmını çıkıyoruz, geriye kalan saha 160 bin kilometrekaredir. 
Yıllık olarak 5 bin kilometrekare hedeflediğimize göre, benim yaptığım hesap sonucu, biz Tür
kiye'nin kadastrosunu ancak 32 yılda tamamlayabiliyoruz. Geriye 4 yıl kalmış. 4 yılda bitmesi 
lazımken 32 yıl gerekiyor. Aslında, 5 bin kilometrekare hedeflenmiş; ama 1989'da, 1990'da bu, 
4 bin kilometrekarenin altındadır. Buna göre hesabını yaptığımız zaman, Türkiye'nin kadast
rosu 43 yılda tamamlanıyor. 

Devlet Planlama Teşkilatının vermiş olduğu rakamlar, yani daha büyük rakam olan 43S 
bin kilometrekare üzerinden hesapladığımız zaman, Türkiye'nin kadastrosu 51 yılda tamam
lanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kuruluşa verilen görevler, sadece yeni kadastro yapmayla ilgili 
de değildir. Kadastroyla ilgili başka görevler de vermişler. Mesela; kuruluş kanunundan bir madde 
okuyorum. Şöyle diyor : "Teknik uygulama kabiliyetini kaybeden kadastro paftalarının yeni
lenmesinin yıllık çalışma programlarını yapmak, yapılan işleri takip etmek, bu konuda gerekli 
önlemleri almak." Bu işin kapasitesi ne kadardır? Yetkililerin ifadesine göre, 65 bin kilometre
karedir. 1990 yılında yapılan iş ne kadardır? 56 kilometrekaredir. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bu işi bu süratle ne kadar zamanda bitirecektir? 1150 senede. Sayın Bakanım, Allah 
size uzun ömürler versin, inşallah 1150 senede bitirirsiniz, öyle görünüyor ki, bu işler, siz ikti
darda kaldığınız sürece bitmeyecek. Bitirmek için de hiçbir niyetiniz yok; üretim yok, yenileme 
yok, herhangi bir çabanız da yok. 

HAKAR'da bahsedilen tapu ve kadastro müdürlüklerinin birbirlerinden ayrılarak iki ge
nel müdürlük olarak yeniden yapılanmasını sorduğumda -ki, bu HAKAR'da önemli gördü
ğüm konulardan birisiydi, Uç konu söylemiştim ya- ilgililer böyle bir şeyin kesinlikle yanlış ola
cağını, daha önce böyle ayırım yapan ülkelerin şimdi o ayırımı yapmaktan vazgeçtiklerini ve 
bu iki kuruluşu birleştirdiklerini söyleyerek, bizde de bu ayırmanın kesinlikle yanlış olacağını 
ve böyle bir şey yapmayacaklarını söylüyorlar. 

Peki, öyleyse, HAKAR raporunu kim, niçin yazdı? Niçin bu rapor, hayalî ve yapamayaca
ğınız veya yapmanızın sakıncalı olduğu birçok bilgiler ve önerilerle dolu? 
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Değerli arkadaşlarım, biraz da tapu konusuna değinmek istiyorum, özellikle bütçe rapo
runda bu işlerden bahsedilirken, tapu sicil müdürlüklerinin ne kadar çok çalıştığı ve ne kadar 
büyük işler başardığı anlatılmaktadır; onun için buna değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir kere tapu sicil müdürlüklerine gelen işler, tamamen talebe bağ
lıdır; iş gelirse yapılacaktır, iş gelmezse yapılmayacaktır. Bunda, tapu sicil müdürlüklerinde 
çalışan personelimizin çok veya az çalışmasının hiçbir katkısı yoktur; ama yine de ben, madem 
orada bundan övünülmüş, bir hesap daha burada vermek istiyorum. 

Şimdi, 1990 yılında hedeflenen, yani tapu sicil müdürlüklerinde yapılması gereken 2,5 milyon 
işlem üzerinden bir hesap yaptığım zaman, her müdürlüğe bir günde sadece 10 işlem düşmek
tedir. Türkiye'de 959 tane tapu sicil müdürlüğü var. Böldüğümüz zaman her müdürlüğe 10 iş
lem düşmektedir. Bu tapu sicil müdürlüklerinde çalışan personel sayısı da 6 bindir ki, persone
le böldüğümüz zaman bir personele bir günde 1.6 işlem düşmektedir ve bu da büyük bir başa-
rıymış gibi gösterilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, gene Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün aslî görevlerinden bi
risi de, kadastro paftalarındaki değişiklikleri takip etmek, merkezî kadastro paftalarıyla ma
hallinde yapılan kadastro değişikliklerini birbirine uydurmaktır. Bunu söylemek belki yanlış 
olur; ama edindiğim bir bilgiye göre, merkezî kadastro paftalarıyla mahallî kadastro paftaları 
arasında hiçbir benzerlik kalmamış, hiçbir işlem yapılmamış veya yapılamamıştır. Aynı durum, 
tapu arşivinde de söz konusudur. Tapu kütüğü, yılda 2.5 milyon kez işlem görmektedir; ancak, 
bugün merkez tapu kütükleriyle, mahallî tapu kütükleri arasında bir bağlantının kalmadığı 
söylenmektedir. Kısacası her iki arşiv de kâğıt deposudur. Herhangi bir ilçede bir afet olacak 
olsa, bir yangın çıkacak olsa, yapılan bütün çalışmalar kaybolup gidecektir. Bütçe raporunda 
yapılmasıyla övünülen konular arasında bu konuya hiç değinilmemiş. ANAP İktidarı yıllardır 
bu konuda hiçbir şey yapamamıştır, yapacağı da yoktur. Sanıyorum biraz sonra Sayın Bakan 
cevap verirken, bunları bilgisayar sistemine geçireceğini söyleyecektir. Şimdiden soruyorum Sayın 
Bakana : Bunları kaç yılda bilgisayar sistemine geçirmeyi hedefliyorsunuz? öyle bir rakam söy
leyin ki, gerçekçi olsun, HAKAR'dakiler gibi olmasın. 

Yalnız, arşiv konusunda sevindirici bir olay var. Gerçekten bunu sayın genel müdürümden 
duyduğum zaman çok sevindim; çok önemseyeceğimiz ve üzerinde duracağımız önemli bir olay. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en eski ve en geniş arşivine sahiptir; beşyüz 
yıl eskiye dayanan, Osmanlılar zamanından kalan ve bırakın bütün Türkiye'yi, Osmanlı hâki
miyetinde olan tüm toprakların tapularının muhafaza edildiği ve her köyümüzün, tek tek be
lirtildiği ve isim isim yazıldığı bir tapu arşivine sahiptir. Yalnız, bu tapu kayıtları eski yazıyla 
yazılmıştır, ivedilikle ve çok dikkatlice bu tapu kayıtlarının yeni yazıyla değiştirilmesi ve yine 
hem eski, hem de yeni yazıyla yazılmış olan bu kayıtların daha çok dikkatli ve titiz bir şekilde 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. Atalarımızın bize kadar ulaştırdığı bu kayıtları, bizlerin de, 
bizlerden sonra gelecek nesillere bırakmak gibi, çok önemli ve tarihî bir sorumluluğumuz ol
duğunu unutmamamız lazım. Bu konuda gerek Bakanlığın, gerekse kuruluş mensuplarının ge
rekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kul, toparlayınız lütfen. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, benden önce konuşan arkadaşlarım 23'er 

dakika konuştu, bana da eğer aynı müsamahayı gösterirseniz; zaten az kaldı, toparlamaya ça
lışıyorum. 
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BAŞKAN — Ben, önünüzdeki sayfalara bakarak arkadaşlarımı ikaz ediyorum, sizin say
falarınızı biraz fazla gördüm, onun için bir iki dakikada toparlayın lütfen. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, bazı kısımlarını çıkararak geçiştire
ceğim ve aynı zaman süresi içinde bitirmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, eğitim konusuna raporda çok geniş 

yer verilmiş. Gerçekten güzel eğitim yapılıyor; ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
ait hem iki yıl süreli hizmet içi eğitim yapılan yukarıda bir okul var, hem de Gazi Üniversitesi
ne bağlı iki yıllık Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu var; bunların ikisi de aynı kefeye ko
nuluyor. Her ikisi de iki yıllık eğitim alıyorsa, hizmet içi eğitim yapan insanların statüsünü 
düşünmemiz lazım. Bunların statüsü ne olacak? tkisi de iki yıllık eğitim alıyor, sonunda birisi 
yüksekokul diploması alırken, diğerinin ne olacağı veya bu konunun bir yarar sağlayıp sağla
madığı konusunda tatmin edici bir bilgi bulamadım. Eğer bu kadar eğitim yapıyorlarsa, onla
rın da statüsü mutlaka düşünülmelidir. 

Bunlar yine neyse; diğer bazı meslek yüksekokullarında harita ve kadastro bölümleri var 
ki, bunlardan mezun olan insanlardan -ki, istihdam alanı olarak bunları ancak Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü alıp çalıştırabilir- bugüne kadar tek bir kişi bu kuruluşa alınmamış
tır. Neden alınmadıklarını sorduğumuz zaman, "Bunlar tekniker olarak mezun oluyorlar, bi
zim kuruluşumuzda tekniker kadrosu olmadığından dolayı bunları çalıştırmamız mümkün 
olamıyor" denilmiştir. Bu okullardan mezun olan binlerce gencimiz sokaklarda gezmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu okulla ilgili bir başka önemli konu da, bu okulda 247 tane lise 
öğrencisi, 353 tane de hizmet içi eğitim gören olmak üzere, toplam 600 kişi eğitim görürken, 
56 tane kadrolu öğretmen, 80 tane de genel müdürlükten gidip ders veren öğretmen olmak üzere, 
toplam 136 tane öğretmen var. Haftalık ders saatini 40 saat olarak düşündüğümüz zaman, her 
öğretmene haftada 3 saat ders düşmektedir veya öğrenci sayısına böldüğümüz zaman, öğret
men başına 4 tane öğrenci düşmektedir. Bu, okul olmaktan çıkmış, birtakım insanlara yeni 
iş imkânları yaratmak için yapılmış bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yine bir başka konu da, bu okulda irticaî faaliyetlerin artık doruk noktaya çıktığını ifade 
etmek istiyorum. Birtakım insanların, birtakım öğretmenlerin ve öğrenci gruplarının, bazı öğ
rencileri bazı tarikatlara üye yapmaya veya zorla namaz kılmaya ve oruç tutmaya zorladıkları
nı izlemekteyiz. Daha önceki Bakanın bu konuda bilgileri olmuş ve bu konuda bir araştırma 
soruşturma açtırmış; ama, bugüne kadar bu soruşturmanın sonucu ne olmuş bilemiyoruz. Sa
yın Bakanım, geçen yıl yine bu sorulduğu zaman, yazılı olarak cevap verileceği söylenmişti. 

Gerçekten, bu olay çok ciddî... Tüm, kuruluş bürokratları yanınızda. Bu soruşturmanın 
sonucu ne oldu? Onu da yazılı değil, bu kürsüden öğrenmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün uğraştığı en önemli konular
dan birisi de, personel hareketleridir. Genel Müdürlüğe gelen evrakların yüzde 40'ının perso
nel işleriyle ilgili olması, bunun en açık göstergesidir. Bu olay, bu kuruluşumuzda, personel 
işlerinin bir kurala bağlı olmayışını göstermektedir. Bu konunun diğer bakanlıklarda, diğer 
kuruluşlarda olduğu gibi, mutlaka bir kurala bağlanması gerekmektedir. Zaten az ve yetersiz 
olan kuruluş bütçesinin büyük bir kısmı da yolluk ve harcırah olarak kullanılmakta; aynı za
manda, mehil müddetinden dolayı da büyük işgücü kayıplarına sebebiyet verilmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, yine, dikkat çeken bir konu teftiş kuruluyla ilgili. Teftiş kurulu, doğ
rudan genel müdüre bağlı; ancak, teftiş kurulu, aslî göreviyle uğraşmaktansa, hiç üstüne lazım 
olmayan başka başka işlerle uğraşmaktadır. 3402 sayılı Yasada teftiş kurulunun görevleri sayıl
mış. Bu yasanın üçüncü bölümünün danışma ve denetim birimleri bölümünde, teftiş kurulu
nun görevleri açık açık yazılmış. Teftiş kurulu, bu görevlerle kesinlikle ilgilenmiyor. Nedir bu 
görevler? Teftiş, inceleme, soruşturma falan... Ancak, teftiş kurulu üyeleri, lisansüstü eğitime 
yöneltilmiş, organizasyon metot kurslarına gönderilmiş, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurslara 
gönderilerek, daha sonra bu elemanlar, plan hazırlama, bütçe yapma ve iş ölçme tekniği gibi, 
hiç kendileriyle ilgili olmayan işlerle uğraşmışlardır. 

Nedir bu Başkanlığın ana görevleri? Teftiş, inceleme ve soruşturma. Raporda bununla il
gili olarak, tek bir satır yok. Teftiş kurulu, bugüne kadar kaç incelemede bulunmuş, kaç teftiş
te bulunmuş; kaç tapu kadastro müdürlüğü, kaç tapu sicil müdürlüğü normal denetim gör
müş? Acaba teftiş kuruluna ihtiyaç yok muydu? incelemeyi gerektirecek hiçbir önemli olay 
yok muydu? Siz, eğer, "Olmadı. Böyle bir olay yok" diyorsanız Sayın Bakanım, ben size yar
dımcı olmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kul, herhalde toparlıyorsunuz!.. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Baştan beri, eksikliğini ve yetersizliğini söylediğim kadastro çalışmalarından bugüne ka
dar yapılabilenlerin büyük bir çoğunluğunda büyük ihtilaflar vardır. Kadastro mahkemelerin
de uzun yıllardır sürüncemede beklemektedir bunlar. Yapılan kadastro çalışmalarında, büyük 
ihtilaflardan dolayı, insanlarımız, en son çözüm olarak mahkeme kapılarına koşmaktadır. Bu 
ihtilaflardan dolayı olaylar olmakta, insanlar birbirini vurmakta, cinayetler işlenmekte, insan
lar ölmekte, insanlar cezaevini doldurmakta, insanlarımız mahkeme kapılarını aşındırmakta; 
bu ihtilaflardan dolayı kadınlarımız dul kalmakta, çocuklarımız yetim kalmaktadır... 

Yine bu konuda iddialar var Sayın Bakanım : "Kadastro elemanları, kimin daha çok ta
vuk veya yumurtasını yiyorsa, onu bilirkişi tayin ediyor!" Yine iddialar var : "Kadastro ele
manları, kimden kuzu yiyip, kimin daha çok içkisini içiyorsa, ondan taraf yazıyorlar!" 

Bu ihtilafların altında yatan olayların ve insanlarımızın kan davasına dönüştürdüğü kav
galarının altında bu tür gerçeklerin var olduğunu iddia ediyorum. Teftiş kurulu elemanları, 
bugüne kadar, bu konularda hiçbir araştırma yaptılar mı? Bu tür olayları önlemek için teftiş 
kurulunu asıl amacına uygun olarak çalıştırma zamanı gelmedi mi artık? Sayın Bakan, "Teftiş 
kurulunu, bu amacına uygun olarak çalıştırmayı düşünür müsünüz?" diye sadece hatırlatma
da bulunuyorum; takdir sizin tabiî yine. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın büyük bir kısmını atlamak zorundayım. 

Bir mülk edinme konusu var ki, çok önemli. Tüm Türkiye biliyor ki, Türkiye'de yabancı
ların mülk edinmesi yasaktır. Anayasa Mahkemesi bu işi bozdu, herkes öyle biliyor, ben de 
öyle biliyordum, bu konuyla ilgileninceye kadar. Ama, gerçek o değil; gerçek, sadece, Türki
ye'de mülk edinme konusunda, altı ülkenin uyruklusu olan vatandaşlara yasak var, diğer ülke
lerin hiç böyle bir yasağı yok! 

Değerli arkadaşlarım, bu olaya tepki varken, tepki oluştuğu zaman, yani, bu mütekabili
yet anlaşmasının olmayışından dolayı o ülkelerin insanlarının mülk edinmesine karşı çıkılmamıştı. 
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Ona karşı çıkarken en önemli olay, bizim insanlarımızın gezemediği, göremediği, giremediği, 
sahip olamadığı, ülkemizin en güzel yerlerinin yabancı uyruklu insanlar tarafından talan edil
mesine karşı olmaktı o tepki; ama, gördüğümüz kadarıyla, o olay yine devam ediyor. Sadece, 
Körfezdeki o altı ülke; isterseniz bunları da, sizlere sayayım : Kuveyt, Yemen, Suudi Arabistan, 
Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bunların dışında tüm dünya ülkelerinin uyruklu
su vatandaşlar Türkiye'den yine mülk edinebiliyorlar. Bunu sadece kamuoyuna duyurmak için, 
gerçekleri öğrenmeleri için burada söylemek gereğini hissettim. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, birkaç önerim var, bunları sıraladıktan sonra konuş
mamı hemen bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kul, biraz önce, arkadaşların kaçar dakika konuştuklarını saat olarak 
söylediğinizde, zamanınıza riayet edeceğinizi zannetmiştim; 30 dakikaya yaklaştınız. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, önerilerim önemli konular; kuruluşun 
daha sağlıklı çalışabilmesi için bunların söylenmesi gerektiğine inanıyorum. Zaten son konuş
macı olarak... 

BAŞKAN — Buyurun, lütfen bitiriniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, arşivde bulunan bu 500 yıllık tapu 

kayıtlarının, mutlaka ve mutlaka yeni yazıya çevrilmesi ve gerek eski ve gerek yeni yazıyla arşi
vin çok iyi korunması ve muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 

Kuruluşun, kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi ve HAKAR'da gösterilen he
deflere ulaşabilmesi için, mutlaka ve mutlaka yeterli bütçeye kavuşturulması gerekmektedir. 
Belki bu, bu sene için mümkün olmayacaktır; ama, gelecek yıl bu ciddiye alınmalıdır. 

Kadastro, kırsal ve kentsel alanın düzenlenmesi amacına uygun olarak çalışmalı, mal ve 
toprak envanterini çıkarmalı, ne tür toprağımızın olduğunu, topraklarımızın eğimini, verimi, 
kullanış amacını, kimin elinde bulunduğunu tespit etmeli ve bu detaylı bilgiler, hem mahallî 
arşivlere, hem de merkezî arşive mutlaka alınmalıdır. 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, kuruluşun gerekli olan araç ve gereç eksikliği ivedi
likle tamamlanmalı, özellikle bilgisayar sistemini en kısa zamanda geliştirmelidir. 

Kadastro mahkemelerinin daha sağlıklı çalışabilmeleri için gerekli önlemler alınmalı, ge
rekirse kadastro mahkemelerinin sayısı çoğaltılmalıdır. 

Kadastro çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi ve iyi muhafaza edilebilmesi için, dev
let eliyle yapılma geleneği devam ettirilmelidir; özel sektör eliyle yapılma heveslerinden vazge
çilmelidir. Aksi halde, yeminli bürolar gibi, yeni bir olayla karşı karşıya kalabiliriz. 

GAP çerçevesinde bölgesel kalkınma ve uygulama yapılmalıdır. Bu bölgenin kadastrosu 
ivedilikle bitirilmeli ve yine GAP bölgesinde büyük bir sorun olan toprak dağılımındaki den
gesizlik ortadan kaldırılmalıdır. 

Kuruluş çalışanlarına insanca yaşayabilme koşullarını yarattırabilecek tatminkâr bir ücret 
verilmelidir, özellikle arazi tazminatları günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir. 

Tapu tescil belgeleri için daha kaliteli kâğıt kullanılmalı ve gerekirse, uzun süre saklanan 
bu belgelerin, nüfus cüzdanlarında veya sürücü belgelerinde olduğu gibi, yeni bir belge ile, es
ki belgeler hepten değiştirilmelidir. 
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Gerek bu önerilerimin, gerekse konuşmamın içerisinde belirttiğim birçok sorun ve öneri
lerimin, kuruluş ve bakanlık tarafından dikkate alınacağını umuyor ve düzeltileceğini bekliyorum. 

Bütçenin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne, bakanlığa, ülkemize ve tüm bu kuruluş hiz
metlerinden yararlanan vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Bakanlığıma bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, birbuçuk asra yakın bir süre
den beri, devlet adına, gayri menkul malların güvencesi olma varlığını devam ettirmiş ve yine, 
işlevini, devlet adına ve Hazinenin sorumluluğu altında bugüne kadar başarıyla yürütmüştür, 
yürütecektir. 

Türk insanının toprağa bağlılığı, Türk insanının mülk tutkusu nedeniyle, tapu kadastro 
işlemleri, ülkemizde büyük değer kazanan işlemlerdir, tşte, bu açıdan da, Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, 12 bölge teşkilatı, 959 tapu sicil müdürlüğü, 262 kadastro müdürlüğü ve 167 
kadastro şefliğiyle Türk insanına hizmeti zamanında götürmenin gayreti içindedir. Bugün için, 
tapu kadastro teşkilatına, her yıl 10 milyonun üzerinde vatandaş müracaat etmekte ve süresin
de işlemlerini bitirebilmektedir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bir yandan, bütçesine konan ödeneklerle bu işlemleri 
yerine getirirken, diğer yandan, Hazineye, bütçemize büyük gelir sağlayan bir kuruluştur. 1991 
bütçesinde, 1 trilyon 50 milyar liralık bir geliri sağlaması planlanmıştır. Buna karşılık, harca
ma olarak almış olduğu ödenek, bunun üçte biri düzeyindedir, 391 milyar liradır. Umut ediyo
rum ve inanıyorum ki, yıl içinde, yatırımları hızlandırma ödeneğinden, yedek ödenekten, tapu 
kadastro imkânları geliştirilecektir, buna dönük çalışmalar yapılacaktır. 

Biraz evvel, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Aydın, Sayın Çelebi, Sayın Kul, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğüne dönük önerilerini ve eleştirilerini gündeme getirdiler. Kendileri
ne teşekkür etmek isterim. Biraz sonra kısa bir açıklama yaparak, arkadaşlarımın bu önerileri
ne belli açıklamalar getirmek istiyorum. 

Bugün, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemi ve kadastro işlemi olarak iki ağır
lıklı görevi üstlenmiştir. 959 tapu sicil müdürlüğü eliyle, yılda yaklaşık 2,5 milyon tapu işlemi 
yürütülmektedir. Biraz evvel, Sayın Kul, "Bu işlemi müdürlüklere bölersek, personel sayısına 
bölersek, rakam çok az olur" dedi. Burada amaç, tapu kadastro müdürlüklerine müracaat eden 
vatandaşın işinin yapılmasıdır; 2,5 milyon işlem gelmiştir, zamanında tekemmül ettirilmiştir; 
3 milyon işlem gelirde, o da tekemmül ettirilecektir. Takdir edersiniz, bu şekilde bir hesap ya
parak, konuyu hafife almaya imkân yoktur. 

Kadastro işlemleri açısından da, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bugün, ülkemizde, kent
lerde yüzde 89,8'lik kadastro işlemini tamamlamıştır. Bu oran, kırsal kesimde yüzde 60,2'dir. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar, gelişmiş ülkelerdeki rakamların çok üstünde elde edi
len sonuçlan göstermektedir; ama, biz bunları yeterli görmüyoruz. Türkiye'de, bir avuç topra
ğın dahi kadastrosuz kalmasına karşıyız ve çalışmalarımızı bu istikamette yürütmekteyiz. 
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Diğer yandan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro altlığını oluşturan harita işlem
lerini de, hızlı bir biçimde ve ileri teknolojinin verdiği imkânlar dahilinde yürütmektedir. Bu
gün için, yurdumuzun, yüzde 89,3'luk bölümünün harita ile ilgili fotoğrafı çekilmiş durumda
dır ve yüzde 80,3'ünün de standart topoğrafik haritası yapılmıştır. Bu rakamlar da, oldukça 
ileri rakamlardır. 

Biz, ileri teknolojinin bütün imkânlarını kullanmak suretiyle, önümüzdeki günlerde dev
reye sokacağımız bir proje ile, kısa sürede, ülkemizdeki kadastro işlemlerini tamamlama çalış
malarını devam ettirmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bu işlemlerini yürütürken, 
kendi personelini, gerek hizmet içi, gerek hizmet öncesi eğitmeye büyük değer vermiş bir kuru
luştur. Bugün, tapu kadastro meslek lisesi, uluslararası düzeyde, iddialı biçimde, tngilizce eği
tim yapan, kompitür düzenine bağlı, video ile çalışmalarını sürdüren, ileri bir lisedirve bu lise
de, uluslararası öğrencilere de kurslar verilmektedir. 

Diğer yandan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitimde hazırlamakta oldu
ğu kurslarla, bugüne kadar yaklaşık 16 bin kişiyi eğitmiştir. Halen, 6S9 kişi, eğitime tabî ola
rak bu kurslarda görev yapıyor. Tabiatıyla, yeni gelişen bilgileri edinmeleri ve uygulamaları buna 
göre yapmaları açısından, eğitimi öncelikle ele almış bir kuruluşuz. 

Diğer yandan -arkadaşlarım da belirttiler- ileri teknolojiyi ülkemizde ilk uygulayan kuru
luşlardan biri de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür. Türkiye'de ilk bilgi işlem merkezini 
kuran ve geliştiren, şu anda da ileri düzeyde uygulamayı yapan kuruluş, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğüdür. 

Biraz evvel arkadaşlarım değindiler; arşiv konusu, tapu kadastro açısından önem taşır. 
"Bu, bir kâğıt deposu gibi ele alınmıştır" şeklinde konuyu gündeme getirmek istediler. 

Şunu açıkça söylemek isterim ki : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün arşivi çok de
ğerli, 1780'lerden kalma, hatta 15 inci, 16 ncı Asırdan kalma tahrir kayıtlarını da muhafaza 
eden bir arşivdir. Yabancı ve yerli araştırmacılara açık tutulmuştur. Bilgisayar düzenine bağlı
dır. Yangından koruma tertibatı alınmış, düzgün bir arşivdir ve bugün örnek sayılabilecek yapı 
içindedir; bunu bilginize sunmak istedim. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa açıklamalarımdan sonra, değerli arkadaşlarımın eleştiri ve 
öneri mahiyetinde gündeme getirdikleri konulara da kısaca değinmek istiyorum : 

Sayın Aydın, kadastro çalışmalarının çok uzun sürede, gerçekleştiğini söylediler; Sayın Kul 
35 yıl, Sayın Aydın 50 yıl dediler... 

Tabiatıyla, teknoloji gelişiyor... Biraz evvel de konuşmamda belirttiğim gibi, ileri teknolo
jiyi ülkemize getirme çalışmalarını sürdürüyoruz ve bu arada da, bütçe imkânlarının yanı sıra, 
bir "Tapu Kadastro Fonu" tasarısı hazırlamış durumdayız. Bunu da, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, kendi imkânlarıyla, bütçeye yük olmadan geliştirme durumundadır. Bu çalışma
lar sonrası, çok kısa sürede kadastro işlemlerinin tamamlanacağı kanaatimi muhafaza ediyorum. 

Diğer yandan, Sayın Aydın, orman köylüleriyle ilgili bir probleme değindiler. Bildiğiniz 
gibi, şu anda, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındınlmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Yasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi konusu vardır; 6831 sayılı Kanunun 2/b maddesinde 
ortaya çıkan, orman dışı sayılan yörede yaşayan halka, zilyetlere, bu yerlerin belli bir bedel 
karşılığı tahsisini gündeme getiriyor. 
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Bununla ilgili çalışmaları Yüce Meclisin takdirine sunuyoruz. Yüce Meclisin kabulüyle, 
orman köylülerinin bu problemi çözümlenmiş olacaktır. 

Diğer yandan, Sayın Aydın, Anavatan Partisi iktidarının bahsettiği iş basitleştirilmesi va
atlerinin ele alınmadığını ve şu anda tapu işlemlerinin ağır yürüdüğünü belirtti. 

Değerli milletvekilleri, tapu kadastroda bu işlemler, iş basitleştirilmesi sayılamayacak dü
zeyde, başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiştir, 

Bu konuda birkaç noktaya değinmeme müsaade ederseniz şunu söyleyebilirim : Bir defa, 
tapu işlemlerinde dilekçesiz müracaat usulü getirilmiştir. 

tkincisi, tapu işlemlerinde, iş takipçiliği, aracılık kaldırılmıştır. 
Zorunlu haller dışında akit şahitliği kaldırılmıştır. 
Emlak Vergisi ilişiği aranmadan işlemler yapılmaktadır. 
Tapu harçları, çok süratli ödeme sağlansın diye, Ziraat Bankası eliyle süratle sonuçlandı

rılmaktadır. 

Veraset ve intikal Vergisi aranmadan işlemler yürütülmektedir. 
Konut, tarım, sanayi, turizm gibi konularda ve esnaf ve sanatkârlara bankalarca verilen 

ipotekli kredi işlemlerinde, akit yapma zorunluğu kaldırılmıştır. Buna dönük olarak müdür
lük sayısı artırılmıştır. 

Başvuru fişi doldurularak, işlemlerde otokontrol sağlanmıştır ve daha buna benzer bir hayli 
iş basitleştirilmesi yoluna gidilmiş olup, bugün, eskiden olduğu gibi, uzun sürede değil, tapu 
işlemleri, bekletilmeden, yarım saat içerisinde tekemmül ettirilmektedir. Bu açıdan iş basitleş
tirilmesi konusundaki eleştiriye katılamayacağımı bildirmek isterim. 

Ayrıca, Suriye jetleri tarafından düşürülen uçakla ilgili bilgi istediler Sayın Aydın. 
Bununla ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 3 430 000 dolar tazminat karara bağlanmıştır 

ve ilave olarak, ayrıca, hava kamerası olarak da 1,5 milyon dolarlık bir imkân sağlanmış du
rumdadır. 1991 yılında uçak çalışmaya başlayacaktır. 

Sayın Aydın, kadastro arazi tazminatlarının düşük olduğunu ve çalışmaları engellediğini 
belirtti. 

Kadastro arazi tazminatları, zamanımızda yüzde 100'ün üzerinde artırılmıştır. Kırsal ke
simde çalışanlara bu 2 katı olarak ödenmektedir; o açıdan, kadastroyla ilgili çalışmalarda taz
minat sorunu bahis konusu değildir. Biz, sadece, tapu sicilde çalışan memurların da yan öde
melerinin artırılması çalışmalarını ele almış durumdayız. 

Sayın Kul'un da birkaç eleştirisine kısaca cevap vermek istiyorum. Ben de belirttim; 1 tril
yon 50 milyarlık gelir sağlayan bir kurumun, bütçedeki ödeneğinin 391 milyar düzeyinde kal
masını -1/3 oranında kalması- az görmekteyiz ve biraz evvel de söylediğim gibi, yatırımları teş
vik ödeneğinden buraya dönük bir imkân aktarılması, yıl içinde sağlanacaktır. Ancak şunu 
da belirtmek isterim : Bütçemiz, 1990 yılına göre yüzde 76,5 oranında bir artışı öngörmekte
dir. Kâfi mi görüyoruz bunu? Hayır, görmüyoruz ama, bu da belli bir rakamdır. 

HAKAR Projesine değindiler; "Bu proje yapıldı, niçin uygulanmıyor?" 
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Bu proje uygulanıyor; bütçeye konulan ödenek nispetinde, Devlet Planlama Teşkilatınca 
verilen hedef nispetinde, her yıl uygulama devam ediyor. Biraz evvel de söylediğim gibi, Tapu 
Kadastro Fonunu devreye soktuğumuz takdirde, projenin süratle sonuçlanacağını bildirmek 
isterim. 

Sayın Kul, Devlet Planlama Teşkilatının rakamları ile, Tapu Kadastronun rakamlarının 
birbirini tutmadığını belirttiler.: "Birinde 395 bin kilometrekarelik kadastro işlemi öngörül
müş, diğer rakam ise 410 bin olarak veriliyor" dediler. 

Burada olay şundan kaynaklanıyor : Şehirle birlikte rakam dikkate alındığında, 410 bin 
kilometrekaredir; şehir çıkarılır ve yalnız kırsal kesim kalırsa 39S bin kilometrekare kalır. Yani, 
iki rakam da doğru rakamdır. 

"Yılda 5 bin kilometrekarelik bir kadastro çalışması öngörüldüğüne göre, 32 yıllık bir sü
re içinde Türkiye'nin kadastro imkânı ancak sağlanabilecektir" dediler. 

Biraz evvelki açıklamamda bunun cevabı vardır. Yeni, ileri teknolojiyi devreye sokmak üze
reyiz. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz ve yine de bilmenizde fayda vardır; fotoğrafla tapu 
verme uygulamalarına bu yıl başladık, bunu da geliştirme kararı içindeyiz. 

Sayın Kul'un bir başka suali ise "Tapu Kadastronun, Tapu Sicil Genel Müdürlüğü ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü şeklinde ele alınmasını öneren raporlar olmasına rağmen, bunun için 
gerçekleştirmiyorsunuz?'' şeklindedir. 

Bugün, dünyanın her yerinde, tapu ve kadastro işlemleri beraber yürütülmektedir; tek ge
nel müdürlük çatısı altındadır. Yalnız Finlandiya'da, 1987 yılında bir ayırım yapılmış; bu yıl, 
onlar da, bu ayırımı uygun görmedikleri için, gündeme problemler geldiği için, yeni bir tasarı 
ile bunu birleştiriyorlar. \ani, tapu ve kadastro çalışmaları birlikte yürütülecektir; bunu bilgi
lerinize sunmak isterim. 

Kadastro Meslek Lisesinde bir soruşturma olduğunu ve bunun nasıl sonuçlandığını sordular. 

Oradaki problem çözümlenmiştir ve gündemde şu anda bir problem yoktur. Bu lise, biraz 
evvel de söylediğim gibi, uluslararası düzeyde İngilizce Öğretim yapan ve Atatürk ilke ve inkı
laplarına bağlı personel yetiştiren bir kuruluşumuzdur. 

Sayın Kul, denetim konusuna da değindiler. 

Şunu bilmelerini isterim. Bir idare, denetime ilgi gösterirse başarılıdır, bir idare, denetime 
gereken önemi verdiği takdirde uzun vadede başarılı sonuçlar alır. Biz bu görüş içindeyiz ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde de bugün 31 müfettiş çalışma halindedir. Bugüne kadar, 
yıllık 234'ün üzerinde inceleme, soruşturma ve teftiş işlevini yerine getirmektedirler. Gerekti
ğinde bu kadro takviye edilecektir. 

Arşiv konusu vardı, biraz önceki görüşmelerimde onu bildirdim. 

Yalnız, tabiî, Sayın Kul'a değerli önerileri için teşekkür etmekle birlikte, Tapu Kadastro 
memurlarına dönük çok haksız bir isnadı oldu; onu şiddetle reddederim. Bu kabil olaylar, şu 
anda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde bahis mevzuu değildir. Personelimiz, dikkatle, dü
rüst biçimde, vatandaşa, hizmetin en iyisini götürmenin gayreti içinde çalışmalarını sürdürü
yorlar. Bunu hakikaten üzülerek reddetmek islerim ve bir daha da bu tip isnatları kullanma
malarını kendisinden rica ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu açıklamalarım üzerine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay, aleyhte konuşmak üzere buyurun 

efendim. 

M. tSTEMÎHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü, gerçekten, ülkemizde çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. 
Bu Genel Müdürlük, mülkiyet ilişkilerinin düzenlenmesinin yanı sıra, aynı zamanda, çok önemli 
diğer bakanlıklara, Maliye ve Gümrük Bakanlığı gibi, Turizm Bakanlığı gibi, Tarım, Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı bakanlıklara gerekli destek hizmetini vermektedir. 

Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, 1990 yılında, yaklaşık 650 milyar liralık bir harç 
geliri elde edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu belirtmek istiyorum : Ülkemizde mülkiyet ilişkilerinin çok sağ
lam esaslara bağlandığı söylenemez. Osmanlı döneminden beri hâlâ çözümlenmemiş, mülki
yet ya da mülkiyete benzer ilişkilerin var olduğu bilinmektedir. Ve bu sonuçta, her şeyden ev
vel, iktidarların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü gerekli donatımlarla donatmayıp, on
ları, hizmetlerinde kendi başlarına yalnız bırakmalarının büyük katkısı vardır. 

özellikle, bütün dünyada bu mülkiyet ilişkileri çok sağlam esaslara bağlanırken, Türki
ye'de, hâlâ, geri bir teknolojinin kullanıldığı bilinmektedir. Bilgisayara geçme, mikrofilm yön
temi, ya da yangına dayanıklı arşivleme sistemleri, ülkemizde henüz tam olarak gerçekleştiril
miş değildir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, son yıllarda hızlı nüfus artışı ve bir de bölgelerarası den
gesizlik nedeniyle, iç göçün büyük kentlere doğru yoğunlaşmasından dolayı, bu kentlerin etra
fındaki Hazine arazileri yağmalanmaktadır ve bugün, maalesef, arsa mafiası denen kuruluşlar 
tarafından, Hazine arazileri, yasal olmayan yöntemlerle, adeta parsellenip satılmaktadır. 

26 Mart seçimlerinden önce, Anavatan İktidarı, özellikle, kentlerin içinde ya da çevresin
de bulunan bu tip arazileri belediyelere devretmek gibi çok olumlu bir tutum içinde iken, 
26 Marttan sonra bu eğilim nedense değişmiş ve geçmişte mülkiyeti verilmiş olan topraklar 
üzerinde, bugün, belediyelerin bir satış yapması veya bunlar üzerinde hizmet yapması engelle
nir hale getirilmiştir. Çeşitli genelgelerle, tapuda bu tip arazilerin işlem görmesi engellenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, toprakla ilgili olarak bir soruna da dikkat çekmek istiyorum : Top
rak, gerçekten çok kıt ve elde edilmesi güç bir doğal kaynaktır. Bu doğal kaynak, son yıllarda, 
ülkemizde çok hovardaca kullanılmaktadır. Bilhassa tarım toprakları, sanayie veya kentleşme
ye aşırı bir biçimde açılmakta ve topraklar arasında bir ayırım yapılmadan, tarım toprakları
nın kaybedilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Bunun yanı sıra, miras hukuku nedeniyle, tarım topraklarının giderek küçülmesi ve mül
kiyet ilişkilerindeki bu bozukluk, tarımdaki verimi de azaltmaktadır. Dolayısıyla, tarım top
raklarının devri ve mülkiyetinin intikal konularında yeni düzenlemelerin yapılmasının gerekli 
olduğu inancını taşıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, ülkemizde, kadastro hizmetlerinin de etkin ve verimli bir düzeye 
çıktığı söylenemez. Bunun sonucunda, bazı bölgelerde vatandaşlarımız, yüzyıllardır, ailelerin
den miras olarak getirdikleri gayri menkullerinde tapu sahibi olmadan yaşamlarını sürdürmek
tedirler. Bu, bir anlamda vatandaşlar arasında bir farklılığı da yaratmaktadır. Çünkü, tapusu 
olmayan gayri menkullerin değeri de göreceli olarak düşük olmaktadır. Bu nedenle, kadastro 
hizmetlerinin hızlandırılması, etkin bir hale getirilmesi, hükümetlerin önemli bir görevi olmak 
zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün yaklaşık 1 trilyon lira gelir elde edeceği söylenmektedir. Bu gerçekten çok olumlu bir so
nuçtur. Ancak, bugün tapu idarelerinin ve kadastro personelinin, yeterli donanım ve devletin 
yeterli desteği içinde olduğu söylenemez, özellikle binalarının ve çalışma koşullarının iyileşti
rilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir görev yapan bu persone
le -Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü personelinde olduğu, gelir elde eden kurumla
rın personelinde olduğu gibi- elde edilen bu gelirlerden belirli payların verilmesi, onların daha 
etkin ve verimli çalıştırılmalarına olumlu bir etki yapacağı kanısındayım. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Soru sormak isteyen sayın üyeleri tespit ediyorum : Sayın Kamer Genç, Sayın öner Miski, 
Sayın Ali Haydar Erdoğan... 

Sayın Ali Eser'in soruları yazılı olarak gönderilmiştir. 

Sual sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Ali Eser'in suallerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla, Sayın Devlet Bakanından sorulmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Ali Eser 
Samsun 

Sayın Başkan, 

, 1. tçel tli, Silifke İlçesi, Taşucu Kasabasına ait tapu paftaları asıl nüshalarının, mahal
lînde ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde yok edilerek, yerlerine sahte paftalar yapıldığı 
iddiaları doğru mu? 

2. Bu konu Yargıtaya intikal etmiş midir? Etmişse Yargıtay kararı hangi yöndedir? 

3. Yargıtay kararında, adı geçen paftaların asıl nüsha olmadığı yönünde ise, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü bu konuda ne düşünmektedir? 

4. Bu bölgeler paftaların da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetkili imzalarının 
ve soğuk damganın bulunup bulunmadığı iddiaları doğru mudur? 

5. Adı geçen kasabada, paftalar üzerinde oynanarak, arazi üzerinde parsellerin üretildi
ği doğru mudur? 
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6. Adı geçen bölgede, devletin üst düzey yöneticilerinin, şu anda görev başında olsun 
veya herhangi bir sebeple ayrılmış olsun, kimlerin tapulu emlakları, arazileri ve parselleri vardır? 

7. Bu konuyla ilgili olarak kaç Silifkeli vatandaş dava açmıştır? Bu vatandaşlarımızın 
davaları ne olmuştur? 

8. Söz konusu bölgenin hazineye ait arazileri var mıdır? Bu araziler ne oldu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bütün sualleri aldıktan sonra hepsine birden mi cevap verecek
siniz, yoksa her suali ayrı ayrı mı cevaplayacaksınız? 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Hepsini aldıktan sonra cevap ver
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sorum şu : Maliye Bakanlığı özellikle kamu
laştırma paralarını ödemek için diyor ki, "Tapuda ferağ muamelesini yapması lazım." özel
likle, bizim Tunceli'nin bazı ilçelerinde kamulaştırma muameleleri var. Mesela Ovacık ilçesin
de tapu memuru yok; Doğu ve Güneydoğunun bazı ilçelerinde tapu memuru yok. Dolayısıyla, 
vatandaşın malı kamulaştırıldığı halde, tescil muamelesi yapılmadığı için vatandaş paralarını 
alamamaktadır. 

Sayın Bakana sormak istiyorum : Bu gibi yerlere tapu memuru ne zaman gidecektir? Ova-
cık'ı misal olarak veriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, sormak istediğim konu, Suriyelilerin Türkiye'de 
bulunan emlaklarının illere göre kaçar dekar olduğu; ayrıca, Türklerin, Suriye'de bulunan ara
zilerinden büyük bir kısmı Suriye'de yapılan tarım reformu uygulamasında istimlak edilmiş, 
devletleştirilmiştir. Bunların miktarının ne olduğunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Erdoğan. 

ALÎ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Orman Köylülerinin Kalkındırıl
ması Yasa Tasarısı var. Sayın Bakan beyanlarında bu yasa tasarısından bahsettiler. Bu tasarı 
hazırlanırken, acaba, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşü alınmış mıdır? 

Ayrıca, Ceylanpınar'da arazi toplulaştırılması yapılıyor. Bu arazi toplulaştırılması işi özel 
sektöre ihale edilmişti. Ancak, tamamlanmadı. Tamamlanmayışının nedeni, kadastro eleman
larının bulunmayışından mı ileri geliyor, yoksa, başka nedenleri var mıdır? Yarım kaldı, bu 
sene bunu tamamlayabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 

Sayın Bakan, suallere yazılı cevap vermek imkânınız da mevcut; takdir zatı âlinizin. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Efendim, hemen cevap verebilece
ğim sualler var; müsaade ederseniz onları cevaplayayım : 
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Sayın Eser'in Silifke Taşucu'nda, Mümtaz İlgaz'ın kadastro paftalarının değiştirildiğine 
dair bir iddiası var. 

Bununla ilgili inceleme ve soruşturma bölge müdürlüğü ve müfettişler tarafından yapıldı. 
Tapulama paftalarının değiştirilmesi kesinlikle söz konusu değil. Mahallindeki paftalar ile, mer
kezdeki paftalar aynıdır, bir farklılık yoktur. 

Vatandaşların bilgisi dışında, taşınmaz mallarında herhangi bir değişiklik kesinlikle ol
mamıştır. tdare ile vatandaşlar arasında bu konuda herhangi bir dava yoktur, bugüne kadar 
da açılmamıştır. Ancak, Mümtaz İlgaz'ın taşınmaz malına bitişik bulunan 648 parsel sayılı 
taşınmaz mal maliki tarafından, Mümtaz İlgaz'la birlikte 5355 ve 1653 parsel malikleri aleyhi
ne dava açılmıştır. Yıkım davası halen devam etmektedir. Kendisine bu konuda ayrıntılı bilgi 
verilmiş olmasına rağmen, çeşitli mercilere müracaatını devam ettirmektedir. Konuyu bilgileri
nize sunarım. 

Sayın Genc'in Ovacık'la ilgili bir suali var; haklıdırlar. Ovacık'a süratle fen memuru veri
lecektir. Tapu memuru faaliyettedir, çalışıyor; bir fen memuru olmadığı için işlemler yürümü
yor; hemen verilecektir. 

Ceylanpınar'daki arazi toplulaştırılması çalışmaları durmamıştır, devam ediyor; bize ge
len bilgi bundan ibarettir. Konu üzerinde ayrıca duracağım. 

Suriye ile ilgili olarak, tabiî, detaylı bilgi vermemiz gerekiyor. Müsaade ederlerse onu ya
zılı olarak kendilerine bildireceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yüı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. Bölüm 
Kodu A ç ı k l a m a Program 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 23 028 000 000 
BAŞKAN T- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yü
rütülmesi , 357 726 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 10 875 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 391 629 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesinhesabının bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Açıklama 

A — C E T V E L ! 

Genel ödenek Tbplam 
toplam harcama 

7 378 800 000 7 023 816 652 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
İptal edilen ödenek dışı 

ödenek harcama 

354 983 348 -101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu-Kadastro ve Fotogrametri Çalışma
larının Yürütülmesi 115 463 807 000 121 108 053 724 - - 5 644 246 724 
BAŞKAN — Kabul edenler... E mey en
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 4 999 600 000 4 943 481 164 - 56 118 836 -
RAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü
rütülmesi 552 593 735 522 033 874 30 559 861 - -
BAŞKAN — Kabul edenler... Emeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 128 394 800 735 133 597 385 414 30 559 861 411 102 184 5 644 246 724 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylelikle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1991 malî yılı bütçesiyle, 1989 malî 

yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, programa göre, Çevre Müsteşarlığının bütçesi ve kesinhesabının gö
rüşmelerine başlıyoruz. ("Ara ver" sesleri) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, başlasak bile yarım kalacak; o nedenle, ara verin. 
BAŞKAN — Efendim, bütün gruplar arasında bir mutabakat vardır. Programa devam et

mek şartıyla saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 11.45 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckill E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sangül (İstanbul), Erlugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1991 Malî Ydı Genel ve Kalma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları 
ile 1989 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasardan (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayısı: 488, 489, 495, 493) (Devam) 

B) ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Çevre Müsteşarlığı 1991 Malt Ydt Bütçesi 
2. — Çevre Müsteşarlığı 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 
3 — Çevre Genel Müdürlüğü 1989 Malî Ydt Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Programa göre, Çevre Müsteşarlığının bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyo

ruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Çevre Müsteşarlığı bütçesi üzerine grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adla
rını okuyorum:* 

Anavatan Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Edip Uğur, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal, Doğru Yol Partisi Grubu adı
na İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk, 

Şahısları adına; Sayın öner Miski ve Sayın Ömer Türkçakal. 
tik söz Sayın Edip Uğur'un. 
Buyurun Sayın Uğur. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA A. EDİP UĞUR (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 1991 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini dile getirmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerimin başında hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde hızla gelişen ve değişen bir dünyada, hepimizin hedefi, 
ülkemizin süratle kalkınması ve refah toplumu olma yolunda hızla ilerlemesi olmalıdır. Bunun 
yolu da, insanlığın ortak değeri olan çevrenin ve tabiatın korunması, bilim ve teknolojinin ya
kından izlenerek, maddî sahada ilerlemenin yanısıra, insanımızın, kendisine ve topluma ya
bancılaşmasını önleyecek unsurlar olan milletimizin, inancını örfünü, şahsiyetini, geçmişindeki 
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üstün değerlerini muhafaza etmek ve bunları genç kuşaklara aktarmaktan geçer. Başka bir ifa
deyle, vatanımızın tabiî varlıklarını, bitkisini, toprağını, suyunu, havasını ve topraklarımızda 
yaşayan insanlarımızı ve diğer canlıları korumak ve çevrenin akılcı kullanımını sağlamak, te
mel hedefimizdir. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi, dünyanın ekonomik kalkınması için 
en önemli faktördür. Bu, bütün insanların acil isteği ve bütün hükümetlerin görevidir. Bu ge
lişmeler yaşanırken, gelişmiş ülkelerin şu anda düştükleri hataları tekrarlamamak için, ilmî kri
terlerin iyi tespit edilmesi, çevrenin ve doğadaki dengenin de korunması en büyük hedefimiz
dir. Bizden öncekilerin emanet ettikleri çevreyi, bizden sonraki kuşağa, koruyarak ve geliştire
rek emanet etmemiz, her şeyden önce insanlık görevidir. Bunu yaparken de bilimin imkânları
nı kullanmamız gerekmektedir. 

Gerek hükümet programı, gerekse kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtildiği gi
bi, Türkiye'nin çevre politikası üzerinde hassasiyetle durmamız ve gelecek kuşaklara, temiz ve 
yaşanabilir bir çevre bırakmak isteğimiz, başta gelen hedeflerimizdendir. 

Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında, doğal, fizikî ve sosyal çevrenin korunmasının mut
laka gerekli olduğunu öngörüyoruz. Ekolojik değerlerin korunmasıyla, ekonomik kalkınma
nın birbirlerini tamamlayıcı bir bütün olarak ele alınmasının gerektiği inancındayız. Anayasa
mızın 56 ncı maddesi 

"Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir." demektedir. 
Bu maddenin hukukî sistemimiz içinde yer alması, çevre konusundaki temel politikamı

zın, birçok Batı ülkesine göre çok daha ileride olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim, bu
gün birçok Avrupa ülkeleri, çevre hakkının anayasal sistemler içinde yer alması hedefinin pe
şindedir. 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, biz, çevrenin korunması ve geliştirilmesini sadece bugün
kü kuşaklar için değil, gelecek kuşaklar için de temel hedeflerden birisi olarak görmekteyiz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut özal'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin töreninde 
ifade ettikleri gibi, çevre korunması, önce insanlığın ortak değerlerinin korunmasıdır; doğal 
dengenin genç kuşaklara miras bırakılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye olarak ana politikamızdan biri "kirleten öder" prensibidir. 
Gerek nükleer, gerek zararlı, gerek kimyasal, gerek katı, gerek evsel olsun, her türlü atığın ve 
artığın bertaraf edilmesinde esas prensip budur. Türkiye, hangi vasıfta olursa olsun, ilke ola
rak atık ve artık ithal etmeyi ve ihraç etmeyi düşünmemektedir. Kendi atık ve artığımızı kendi
miz temizlemek istiyoruz ve diğer ülkelerin de böyle hareket etmesini bekliyoruz. Biliyoruz ki, 
birçok sanayileşmiş ülke, atık ve artıklarını, yani çöpünü ihraç edecek yer aramaktadır; ama, 
biz Türkiye olarak bu türden maddelerin ithaline, insanımızın sağlığı ve çevremizin korunması 
bakımından müsaade etmeyeceğiz. 

Çevre politikamızın temellerinden birisi de, ortaya çıkan kirliliğin giderilmesinin yanında, 
bu kirliliğin, ortaya çıkmadan, kaynağında önlenmesidir. 

Sayın milletvekilleri, genel olarak, kirlenme, "tabiatın temizleme gücünün üstünde olan 
yüklerin, çevrede meydana getirdiği birikimler" olarak tanımlanmaktadır. Gerek dünyada, ge
rekse ülkemizde, önceleri değişik şekillerde yorumlanan problemler, ancak dünyada 1960'Iı, 
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ülkemizde ise 1970'li yıllarda bir çevre kavramı içerisinde yorumlanmıştır. 
Ülkemizde, genellikle hızlı nüfus artışıyla birlikte görülen sağlıksız şehirleşme ve hızlı eko

nomik gelişmenin meydana getirdiği endüstrileşme süreci, istenmeyen, ancak, giderek artan 
bir şekilde boyutlanan çevre kirlenmelerini de birlikte getirmektedir. 

Sanayileşme ve şehirleşme sürecine giren ve bu süreci tamamlayan ülkeler, bu gelişme sıra
sında tabiatı sonsuz bir kaynak olarak kabul etmiş ve kullanmışlardır. Fakat, tabiatın kendini 
yenileme kabiliyetinin sınırlı olduğu ve ekolojik dengenin bir daha düzelmemek üzere bozul
duğu görüldüğünde, geri dönüş mümkün olamamaktadır, insanlar, tabiî dengenin bozulduğu
nu gördüklerinde ve çevre kirliliği sorunlarıyla karşılaştıklarında, hem sanayileşmeyi ve geliş
meyi sürdürmek, hem de tabiî dengeyi koruyabilmek için tedbirler aramaya başlamışlardır. Sa
nayileşmiş ülkeler, çevre koruma tedbirleri alınmasının, maliyetleri artırdığını, dolayısıyla dış 
ticareti olumsuz yönde etkileyeceğini bildikleri için, dış ticarette, birbirlerine nispetle rekabeti 
koruyabilmek amacıyla, başta kendileri olmak üzere, çevre tedbirlerinin bütün ülkelerce alın
masını sağlayacak dünya çapındaki kararlar üzerinde çatışmaya başlamışlardır. Diğer uluslar
da da çevre bilincinin oluşması ve yerleşmesiyle, ülke ve hatta birey bazında çevre koruma stra
tejileri geliştirilmiş ve benimsenmiştir. 

Son yıllarda ülkemizde de halkımız, çevre olaylarına daha ciddî olarak bakmaya başla
mıştır. önceleri sokak temizliği, yaşanılan yer temizliği, gıda sağlığı olarak anlaşılan çevre ola
yının, artık, su kirliliğinden gürültüye, hava kirliliğine, katı atıklara varan boyutlarını ve hatta 
güncelleşen yönleriyle Halic'in temizlenmesi, Ankara hava kirliliği, ozon tabakasının delinme
si, zehirli variller, ithal çöpler, Çernobil kazası, balinaların kurtarılması olayları yanı sıra, ha
va kirliliğinin ülkeler arası taşınımını da kapsadığı bilinmektedir. Günümüzde tüm çevre mese
leleri, korunması ve çözümleri, halkımız tarafından dikkatle izlenmektedir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, bütün bunlara bağlı olarak ülkemizde son yıllarda arıtım 
teknolojileri ve yatırımlarında bir yoğunlaşma kaydedilmektedir. Sanayicilerimiz, ekonomik 
gelişmeyi sağlayabilmenin, her şeyden öne, ekonominin de kaynak olarak kullandığı çevre de
ğerlerinin korunmasını, yani bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin yaşam 
şartlarını tehlikeye atmamaya önem vermeyi gerektirmekte olduğunun bilinciyle, geri dönü
şüm sağlanamadığı tesislerde bile, bozulmuş bir çevrenin, eğer telafisi,mümkün olabiliyorsa 
da, ne denli bir harcama gerektireceğinin tercihini bugünden yapmak durumundadırlar. 

Sayın milletvekilleri, devlet politikası çerçevesinde, çevre kirlenmesi konusuna dikkatle yak
laşmak, Avrupa Topluluğuna girme arzusunda olan ülkemiz için oldukça önemlidir. Ayrıca, 
Dünya Bankasının da, bundan böyle büyük kalkınma ve enerji projelerini, ancak çevre değer
leri tahrip etmemek şartıyla desteklemeyi kabul eden politikası, çevre koruma konusunda tüm 
ülkelerin daha dikkatli davranmalarını sağlayacaktır. ' 

Gelişmekte olan ülkeler, malî kaynak yetersizlikleri dolayısıyla bir ikilem ile karşı karşıya
dır lar. Bunların ilki, çevre kirtenmesinin maliyetinin yüksek olduğu; ikincisi, kirlenmiş çevre
nin düzeltilmesinin maliyetinin ise çok daha yüksek olduğudur. 

Ülkemiz, ikinci görüş çerçevesinde hareket etmeyi daha akılcı bulmaktadır. 
Bunun nedenlerinden birisi, gelişmekle olan ülkelerin kalkınmaları sırasında sahip olma

dıkları bilgi ve çözümlerin, gelişmiş ülkelerden transfer avantajının kullanılması ve hatta geri 
dönülmez halaların yapılmamasıdır. Çünkü, kalkınma sırasında çevre unsurunu da dikkate 
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alarak ödenecek maliyet ile, kalkınma sürecinin ileri safhalarında daha da yüksek maliyetlerin 
ödenmesi durumunun iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, çevre problemleri, gelişmiş ülkeler için aşırı sanayileşmenin meydana getir
diği kirlenme, bozulma ve tükenme problemleri olarak görülmekte; buna karşılık, gelişmekte 
olan ülkelerde ise bu problemler, kalkınma ile beraber, çevrenin dengelenmesi olarak ortaya 
çıkar. Gelişmiş olan ülkelerde, çevre problemlerinin araştırılması ve kontrolünü hedefleyen çö
zümler istenmesi, bu kritik denge tesis edilmediği takdirde, teknolojik gelişmeye zıt bir tutum 
olarak belirebilir ve gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarını yavaşlat
mayı hedef alan maksatlı propagandaları olarak ortaya .çıkabilir. Bu hassas dengenin, olayları 
takip eden dinamik bir teşkilat ile koordone edilmesi gerekir. 

Ülkemizde görülen çevre problemlerine ilişkin bir değerlendirme yapıldığında, nüfusun 
hızla artmasının yanı sıra, şehirlerde görülen aşırı büyümelerin, çevre problemlerini daha da 
yoğunlaştırarak, kompleks bir hale getirdiği görülmektedir. Bugün ülkemizde endüstri kuru
luşlarının hemen yakınında, hatta iç içe olan insan yerleşimleri, yakın bir gelecekte buralarda 
yaşayanların sağlıklarını önemli ölçüde etkileyecektir. 

Kısaca belirtilebileceği gibi, çevre problemleri, herkesin, hiç tereddütsüz kabul edeceği, 
canlı cansız bütün varlıkları doğrudan etkileyen problemlerdir. Bu yönü ile, günümüzde çevre
yi korumak ve çevre problemlerini çözümlemek için, ülkeler, hem kendi içlerinde, hem de ulus
lararası düzeyde büyük gayretler sarf etmektedirler. Bu gayretler sonucu, birçok ülkede, çevre 
kirlenmesi konularında büyük mesafeler kaydedilmiştir. 

Çevre korumasında, üzerinde önemle durulması gereken bir husus, çevreyi kirletmeyen, 
yıpratmayan, bozmayan; çevrenin fizikî ve biyolojik yapısına zararlı etki oluşturmayan bir tek
noloji isteminin, aynı zamanda, gelişme ya da kalkınmaya karşı çıkmak demek olmadığıdır. 
Çünkü, çevre korumacılığının modern teknolojiden istedikleri sadece kalitatif bir değişikliktir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde çevre korunmasına, problemlerinde günceliklik nitelikle
rinin de büyük etkisi ile birçok devlet kuruluşu tarafından sahip çıkılmaktadır. Ancak, bu ka
dar çok devlet kuruluşu tarafından sahip çıkılması, ortaya bir dağınıklık, bir sahipsizlik çıkar
mıştır. 

Bilindiği gibi, dağınıklığın giderilmesi için, Başbakanlığa bağlı olarak Çevre Müsteşarlığı 
kurulmuştur. Devlet teşkilatı içinde böyle bir birimin meydana getirilmesi çok önemli bir adımdır. 

Çevre problemlerinin karmaşıklığı, çözüm için yeterli teknolojinin henüz ülkemizde yer
leşmemiş olması, mevzuat yetersizliği, görev ve yetkiye ilişkin kuralların karışıklığına rağmen, 
Müsteşarlık Teşkilatı, iyi niyetle, ülkemizin bütün çevre problemlerine eğilmeye çalışmaktadır. 

Çevrenin hassas dengesinin korunması, olaylara dinamik bir şekilde, yerinde sahip çıkıla
rak, sorunların zamanında çözümlenmesi amacıyla, 4 Kasım 1990 tarihinde Çevre Müsteşarlı
ğına bağlı 9 bölge müdürlüğü kurulmuştur. Böylece, hukukî ve teknik olarak yapılan yeni dü
zenlemelerin yanı sıra, idarî düzenlemeler de tamamlanmaktadır. 

1982 Anayasasında İfadesini bulan, çevrenin korunması amacıyla, 11 Ağustos 1983'te yü
rürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanununda yer alan hükümleri yerine getirmekten sorumlu başlıca 
kuruluş olan Çevre Müsteşarlığının görevleri, 389 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile be
lirlenmiştir. Çevre Müsteşarlığı, görevlerini tam ve eksiksiz yerine getirebilmesi amacıyla, çok 
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yönlü bir çalışma programı takip etmektedir. Görevi itibariyle koordinatör bir kuruluş olması 
nedeniyle, doğrudan yatırım projeleri hazırlayıp, uygulama imkânı olmayan Çevre Müsteşarlı
ğı, çevre korunmasıyla ilgili mevzuatın tamamlanması yanında, çevre korunmasıyla ilgili ted
birlerin tespit ve uygulanması yönünde de çalışmalar yapmakta; bunlara temel teşkil edecek 
araştırma projeleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

Müsteşarlık, çevre koruma amaçlı projeleri gerçekleştirmeye çalışan, yatırımcı kuruluşla
ra da destek sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Çevre Müsteşarlığının yatırım programında yer alan projelerle ilgili 
yaptığı çalışmaları şu şekilde özetlemek mümkündür: Su havzalarının kirlenme durumlarının 
incelenmesi ve bu havzalarda kalite sınıflarının tespiti projeleri, 

Türkiye'deki bütün havzaları kapsayan bu çalışmalar, genel bütçenin yanısıra, Çevre Kir
liliğini önleme Fonu tarafından desteklenmektedir. 

Bu çalışmalar, öncelikle Sakarya ve Seyhan havzalarında 1989 yılında başlatılmış, 1990 
yılında Marmara, Susurluk, Ergene, Kuzeybatı Ege, Gediz, Yeşilırmak, İsparta, Burdur, Af
yon, Göller Bölgesi havzalarında sürdürülmüş; 1991 yılı içinde, başta Büyük Menderes, Küçük 
Menderes, Antalya, Van Gölü, Konya kapalı havzaları olmak üzere bütün havzalarda sürdürü
lecektir. 

Müsteşarlık, yüzeysel sular yanında, denizlerde de benzer çalışmalar yapmaktadır. Akde-
nizin temizlenmesi, bu çalışmalardan bir tanesidir. Bu projede, Meriç ağzından İskenderun'a 
kadar tüm kıyılarda periyodik aralıklarla numune alınıp, analiz yapılarak, kıyıların kirlilik du
rumu ortaya çıkarılmaktadır. Kara kökenli kirleticiler projesiyle, denizlerin kara kökenli kir
lenme durumu belirlenmektedir. 

Bu çalışmaların yanısıra, tzmir, iskenderun ve tzmit Körfezlerinde projeler yapılmakta
dır. 

Katı atıkların kontrolü amacıyla da Çevre Müsteşarlığı tarafından "Katı Atıkların Kont
rolü Yönetmeliği" çıkarılmaktadır. Diğer yandan, Çevre Kanununun öngördüğü yönetmelik
lerin uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak olan Çevre Kirliliği Merkez Referans Labo-
ratuvarı çalışmaları devam etmektedir. 

Yine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 4 üncü maddesi gereğince oluşturulan ve sekreterya 
görevi, Çevre Müsteşarlığınca sürdürülen Merkez Çevre Kurulu, aynı kanunun 18 inci maddesi 
gereğince çevre kirliliğine yol açan tesislerin sınıflandırılması için çalışmalarını sürdürmekte
dir. 

Çevre Müsteşarlığı, organize sanayi bölgeleri yer seçimi komisyonlarında görev alarak, bu 
tesislerin çevreye olabilecek olumsuz etkilerini, yer seçimi ve kuruluş aşamasında azaltmaya 
ve önlemeye çalışmaktadır. 

Kilyos Karaburun sahillerindeki kömür ocaklarının yarattığı çevre sorunları ile ilgili ola
rak, Çevre Müsteşarlığı koordinatörlüğünde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Denizlerin, deniz araçları vasıtasıyla kirletilmesini önlemek amacıyla sintine ve balast su
ları kabul tesisleri ile ilgili çalışmalar yine bir proje çerçevesinde yürütülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, müsteşarlığımızın ulusal acil müdahale planı çalışmalarını da şöyle 
özetleyebiliriz: Karasularımız, iç sularımız, Marmara Denizi ve boğazlar ve münhasır ekono
mik bölge içinde veya yakınında vukubulacak olayların, ekolojik dengeye ve çevreye olabilecek 
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zararları ve orada yaşayan ve kıyıya yakın insanların ekonomik ve sosyal refahı üzerinde etki
lerini azaltmak için, zamanında ve gerekli tedbirleri almak, yetki ve sorumlulukları belirlemek 
ve uygulamaya koymak amacıyla, ulusal acil müdahale planı çalışmaları başlatılmıştır. Çalış
malar halen, Müsteşarlık koordinatörlüğünde, ilgili kuruluşlardan oluşan bir komisyon tara
fından yürütülmektedir. 

Ozon tabakasının korunması konusunda, uluslararası platformda sürdürülen çalışmalar 
meyanında, ulusal faaliyetlerde hız kazanılmış ve "Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viya
na Sözleşmesi" ve "Ozon Tabakasını tncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü" Resmî 
Gazetede yayınlanarak, Türk mevzuatına girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Çevre Müsteşarlığımız tarafından hava kirliliği ile ilgili olarak yapı
lan çalışmaları da şu şekilde özetleyebiliriz: Bandırma yöresindeki çevre kirliliği sorunlarının 
kaynaklarının belirlenmesi amacıyla, TÜBİTAK'a araştırma yaptırılmaktadır. Yine Ankara il 
merkez, atmosferik kurşun kirliliğinin ve kaynaklarının belirlenmesi amacıyla, Hacettepe Üni
versitesine Ankara il merkezinde atmosferik kurşun kirliliğinin araştırılması yaptırılmaktadır. 

Kirliliğin yoğun olduğu şehirlerde hava kirliliğinin izlenmesi ve kontrol tedbirlerinin ras
yonel olarak planlanması için hava kirliliği haritalarının çıkarılması amacıyla il merkezlerinde 
uygulanmak üzere gerekli teknik hususlar belirlenmiş ve bu teknik şartnamede yer alan husus
ların öncelikli illerden başlatılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. 

Yine, Türkiye'de kurşunsuz benzinin büyük çapta üretimi için, izomerizasyon tesislerinin 
kurulmasına yönelik TÜPRAŞ'ın tzmit, İzmir ve Orta Anadolu Rafinerileri yatırımları des
teklenmektedir. 

Motorin ve fuel-oilde kükürt miktarının düşürülmesi için rafinerilerde yapılacak desülfü-
rizasyon ve hydröcracker yatırımları desteklenmektedir. 1990'da motorinde kükürt standardı 
0,7'den 0,6'ya indirilmiştir. 1994'de 0,3'e düşürülmesi planlanmaktadır. 

Egzos filtreleri araştırmaları ve emisyon ölçüm cihazları konusunda yürütülen çalışmalar, 
Müsteşarlığımızca izlenmektedir. Bu konuda İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri de 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye, çevre konusunda birçok uluslararası sözleşmeye ta
raf olmuş durumdadır. Bunlan şöyle sıralayabiliriz: Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korun
ması Hakkında Sözleşme, Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Avrupa'da Ya
ban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, Uzun Menzilli Hava Kirliliği Söz
leşmesi, Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi, Tehlikeli Atıkların Sınırları ötesi 
Taşınanının ve İmhasının Kontrolü Sözleşmesi, Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirlenmesini 
Önleme Sözleşmesi, Karadenizin Kirliliğinin önlenmesi Sözleşmesi ve Ozon Tabakasının Ko
runmasına Dair Sözleşme, tarafı olduğumuz en önemli sözleşmelerin başında yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusunda diğer bir önemli nokta da eğitimdir. Hükümetimiz 
bu konuya verdiği öneme paralel olarak, çevre eğitiminin her seviyede uygulanması amacıyla 
birçok düzenleme gerçekleştirmiştir. Bütün ilk ve orta dereceli okullarımızda çevre kolları ku
rulmuştur. Müfredat programlarını değiştirmeden, çevre konusunu derslerinde en iyi şekilde 
işleyen öğretmenler için bir yarışma düzenlenmiştir, öte yandan, çevre eğitimi ve şuurunu yay
gınlaştırmak için, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan birçok gönüllü kuruluşa ve üniversitele
re de maddî destek sağlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, sonuç olarak şunu belirtmek istiyorum: 20 nci yüzyılı tamamlarken 
hızlı nüfus artışı, sanayileşmenin doğal varlıkları tehdit ettiği bir ortamda, yaşamını sürdüren 
insanların en büyük arzusu, havası ve suyu kirlenmemiş, toprağı bozulmamış, gürültüden ve 
kirlilikten uzak, temiz, güzel yeşil ve sağlıklı bir çevrede yaşamaktır. Gelecek nesillere sağlıklı 
bir yaşam için gerekli olan temiz çevreyi miras olarak bırakmak istiyorsak, çevre korunması 
için her türlü tedbiri maddî ve manevî olarak desteklememiz gerekir. 

Bu görevin yerine getirilmesini sağlayacak olan, 1991 yılı Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 
bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal. 
Buyurun Sayın Türkçakal. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Çevre Müsteşarlığı 1991 malî yılı bütçe tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken şahsım ve grubum adına Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. 

Dünya insanı 2000'li yıllara girerken, insan olmanın bilinci, belki de içgüdüsüyle üç önemli 
konuyu tartışıyor; 2000'li yılların gündemini Uç temel yaklaşımın sürekli işgal edeceği bilini
yor. Bunlardan birincisi, insan hakları ve sürekli barış; ikincisi, demokratikleşme; üçüncüsü 
de, çevre. Sanki, insan bu değerleri tartışırken, geçmişine yönelerek günah çıkarıyor, kendi öze
leştirisini yapıyor... 

21 inci yüzyıl kendi insanını yeniden yaratıyor, geçmişin acı deneyimlerinden yeni sentez
lere ulaşarak. Yeni yaklaşımlarla, insan olmanın bilincine varıyor günümüzde. Yüzyıllar sonra 
insan usu yeniden şekil bulan ve 2000'li yılların insanını yaratma uğraşı veren günümüz insanı
nın gündemini, bu üç temel yaklaşımın işgal etmesi fantazi değil elbet. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; insan hakları, sürekli barış ve demokratikleşmeyi konumu
zun dışında tutarak, çevreye dönelim: insanoğlu, yeryüzünde yaşamaya başlayalı beri, doğal 
kaynakları, doğanın yenileyebilme gücünü aşan bir şekilde kirletmeye ve yanlış kullanmaya yö
neldi. Bu gerçeğin dramı ise yüzyılda algılanabildi. Diğer bir deyimle, insan, yüzyıllar boyu, 
biyolojik, Fiziksel ve kimyasal uğraşlarını sürdürdüğü ortamı hoyratça kullandı, gelece ğini dü
şünmeden onu tahrip etti; kendisiyle birlikte, tüm biyolojik türleri yok edebilme aşamasına 
gelen bir ortam yarattı. Çeşitli kirleticilerle doğanın sorumsuzca kirletilmesi, sonuçta, bu kir
leticilerin yüksek oranlarda alıcı ortamlarda birikimine ve burada yaşayan canlıların ölümüne 
neden oldu. 

Sayın üyeler, büyümeyen bir dünyanın sınırlı kaynaklarını paylaşmaktayız. Dünya nüfusu 
hızla artarken, sınırlı kaynaklardan aldığımız pay giderek azalmakta. Bu artış, beslenmede, 
yerleşmede, enerji arzında, sağlık ve eğitim hizmetlerinde yeni iş alanları açılmasında iyileşme 
beklentilerini âdeta imkânsız kılmakta. 1650 yılında SSO milyon olan dünya nüfusu, günümüzde 
S milyarı aşıyor, 2000 yılında 6 milyara, düzeyi koruma rakamına 2000 yılında ulaşılsa bile, 
ki aile başına iki çocuk, 202S yılında 8,2 milyara, 2100 yılında 14 milyara ulaşmış olacak. Nü
fus artışının yüzde 90'ı yoksul ülkelerde olacak, önümüzdeki 100 yılda yaklaşık 8 milyar in
san, gezegenemizin tüm kaynaklarına bizimle birlikte ortak olacak. Nüfustaki bu artışı sınırlı 
kaynaklarla nasıl dengeleyeceğiz, dünyamızı kirletmeden... tşte, asıl sorun bu. 

Bugün Latin Amerika ve Karaipler'de 40 milyon çocuk sokaklarda kimsesiz yaşıyor, Bir
leşmiş Milletler verilerine göre. Her yıl üçüncü dünya ülkelerinde 5 milyon çocuk, sağlıksız 
su kullanımı nedeniyle ishalden ölüyor. 145 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ciddî 
gelişim bozukluklarıyla karşı karşıya. Dünyada 1,7 milyar insan yeterince içme suyu bulamı
yor. 
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Ülke nüfusumuz 1990 nüfus sayımına göre 56 milyon 969 bine ulaştı. Devlet Planlama 
Teşkilatı il nüfus tahminleri, sosyal planlama teşkilatınca hazırlanan nüfus projeksiyonlarına 
göre 2000 yılında 69 milyon 740 bine ulaşacak ülkemizin nüfusu. Yaklaşık 13 milyon insan, 
ülkemizin sınırlı kaynaklarına ortak olacak. Ankara'nın nüfusu 4 milyon 719 bine, istanbul'
un nüfusu 10 milyona, tzmir'inki de 3 milyon 600 bine ulaşacak. Ülkemizde yılda 30 bin ço
cuk ishalden ölüyor. Doğan her on çocuktan üçü 5 yaşına gelmeden ölüyor. 24 milyon insanı
mız -nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'i- hiçbir sağlık güvencesi olmadan yaşıyor. Ülkemizde, 
renkli televizyonu olan evler, kanalizasyonu, akan suyu olan evlerden daha çok!.. Bu bir kal
kınmışlık göstergesi midir? Sosyal devlet kavramıyla bağdaşır bir uyum mudur? Kuşkusuz, hayır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; dünyanın gündemi değişiyor... Birbiriyle çatışan ideolojiler 
barışıyor... Barışan dünyada, çevre, ortak amaç olmaya devam ediyor günümüzde. 

Yaklaşık 200 yıl önce, "Akıllı ve basiretli devlet, vatandaşın birbirine ve çevreye zarar ver
mesini önler" diyen Amerika Birleşik Devletleri Üçüncü Cumhurbaşkanı Thomas Jefferson'-
ın bu sözleri, günümüzde "Bireylerin serbestliği ve hakları veya tabiata zarar verme pahasına 
hiçbir ilerleme mümkün değildir" diyen Gorbaçov tarafından teyit ediliyor. Gorbaçov'ın pe-
restroikasında, çevre, öncelikle sorun olarak yer alıyor. Yeşil, dünyanın yeni siyasî rengi oluyor 
artık, günümüzde... 

Böyle bir dünyada Türk halkının temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ola
rak, soruna uzak kalmamanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 23-26 Ekim 1990 tarihlerinde Viyana'da toplanan Doğu ve 
Batı Avrupa çevre sorunlarının tartışıldığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Assamblesi Toplan
tısı sonucu yayımlanan Sonuç Bildirgesinden burada söz etmeden geçemeyeceğim. Bu bildir
gede, çevre bozulmasının, pekçok alanda geriye döndürülemez bir seyrin eşiğine dayandığı; ulusal 
parkların, tabiî koruma bölgelerinin kendi kabulleniş kullanma bıçimleriyle bağdaşmayacak 
cinste kalkınma uğruna tahrip edildiği; şehirlerin sağlık için en fazla tahammül edilebilir de
ğerlerin sınırlarının aşıldığı, modası geçmiş üretim yöntemleri kullanan bazı sanayi bölgeleri
nin felaket bölgeleri haline geldiği; Karadeniz'in, kıyı ülkelerince ve Avrupa'dan bu denize dö
külen nehirlerde çok hızlı biçimde kirlendiği vurgulanmış; TIR taşımacılığının çevreye verdiği 
zararlardan söz edilmiş; buna benzer daha birçok konuda düşünceler ortaya konulmuş; "Çev
renin bozulması seyrinin üstüne bir çizgi çekemeyiz" denilerek, öneriler noktalanmıştır. 

önerilerin başında, ulusal park ve tabiî koruma alanlarının sıkı biçimde korunması; za
rarlı kabul edilen bazı maddelerin üretimlerinin durdurulması; çevre politikalarının düzenli bi
çimde diğer politikalarla birlikte gözden geçirilmesi; saygıdeğer bir ulaşım çevre politikası yer
leştirmek ve bunu türlü ulaşım usullerinin birbiriyle rekabet değil, birbirlerini tamamlayacak 
şekilde düzenlenmesi; çevre korumacılığına yönelik amaçlara ulaşmak üzere, malî ve iktisadî 
alanda teşviklerin düşünülmesi; 'kirleteni cezalandırma' ilkesinin yerleştirilmesi; çevre koru
ması alanında, Büyük Avrupa Yasa Tasarısının somutlaştırılması; Karadeniz'de kıyısı bulunan 
ülkelerin, kendi ülkelerinden çıkarak, Karadeniz'e dökülen nehirlerle ilgili kirleticiliği önleyici 
önlemlerin alınması gibi hususlar gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin içerisinde bulunduğu çevre sorunlarını aş
mada önemli girişimlerde bulunulduğunu, ciddî adımların atıldığını burada elbette vurgula
madan geçemeyiz. Sayın Bakanın bu konudaki yaklaşımlarını saygıya değer bulduğumuzu da 
ifade etmek isteriz. Attığı her olumlu adımın yanında olduğumuzu burada bir defa daha tek
rarlamakta yarar görmekteyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) Ancak, Hükümetin aynı duyarlı-
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lığı gösterdiğini söyleyemiyoruz. izmirli, Aliağalı, Foçalı binlerce insanın, çevre bilinciyle gös
terdiği, sevgi dolu, güzelliklere yönelen dirence karşı saygı duyması, sevgiyle yaklaşması gere
ken Hükümetin, Aliağa Termik Santralının kurulmasında ısrar etmesi, bunun en somut örne
ğidir. Bunu anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gökova'nın içerisinde bulunduğu durum hepimi
zin gözleri önündeyken 30 bin dekar ormanımızın yok olduğunu hepimizin bilmesine rağmen, 
bu hususta ısrarlı olunmasını anlayamıyoruz. 

Sayın Bakanın atanmasına kadar çevreye bakan sayın bakanlar, çevre ile birlikte diğer ge
nel müdürlüklerin işlerini de yürütüyorlardı. Sayın Bakanın sadece Çevre Müsteşarlığından so
rumlu olması, daha çok zaman ayırabilmesi, daha yakından ilgilenebilirle olanağına kavuşa
bilmesini, olumlu bir adım olarak görüyoruz. Gelecekte bu gelişmenin Çevre Bakanlığına dö
nüşmesini diliyoruz. 

Diğer bir olumlu yaklaşım ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Araştırma Komisyo
nunun kurulmasından bu yana, üzerinde önemle durduğumuz taşra örgütlenmesinin, bölgesel 
de olsa, tamamlanması ve 4 Kasım 1990 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu 
kararıyla, 9 yerde bölge müdürlüklerinin kurulmasıdır. Dileğimiz, kurulan bu bölge müdür
lüklerinin, en kısa sürede, personel, teknik eleman, araç ve gereç yönünden de donatılarak iş
lerlik kazanması, çevre sorunlarına olumlu katkılarda bulunmasıdır. Vakıfların moda olduğu 
ve üstelik de birçoğunun kötü örnek teşkil etliği günümüzde, iller düzeyinde çevre vakıflarının 
kurulmasını tasvip etmediğimizi ifade etmek isterim. Daha kuruluş aşamasında yerel yönetim
lerin dışlanması, elde edilecek kaynakların denetim dışı kalması, endişelerimizi güçlendirmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; çok önemli saydığımız çevresel etki değerlendirmesi ve katı 
atık yönetmeliklerinin çıkmamış olması, çevreyi büyük ölçüde tahrip eden çarpık sanayileşme
yi teşvik etmekte, katı atıkların, özellikle de sanayi atıklarının çevreye gelişigüzel atılması so
nucunu doğurmaktadır. Bu yönetmeliklerin vakit geçirilmeden çıkarılmasında büyük yararlar 
olduğuna inanıyoruz. 

Diğer bir husus; özellikle de kuşku yaratan bir husus; S Haziran 1990 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanan, Çevre Korunması Yönünden Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin ithallerinin Kont
rolü Hakkında Tebliğin, 30.6.1990 tarihinde, yani yayınından yirmibeş gün sonra, hiçbir ge
rekçe gösterilmeden yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu tebliğin kaldırılması ile, acaba tehlikeli ve 
zararlı madde ithal eden bazı firmalar korunmak mı istenmiştir? Biraz önce burada konuşan 
iktidar Partisine mensup arkadaşımız, çöp ithal edilmeyeceğini, yurt dışına da sanayi atığı ih
raç edilmeyeceğini söylediler; buna inanmak isteriz. 

Özel çevre koruma bölgelerindeki çalışmaların imar uygulamalarının yerel yönetimlerle 
çatışarak değil, işbirliği yapılarak halkımızın demokratik katılımı sağlanarak ve insanlarımıza 
çevreyi sevdirerek olumlu sonuca ulaşacağı çok açıktır. 

Organize sanayi bölgelerindeki çevreye yönelik çalışmalar, o bölgelerdeki yapılaşma ve iş
letmelerin devreye alınması süreci ile paralel yürütülmeli; arıtma tesisleri tamamlanmadan ça
lışma ruhsatları verilmemelidir. Aksi takdirde, sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek olum
suz çevre koşullarını aşmada, büyük sıkıntıların doğacağından endişe ederi/. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nüfus yoğunluğunun giderek arttığı, 2000'li yıllat Ja 
ülke nüfusunun yaklaşık 1/4'Unün yaşayacağı Marmara Bölgesinde, suya büyük gereksinim 
duyulacaktır. Elimizdeki tek yeterli kaynak ise Sapanca Gölüdür. Sapanca Gölünün yıllık top-
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lam su kapasitesi 1 milyar 325 milyon metreküptür. Ne yazık ki, bu gölümüz aşırı kirlenme 
ile karşı karşıyadır. Göl bölgesinde bulunan birçok yerleşim alanları, giderek artan sanayileş
me ve son olarak da güneyinden geçen Kınalt-Sakarya Otoyolu Sapanca Gölünü tehdit etmek
tedir. Gelişmiş ülkelerde otoyolların su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde, kaynakların uza
ğından geçirilmesine özen gösterilirken, bu otoyolun, gölün hemen sahil şeridinden geçirilmesi 
büyük bir talihsizliktir. 26-28 Mayıs 1983 tarihleri arasında Sapanca'da yapılan sempozyumda 
bu konuya dikkat çekilirken ve çevresel etki değerlendirmesinin yapılması istenirken, bu öneri
nin dikkate alınmaması sonucu, otoyolun güneyden geçirilmesi cidden üzücü ve düşündürücü
dür. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, otoyolun getireceği yük, Gölü kısa sürede kirlete
cektir. Sapanca Gölü gibi, özellikleri açısından eşine az rastlanır bir doğal değerin korunması, 
özel koruma tedbirlerinin vakit geçirilmeden getirilmesi ve denetiminin yapılmasıyla olanaklı
dır sanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, özellikle büyük şehirlerimizde egzoz gazlarının sebep olduğu 
hava kirliliği, bu şehirlerimizi yaşanmaz hale sokmaktadır. Ankara'yı örnek vermek gerekirse, 
1969-1971 yılları arasında, TÜBİTAK ve NATO araştırma ölçümleri baz alınarak ulaşılan so
nuçlara bakıldığında, o yıllar için 165 000 aracın, bir yılda 100 tonu geçen kirlilik oluşturduğu, 
bugün ise 350 000 aracın yaklaşık oluşturduğu kirliliğin 500 tonu aştığı anlaşılmaktadır. Baca 
gazları emisyonlarıyla egzoz gazı emisyonlarının hava kirliliğindeki paylarına baktığımızda, 
egzoz gazlarının yüzde 77, baca gazlarının yüzde 23 olduğunu görmekteyiz. Diğer büyük şe
hirlerimizde de durum bundan pek farklı değildir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; çevreyi tahrip eden insan olduğu gibi, onu koruyup gözete
cek, geliştirecek yine insandır. Çevre konularının sadece okullarda, ders olarak okutulması kâ
fi değildir. Çevre bilincinin yerleşmesinde, prensibe dayalı bazı şartların kabulü gerekir. Çevre
yi algılama, anlama ve bir yaşam biçimi felsefesine uygun kullanma, eğitimle olanaklıdır. Ka
bul edilebilir bir çevre eğitiminin stratejilerini, çevrenin sosyal, doğal, kültürel bir bütün oldu
ğunu, doğanın ekolojik sistemi ve dengesinin korunması gerektiğini, çevre eğitiminin temelin
de insanın bulunduğunu, çevrenin dinamik ve sürekli bir değişkenliğe uğradığını, çevre eğiti
minde iletişim ve yaratıcılığın önemli olduğunu, çevre eğitiminin kapsamına her yaş ve düzey
deki insanın alınması gerektiğini, demokratik katılımla sosyal, kültürel normlara uyma ve ge
liştirme zorunluluğunu, çevre eğitiminin geçmişten çok bugüne ve geleceğe yönelik bulundu
ğunu içermeli; çevre eğitiminin, sadece okullara ve öğretmenlere bırakılmayacağı hususu kabul 
edilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Karadeniz'in giderek kirlenmesi, diğer ülkelerden çok bizim 
sorunumuz olmalıdır. Karadeniz sularını besleyen su kaynakları, son derece duyarlı ekolojisi 
ile bir yarı kapalı deniz konumundadır Karadeniz. 1973 Uluslararası Gemilerden Kaynaklanan 
Kirlenmenin önlenmesi Konvansiyonu, Baltık, Akdeniz, Kızıldeniz'in yanısıra, Karadeniz'i de 
özel alan olarak kabul etmiş ve özel bir rejime tabi tutmuştur. Daha sonraki yıllarda, Karade
niz dışındaki diğer denizlerde, UNP aracılığı ile, bölgesel koruma eylem planları hazırlanmış
tır, ki Akdeniz eylem planına Türkiye de taraftır. Türkiye ile Sovyet Rusya arasında, Karade
niz'in korunması amacına yönelik, önceki yıllarda başlatılan çalışmalara devam edilmeli, bu 
konuda inisiyatif elden bırakılmamalıdır. Böylesi bir girişimin ülkemiz öncülüğünde sürdürül
mesi, batıdaki prestijimizi artıracağı gibi, henüz çevre sorunları konusunda duyarlı hale gel
meyen üçüncü dünya ülkelerine de öncülük etme sonucunu doğuracaktır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; ülkemizin biyolojik zenginliklerinin değerini iyi kavramak, 
bu zenginliklere sahip çıkmak ve bunları uzun sürede korumak, ekonomik kalkınma açısından 
çok önemlidir. Çünkü, ülke ekonomisinin tabanı, er ya da geç doğal kaynaklara dayanır. Sade
ce doğacıları değil, ülkelerin uzun vadeli geleceğini düşünen tüm planlamacı, ekonomist, mü-. 
hendis ve devlet adamlarını ilgilendiren bir durumdur bu. Dengeli kalkınma, tüm ekonomik 
faaliyetler, temelde doğal kaynaklara dayandığı için, uzun vadeli kalkınma, ancak ve ancak 
bu doğal kaynakların akılcı biçimde kullanılmasıyla olanaklıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sözlerimi Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun dokuz 
gün süren çalışmaları sonucu hazırladığı "Ortak Geleceğimiz" adlı rapordan alınan bir pasaj
la bitirmek istiyorum: 

"insanlığın ilerlemesini korumak ve sürdürmek, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve in
sanoğlunun beklentilerini yerine getirmek için bugün gösterilen çabaların pek çoğu, sürdürü
lebilir değildir. Bu durum, zengin ülkelerde de, yoksul ülkelerde de aynıdır. Bu çabalar, zaten 
aşırı kullanılmış çevre kaynaklarını fazlasıyla ve hızla tüketmektedir ve bu kaynakları iflasa 
götürmeksizin, uzak bir geleceğe kadar kullanmak mümkün değildir. Bunlar, bizim kuşağımı
zın bilançosunda kâr olarak gösterilebilir. Zararlar ise çocuklarımıza miras kalacaktır. Biz, çevre 
sermayesini gelecek kuşaklardan ödünç alıyoruz ve bunu geri ödemek gibi bir niyet veya im
kân taşımıyoruz. Onlar, bu müsrifliğimiz yüzünden bize lanet edebilir; ama alacaklarını biz
den asla tahsil edemezler. Bizim bu tutumumuzun nedeni, yaptıklarımızın yanımıza kâr kal
masıdır. Gelecek kuşaklar oy veremezler, politik ve malî güçleri yoktur, kararlarımıza karşı ko
yamazlar. Ne var ki, bugünkü israfın sonuçları, gelecek kuşakların tercihlerini hızla kapatmak
tadır. Asit yağmurunun, global ısınmanın, ozon tabakasındaki delinmenin, yaygın çölleşme
nin ve türlerin yok olmasının daha ağır etkilerini yer küremiz hissetmeye başlamadan, bugün
kü karar vericilerin çoğu hayatta olmayacaktır. Bugünkü genç seçmenlerin çoğu ise, belki yaşı
yor olacaktır." 

Sayın Başkan, sayın üyeler; karar verme durumunda olanlar, yani bizler, dünya insanının 
gündemini işgal eden çevre sorunlarına gerekli duyarlılığı gösterme sorumluluğuyla karşı kar-
şıyayız. Gelecek yıllarda yeşilin maviyle kucaklaştığı sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını genç 
kuşaklara ancak bu şekilde sağlayabiliriz. 

Bu duygularla, Çevre Müsteşarlığı bütçesinin ulusumuza hayırlı olmasını diler, yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk, buyurun efen

dim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sağolun, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Çevre Müsteşarlığının değerli temsilcileri; 1991 yılı Çevre 

Müsteşarlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, dünyada çok az olay vardır ki, olayın sebebinde, sonucunda ve çözü
münde, dil, din, milliyet ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün insanlık hemfikir olsun. îşte, 
bu istisna olaylardan birisi ve hiç şüphe yok ki en önemlilerinden birisi, çevre sorunlarıdır. İn
sanoğlu, kendi neslinin geleceğini büyük ölçüde tehlikeye sokan, içinde yaşadığı dünyayı ken
disi için yaşanamaz hale getiren, kendi eliyle yarattığı ve adına "Çevre sorunları" dediğimiz 
bu büyük olayla mücadele etme konusunda hemfikir olmuştur. 
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Bugün bütün dünyada, ülkemizde dahil, çevre sorunlarıyla mücadele etmenin müşterek 
yolları aranmaktadır. Uluslararası paneller, açık oturumlar, sempozyumlar düzenleniyor, ulus
lararası yardım ve işbirliği anlaşmaları da imzalanıyor... 

Bunlardan çıkan sonuçlar yayınlanıyor. 
Bütün bunlardan görülüyor ki, çevre sorunlarını meydana getiren sebeplerde, çevre so

runlarının meydana getirdiği sonuçlarda ve hatta çözümlerinde herkes hemfikirdir. Ancak, so
runların çözümünde bugüne kadar bütün dünyada önemli adımlar atılmış olmasına rağmen, 
henüz yapılması gerekenin çok azı yapılmıştır. 

Ülkemizdeki durum da dil riyadakinden farklı olmadığı gibi, konuya ayırdığımız maddî 
kaynakların yetersizliği ve ülkemizde çevre bilincinin henüz yeni gelişmeye başlamış olması ne
deniyle, bu konuda önemli görünen birkaç olayın dışında, henüz olayları tanıma ve kavrama 
safhasında olduğumuz kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılında yapılan nüfus sayımına göre, ülkemizin nüfusunun 57 
milyona ulaştığı hepimizin malumudur. Ortalama yüzde 2,5 hızla artan ülke nüfusunun çok 
önemli bir kısmı, üç büyük şehre ilaveten 9 sanayi ağırlıklı ilimizde toplanmaktadır. 

Ülkemizde, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere, 32 ilimizin nüfusunun azaldığı
nı görmekteyiz. Nüfusu artmış görünen illerimizin nüfus artışları ise, Türkiye nüfus artış orta
laması olan yüzde 2,5 lik nüfus artışının gerisinde kalmıştır. 

Bundan çıkarılan sonuç şudur: Ülkemizin Doğusu ve Güneydoğusu boşalmakta, üç bü
yük şehir başta olmak üzere, sanayi şehirlerimizde nüfus yığılması meydana gelmektedir. 

tşte, çevre sorunlarının ana nedenlerinden biri ve en önemlisi hızlı nüfus artışı, düzensiz 
nüfus hareketleri ve bunların yarattığı sağlıksız, programsız, çarpık şehirleşmedir. 

Yaşadıkları bölgelerde yeteri kadar iş, karnı doyacak kadar aş bulamayan bu insanlar, ça
reyi sanayileşmiş büyük şehirlerde aramaktadır. Göçlerin ana sebebi budur. Buna, geçen sene
lerdeki, Güneydoğu illerimizde yaşanan ve ülke bütünlüğünü tehdit eden olaylar da eklenince, 
iç göçün boyutları daha da büyümüştür. 

Göçlerin meydana getirdiği ek nüfusa yetecek sayıda iş ve konut ihtiyacı başta olmak üze
re, yol, su, elektrik, yeşil alan, park vs. gibi alt yapı tesislerinin zamanında ve yeterli olarak 
yapılmaması sonucu sorunlar giderek büyümekte ve içinden çıkılamaz bir hale gelmektedir. 

Çevre sorunları tartışılırken, hepimizin ettiği beylik bir laf vardır. "Çevre sorunlarına si
yasî gözle bakmamak lazımdır" deriz. Belki doğrusu da böyledir. Ancak, şöyle bir düşünür
sek. 

İnsanları yaşadıkları bölgelerde, şehirlerde işsiz bırakarak, aç bırakarak göçe zorlayan se
bepler, biz politikacıların hatası değilse kimin hatasıdır? 

Ülkemizin Güneydoğusunda akan kanı durduramayarak, sadece "kanı yerde kalmayacak" 
beyanatları ile işi geçiştiren ve insanları bu nedenle, o bölgelerden, can korkusu ile göçe zorla
mak biz politikacıların hatası değilse kimin hatasıdır? 

Sayın milletvekilleri, iş bununla da bilmemektedir. İnsanlara, geldikleri yerlerde iş bul
mak, konut ve altyapı tesisleri yapmak ve sağlıklı bir çevrede yaşatmak bildiğiniz gibi öncelik
le, Anayasamızın 56 ve 57 nci maddelerinde devlete görev olarak verilmiştir. Ancak, Hüküme
timiz, bu görevini bir müddetten beri askıya almış görünmektedir. 

1984, 1985 ve 1986 yıllarında görünen konut seferberliği, artık yerini bir toplu konut me
zarlığına dönüştürmüştür. Bu amaçla meydana getirilen fonun, amacının dışında, şirket kur
tarma, yandaş kayırma vs. biçimde kullanılması bu sonucun sebeplerindendir. 
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26 Mart seçimlerinden sonra Hükümetin belediyeler üzerindeki, maddî, kanunî ve idarî 
baskısı da, belediyelerin herbirinin, insanların sağlıklı bir çevrede yaşaması ile ilgili faaliyetle
rini ve ödevlerini yapamamasına sebep olmaktadır. Bu konuda çeşitli vesilelerle bu kürsüde 
ve diğer platformlarda tartışılmıştır. Ancak, güneşi balçıkla sıvamak mümkün değildir. Bugün 
belediyelerimiz, öncelikle Hükümetin enflasyonist bir ekonomik politika tercihi yüzünden, maddî 
bakımdan yetersiz hale gelmiştir. Diğer kaynakların kısılması, azaltılması, bu ana sebebin ya
nında ikinci planda kalmaktadır. 1984 yılından bu yana tercih edilen ekonomik politikalar ne
deniyle, yılda ortalama yüzde 60-70 civarına ulaşan enflasyon, belediyelerin, elektrik, su, yol, 
asfalt, yeşil saha, park, meydan gibi ana görevlerinin aksamasına sebep olmuştur. 1989 mahal
lî seçimlerine kadar, Hükümet, belediyelerin enflasyon nedeniyle uğradığı maddî kayıpları, be
lediyelere maddî imkân sağlayan çeşitli kanunlar çıkararak, tiler Bankasından borçlanma im
kânları vererek ve Hükümetin elinde bulunan çeşitli kuruluşlara ait makine ve ekipmanları kul
landırarak, TEK, SSK, Maliye'ye olan borçlarını tahsil etmeyerek kapatmıştır. Ancak, 26 Mart 
Seçimlerinde, ANAP, belediyeleri muhalefete kaptırınca, kanunla verilen maddî imkânlar, yi
ne kanunla geri alınmaya başlanmıştır. Türkiye Elektrik Kurumu, SSK ve Maliye başta olmak 
üzere, bütün kurumlar, belediyelerden alacakları olduğunu hatırlamışlar ve bunların alacakla
rı belediyelerin tiler Bankası hisselerinden kesilmiştir. Belediyelerin, tiler Bankasına borçlan
ma imkânları daraltılmış ve Hükümetin, çeşitli kuruluşlar aracılığı ile belediyelere yapmış ol
duğu araç ve gereç yardımı, ANAP belediyeleri hariç, sıfırlanmıştır. 

Belediyelerimiz, bu malî kıskacın yanında, idarî ve kanunî kıskaçlar da eklenince, seçim 
arefesinde gazetelerde yayımlanan urganla bağlı idareler haline gelmişlerdir. Şimdi görevleri, 
şehirde yaşayan insanların mutluluğu, sağlığını ve sağlıklı bir çevrede yaşama ihtiyaçlarını te
min etmek olan belediyelerimizin bu hallerinden, biz politikacılar değilsek, sorumlusu kimdir? 

Sayın milletvekilleri, bugün 57 milyon olan nüfusumuzun, asrın sonunda 70-7S milyona 
ulaşacağı bilinmektedir. Zaten her beş kişiden birinin işsiz olduğu ülkemizde, artan nüfusa iş 
bulmak, önümüzdeki on yılın en önemli programı olacaktır. Bazı çevrelerin dediği gibi, aile 
planlaması lafları, ülkemiz insanı için ciddî öneriler değildir. Dolayısıyla, ülkemizin kalkınma
ya ve sanayileşmeye olan ihtiyacı açıktır. Ülkemiz, kalkınma ve sanayileşmesinin gereği olan, 
başta enerji olmak üzere, her türlü altyapı eksikliğini bir an önce tamamlamak zorundadır. 
Kalkınma hamlemiz, asla siyasî amaçlar uğruna feda edilemez. Ülke insanımızın geleceği için. 
kalkınmamızı ve sanayileşmemizi tamamlamak zorundayız. Ancak, daha önce sanayi tesisleri 
yapılırken nazara aldığımız kıstaslara yenilerini ilave etmek, yeni yapılacak sanayi tesislerinin, 
çevreyi kirletmeden çalıştıracak şekilde inşa edilmesi şarttır. Daha önce yapılan sanayi tesisle
rinde hammadde, ulaşım, enerji, işgücü gibi daha ziyade kârlılık unsuru ağır basan maddî kıs
taslar yeterli olurken, şimdi devlet, hem kendisinin yapacağı tesislerde, hem de özel sektörün 
yapacağı tesislerde, bu şartların yanı sıra, artık, tesisin çevreye ve insan sağlığına olan etkisini 
de düşünmek durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, şu anda en büyük sanayici olması bakımından, yine en büyük kirle
tici durumunda olan, maalesef, devletimizdir. 1950 yıllarından bu yana, gerek devletin, gerek
se özel sektörün kurmuş olduğu çok az fabrikada arıtma ve filtrasyon tesisleri vardır. Dolayı
sıyla, bu tesisler, bulundukları bölgelerde, çevreyi en çok tahrip eden, kirleten kuruluşlardır. 
Her konuda olduğu gibi, bu işte de devletin öncü rolü oynaması şarttır. Devlet, bir program 
dahilinde, şu anda elinde bulundurduğu tesislerin arıtma ve filtrasyon tesislerini yapmak ve 
özel sektörden de aynı şeyleri talep etmek durumundadır. 
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Sayın milletvekilleri, kalkınmanın hedefi insandır; insanların refahı, mutluluğu ve sağlı
ğıdır; politikaların da hedefi, insan olmalıdır. 

Bugün bir tarım ülkesi olma özelliğini halen koruyan ve tarım alanında ürettiği ile kendi 
insanını doyurabilen ülkemizin, asrın sonunda ulaşacağı 75 milyonluk nüfusa yetecek kadar, 
tarımsal üretimini artırması zorunludur. Dolayısıyla, halen ekemediğimiz toprağı ekmek, ha
len ekilebilen toprağı ise, daha fazla verim verir hale getirmek ana hedefimiz olmalıdır. Bu 
da ancak, toprakların sulanması, ürünün ilaçlanması, gübrelenmesi demek olan modern zira-
atle mümkündür. Ancak, ziraatte aşırı ilaç ve gübre kullanımının, başta toprak olmak üzere, 
yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesine yol açtığı gerçeği de unutulmamalıdır. Bugün 
çevresinde sulu ziraatin yapıldığı, ilaç ve gübre kullanımının büyük boyutlara ulaştığı göllerde 
ve ırmaklarda balık neslinin kuruduğu veya azaldığı, hepimizin yakinen bildiği bir gerçektir. 

Verimli tarım topraklarının, ziraat yapılan alanlar olmaktan çıkarılıp, sanayi tesislerine 
zemin oluşturulması da ayrı bir millî kayıp olarak önümüzde duran bir gerçektir. Adana-Mersin 
arasında belki de dünyanın en verimli tarım topraklarının, Afyon-Salihli-Turgutlu sanayi böl
gelerinde verimli toprakların bu şekilde elden çıkmış olması, yanlış sanayileşmenin en ağır fa
turalarının ödendiği yerlere örnek olması bakımından ilgi çekicidir. 

Erozyon, diğer bir çevre kirliliği sebebidir. Her yıl binlerce ton toprağımız, nehirler vasıta
sıyla göllere ve denizlere taşınmaktadır. Böylece, üzerine sanayi tesisleri kurularak, ziraatten 
çıkarılan topraklar, sanayi nedeniyle tarım dışı bırakılan topraklar ve erozyon nedeniyle kay
bettiğimiz topraklar nazara alındığında, verimli toprak kaybı konusunda uğradığımız felaketin 
boyutlarının insanı ürkütmemesi mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ormanlarımız, hem doğanın denge unsuru, hem süsü, hem de millî 
servetlerimizdir. Ancak, son yıllarda ormanlarımız, tarım alanları açmak, turizm tesisleri yap
mak ve yangınlar nedeniyle sürekli tahrip olmakta ve azalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, içinde yaşadığımız Ankara Şehri başta olmak üzere, ülkemizin bir
çok şehrinin artık -bilhassa kış aylarında- insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eden boyutlarda 
hava kirliliğine maruz olduğu, hepimizin bildiği ve şikâyet ettiğimiz konulardır. Nitekim bu 
konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bir Meclis araştırması önergesiyle de ülke 
gündemine gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu olumsuzluklarla tanışmayan pek çok yurt köşesinin, mev
cut tabiî güzellikleriyle korunarak gelecek nesillere aktarılması, bırakılması ise, hem devletin, 
hem de vatandaş olarak hepimizin görevidir. Bu nedenle, bu bölgelerin koruma alanı ilan edil
mesini -bazı yanlışlıklar dışında- olumlu buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, çevre, çok boyutlu bir konudur. Adeta üzerin
de ittifak edilmesi lazım gelen bir devlet sorunu niteliğindedir. Ülkenin sanayileşmesinden kal
kınmasına; nüfus artışından nüfus hareketlerine; toprak ve ziraat politikasından, ormanların 
korunmasına, erozyona, şehirleşmeye ve şehirlerin kirlenmesine kadar pek çok konu, çevre ko
nusunun içinde yer almaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bir konuda başarılı olabilmenin tek değil, ama en önemli şar
tı, o konuya aktarabileceğiniz maddî kaynak ve o konuda eğitilmiş insan gücüdür. 

Türkiye'de çevre konusunda, bugünkü teşkilatın eldeki mevcut imkânlarla yapılabilecek^ 
olanların en iyisini yaptığı kanaatindeyiz. Aslında, Çevre Müsteşarlığına ayrılan yetersiz mad
dî kaynak ve 200 kişiyi bulmayan personelden daha fazlasını beklemek de haksızlıktır. Sayın 
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Bakanın göreve gelmesinden sonra, bu konuda yapılan çalışmaların da önemli ölçüde arttığı 
hepimizin yakınen bildiği bir gerçektir. Bu gayretlerinden dolayı, Sayın Bakana teşekkür edi
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusunda, artık sadece sebeplerin ve sonuçların sıralandığı 
günlük lafları bırakıp, ülke şartları da göz önüne alınarak bir çalışma programının yapılması 
ve gerekli çalışmaların başlatılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu konuda Çevre Müsteşarlığınca yapılacak çalışmalar hakkındaki görüşmelerimize geç
meden önce, çevre kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri olan nüfus göçünü azaltıcı tedbirle
rin bir an önce Hükümet tarafından alınmasını zarurî gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Bu 
nedenle, bölgelerarası insan göçünü önlemek için, nüfus kaybeden illerimizde gerekli ve yeterli 
iş sahalarının açılmasını ve güneydoğumuzda cereyan eden olayları durdurarak, bölge insanı
nın can ve mal güvenliğinin sağlanmasını temel şart olarak belirtmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde çevre mevzuatı, 2872 sayılı Çevre Kanunu başta olmak 
Üzere, birçok kanunun, yine birçok kuruluşa verdiği çok karmaşık ve çeşitli yetkilerle, âdeta 
anlaşılması ve tatbiki zor bir durumdadır. Bu nedenle, çevre konusunda ilk mesele, mevzuatın 
basitleştirilmesi, anlaşılabilir ve uygulanabilir hale getirilmesidir. 

2872 sayılı Çevre Kanunu, yeni baştan ve ülke gerçekleri nazara alınarak hazırlanmalıdır. 
Kanunun öngördüğü yönetmelikler, yine kanunun öngördüğü sürelerde gerçeklere uygun ola
rak çıkarılmalıdır. Çıkarılmış yönetmeliklerin yeniden gözden geçirilmek durumunda olduğu, 
bu yönetmeliklerin, Avrupa ülkelerindeki yönetmelikler ve o ülkelerin çevre şartları nazara alı
narak hazırlanmasından dolayı, tatbikinde birçok aksaklıkların bulunduğunu hepimiz yakı
nen bilmekteyiz. Misal olarak, Su Kirliliği Yönetmeliğinin tatbikinde karşılaştığımız güçlükler 
ve bu yönetmeliğin bölgedeki belediye idarelerini çalışamaz hale getirmesi gözden uzak tutul
mamalıdır. 

Çevre konusunda birçok yetkili kuruluş vardır. İçişleri Bakanlığından valiliklere, beledi
yelere, Sağlık ve Bayındırlık Bakanlıklarına; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından Çevre 
Müsteşarlığına ve özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığına kadar pek çok yetkilinin yanında, 
çevre, âdeta sahipsiz kalmaktadır. Bu yetkilerin tek elde toplanması, meseleye sahip kazandı
racaktır. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusuna ayırdığımız kaynakları artırmak zorundayız. Bu kay
naklarla hangi boyuttaki kirliliği çözeceğimizi bilmek de önemlidir. Bu nedenle, daha evvelki 
konuşmalarımızda söylediğimiz gibi, ülkemizin bir Fizikî haritasının çıkarılması ve kirlilik en
vanterinin yapılmasını, ilk şartlardan biri olarak görüyoruz. 

Çevre konusunda eğitimin artırılması ve çevre bilincini bütün topluma maledecek prog
ramların yapılması, insanımızın çevreye olan duyarlığını artıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusunda Hükümet ve Çevre Müsteşarlığı kadar, hatta onlar
dan daha fazla, mahallî idarelere görev verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hususta mahallî 
idarelerin var olan yetkilerine işlerlik kazandırılmalı ve yetkileri artırılmalıdır. 

tçinde yaşadığı belde insanının her türlü ihtiyacından sorumlu olan belediyelerimizin, belde 
halkının daha düzenli ve daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için, maddî imkânlarının da 
artırılması gerektiğine inanıyoruz. Çevre konusunda son faaliyetlerden olan yeni özel çevre ko
ruma alanları ihdasını ve illerdeki çevre vakıflarının kurulmasını genelde olumlu adımlar ola
rak değerlendirirken, bazı illerde çevre vakıflarına belediye başkanlıklarının dahil edilmemesini 
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eksik ve maksatlı buluyoruz, tçinde, belediye başkanının veya temsilcisinin bulunmadığı çevre 
vakıflarının da başarılı olamayacağına inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yaşadığımız çevre, bütün insanların ortak malı ve ortak geleceğidir. 
Dolayısıyla, çevre sorunları ile bütün insanlık ortak mücadele etmek durumundadır, insanlı
ğın bir parçası olan ülke insanımızın, bu hususta üzerine düşeni yapacak hale gelmesi ise, dev
letimizin ve Hükümetimizin görevidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Çevre Müsteşarlığı bütçesinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım (Alkışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Durutürk. 
Sayın Bakan, söz istiyor musunuz efendim? 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER (Hatay) — Müsaade ederseniz, şahıslar 

adına yapılacak konuşmalar tamamlandıktan sonra söz almak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Aleyhte, Hatay Milletvekili Sayın Öner Miski; buyurunuz efendim. 

ÖNER MtSKl (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre Müsteşarlığının 1991 
yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmeye başlamadan önce, Yüce Kurulu saygı ile selamlıyo
rum. 

Türkiye, sanayileşmiş ülkelere oranla fazla kirletilememiş bir durumda olmanın mutlulu
ğunu yaşıyor; ancak, hızla oluşan bir çevre kirlenmesinin de eşiğinde bulunuyor. Dün gece te
levizyonu izleyen halkımız, istanbul Körfezinin Ortaköy mevkiinde denizde 2 kilometrelik bir 
alanda oluşan kirlilik afeti haberini üzülerek izledi. Denize yayılan yağlı ve pis kokulu atıklar, 
halkımızı son derece üzdü. 

Çevrenin değişime uğraması, tamamen insan faaliyetleriyle ilgilidir. Her türlü etkinlik; yapay, 
sosyal ve doğal çevreyi etkiler. Bu etkileşimin istenmeyen yönde olması ise çevre kirliliğini mey
dana getirir. İstenen yönde bilinçli ve kontrollü değişiklik ise çevrenin geliştirilmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğal çevredeki değişiklikleri ölçmek ve tartmak zor
dur. Gelişmiş ülkelerde, izleme; yani "monitoring" istasyonları kurulmuştur. Böylece, suyun, 
havanın ve toprağın özellikleri muntazaman izlenir. 

Ülkemizdeki en büyük eksiklik, bir izleme istasyon şebekesinin olmayışıdır. Bugün, Sağ
lık Bakanlığının halk sağlığı laboratuvarlarında kükürtdioksit vepartikül ölçümleri yapılır; an
cak, gerek ölçüm aletleri, gerekse ölçüm sistemleri yeterli değildir. Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı, belediyeler ve üniversitelerimizin farklı sistem ve tipte laboratuvarları vardır; ancak 
bunlar, tek merkezden yönetilmez ve kalibre edilmezler. Bu nedenle, deşarj ve alıcı ortam stan
dartlarının değişikliği ölçülemez veya güvenilemez bir şekilde ölçülebilir. Sayın Bakanın 24 Ekim 
tarihinde gündem dışı konuşmama verdiği cevapta bu konu açık açık itiraf edilmiş bulunmak
tadır. bu durumda, ancak, balıkların ölümü, insanların aşırı hastalanmaları, felç olmaları, gu
atr ve kanser hastalıklarının sıkça görülmesi sonucunda, yani iş işten geçtikten sonra karar ve
rilir: Çevre kirliliği vardırl 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çevre kirliliği önceden nasıl önlenebilir?.. İyi bir çevre 
envanteri, yaşayan, dinamik bir bilgi toplama sistemiyle; 

1. Databank ve veri toplamayla, 
2. Gerçekçi, yararlı kullanma amacına yönelik standartların tespitiyle, 
3. Güvenilir bir izleme sisteminin çalışmasıyla; izleme ve denetim sistemiyle, 
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4. Çevre-etki değerlendirme (ÇET) uygulamasıyla hazırlanır. Çevre-etki değerlendirme
si de, proje uygulanmadan değerlendirilmelidir, yani iş işten geçmeden önce yapılmalıdır. Ma
alesef şu anda ülkemizde çevre envanteri, çevre izlenmesi, databank ve çevre-etki değerlendir
me uygulaması, yaygın ve güvenilir olarak, yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kürsüden 24 Ekim günü İskenderun Körfezinin kir
lenmesiyle ilgili bir konuşma yapmıştım. Bu konuşmamda, körfezi kirleten kuruluşları Sayın 
Bakana ihbar etmiştim. Ne oldu?.. 9 Aralık günü iskenderun'dan Ankara'ya gelirken Ekinci
ler Demir Çelik Sanayiinin üzerinde, ISDEMtR fabrikalarının bacalarından gökyüzüne sütunlar 
halinde kızıl renkli partiküllerin, neredeyse görülebilecek düzeyde, yaydığı kokudan kükürt di-
oksit ve zehirli gaz taşıdığı belli olan dumanlar yükseliyordu. 

Bütün ihbarlarımıza karşın neden etkin önlemler alınmıyor? Neden Bakanlık, neden vali
lik önlem almıyor? 

Çok yakın bir süre önce Cumhurbaşkanımız tarafından açılan Ekinciler Demir Çelik Sa
nayii entegre tesislerinin çevre kirletmeyen bir teknolojiyle üretim yapması gerekirdi. Bu neden 
sağlanmadı?.. Düşünüyorum; Cumhurbaşkanı tarafından bu tesislerin açılmış olması, ona bir 
ayrıcalık mı kazandırıyor?! İktidara yakın olmak, ayrıcalıklı olmayı mı gerektiriyor?! 

Balıkesir'de Erdek'e yakın Edincik'te BAGFAŞ Etibank tesislerinden çıkan zehirli atıklar 
nedeniyle halkın felç olduğu, zeytin ağaçlarının kuruduğu; buna karşılık, valilik ve Sağlık Ba
kanlığı yetkilileri ölçüm yapmadığı için, hakem kuruluş olarak TÜBİTAK'a bu ölçümlerin yap
tırılması istenmişti. Bu işle ilgili olarak, ölçümlerin yapılması için TÜBİTAK'a, Bakanlığımız
ca 500 milyon lira ödenmişti. TÜBİTAK, altı ay süreyle bu ölçümleri yaptı. Bu ölçümlerin so
nucu ne oldu?.. Hatay'da herhangi bir önlem alınmadı; biliyorum. Peki, BAGFAŞ'ta alındı 
mı? BAGFAŞ'ta nasıl önlem alındı? Bu önlemleri kim aldı? Sayın Bakana soruyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis kürsüsünden yapmış olduğum konuşmaya Sa
yın Bakan cevap vermişti; belediye başkanlarının denetlemelere yardımcı olmalarını istemişti. 
Sayın Bakan, çok açık biliyor; belediyelerin bu konuda hiçbir yasal dayanakları yok. Eğer ger
çekten belediyelerin yardımcı olmaları isteniyorsa, bu konuda belediyelere yetki veren yasal dü
zenlemeler getirilmelidir. 

Milyarlarca lira verilerek yaptırılan projeler uygulanmıyor. 
Sayın Bakan, milyarlarca lira ödeyip de yaptırttığınız projeleri uygulamayacaksanız ne

den yaptırıyorsunuz? Bunları, akademik çalışmalar olsun diye mi yaptırıyorsunuz? 
Sayın Bakandan soruyorum: 

1. Denizlerin gemi ve deniz araçları vasıtasıyla kirlenmesini önleyici sistem projesi hangi 
aşamadadır? Uygulamaya konmuş mudur? 

2. Büyük enerji üretim tesislerinin uygulanabileceği tip (ÇET) uygulama projesi bitti mi? 
Bu proje belki daha önce yapılabilseydi, Aliağa Termik Santralı diye bir sorunumuz olmaya
caktı. 

3. Kara kökenli su ve hava kirlenmelerinin kontrolü projesi hangi aşamadadır? 
4. Kıyı alanlarının yönetimi master projesi hangi aşamadadır? 
5. Marmara Denizi kıyılarının kartografik veri bankasının uzaktan algılama tekniğiyle 

verilenmesi projesi hangi aşamadadır? 
6. Katı alık yönetmeliği protokolü ve uygulamaları projeleri hangi aşamadadır? 
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Bu arada, çevreyle uyumlu, sosyoekonomik entegre planlama için iskenderun Körfezinde 
kirlenmenin tespiti ve çevre yönetimi projesinin yüklenicisine, yaptığı ciddî ve başarılı çalışma
larından dolayı teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarım alanlarının kirlenmesi ve tarımsal kaynaklı kir
liliklerden bahsetmek istiyorum. Tarım alanlarımız büyük ölçüde yol olmaktadır ve kalitesi düş
mektedir. Erozyonla çok büyük ölçüde toprak kaybederken, yanlış sulama, gereğinden fazla 
sulama sonucu topraklarımız çoraklaşmakta, drenaj yapılmayan bölgelerde bu çoraklaşma daha 
ciddî boyutlar kazanmaktadır, özellikle, kendi seçim bölgemdeki Amik Ovasında drenajın ye
terli ölçüde yapılmamış olmasına ve sulamaya bağlı ciddî sorunlar yaşanmaktadır. Kullanılan 
tabiî ve sunî gübreler, tarımsal ilaçlar, çiftçi yeterince eğitilemediği için boşuna kaynak israfı 
olmakta ve bu, çevre kirliliğine de neden olmaktadır; su kaynaklarımız, içme suları, nehirler 
ve denizler kirlenmektedir. Yoğun, yani entansif tarım yapılan yerlerde bu kirlenme daha da 
hızla ilerlemektedir. 

Tarım ilaçlarının yanlış kullanımı sonucu, başta bunu kullanan çiftçilerimizin, köylüleri
mizin zehirlenmelerine, halkımızın zehirlenmesine ve ilaçlı alanlarda otlatılan hayvanların ze
hirlenmesine neden olunmaktadır. Bu zehirlenmeler bazen akut, yani aniden ölümlere neden 
olmakta, bazen de kronik olarak seyretmekte ve kişi aniden ölmemekte, fakat zaman içinde 
bunun kötü etkileri ileride ortaya çıkmaktadır. 

Kullandığımız yiyeceklerde, hayvansal ürünlerde bu zehirliliğin tespiti için Bakanlıkça baş
latılan gıda güvenliği survey projesi için Bakanlığa teşekkürü bir borç biliyorum; ancak, bu 
projenin sonuçlarına göre gerekli önlemlerin bir an önce alınıp, halkımızın sağlığının korun
masının da bir an önce yapılmasını, bir vatandaşlık görevi olarak hatırlatmak istiyorum. Bu 
projenin sonuçlarının bir akademik çalışma olarak kalmamasını da ummak istiyorum. 

GAP projesi, ülkemizin büyük ve son derece önemli projelerinden biridir; bölgenin fizik
sel, kimyasal, biyolojik ve sosyo-ekonomik yapısını etkileyecek bir projedir. Yine, bölgenin sosyo
ekonomik hayatı kadar, iklim, bitki ve hayvan yapısı, bu proje sonunda değişecektir. Kuru ta
rımdan sulu tarıma geçiş, Mezopotamya Ovasında binlerce yıl tarım yapılan bu bölgede, tuz
lanma, tropikal hastalıklar gibi ciddî sorunlar meydana getirecektir; sanayileşme, ciddî çevre 
sorunları meydana getirecektir. GAP çevre çalışmaları hangi aşamadadır? Bu konuda yapılan 
uygulamalar nedir? Bunları bilmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre Müsteşarlığı oniki yıl evvel kurulmuştu, Bir ara 
genel müdürlük olan Çevre Müsteşarlığı, bir yıldan beri tekrar müsteşarlık statüsü kazandı; 
ancak, önemli kirletici projelerin uygulanmasından önce çevre boyutunu dikkate alan, en önemli 
araç olan çevre-etki değerlendirme yönetmeliği hâlâ yürürlüğe konulmamıştır. Oysa, 1983 yı
lında kabul edilen Çevre Yasası, iki yıl içinde bu yönetmeliğin çıkmasını öngörmüştü; aradan 
yedi yıl geçti. Bunun bir an önce çıkarılması gerekir. Tehlikeli atıkların uluslararası tehlike arz 
ettiği ve buna uluslararası düzeyde tedbir alındığı son yıllarda, hâlâ bizim tehlikeli atık yönet
meliğimiz çıkarılmamıştır; bunun bir an önce çıkarılması lazımdır. 

Kendi sanayi atıklarımızın bertarafı konusunda mevzuat yokluğu sürmektedir. Katı atık 
yönetmeliği henüz yayımlanmamıştır. Dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip ülkemiz
de çevre master planlan henüz hazır değildir. Marmara, Ege gibi süratle kirlenen yöreler için 
makro düzeyde bir kirlilik durdurma ve giderme planı hazır değildir. Acil çevre felaketlerine 
karşı aksiyom planlan yoktur. Sanayi ve evsel atıklar denetlenememektedir. Çevre konusunda 
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mahallî düzeyde bir denetim mekanizması kurulamamıştır. Tarım topraklarının kirlenmesinin 
önlenmesi konusunda da denetimsizlik sürmektedir. Çevre politikalarında başarı, her uygula
yıcı kuruluşun çevre konusunda kriterlerini bilmesi ve bunu dikkate almasıyla mümkündür. 
Bu konuda da belirsizlik sürmektedir. 

Ekonomik açıdan çevre: 
Çevre politikaları, insanın biyolojik yaşamı için vazgeçilmez bütün unsurları içerir; an

cak, bunun yanı sıra, çevrenin, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları vardır. Ekonomik ola
rak çevre önlemleri, kısa sürede maliyetlerin artırılması demektir. Türk sanayicisinin çevre kir
liliği yapmayan üretim teknolojilerine kendini adapte edebilmesi için ve bunun maliyetlerine 
katlanabilmesi için bir finansman imkânı sağlanmalıdır. 

Burada Sayın Bakana ve Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi'ye, çevreyle ilgili yapılacak yatı
rımlara sağlanan teşvikler nedeniyle teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. 

Avrupa Topluluğu, 1992 yılında üst düzeyde çevre standartlarında buluşmayı hedefledi. 
Haksız rekabeti engelleyici tedbirleri de yıllardır uygulamaktadırlar. Türkiye'de, çevre önlem
lerinin maliyetlere yapacağı etkiler, dış ticarete yapacağı etkiler konusunda hazırlık yapılmalı
dır; bu hazırlıklar bir an önce bitirilmelidir. Bu ülkelerin kirli endüstrileri ülkemize alınmama
lıdır. Bizim dış ticaret ünitelerimiz, çevreyi kirleterek üretildikleri bahanesiyle, yurt dışına satı
lamayacaktır. Bu konuda ekonomik uyum çalışmaları var mıdır? Sanayimize, çevre standart
larına ayırdığınız fonlar ve kredi imkânları nedir? Sanayici ile standartlar konusunda görüş
meler var mıdır? Bu arada ilimin milletvekili olarak Sayın Bakana da soruyorum; geçen ko
nuşmamda da yöneltmiştim. İskenderun Körfezinin eko sisteminin bozulmaması, canlı yaşa
mının sürmesi için, iskenderun Körfezinin özel koruma alanı olarak ilan edilmesini istiyorum, 
bunu sonuna kadar söyleyeceğim; bölgemin milletvekilinin de bunu uygulamasını bekleyece
ğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilmeden bir hata yapmak affedilebilir; ama bile bile 
hataya düşmek çok yanlış olur. Yaşadığımız ve çocuklarımızın yaşacağı çevreyi özenle koru
mak, gereken önlemleri almak, hepimizin görevi olmalıdır. 

Bu inanç ve duygularla, Çevre Müsteşarlığı bütçesinin halkımıza ve Bakanlık mensupları
na hayırlı olmasını diler, sorunlara çözüm getireceğini umar, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Sayın Türkçakal, tekrar söz istemiyorsunuz. 
Sayın Bakan, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI M. VEHBl DÎNÇERLER (Hatay) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Evvela, gruplar adına konuşma yapan Sayın Edip Uğur'a, Sayın TürkçakaFa, Sayın Erte-
kin'e ve şahsı adına konuşan Sayın Miski'ye teşekkür ederim. 

Geçen seneki müzakerelerde de çok açık şekilde belirttiğim gibi, parlamentomuzun, hatta 
parlamento dışı siyasî merkezlerin, üzerinde ortak görüşleri bulunan en önemli konulardan 
birisi, çevre konusu. Bunu memnuniyetle müşahede ediyoruz; bunu devam ettirmeye gayret 
ediyoruz, özellikle bu kelimeyi söylüyorum; çünkü, eğer çevre hepimizinse, eğer şu söylediği
miz konuların çoğunda mutabıksak, siyasî beraberliği yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi plat
formunda değil, mahallî idareler seviyesinde de götürmemiz lazım ve temin etmemiz lazım. 
Bunun için de gayret ediyoruz. 
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Ben, izin verirseniz, bazı kısa bilgileri arz edeceğim. Bazı sorulara yazılı cevap vermek 
mecburiyetindeyim; çünkü vakit zaten yetmiyor; ama genelde söylenilenlerin hemen hemen ço
ğuyla, belki yüzde 90'ıyla mutabıkız ve zaten söylenilen konularda da çalışmalarımız var. An
cak, bunlar biraz zaman, biraz emek istiyor, biraz daha yoğun gayret istiyor; onları da her 
geçen gün biraz daha şiddetli şekilde arz etmekteyiz. 

Efendim, çevre konusunda çok güzel ifadelerde bulunuldu, ben de bir iki noktaya yeni
den dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir zat "Dünya sulhu, dünyadaki barış, sadece aşırı silah
lanmayla, bölgeler arasındaki veya çok küçük, mevziî olan harplerle vesaire ile ortadan kalk
mıyor. Asıl, şimdi dünya sulhunu tehdit eden mesele, çevreye duyulan saygısızlıktır" diyor. 

Bu, önemli bir kanaat, önemli bir tespit. Bu tespitin hepimizin kafasına yerleşmesi lazım. 
Buradan başlayarak, en son söyleyeceğim lafa gelmek istiyorum; kısa konuşmak amacıyla. 

Çevrecilerle yaptığımız toplantıların çoğunda bendeniz, şahsen şu şekilde bitirmeyi tercih 
ederim. Biraz evvel yine arkadaşlarımız belirttiler; çevre politikalarının, çevre amaçlarının ge
risinde insan unsuru var. Biz, toprağı toprak olduğu için korumuyoruz, suyu da su olduğu için 
korumuyoruz; ama, insanın hatırı için, insana duyulan saygı için, insanın geleceği için ve gele
ceğe, bizim devraldığımızdan daha iyi bir dünya bırakmak için değer veriyoruz ve koruyoruz. 
Böyle olunca, asıl merkezde insan olunca, insanı bizatihi yok eden en önemli unsur savaştır. 
Dolayısıyla biz, Yeşiller Partisiyle bu konuda mutabıkız. Hep deriz ki, gelin, varsa gücümüz, 
şu savaşları dünyadan kaldıralım; evvela insanları o noktada koruyalım, ondan sonra insanın 
sağlığını koruyalım; evvela insanın kendisini koruyalım, sonra sağlığını koruyalım, sonra çev
resini koruyalım. 

Bu noktada, "iç çevre ve dış çevre" diye bir kavram gelişti. Tabiî iç çevre; insanın kendi 
iç çevresi konusu, biraz da ruhsal bir olay ve dinsel bir olay. Bu noktada, müsaade ederseniz, 
bir-iki cümleyle Papa PauPun bir mektubuna değinmek istiyorum. 

Geçen senenin 1 inci ayının 1 inci gününde Papa, "Dünya Günü" diye bir mektup neşret
ti. Mektup buradadır ve bu mektuptan ben epey de dağıttım; oldukça geniş bir mektup ve çok 
da güzel yazılmış; iki noktasını arz edeceğim: 

"Dünya öyle bir noktaya gidiyor ki, artık bencilliği kişi bazında tarif etmek mümkün de
ğil; bencillik çok ötesine geçti; kolektif bencillik var, şuurlu ve kolektif bencillik var ve bu ko
lektif bencillik, insana da, insanın yaşadığı dış çevreye de, insanın iç çevresine de zar veriyor" 
diyor; "Çünkü insan ile insanın iç çevresiyle dış çevresinin bir dengede, bir huzur içinde olma
sı lazım. Halbuki o huzuru insan kendi eliyle bozuyor" diye devam ediyor ve arkasından da, 
çevre koruma, insanı ve çevresini koruma kavramının aslında, kendi ifadelerine göre, kendi din
lerinin bir emri olduğunu söylüyor ve hatta diyor ki -kendi inançlarına göre buraya tncilden 
ayetler almış- "Allah her şeyi yarattı, sonra insanı yarattı ve döndü baktı 'Ne güzel yaratmışım' 
dedi." Ve soruyor, diyor ki: "Allanın bile sevdiği, beğendiği, yaptığı işten hoşlandığı bu alemi 
-tabiî, başta insan- neden korumayalım? Ama, trent, gelişme, insan toplulukları arasında kö
tüye gidiyor" diye de, uzun uzun birtakım ifadelerde bulunuyor ve dönüp tedbir olarak: "Çev
recilik bir ahlak meselesidir, yani yaşama tarzıdır. Eğer bunu yaşamazsanız, kitaplarda kalır 
ve bir yere varamazsınız" diyor. 

Şimdi efendim, bunun, hemen hemen dünyada çeşitli organlar, ülkeler, karar merkezleri 
tarafından tespit edildiğini kabul edersek ve bilirsek, şunları hatırlarız: 1992 senesinde Birleş
miş Milletler Teşkilatının, özellikle Çevre Teşkilatının, çevre programının yürüttüğü bir toplantı 
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yapılacak. Bu toplantı, aşağı yukarı dünyanın dört bölgesinde yapılan toplantıların son top
lantısı olacak ve bu toplantıda, âdeta, "Dünya Çevre Anayasası" hazırlanacak. Yani, sanki 
Birleşmiş Milletler Anayasası, nasıl siyasî, iktisadî, sosyal meseleleri toplayan bir Anayasaysa, 
bu 1992 Anayasası da, Çevre Anayasası olacak ve Brezilya Başkanı, bu öneminden, beklenen 
değerinden dolayı, bütün dünyanın devlet başkanlarını bu toplantıya özellikle davet ediyor. 
Ayrıca, doğrudan doğruya kendi imzasıyla bugünden bir sürü metin yayınladı ve "Bir, dünya 
çevre vergisi koyalım" diyor; dünya çevre vergisi, dünya çevre hukuku, dünya çevre düzeni... 
Çevrecilik, çok enteresan birtakım gelişmelere sahne oluyor. 

Bu, dünya çevre vergisi noktasına gelince şunu arz etmek istiyorum: Yapılması gerekenler 
konusunda şüphesiz mutabıkız; ama nasıl yapılacağı konusunda zorluklar var; bir de, hangi 
parayla yapılacağı konusunda da kıtlık var. Yani, bu işin finansmanı en önemli konulardan 
birisi ve henüz de, dünyanın hiçbir ülkesinde -Almanya dahil, çevreciliğin en çok revaç buldu
ğu Avusturya dahil, yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri dahil- büyük bir finansman 
sıkıntısı var. Türkiye'de biz bu finansman sıkıntısını gidermek için gayretler sarf etmişiz; inşal
lah o gayretlerin sonuçlarını peyderpey alıyoruz; ama, çok açık söyleyeyim, yetersizdir. Dolayı
sıyla, dönüyoruz, "Kirleten öder" prensibine geliyoruz; yani kirletmesin, kirletirse de ödesin... 
Şimdi bu kavram, biraz daha ileriye götürülüyor, "Sadece kirleten değil, kullanan da ödesin" 
deniyor. Değerli üyelerimize çok basit bir misalle arz etmek istiyorum; farz edin ki, bir otel, 
sıcak ve soğuk hava için atmosferden temiz havayı alıyor, onu almak için tesis kuruyor, işletme 
için para veriyor, eleman tutuyor ve geriye kirli hava veriyor. O verdiği kirli havanın bedelini 
ödemesi lazım; kirletiyor çünkü havayı, temiz havayı kirletiyor. Bu, bizim 2872 sayılı Çevre 
Kanunumuzda da var; ancak olmayan nokta, o ilk temiz havayı kimseden izinsiz alıyor ve kul
lanıyor; bir başkası da toprağı alıyor; öbürü de suyu alıyor, beriki de tabiat güzelliğini alıp 
kullanıyor. Şimdi işte, "onların parasını alacağız" diyorlar. OECD'de bu konuda çok geniş 
bir çalışma yapılıyor; yani, bütün dünyanın vergi, kâr, fizibilite hesaplarına bütünüyle, tabiatı 
ve tabiat varlıklarını kullanmanın bedeli konacak. Eğer, o noktaya gelirsek... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Bakan, otomobil kullananlardan alıyorsunuz za
ten. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER (Devamla) — Otomobil kullananlardan 
bir miktar para alıyoruz, doğrudur; ama, o bile yetmez; yani, ona ilaveten, bir başka kavram
da para alınması gerekiyor. 

Neticede, çevre politikaları da, bu şekilde hızla gelişiyor, yürüyor ve âlemşümul hale geli
yor. 

Müsaade ederseniz, yönetmelik konusuna da değinmek istiyorum. "Bu yönetmelikler 
çıkarılsın" diye 2872 sayılı Kanunda emir var; kanunun çıktığı günden beri çalışılıyor. Bu teş
kilat, kendi gücü ölçüsünde birtakım eserler meydana getirmiştir; fakat şunu arz edeyim ki, 
çok kolay bir iş değildir. En son, en çok konuşulan mesele, -ki burada da bahsedildi- Katı Alık 
Yönetmeliği. Bu yönetmelik hazırlandı, 2 bin küsur yere gönderildi, bütün belediyelere gönde
rildi, sanayicilere gönderildi, tüketiciye gönderildi ve her birinin ayrı ayrı reaksiyonu var. Bun
ları değerlendirip bir metin çıkartacağız; ama bu iş -eğer beni affederseniz- kanun çıkarmak
tan zor diyebilirim; çünkü, çıkar grupları çok fazla, uzlaştırma imkânları ve usulümüz de çok 
güçlü değil, sadece, Çevre Müsteşarlığının elindeki bir-iki yetkiyi kullanıyoruz; ama, bunlar 
yapılmaktadır. Bununla birlikte, Tehlikeli Atık Yönetmeliği; bahsettiğim gibi, Katı Atık Yö
netmeliği; daha zararlı olan Atıklar Yönetmeliği vesaire gibi bir çok yönetmelikler hazırlık 
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safhasındadır ve oldukça pişkin hale gelmiştir. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki sene neşredil
memiş bir yönetmelik kalmayacaktır. 

Burada bir sorunumuz var; zabıtlara geçsin diye de arz ediyorum. Bizim kendi parlamen
ter sistemimizde yasa koyma usulümüz, alışkanlığımız ile mesela ABD'deki usul arasında çok 
büyük farklılıklar var. Orada, bütün bu yönetmelikler kanundur ve çok detaylı kanunlardır. 

' Biz, çeşitli konulardaki yönetmelikleri uygulamakta zorluk çekiyoruz. Yalnız çevre için söyle
miyorum, genelde zorluk çekiyoruz. Bazı yönetmelikleri, en azından bazı bölümleri itibariyle 
kanun tasarısı olarak getirmeyi düşünüyoruz, işte o zaman, bütün gruplardan, bugün esirge
medikleri alakayı ve yardımı isteyeceğiz. Bunu şimdiden tespit ediyor ve istirham ediyorum. 

Karadeniz ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum: Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, şu an
da bir çevre anlaşmasının peşindeler ve aşağı yukarı iki senedir ciddî olarak süren bu çalışma, 
ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıl neticelendirilir. Bu çalışmalar neticelendirilince, Rusya, Bul
garistan, Romanya ve Türkiye arasında, "Karadeniz'i Koruma Anlaşması" yapılacak. Bu an
laşmanın idarî merkezinin Türkiye'de olması için de gayret sarf ediyoruz; hatta, masrafların 
yüzde 40'ının bizim tarafımızdan karşılanacağını da vaat ederek bir ilerleme yapmaya çalışıyo
ruz. Ümit ediyorum ki, bu anlaşma yapılırsa, bütün dünyadan Karadeniz'e gelen ve bizim Mar-
maramızı, Eğemizi, hatta Akdeniz'i kirleten tesirleri ortadan kaldırmakta ciddî bir adım atmış 
olacağız. 

Efendim, "çevre bakanlığı" konusuna da, müsaade ederseniz, vaktimi fazla israf etme
den biraz değineyim. 

Komisyonda da arz ettim, çoğumuzun aklında "çevre bakanlığı" bir ilaç gibi, bir nihaî 
çözüm ve tedavi gibi görünüyor; ancak o konudaki tereddütümüzü hâlâ muhafaza ediyoruz. 
özellikle Avrupa'daki çevre bakanlıklarını tetkik etme fırsatını buldum, çevre bakanlarıyla ko
nuşma fırsatını buldum; onlar çok da fazla memnun değiller. O ülkelerdeki çevre bakanlıkları, 
doğrudan doğruya çevre bakanlığı olarak kurulmuş olanlar bile, zayıf bakanlık olarak görülü
yor; Almanya dahil. 

Dolayısıyla biz, şu bahsettiğimiz mutabakat içerisinde, eğer daha kuvvetli bir çevre politi
kası uygulama imkânı arayacaksak, gerçekten bunun metodunu müştereken ve akılcı şekilde 
ve doğru olarak bulmamız lazım. Bunun alternatifi, Başbakanlığa bağlı, çok daha güçlü bir 
teşkilatın ortaya çıkmasıdır. Diğer bir alternatif de, belki aslında, Başbakanlık Müsteşarlığının 
görevleri arasına, çevrenin bütün görevlerini vermektir. O zaman, Başbakan adına, koordinas
yon sağlama imkânı daha yüksek bir noktaya çıkabilir diye ümit ediyoruz. 

Bizim Türkiye olarak çok kısa bir zaman önce, birkaç yıl önce tamamladığımız 2872 sayı
lı Çevre Politikaları Kanunu var. Değerli milletvekillerimiz ve grup sözcüleri, o kanunun değiş
tirilmesini ve eksiğinin giderilmesini önerdiler. Tamamen katılıyoruz. Gerçekten, Türkiye'de 
Çevre Politikaları Kanunu veya nizamını ayrıca yapmamız lazım, yeniden yapmamız lazım şu 
anlayışlar çerçevesinde ve ondan sonra, uygulayıcı organları bir ölçüde geliştirmemiz lazım. 

Ben de katılıyorum, burada da ifade edildi; hiç şüphemiz yok; mahallî idareler, özellikle 
belediyeler ve vilayet idareleri, çevre uygulamalarının temel uzuvlarıdır. 

Kısa bir cevap olarak arz ediyorum: Sayın Türkçakal'ın, bizim kurduğumuz çevre vakıfla
rı konusundaki endişelerine katılmıyorum ve kendisine daha sonra uzun uzun bilgi vermeye 
amadeyim ve anlatacağım. Dikkat ederseniz, çevre vakıflarının sadece mahallî unsurları var 
ve tek başına müstakil vakıflardır, merkezî unsuru yoktur. Vakıf çokluğu karşısında, belki sizi 
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endişeye düşüren unsurlardan birisi budur. Millî Eğitim Vakfını da hasbelkader yürütmüş bir 
arkadaşınız olarak arz ediyorum, oradaki tecrübemden yararlanarak; Burada, merkezî vakıf 
kurmadık, vakıfları, şube haline getirmedik; vakıflar kendi başlarına çalışıyorlar; gerçekten, 
karar verme imkânları var, bir. 

Vakıfların koordinasyon kurullarında veya danışma kurullarında kesinlikle, ilgili bütün 
belediyeler ve aynca da kaymakamlar var. Bununla da yetinmedik, valilere yetki verdik; "6 
tane yönetim kurulu üyesini siz tayin edeceksiniz, 3 tanesini de ben tayin edeceğim, 1 tanesi 
de valinin kendisi başkan olacak" dedi. 

Ben de notları var ve şu anda söytememe de gerek yok; birçok yerde belediye başkanları
nı, yalnız danışma kuruluna değil, aynı zamanda yönetim kuruluna koyduk, hangi partiden 
olursa olsunlar, çünkü, orada önemli olan, partisi değil; önemli olan, mahallî yönetimin ba
şında oluşudur ve bitkisiyle, çevresiyle, toprağıyla, suyu ile ve insanı ile, herkese, her şeyi ile 
hizmet ediyor. Bu konuda eğer aksaklıklar var ise, en azından kendi kontenjanımı kullanarak-
düzdtebilirim. Kaldı ki, valilerle görüşmek suretiyle de o düzeltmeyi yapabiliriz. Belediye baş
kanlarının yönetim kurullarında da olmaları, bizim hedefimizdir; onu açıkça belirtmiş olayım. 
\ani, uygulamada bir noksanlık varsa da, onu düzeltiriz; bunu da arz ediyorum. 

EKTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — Hayır Sayın Bakan, burada söylediğiniz doğru; ama 
uygulamada bunlar yok. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (Devamla) — Düzeltiriz, hiç merak etme
yin. Keşke daha evvel haberim olsaydı!.. Memnuniyetle düzeltiriz. 

Egzoz gazı meselesi de, enteresan konulardan birisidir. Yalnız, kurşunsuz benzin konusu 
halledilmeden, egzoz gazıyla ilgili problemleri çözmenin mümkün olmadığını sanıyorum; sa
yın üyelerimizin tümü bilirler. Nitekim, özellikle Ankara'da Sayın Büyükşehir Belediye Başka
nı ile bu konuda çok görüşme yaptık ve inşallah nisan ayında, bu işi dünyada en iyi bilen bir
kaç kişiyi buraya getirerek, müştereken, "egzoz gazı problemini nasıl çözeriz?" konusunu, ulus
lararası bazda Türkiye'de gözler önünde konuşacağız. Çünkü, saklanacak, gizlenecek bir şey 
yok; herkesin bilmesini biz istiyoruz zaten. 

Orada eksik olan nokta, çok kısa bir zaman içerisinde bütün Türkiye'ye arz edebilecek 
şekilde, kurşunsuz benzin imal edilebileceğinin farz edilmesidir. Kurşunsuz benzin için en azından 
geçen sene, oldukça büyük miktarda bir para tahsis edilmiştir; çalışmalar sürdürülüyor. Sade
ce Antalya yöresinde ve birkaç yörede şu anda zaten satılmaktadır. Ancak, katalizatör veya 
konvektörü olan arabalara kurşunlu benzin kullanırsanız, kesinlikle ömrünü 1/10'a indiriyor
sunuz; faydası olmuyor; üstelik de, motora dahi zarar verecek bilinmedik birtakım teknik un
surlar veya bilinen unsurlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, bütün hedefimiz, kurşunsuz benzini 
bütün Türkiye'de kullanılır hale getirmektir. Kurşunsuz benzinle birlikte, aslında temel unsur
lardan birisi, araba imalatının teknik özelliklerini değiştirmektir. Bugün biliyoruz ki, Japon
ya, herhangi bir -hangi tür araba olursa olsun- arabanın egzozundan çıkan atığın miktarını 
gram olarak düşünmüştür. En ileri standart şu anda Japonya'dadır, bizim bildiğimiz kadarıy
la. 

Ayrıca kompozisyonunu da değiştirmiştir; yani kurşunu azaltan, diyelim ki karbon mo-
noksit miktarını azaltan bir yaklaşıma da girmiştir. Çok kısa olarak arz ediyorum; bu konuda 
çok geniş kitaplar var ve bunları bilenlerle oturup konuşacağız. 

Şunu arz edebilirim: En azından fikrî yapı olarak ve işbirliği -koordinasyon- yönünden 
bütün kurumlarla yürüttüğümüz çalışma, bence ümit vericidir ve gelecek için de doğru netice-
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lerin çıkmasına müsaittir. Ciddî bir ihtilaf ve çatışma söz konusu değildir, en azından, şu an
daki en büyük değerimiz, sermayemiz budur diye arz edebilirim. 

Sayın Durutürk birçok meseleye değindiler; ben bunlardan sadece bir tanesini, müsaade 
ederseniz, hatırlatmak istiyorum. "2872 sayılı Kanun yeniden yazılmalıdır" dedi. Onu söyle
dim; doğrudur. Bir de erozyon meselesi var... Bununla, şunu tekrar dile getirmek istiyorum: 
Ancak erozyonu, tek başına Çevre Müsteşarlığının önlemesi mümkün değil; bütün çevre mese
lelerini tek başına Müsteşarlığın önlemesi zaten mümkün değil; kanun da o şekilde yazılma
mış. Biz, bir kural koyan, koordinatörlük yapan, takip eden, izleyen, meseleleri ortaya koyan 
ve diğer kurumların çözmesine kolaylık sağlayan bir kurumuz şu anda. Yönetmelik çıkartma 
yetkimiz var, aynen standart çıkartır gibi; ama yönetmeliklerin uygulayıcıları, bizden başka 
herkestir. 

Bu açıdan bakılırsa, gene, "Bakanlık mı, yoksa kuvvetli bir Başbakanlık organı mı?" ve
saire gibi münakaşalara geliriz. Ümit ediyorum ki, bu sene içerisinde inşallah o konuya da bir 
açıklık getireceğiz veya bir çözüm bulunacaktır. 

En çok konuşulan konulardan birisi de, çevre-etki değerlendirmesi konusudur. Geçen se
ne kıyı kanunu çıkarken elimizde bir fırsat vardı; maalesef çok geç kaldık, değerlendiremedik. 
Kıyı ile ilgili işlemlerin yapılmasında, tmar Kanununda, tarımla ve Tarım Bakanlığı ile ilgili 
bütün kanunlarda, turizmde; bunların hepsinde, yani yatırım olarak ne yapıyorsanız, hepsinde 
bir çevre-etki değerlendirmesi raporunun bulunması gerekir ve şarttır. Ancak, şu anda elimiz
de bunu mecbur edecek bir yetki yok. tşte, o yetkiyi de arıyoruz. Belki ÇET yönetmeliği çıkar
ken -ki hemen hemen hazır bir noktaya gelmiştir- onun önüne bir kanun tasarısıyla bir kuvvet 
getirmeyi de düşünüyoruz. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız; çünkü, hem kullananın, hem 
de yatırımcının buna uyması lazım. 

Avrupa Topluluğu ile Türkiye'nin standartlarının uyuşması meselesi, yıllardır Devlet Plan
lama Teşkilatında yürütülüyor. Bizim kurumumuz da ona yardımcı oluyor ve bütün kamu ku
rumları, özel kurumlar ve gönüllü kuruluş dediğimiz devletin ve hükümetin dışındaki odalar, 
cemiyetler, dernekler, vakıflar, ticaret odaları, borsalar da ciddî yardımlarda bulunuyorlar ve 
ümit ediyorum ki, Avrupa Topluluğu ile olan uyuşma meselesi de sağlanacaktır. 

Benim arz edeceklerim bunlardan ibarettir; daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. As
lında, bu konu, söze ve sohbete çok müsaittir, önemli olan, sonuç almaktır. Bizim istirhamı
mız ve Yüce Meclisimize şüphesiz teşekkürümüz, Yüce Mecliste grubu olan veya temsil edilen 
partilerimizedir. Bu beraberliği, birlikteliği sürdürebildiğimiz takdirde -ki gayret bizdendir ve 
biz gayret edeceğiz buna- ümit ediyorum ki, çevre konularına çok daha hızlanmış bir biçimde 
çözüm bulma imkânımız olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, son söz Sayın Ali Eser'in; buyurun efendim. 
ALI ESER (Samsun) — Sayın Başkan, bu imkânı verdiğiniz için teşekkür ederim. 

Ben de, çevre konusunda konuşabilir miyim diye biraz hazırlık yapmıştım; Sayın Bakanın 
bizden önce konuşmuş olması, takdim edeceğim görüşlerin pekçoğunu belki tekrara vesile ola
cak; ama ben, en azından bu konuşmalarda çok üzerinde durulan "emanet mi, miras mı?" 
meselesini, yine Sayın Bakanın idaresinde bulunan Çevre Müsteşarlığının yayınlarında gördü
ğüm çok güzel bir ifade ile cevaplandırmak istiyorum. Tahmin ediyorum, bu münakaşayı da 
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bu şekilde bağlamış oluruz. O ifadeyi de, gerçekten işin felsefesi olarak almamızı da şahsen 
uygun görüyorum. 

O yayında "Dünya, bize dedelerimizin mirası değil; bizim, torunlarımıza bırakacağımız 
bir emanettir" diyor. Yani, miras ile emanet arasındaki bu ince görüşü, bence bu ifade ile tu
tup, gerçekten bu emaneti, yüce dinimizin de tavsiyelerinde ve bütün dinlerde olduğu gibi, ema
nete ihanet etmemek kavliyle muhafaza etmemiz lazım. 

Değerli milletvekilleri, çevre kavramı, evrensel anlamıyla ilk defa 5 Haziran 1972 tarihin
de Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından düzenlenmiş olan Dünya Çevre Konferansı ile gün
deme gelmiştir ve bu konferans da tam 10 gün sürmüştür. Bu konferans, insanlığın ortak gele
ceği için hayatî önem taşıyan evrensel ilkeleri belirtmekle kalmamış, daha da ileri giderek, bu 
ilkelerin uygulanması yönünde tüm üye ülke hükümetlerini görevli kılmıştır. 

Sonuç bildirgesinde şöyle bir karar var: Hükümetler, çevre -her iki yönüyle hem doğal çevre, 
hem de insan yapısı, yani kültürel çevre olarak- insanoğlunun esenliği ve temel insan hakların
dan yararlanması için ve hatta hayatın kendisi için gereklidir görüşünde birleşmişlerdir. 

Sayın Bakanın gayet güzel ifade ettikleri gibi, gerçekten bütün bu faaliyetlerin odağında 
insan var; insanı hedef alıyoruz. Atalarımız ne güzel ifade etmiş; Kanuni Sultan Süleyman, 
hepimizin okul sıralarından beri ezberimizde olan şu vecizeyi söylememiş miydi: "Halk içinde 
muteber bir nesne yok, devlet gibi, 

Olmaya devlet, cihanda, bir nefes sıhhat gibi." 
Bu, sağlık ve sıhhat, hem fizikî bedeni, hem de ruhî... O yönden baktığımızda, gelişmiş 

ya da gelişmekte olan her ülkede, ülke yöneticileri, ekonomik problemlerin çözümünde olum
lu sonuçlar almakta güçlük çekmektedirler, özellikle 1980'li yıllarda, bu ekonomik güçlükle
rin sıkça hissedildiği yıllar olmuştur. Böyle olumsuz bir gelişmede, değişen şartları gözeten eko
nomi politikalarının oluşturulamaması, başlıca neden olmuştur. Bu yönüyle, ekonomi politi
kalarının çevreyle ilişkilendirilerek tespiti büyük önem taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çevre konusu, ülkemizde, ta 1930'lu yıllardan itibaren başlamıştır. 
Bu konuda benden önce konuşan değerli arkadaşlarım gayet geniş malumat verdiler; ancak 
ben, güncel konu olarak ve özellikle şahsî merakla da olsa ilgilenmekte devam ettiğim deniz, 
nehir, akarsu kirlilikleriyle alakalı görüşlerimi vaktimin müsaade ettiği sürece burada sizlere 
takdim etmek istiyorum. 

Yine, çok takdir ettiğimiz bakanlarımızdan Sayın Dinçerler'in, bir yayında ek mektup olarak 
ilave ettiği bir sayfa mektup var, orada yine güzel bir ifade var; deniyor ki; "Tanımak, sevme
nin ilk şartıdır" O zaman, çevreyi sevmek, insanı sevmek, "Yaratılandan dolayı yaratanı sev
mek -Yunus Emre'miz söylemiş, Sayın Bakan da Papanın ifadelerini söyledi- bunların hepsi 
gerçekten, insanı örnek alan, insanın mutluluğunu, refahını düşünen felsefeler... Ancak, tanı
mak veya tanıtmak, bizim burada dergiyle, kitapla vesaıreyle pek öyle kolayca yapacağımız mesele 
değil, öncelikle.her konuda, sanayiden eğilime, sağlığa kadar master plan uygulamasını yaşa
ma geçirmemiz lazımdır. 

Sayın Müsteşarlık çok güzel bir dergi çıkarmaktadır. Bence takdire şayan bir dergidir. An
cak -affetsinler- dergi o kadar lüks ki, dağıtılan yerlerde, dağıtıldığı kadar, bu kapsamda ran-
tabl bir netice vermiyor diye düşünüyorum. Kaldı ki, dergide bir yayın sürekliliği de, zannedi
yorum olamamış. Zira, 1988 yılı Haziran ayında 8 inci sayı, 1990 yılı Haziran ayında 11 inci 
sayısı çıkmış!. Yılda dört kez yayınlanabilecek... Buna mümasil meselelerde, bence çok islik-
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rarh hareket etmemiz ve daha ucuz, daha ekonomik; fakat etkin faaliyetler gösterilmesi uygun 
olur kanaatindeyim. 

Zamanımı bitirmeden, meselenin deniz, akarsu tarafına geçmek istiyorum. Burada ben, 
Karadeniz kirliliğiyle alakalı bir ikinci görüş belirtmek istiyorum. Sayın Bakanın, Karadeniz'e 
kıyısı olan ülkelerle yaptıkları toplantıların belki vizyonunu değiştirebilir diye bunu burada 
dile getirmek istedim. Yine Avrupa'da, gerek toplulukta, gerekse Konsey bünyesinde, dünya
daki önemine binaen, çevre meselesi çok geniş yankılar uyandırmaktadır. Orada yapılan bir 
araştırmada, özellikle Ballık Denizinin, Kuzey Denizi'nin, kirlilik nedeninin aşağı yukarı yüz
de 80'inin, nehirlerin karalardan getirdiği pisliklerden -kimyevî olsun, arıklar olsun- meydana 
geldiği tespit edilmiştir. O zaman, ben, Karadeniz'in korunmasında, Karadeniz eylem planın
da, bu nehirlerin, tabiî, özellikle sanayi ülkelerinden geçen Tiına Nehri'nin tüm kıyıdaşlarının, 
Karadeniz korumasında devreye sokulmasının iyi olacağını ifade ediyor ve bunu teklif etmek 
istiyorum; sadece Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Rusya'yla sınırlı kalmamalıdır. Çünkü, bu 
nehrin asıl kirlilik kaynağı, Avrupa'nın içlerinden gelmektedir. 

Çok güncel bir misal vermek suretiyle, denizle ilgili bir yanlış anlamayı müsaadenizle bu
rada düzeltmek isteyeceğim. Hepinizin bildiği gibi, tersaneler, gemi yapım yerleri veya bakım 
yerleri, geçmiş senelerde, "Aman, denizi kirleten en büyük kaynaklar" diye, öcü gibi tanıtıl
mış idi. Şükrolsun ki, son yıllarda bu konsept değişmiştir. Çünkü, fiilen de ispat edilmiştir 
ki, ne bozum yerlerinde, ne de gemi inşa yerlerinde deniz kirliliği, su kirliliği, diğer en basit 
sanayi kuruluşlarından fazla değildir; çok çok azdır, hatta yoktur. 

Dün, Sayın Miski'nin de belirttiği, televizyon yayınında da gördük; İstanbul'da Ortaköy 
sahillerinden başlayıp, 2-2,5 kilometrelik kısmı, bir apartman dairesinin kazanındaki hatanın, 
nasıl, ne durumlara getirdiğini hep beraber gördük. Buna mukabil, yıllar yılı tstinye koyunda 
bütün gemilerimiz ve ecnebi gemiler için; bir toplantıda "İlk yardım hastanesi" diye çok güzel 
bir tabir kullanıldı... Gerçekten, Boğaz geçişindeki tehlikeli çarpışmalarda veyahut Boğaz'da-
ki kazalarda, burası, cankurtaran hastanesi gibidir. Hiçbiriniz, dün televizyonda gördüğümüz 
manzaranın, 60-70 yıldır faaliyet gösteren bu tersanenin hiçbir yılında, hiçbir gününde ne böy
le bir gazete haberi ne radyo haberi olarak geçtiğini söyleyemezsiniz. 

Dolayısıyla eğer bu tersanenin oradan kaldırılması şeklinde -çevreyle, Çevre Müsteşarlı
ğı yi a bilemiyorum ne kadar bağıntılıdır- bir karar alı nacaksa veyahut bu bir karar aşamasında 
ise, çok dikkatli davranılmasında, hem ekonomik, hem de çevre yönünden, fayda vardır diye 
burada ilave etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen bitiriniz. 
ALİ ESER (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlayacağım. 
Nehir konusunu anlattım. Sayın Bakan yine konuşmasında, egzozla alakalı, bu işin uz

manları tarafından, hatta yabancı uzmanlar getirtilmek suretiyle, gerçekten bütün toplumu et
kileyen bu meselede çok güzel bir girişimde bulunmayı düşündüklerini ifade ettiler. Benim de, 
yine tesadüfen şahit olduğum bir yeni olgu vardır. Bu da, ismini tam teknik olarak tabir ede
meyeceğim ama, özellikle taşıt araçlarında, hatta doğalgazla çalışan kaloriferlerde ve genelde 
akaryakıt kullanan sistemlerde, gerek bu kükürtdioksit miktarını, gerek karbonmonoksit mik
tarını çok düzgün bir şekle getiren ve yüzde I7'ye kadar ekonomi sağlayan bir aparatın, bir 
yılı geçkin bir süredir Türk Standartları Enstitüsü kanalıyla tetkik de edildiği ve bir hafta ön
ce, bu tetkiklerin müspet neticesine şahit olunduktan sonra basına tanıtıldığı, bizzat Türk Stan
dartları Enstitüsü Başkanı tarafından bir yolculuğumuzda ifade edilmiştir. Bunu, büyük 
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bir aşama olarak, büyükbir başarı olarak takdir ediyorum ve Sayın Bakanın da bundan mu
hakkak ki haberi olduğunu tahmin ederek, konu üzerinde ciddî olarak durulmasında fayda 
mülahaza ediyorum. Bunun değeri de, aşağı yukarı, bugünkü değeri itibariyle 400 bin lira ci
varındadır ve gerçekten yüzde lS'in üzerinde yakıt tasarrufu sağlaması ve daha da önemlisi, 
çevreye olan faydası itibariyle bunu düşünmek gerekir. 

Egzoz meselesine gelince: Bilemiyorum, Çevre Müsteşarlığımız ne derece etkili olacaktır? 
yollarda, özellikle rampalarda kamyonların, TIR'ların, otobüslerin trafiği engelleyecek dere
cede çıkardıkları bu yanmamış egzoz gazı, gaz değil artık... Bir nevi yakıt israfı ile ve pompa 
ayarsızlığı ile hepimizin gözleri önünde yıllardır seyretmektedirler. Yetkilisi kimdir, kim kont
rol edecektir? Hiçbir yerde de, "Egzozundan böyle çiğ duman, yanmamış mazot çıkarıyorsun" 
diye, bir trafik polisinin veyahut herhangi bir karayolları yetkilisinin bir aracı çevirip ceza uy
guladığını, tedbir aldığını şahsen ben görmedim. Bunu da, Sayın Bakanın çok yüksek olan 
dikkatlerine burada arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, ben sonuç olarak şu ifadeleri kullanarak sözümü bitirmek istiyorum: 
Aslında, bugünkü mevcut durumda, biz bugün geçmişten gelen ekolojik bozulmaların ekono
mik maliyetini yüklenmiş durumdayız. Mevcut kirliliklerle mücadele için önemli meblağlar öde
mek zorundayız ki, bu, bugünkü tabirle "tepki ve tedavi stratejisi" olmakta. Tahmin ve önle
me stratejisi" yahut "tahmin ve tedavi stratejisinin izlenmesi" bütün çevrecilerce, birlik için
de, ancak gelecek için mutabakata varılmış bir ibaredir. 

Ekolojinin korunması için getirilen tedbirler ve bunlar için yapılacak harcamaların gayri 
safı millî hâsıla ve refah yararına olumlu katkılarının bulunduğu, yine en bariz misaliyle Ame
rika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmada ortaya çıkarılmış ve geçen yıl yüzde 1,5'luk 
bir fayda getirdiği tespit edilmiştir. Yani, yapılan harcamaların gayri safı millî hâsılaya zararı 
değil, yüzde 1,5 nispetinde iyileştirmesi olmuştur ki, Amerika Birleşik Devletlerinde ve OECD 
ülkelerinde çevre koruması, kirlilik kontrolü için yapılan harcamalar, -bende ufacık bir tablo 
var-; ülkelerde mesela eğitime, maksimum yüzde 7, minimum yüzde 2 arasında, bir pay ayrılır
ken -gayri safı millî hâsıla itibariyle- çevre kirliliği için minimum binde 5, maksimum binde 
20 (yani yüzde 2) nispetinde pay ayrılıyor. Türkiye'nin son üç yıllık rakamlarını yetkililerden 
aldım; tabiî yayınlarda da mevcuttur; maalesef bu, en güzel olduğu yıl -son üç yıldır gelişerek 
geliyor- 100 defa daha az; yani, yüzbinde 5. 

Sayın Bakan çok haklıdır, ne kadar gelir, ne kadar pay harcasak yeridir; hedef insandır. 
Bu vesileyle, bu gayri safı millî hâsılaya olan katkısının bir'masraf değil, bilakis sonradan geri 
dönebilecek olan bir yatırım olduğunu, Batı ülkelerindeki misaller gayet açık olarak göster
mektedir. 

Ben tekrar, sözümün başında söylediğim ifadeyi sizlere arz edip, sözlerimi bitirmek istiyo
rum. Dünya bize dedelerimizin mirası değil; bizim, torunlarımıza teslim edeceğimiz bir ema
nettir, diye sözlerimi bağlıyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Sual sormak isteyen sayın üyeleri okuyorum: Sayın Miski, Sayın Türkçakal. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Miski. 
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ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevap
landırılmasını istiyorum. 

1. iskenderun Körfezi, özel koruma alanı olarak, yani Fethiye gibi, Göcek gibi, Gölbaşı 
gibi koruma alanı içine alınacak mıdır? 

2. Çevreyle ilgili yaptırımlar hangi ilgili tarafından uygulanacaktır? Yani, valilikçe mi, 
sağlık müdürlüğünce mi, yoksa bakanlıkça mı uygulanacaktır? 

3. 24 Ekimdeki konuşmamda ve bugün yaptığım konuşmamda da söylediğim gibi, İs
kenderun'da Sarıseki Gübre Fabrikası, demir-çelik entegre tesisleri, tsdemir tesisleri, iskende
run Çimento Fabrikası, iskenderun Körfezini kirleten kuruluşlardır. Bu gibi kuruluşlara ne gi
bi yaptırım uygulandı; kim tarafından uygulandı; ne zaman uygulandı? Bu yapılmadıysa, is
kenderun Körfezini gözden mi çıkardınız? 

4. iskenderun Körfezinde, ileri teknoloji taşıyan sintine boşaltma tesisi kurulacak mıdır? 
5. Yumurtalık serbest bölgesinin ÇED Raporu yapıldı mı? iş işten geçtikten sonra, çevre 

değerlendirmesinde geç kalınmış olunacaktır. 

Son olarak bir de belediyeler konusu var. Sayın Bakan, eğer, belediyelerin çevre denetim
lerine yardımcı olmalarını istiyorlarsa, bu konuda yeni getirilecek düzenlemede, mevzuatta be
lediyelerle ilgili yetkiler konacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Sayın Türkçakal, buyurun. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, aracılığınızla üç sorumun Sayın Bakan 

tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
1. Sapanca gölünün korunması amacına yönelik herhangi bir çalışma var mıdır? Özel 

koruma önlemleri düşünülüyor mu? 
2. Bundan bir müddet önce 73 vilayetin valileri emirlerine, belli miktarda, çevre fonun

dan yaklaşık 23 milyar 700 milyon lira kaynak aktarılmıştır. Bu kaynakların aktarılmasında 
hangi kıstaslar esas alınmıştır? Bu kaynak, 23 milyar 700 milyon lira sadece bir amaç için kul
lanılsa idi, çevre sorunlarına daha olumlu yaklaşılamaz mı idi? 

3. Sayın Bakan, konuşmasında, illerde kurulan çevre vakıflarına belediye başkanlarının 
da dahil edilmesi konusunda yaklaşım içinde olduklarını söylediler. Bir Örnek vereceğim; Ko
caeli Valisi çevre vakfına, Belediye Başkanını almamıştır. 

Vali, Bakanın emirlerinin karşısında mıdır? 
Sayın Bakanın bu konudan bilgisi var mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, sualleri aldınız; isterseniz şifahî olarak cevap verebilirsiniz; isterseniz yazılı 

cevap verebilirsiniz. Takdir zatı âlilerinize aittir. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Teşekkür ederim Sayın Başka

nım. 

Sayın Miski'nin suallerine yazılı cevap vereceğim, ileride seçimde, falanda karşılıklı kulla
nabiliriz diyerek... 

Sayın Türkçakal'ın suallerine kısaca şu cevapları arz etmek istiyorum; 
Sapanca gölü için sürdürülen çalışmalar vardır; eskisi de vardır, yenisi de yapılmaktadır. 

Ben, ayrıca kendilerine geniş bilgi vereceğim. 
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Konuşmalarında bahsettikleri gibi, İstanbul metropoliten bölgesinin en büyük su kaynağı 
şu anda odur. Dolayısıyla, orayı hep beraber muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Ona, bütün 
gönlümüzle katılıyoruz. 

Çevre fonundan vilayetlere gönderdiğimiz para 23 milyar 700 milyon lira idi -ilk, orijinal 
rakam-; fakat, şu anda bu rakam oldukça aşılmıştır. Proje bazına bağlı olarak ve program ba
zında ihtiyaç olan illere ilâve paralar gönderilmiştir. Sanıyorum, kendilerine verdiğim bir ce
vapta da, özellikle Kocaeli için proje bazında ve program bazında ilave miktarlar vereceğimizi 
arz ettiğimi hatırlıyorum -belki yanlış hatırlıyorum-, ona da hazırız; çünkü, ana amacımız bu
dur. 

"Bu paraları bir merkezi siklet prensibine göre bir tek amaçta kullansanız, daha mı doğ
rudur?" diye sorarsanız, şunu arz ederim: Çevre ile ilgili olarak valilerin -ki, mahallî idarelere 
önem verin diye hepimizin mutabakatı var- ellerinde; gerek özel idare bütçelerinde, gerekse 
belediyelerin bütçelerinde, yok denecek kadar az para vardır. O kadar ki, bazı hallerde hava, 
toprak, veya su numunesini tetkik için kendi ilinde yeterli olmayan laboratuvar karşısında dı
şarı gönderip tetkik ettirecek parayı dahi bulamamaktadırlar. Çok istisnaî bir misal verdim. 
Bu gibi ihtiyaçları karşılamak üzere valilere yetki verilmiştir., Valiler 10 milyon liraya kadar olan 
harcamaları Bakanlığa veya başka hiçbir kuruma sormadan kendi insi yati fi eriyle her seferinde 
yapabileceklerdir. Bunun üzerindeki projeler için bizim mutabakatımızı isteyeceklerdir. Dola
yısıyla o konuda ümit ediyorum ki, bizim tatbikatımız doğrudur. 

Tekrar arz ediyorum; statüyü tetkik buyururlarsa göreceklerdir, çevre koruma vakıfları
nın danışma kurullarında, özellikle -Resmi Gazetede yayınlanıyor bu statüler- ilgili belediye 
başkanları kesin vardır. Yalnız yönetim kurulları 10 kişiden oluşmaktadır. Başkanı validir; üye
lerin 3'ünü bakan tayin ediyor, 6'sını da vali seçiyor. Bunların arasına belediye başkanlarını 
koymayanlar var ise -ki var olduğu anlaşılıyor-, bunların konması için ben şahsen gayret ede
ceğim, başta da Kocaeli olmak üzere efendim, 

Teşekkür eder,, arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Kısa bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, daha önce, soru soracakları tespit işleminin bittiğini ilan 

ettim. Şimdi, kendi ilan ettiğimiz usulü kendimiz ihlal etmeyelim. Eğer Sayın Bakandan suali
niz varsa, bunu yazılı olarak da kendilerine sorun, muhakkak cevap vereceklerdir efendim. 

Çevre Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1. — Çevre Müsteşarlığı 1991 malî yûı bütçesi 
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A — CETVELt 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim Destek Hizmetleri 2 314 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 20 335 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 568 000.000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 23 217 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Çevre Müsteşarlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Çevre Müsteşarlığı 1989 Mali Yılı Kesmhesabı 

BAŞKAN — Çevre Müsteşarlığı 1989 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 

101 

111 

900 

A — 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir, 

CETVELt 

Genel ödenek 
toplam 

174 119 478 

1 448 152 862 

154 635 146 

Toplam 
harcama 

146 636 105 

481 706 493 

23 612 712 

tptal edilen 
ödenek 

27 483 373 

966 446 369 

131 022 434 

GENEL TOPLAM 1 776 907 486 651 955 310 1 124 952 176 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Çevre Müsteşarlığı 1989 malî yılı kesinhesabıntn bölümleri kabul edilmiştir. 

3. — Çevre Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Çevre Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesin hesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
Prog. Açıklama toplam harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 586 865 522 717 842 026 - 130 976 504 
BAŞKAN - Kabul edenler... Ezmeydi
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 328 722 138 531 886 949 - 203 164 811 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 374 889 854 40 748 539 334 141 315 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1290 477 514 1290 477 514 334 141315 334 141315 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELt 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelir çeşidi lira lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 4 000 000 6 484 837 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve hazine yardımı 2 973 000 000 2 007 142 255 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 977 000 000 2 013 627 092 

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

j 

BAŞKAN — Çevre Genel Müdürlüğünün 1989 malî yılı kesinhesabı da kabul edilmiştir. 
Çevre Müsteşarlığı bütçesi ile kesinhesabı ve Çevre Genel Müdürlüğünün kesinhesabı ka

bul edilmiştir; hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

C) ADALET BAKANLIĞI 
1. — Adalet Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Adalet Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyo

rum: Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ahmet Ersin ve Sayın Vedat Altun, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına Sayın Cavit Erdemir, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şakir Şeker 
ve Sayın Zeki Uzun; şahısları adına lehinde tzmir Milletvekili Sayın Kemal Karhan, aleyhinde 
Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç ve İçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, ilk önce ben konuşacağım. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kars Milletvekili Sayın Altun, 

buyurun efendim... (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ada

let Bakanlığının 1991 yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubunun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Adalet Bakanlığının 1991 yılı bütçe ödeneği, 1990 yılı ödeneğine nazaran iki kata yakınsa 
da, adliyelerin ve adalet personelinin bunca çözüm bekleyen sorunları varken ve 1990 yılı enf
lasyon rakamı yüzde 60Marta ifade olunurken, bütçe ödeneği 1990 yılına nazaran daha da az
dır. 
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Adalet camiasının bugünkü sorunları, 1990 yılından önce de vardı. 1990 yılı bütçesi ile 
çözülemedi; ondan daha az olan 1991 yılı bütçesi ile çözülebileceğine de inanamıyorum. 

1990 yılı bütçesi üzerinde de grup sözcülüğü yapmıştım. Sorunlar aynen devam ettiği için, 
belki de aynı noksanlıkları bu yıl da tekrar etmek durumunda kalacağım. Mevcut sorunlar 
çözülmezken, gelişen ve ihtiyaçları artan adlî mekanizmanın sorunları artarak devam etmekte
dir. Hal böyle iken, bizce noksanlık olarak görülüp, kabul olunan hususlara bir kez daha de
ğinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adlî mekanizmanın sayısız şikâyetlerinin başında hâ
kimlik ve savcılık teminatı gelmektedir. Hâkimlik teminatının olmadığı bir ülkede, yargı ba
ğımsızlığından bahsetmek mümkün değildir. 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra Yüksek Hâ
kimler ve Savcılar Kurulu dağıtılmış ve bu kurul Adalet Bakanlığına bağlanmıştır. Hâkimlerin 
atamaları ve terfileri, siyasî etkinliği tartışmasız bir şekilde kabul olunan bu kurul-tarafından 
yapılmaktadır. Adalet Bakanı kurulun başkanı; bakanlık müsteşarı doğal üye, Yargıtay Genel 
Kurulun seçip göstereceği üç asıl, üç yedek, Danıştay Genel Kurulunun seçip göstereceği iki 
asıl, iki yedek üyenin üç katı aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşacak ve bu kurulun da tarafsızlığından bahsedeceğiz!.. 

Adalet Bakanı ne kadar iyi niyetli olursa olsun, değil mi ki bu kurul hâkimlerin ve savcıla
rın atamasını, naklini vesair özlük haklarını -meslekten çıkarma dahil- tayin edecektir; hâkim 
ve savcıların bağımsızlıklarından söz edemeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adalet dünyamızın en önemli kazanımlarından birisi 
olan hâkimlik teminatı ve dolayısıyla yargı bağımsızlığı zedelenmiştir. Dahası, "Çankaya ikti
darın yarısıdır ANAP Grubu, önerilerimin önemlice bir bölümünü kabul etmiştir" diyebilen 
bir Cumhurbaşkanının seçtiği üye ise, yüzde yüz bağımsız davransa bile, bu seçim sistemi so
nucu oluşacak kurul, hâkim ve savcıların başları üzerinde Demokles'in kılıcı gibi manevî bir 
baskı unsurudur. 

Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine üye seçti; eskiden de Cumhurbaşkanları aynı 
mahkemeye üye seçmişti. Bugünkü tepki ve tartışmaları hep birlikte görüyoruz. Yasamanın ka
nunlarını, yürütmenin kanun hükmünde kararnamelerini esas ve usul yönünden inceleyen ku
rulda bulunan Başbakanın eşi, eşinin tasarruflarını yargılayacak! Tamamen tarafsız olsa bile, 
kamuoyunun vicdanlarındaki kanaati, takdirlerinize sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağdaş demokratik anayasalar kuvvetler ayrılığı il
kesini benimsemiş ve bir dengeye bağlamıştır. 1982 Anayasası, kuvvetler ayrılığı ilkesini yürüt
me lehine bozmuşken, Cumhurbaşkanının, Anayasa Mahkemesine, yoğun tartışmalı bir biçimde 
üye seçmesi de bu dengeyi iyiden iyiye altüst etmiştir. 

Anayasa yeniden tanzim olunmalı ve yürütme lehine bozulan kuvvetler ayrılığı ilkesi yeni
den dengeye kavuşturulmalı ki, tahrip olunan demokratik nizam, daha da yara almadan dü
zelsin. 

Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu yeniden kurulmalı, hâkimlik teminatı siyasî müda
haleden uzaklaştırılmalıdır. Hâkim ve savcıları teftiş eden, Hâkim Müfettişlik Kurulu, bağım
sız Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile bağlantılı olmalıdır. Bugün, Teftiş Kurulundaki şikâyetler 
tüm adlî camiada üzüntü ile izlenmekledir. Yılların Teftiş Kurulunda geçirmiş bir kısım müfet
tişlerin ilçe adliyelerine atanmaları, "kendileri istedi, biz atadık" gerekçesi ile i/ah olunama
makta ve adlî camia bu gerekçeden tatmin olmamakladır. 
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Güvencesi olmayan bir müfettiş, Adalet Bakanının mensup olduğu bir düşünce ve bu dü
şünceye mensup kişilere yakınlığı ile tanınan bir hâkim ve savcıyı objektif bir biçimde teftiş 
edemez; aksine, iktidar partisine düşünceleri ile yakın olan bir müfettiş, aksi düşüncedeki bir 
hâkim ve savcıyı bu sistem içinde, isterse mağdur eder. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün hâkim ve savcı açığı, bize göre, en önemli se
beplerden birisi olan hâkimlik teminatı, ekonomik teminat ile desteklenmeden, kapatılamaz. 
Adlî ve idarî yargıda çalışan hâkim ve savcılarla, yargı çalışanları ekonomik sıkıntı içindedir. 
Bu camiada çalışan insanlar adalet dağıtmaktadır, uyuşmazlık çözmektedirler ve her uyuşmaz
lığın tarafları vardır. Bu sebeple, bu camiada çalışanların ekonomik sıkıntı içinde olmaması 
gerekir. Vatandaş adliyeye ne kadar güvenirse, kaba kuvvet ve zorbalık o derece azalır. 

Adaletin yavaş gitmesi ve vatandaşın hakkına bir an önce kavuşma arzusu, çek, senet tah
sil mafiasını doğurmuştur, tbret verici olaylar yaşayan bu dünya, adliyenin yerini almamalı, 
vatandaşın adliyeye ve adaletin hızlı işlemesine olan güveni artırılmalıdır. 

Hâkim ve sava açığı, buna karşın iş kapasitesinin artması, adaletin yavaş yürümesi sonu
cunu doğurmaktadır. Değil bu açığın kapatılması, kadronun doldurulmasından öte, artırılma
sı da gerekmektedir. Yavaş yürüyen adalet kadro, araç-gereç ve yargılama yasalarındaki deği
şikliklerle desteklenmeli ve adalet hızlandırılmalıdır. Bugün birçok adalet dairesinde, bir olaya 
savcının anında müdahalesi için bir ulaşım aracı bile yoktur. 

Ayrıca, adalet dünyasının üzüntüsünü çektiği bir diğer husus da, 12 Eylül rejiminin adlî 
yargıda açtığı yaraların kapatılmasıdır. O dönemde birçok hâkim ve savcı ile hâkim müfettişle
rin görevleri ve görev yerleri değiştirilmiş, sicilleri bozulmuştur. Bu mağduriyetler giderilmeli 
ve yargı da çalışanların itibarları iade olunmalıdır. Bu arada, birinci sınıfaaynlamayan, birin
ci sınıfa ayrılan hâkimlerin yaptıkları işin, üç aşağı beş yukarı, aynı olduğu dikkate alınırsa, 
bunların ekonomik kazanımları arasındaki farklılıklar da giderilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, yargıç açığının kapatılması bakımından hukuk fakültesi öğrencileri-. 
ne burs verilmektedir. Bakanlığın başlattığı bu uygulama özünde doğrudur. Ancak gel gör ki, 
hukuk fakültesi öğrencileri arasında ayırım yapıldığına, özellikle kız-erkek ayırımı yapıldığına 
ilişkin şikâyetler duymaktayız. Bu husus düzeltilmeli, mesleğe kabulde kadı n-er kek ayırımı da 
kaldırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, adlî zabıta kurulmadan, ithamla birlikte savunma başlamadan, iş
kence veya işkence iddiaları önlenemez. Delil toplamada hazırlık tahkikatı önem arz etmekte
dir. Mahkemeler önüne delillerin önemlice bir bölümü, bu tahkikatlar sonucu sunulur. Eğer, 
bu tahkikat ehliyetsiz veya peşin hükümlü birisi tarafından yapılıyorsa, iş zora, baskıya ve iş
kenceye kadar götürülüyor, sanığa suç kabul ettirme amaçlanıyor. Bu sebeple zaman zaman 
da işkence sonucu adam öldürülmesine de tanık oluyoruz. 

İşkenceyle öldürülen sanık yargılanıp belki de hüküm alacaktı; fakat, yargı önüne çıkarıl
madan işkenceyle öldürüldüğü için, kamuoyunun vicdanında işkence sonucu öldürülen sanık 
veya zanlı aklanırken, onu işkenceyle öldüren tahkikat memuru değil, mensubu bulunduğu ca
mia, kamuoyu vicdanında haksız hükümlere muhatap olmaktadır. 

Bu sebepten ötürü, adlî zabıtanın kurulması gerekir. Adlî zabıta bilgi, deneyim ve teknik 
koşullarda topladığı delillerle adaleti de hızlandıracaktır. 
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Ceza Muhakemeleri Usulü \asasında yapılacak bir değişiklikle, iddiayla birlikte savun
manın da başlatılması ilkesi benimsenip de, uygulamaya geçilirse, insanlık ayıbı olan işkence 
iddia ve vakaları toptan ortadan kalkar. Ayrıca, savunmanın hazır bulunduğu tahkikat sonucu 
toplanan deliller, mahkemeleri ve yargılamayı daha da süratlendirir. Çok daha önemlisi, ceza 
adaletine olan güveni artırır. 

Sayın milletvekilleri, işkence ve baskıyla delil elde edilmeye çalışıldığı iddia, hatta yargı 
kararlarıyla ispat olunan bir dönem yaşadık. Bu dönemde "Karakoldan kaçtı; kaçıyordu, açı
lan ateş sonucu vuruldu; kafasını duvara vura vura veya asarak intihar etti" şeklindeki gerek
çelerle bir kısım dosyalar kapatılırken, yargıya intikal edip de efrada suimuamde ve suimua-
mele sonucu ölüme sebebiyetten yargılanıp, hüküm alan kolluk mensuplarının sayısı da azım-
sanmayacak derecede büyüktür. 

Değerli milletvekilleri, bu koşullarda toplanan deliller üzerine bina olunan kararlarda ad
lî hata oranı da yüksektir. Üstüne üstlük, zaman zaman adlî tabiplerden duymuşuzdur; "Bana 
getirdikleri sanığa, işkence izleri yoktur diye rapor vereceksin" şeklindeki tehditleri de dikkate 
alacak olursak, adlî hata oranı daha da artar. 

Sayın milletvekilleri, adlî hata, masum insanın hükümlendirilmesidir. Sanığa işkence yap
mak ve adlî tabibe rapor vermeyeceksin şeklinde baskı yapıldığı ve bu söylentilerin zaman za
man da yargı kararıyla ispat olunduğu bir dönemde verilmiş, bu anlayışla toplanmış deliller 
üzerine bina olunmuş mahkemelerden sadır idam dosyalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yüz yüzedir. Tabiî ki, bu insanların tümü adlî hata sonucu hükümlenmiştir demiyoruz; ancak, 
bu dönemde adlî hata oranının yüksek olduğunu söylüyoruz. 

Bu sebeple, Türkiye Büyük Millet Meclisince, mahkemelerce verilmiş ölüm cezalarının ye
rine getirilmesine karar verilmemeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada uygar birçok dev
letin kabul ettiği gibi, idam cezasını ceza mevzuatından çıkarmalı. Eğer ceza mevzuatından 
çıkarmıyorsa -ki biz, idam hükmünün ceza mevzuatından çıkarılmasından yanayız- Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yetkUeri arasından idam hükümlerinin onaylanmasını çıkarmalıdır. 

"Anarşi yükseliyor; Mecliste bekleyen bir kısım dosyalarda infazı gerçekleştirelim" şek
lindeki bir düşünce, bozguna uğrayan bir komutanın esirleri öldürmesine benzer ki, bunu, bu 
Meclis yapmamalı. Bu anlayış, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüceliğiyle bağdaşır bir anla
yış ve ona yakışır bir davranış olamaz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, idamların infazını değil, arz ettiğim 
örneklerdeki sebepler sonucu doğan adlî hataların telafisi için kapsamlı bir genel affı konuş
malıdır. 

Değerli milletvekilleri, çıkarılacak genel bir af, bir kısım politikacıların söylevlerinde, bir 
kısım savcıların iddianamelerinin giriş kısımlarında yazıldığı gibi, anarşinin yeniden güçlen
mesine değil, sosyal bir barışa hizmet edecektir. 

Delil toplama ve yargı organlarının bir kısmının kuruluş biçimi ve adaleti toplumu tatmin 
etseydi, af, savunulacak bir olay olmaktan çıkardı; çünkü itibar görmezdi. Bugün kapsamlı 
bir af, tutuklu ve hükümlüler ile yakınlarının dışında, toplumun önemlice bir bölümü tarafın
dan da sosyal barışın sağlanacağı gerekçesiyle savunulmaktadır. 

Bir kısım kolaycı politikacılarla savcılar, 1803 sayılı Af Yasasından istifade ile tahliye olan 
sanıkların yeni suç örgütleri kurmak suretiyle anarşiyi yeniden körüklediklerini ifade etmekte
dirler. 
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Bıı sav doğru değildir. Devlet arşiv ve istatistikleri... 
ALt PINARBAŞI (Konya) — Mağdurları nasıl koruyacağız? 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Eğer konuşmamı dinlemiş olsaydın, bir masumun kurta

rılması bakımından, adlî hatalardan bahsetmiştim. Ceza hukukunun temel prensiplerinden bir-
tanesi, "bir masum mahkûm olacaksa, 100 eşkıya dağda gezsin" şeklindedir. O bakımdan.. 

ALt PINARBAŞI (Konya) -— Mahkemeden geçiyor, tashihi karardan geçiyor. 
BAŞKAN — Sayın Pınarbaşı, lütfen hatibi rahat bırakalım. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — O zaman ben konuşmamı bitirdikten sonra, aksi görüşü 

mensubu bulunduğunuz partinin Hükümetine bildiriniz, Sayın Bakanımız da bu hususta ce
vap verirler efendim. 

Bu sav doğru değildir. Yani, devlet arşiv ve istatistikleri elinizdedir. Kolayca bir incelemey
le, 1803 sayılı Af Yasasından istifayle tahliye olup da yeniden suça katılanların sayısının olduk
ça az olduğunu göreceksiniz. Üstelik bu kişiler, suça katılmama duyarlılığı bakımından, nor
mal yaşamını sürdüren insanlardan daha da hasastırlar. 

Anarşinin sebebi af değil, toplumdaki işsizlik, eğitimsizlik, haksız kazanç sağlama, vur
gun, adaletsizlik, özgürsüzlük gibi siyasal ve sosyal sebeplerdir. Anarşiyi ortadan kaldırmak 
istiyorsak, önce bunları ortadan kaldıralım. Göreceğiz, anarşik eylem olarak nitelendirdiğiniz 
bu olaylar büyük oranda çökecektir. Bizatihi anarşizm ise, sosyolojik bir hastalıktır; millî ge
lirden yüksek derecede pay alan toplumlarla, yukarıda saydığım sorunlarını çözmüş toplum
larda da görülmektedir. Bu da kolay kolay önlenemez. Çünkü, anarşizm, zaman zaman terör, 
zaman zaman da başka bir biçimde kendisini gösterir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce, kısaca, avukatlık mesleği, sorunları, adlî 
sicil, Yargıtayın iş hacmi ve zaman zaman kamuoyunun gündemini oluşturan cezaevleri sorun
larına da değinmek istiyorum. 

Avukatlık mesleği, savunmanın kutsallığı ilkesi çerçevesinde korunmalı, bağımsız bir bi
çimde gelişip kurumlaşmasına yardımcı olunmalıdır. Bu cümleden hareketle Adalet Bakanlığı 
barolardan elini çekmelidir. Savunmayı aktif hale getirecek, sanığa, tanığa doğrudan soru sor
ma, gerektiğinde delil toplama, Usul Yasasında belirli kıstaslara bağlanarak yerleştirilmelidir. 

Maliye, noterlere vekâlet yevmiye numaralarını bildirme yükümlülüğünü getirdi. Adalet 
Bakanlığı da savunma mesleğinin sorunları bakımından, savunma üyelerinin, avukatlık mes
leğini icra edenlerin çalışmaları sırasında bir kısım giderlerini de gider hanesine yazma hakkını 
müdafaa etmelidir diye düşünüyorum. 

Adlî sicilin bilgisayara geçtiğini duyduk ve sevindik. Bakanlık, bir düzenleme ile, zaman 
aşımı sebebiyle adlî sicildeki sabıka kaydının, müracaata gerek kalmadan silinmesi esasını ge
tirebilir. Süresi dolan ve sicilinde kayıt bulunan kişiyi devreden çıkararak mahkemeye müraca
atı adlî sicil kurumu yapar; bunu rahat bir şekilde sağlayabilir.. 

M. NECAT ELDEM (istanbul) — O kanun tasarısı gündemde. 
VEDAT ALTUN (Devamla) — Eski Adalet Bakanımız bununla ilgili kanun tasarısının 

gündemde olduğunu belirttiler; bundan sevinç duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Yargıtayın iş hacmim -adliye ile ilgili olsun, olmasın- bilmeyen yok. Bir düzenleme ile yeni 

daireler kurulabileceği gibi, heyet sayıları da artırılabilir. 
Tetkik hâkimliği daha da geliştirilmelidir. Hâkimler ezilmemelidir. Bu önlemler, bu mües

seselerin yıpranmasını önlemek bakımından geciktirilmemelidir. Yargıtayın iş hacmini düşüre
cek, adlî camianın kabul edilebileceği başka önlemler düşünülmelidir. 
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Değerli milletvekilleri, zaman zaman Türkiye'nin gündemini işgal eden cezaevleri sorun
larıyla ilgili düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. Yıllarca avukatlık yapmış bir arkadaşınız 
olarak, cezaevinde yaşayan insanların, tutuklu veya hükümlülerin, psikolojik yapısını da -karınca 
kararınca- bildiğini sanan bir arkadaşınız olarak bir tespitimi sunmak istiyorum. Tutuklu ve 
hükümlülerin de bir insan olduğu, her insan gibi, onların da korumakta özen gösterdikleri, 
tutuklu ve hükümlü olmaları sebebiyle daha da önem verdikleri, bir onurlarının olduğu anla
yışı ile kendilerine yaklaşılırsa, cezaevlerindeki sorunların büyük bir bölümünün ortadan kal
kacağına inanmaktayım. 

Tüm cezaevlerinde aynı yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim anlayışlarında-
ki farklılıklar, cezaevlerinde tepkiye neden olmaktadır. Bakıyoruz, bir cezaevinde tepki var, 
diğerinde yok. Mesela, tepki olan cezaevinde müvekkillerimiz var, kendisiyle görüşüyoruz, di
yor ki: "Benim mektubum bir aydan beri dış güvenlikte, haftalık dergim iki aydan beri iç gü
venlikte bekletilmektedir." 

Bunlar, keyfî davranışlardır; bunlar, cezaevi yönetimlerinin keyfî davranışlarıdır. 
Uzun süre tek tip elbisede ısrar edildi; daha sonra kaldırıldı. Cezaevindekiler sivil elbiseye 

kavuştuktan sonra firar mı ettiler? Firar etmek isteyenler, tek tip elbise döneminde firar etme
diler mi? Tek tip elbisede direnilmesi de anlayışlı bir davranış değildir. Bu, disiplin ve kolay 
yakalama gerekçesiyle izah olunamaz. Hükümlülerden de tek tip elbise kaldırılmalıdır. 

Haklarında yoğun şikâyet bulunan cezaevi görevlileri özenle takip olunmalıdır. Tutuklu 
ve hükümlüleri keyfî olarak sıkıştırıyorlarsa, derhal yerleri değiştirilmelidir. Aksi halde, "ikti
dar, sıkıştığında, kamuoyunun gündemini değiştirmek için cezaevlerini ısıtıp ısıtıp sunmaktadır" 
suçlamasından kurtulamazsınız. 

Bize rağmen kabul edilecek olan 1991 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin, adlî camiaya, Tür
kiye'ye ve ülke halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alttın. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin, buyu

run efendim. 
SHP GRUBU ADINA AHMET ERSİN (izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Grubumun görüşlerini sunmaya devam ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, elbette ki, her milletin yaşamında onu yönlendiren, toplumu teme

linden etkileyen, yeni ufuklar açan, etkisini sonsuza dek sürdürecek olan onur verici olaylar 
vardır. Atatürk'ün önderliğinde ve milletle bütünleşerek yürütülen Kurtuluş Savaşı ile, siyasal, 
sosyal ve eğitsel alanda gerçekleştirilen devrimler, ulusumuz için işte bu tür nadide değerler 
taşıyan olaylardır. 

Kurtuluş Savaşından bu yana, Türkiye'de köklü yapısal değişiklikler olmuştur. Bu yapısal 
değişikliklerin en büyüğü, önemlisi, hukuk devrimidir; çünkü hukuk, genelde bir dünya görü
şünün; ama özelde de bir ülkenin hem temeli, hem çerçevesidir. Atatürk, toplumumuzun uy
gar milletler arasında layık olduğu yeri alabilmesinin ön koşulu olarak, hukukun, dine ve yaz
gıya dayanan inanç düzeninin kurum ve kurallarına değil; akla, çağdaş bilime ve yaşama da
yandırılması gerektiğine inanıyordu. Devrimlerin en yüce kurumu olan cumhuriyetin, modern 
devlet kavramı ile bağdaşabilecek laik yasalara ihtiyacı olduğunu biliyordu, iftiharla ve şük
ranla belirtmeliyim ki, yargıçlarımız, bu ilkenin ışığı altında Atatürkçü çizgide bir Türk huku
ku meydana getirme güçlülüğünü gösterebilmişlerdir. 
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Hiçbir hukuk düzeni, tüm hukuk kurallarını çözdüğü, çözünmeyebildiği iddiasında bulu
namaz. Yasa koyucunun hiç düşünmediği, düşünemediği yeni bazı durumlar ortaya çıkmış ola
bilir. Her şeyde olduğu gibi, gene insan yapısı olan yasaların da bünyesinde çeşitli hatalar, ek
siklikler bulunabilir. Bazı yasalar günün koşullarının çok gerisinde kalabilir, eskiyebilir, işte, 
marifet, beceri, bu eskiyen, çağın, gelişmenin gerisinde kalan yasaların değiştirilerek, zamana 
uydurulması ya da tümüyle kaldırılmasıdır. Marifet, zamanla bütünleşebilen çağdaş yasaların 
hayata geçirilmesidir. 

Anayasanın, mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138 inci maddesine, hâkimlik ve sav
cılık güvencesini düzenleyen 139 uncu maddesine rağmen, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunu düzenleyen 159 uncu maddesi, Anayasanın konu ile ilgili diğer iki maddesiyle çelişmekte 
ve yargının bağımsızlığını, yargıcın güvencesini ortadan kaldıran, yürütmenin kontrolüne so
kan hükümler taşımaktadır. 

Benden önce konuşan arkadaşım söyledi, ancak tekrar etmek zorundayım ki, Adalet Ba
kanının kurula başkanlık etmesi ve Sayın Bakanlık Müsteşarının da kurulun doğal üyesi olma
sı, yargıyı, yürütmenin etkisine sokan önemli etkenlerdir. Ayrıca, bu kurulda görev yapacak 
olanların, Yargıtay Genel Kurulu ile, Danıştay Genel Kurulunca seçilenler arasından Cumhur
başkanınca atanması da, yargı bağımsızlığını etkileyen düzenlemelerdir. Çünkü, Cumhurbaş
kanı da, yürütmenin en tepesindeki kişidir. Üstelik Sayın özal gibi birisinin elinde bu tür yet
kilerin nasıl kötüye kullanıldığını, Anayasa Mahkemesine yapılan iki atamada gördük: Başba
kanın sayın eşi ile, tarikatçı olduğunu inkâr etmeyen ve üstelik hukukçu da olmayan bir kişi
nin, kişisel kaprisler uğruna bu saygın ve yüce mahkemeye atandıklarına tanık olduk. Rejimin 
bu ciddî ve güzide kurumunu Nakşileştirme, eş dost arpalığı yapma ve sulandırma girişimleri, 
çabaları vardır. Bu durumun, yargının tüm kurum ve kurullarında da gerçekleştirilmesi tehli
kesine karşı uyanık olunmalıdır. 

Esasen, yoğun bir şekilde sürdürülmekte olan yozlaştırma, sulandırma ve arabeksleştirme 
girişimlerine karşı direnmek, devletin ve rejimin en ciddî ve saygın kurumlarının başta gelen 
görevleri haline gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her ülkede, yürürlükteki hukuk, adalet kavramıyla bağ
lantılı olarak oluşur; bu bağlantı, düzenle birlikte bütünleşir. Sadece düzen kaygısına sapla
nan, toplumsal barışı ve dengeyi, salt, istikrar ve disiplinde arayan bir kurallaşmanın, toplum
sal ilişkileri düzenlemeye yeterli olmayacağı, deneysel olarak saptanmıştır. Adalet fikrini ve içer
diği öğeleri dışlayan, bunlara önem vermeyen bir pozitif hukuk düzeninin yalnız eksik değil, 
aynı zamanda da yetersiz olacağı kuşkusuzdur. 

Bu nedenle, yasama işlevinin hukuk kurallarını koyarken, bunun adaletli bir kural olma
sına özen gösterilmesi zorunludur. Ceza Yasamızda, toplumsal barışı sadece disiplinde arayan 
maddeler halen yürürlüktedir. Demokrasiyi tam özümsemiş ülkelerde, toplumsal barışı baskı 
ve ceza yöntemlerine bağlayan normlara sığınarak sağlama yöntemleri, ülkeyi sonunda karga
şaya götürür. Çağlar boyunca insanoğlunun düşüncesinden ötürü cezalandırılması, hiçbir reji
mi, hiçbir kişiyi berhudar etmemiştir. Eğer, insanların düşünceleri dikta yanlısı normlarla, hatta 
diktatörlerce susturulsaydı, dirençleri kırılabilseydi, bugünkü çağdaş dünya oluşamazdı. Yıllar 
önce, dünya dönüyor diyeni yok etmek dünyayı durdurmamıştır. Bu nedenledir ki, Türk Ceza 
Yasasındaki 141, 142 ve 163 üncü maddeler ve buna benzer, düşünce ve inanç ö/gürlüğünü kı
sıtlayan tüm antidemokratik hükümler, hiç vakit geçirilmeden kaldırılmalıdır. 
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Düşünüyor diye, ama yönetenlerin, dilediği şekilde düşünmedi diye hapishanelere tıkılan 
binlerce kişi, çıkarılacak bir siyasî genel afla, derhal serbest bırakılmalıdır. Biz ancak o zaman 
toplumsal barışı sağlamış oluruz. 

Ülkemizde hukuk, hiçbir zümre veya grup lehine çığırından çıkarılmamalıdır. Anayasa
mızda bir ucube gibi duran, bir dönemi perdeleyen, saklayan, o dönemde yapılan haksızlıklara 
şal örten, darbeleri, darbecileri koruyup kollayan, bundan sonra da aynı yolda yürümek iste
yebilecek maceracıları yüreklendiren, heveslendiren geçici 15 inci madde hemen yürürlükten 
kaldırılmalıdır ve 12 Eylül'ü yapanlar yargı önüne çıkarılmalıdır. 

Yine 12 Eylül sonrasında çıkarılan ve halen dahi yurttaşlarımızı mağdur etmekte olan ve 
Sultan IV üncü Murat'ın içki yasağına benzeyen, keyfî ve üstelik Anayasaya aykırı olan yasa
lar derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. Hem Anayasa ve hem de Anayasaya aykırı yasalar, aynı 
zamanda ve birlikte yürürlükte olamaz. Demokrasimiz, bu çelişkiden, bu komediden arındı
rılmalıdır. 

Bu ülkede her insan dil, din, ırk ayırımı gözetmeksizin, kendi anadili ile konuşabilmeli, 
yazabilmeli, bu doğal hakkını kullandı diye insanlarımız suçlanmamalı, cezalandırılmamalı
dır. Bir sanatçının kendi anadiliyle söylediği türküyle coşup oynayan içişleri Bakanı serbestçe 
dolaşırken, sanatçının gözaltına alınıp takibata uğraması gülünçtür. İsteyen türküsünü söyle
sin, isteyen oynasın. Anadile, kültüre yasak konamaz. 

Israrla belirtmek zorundayım: ölüm cezası mutlaka kaldırılmalıdır. Çağdaş ülkeler, insa
nı öldürerek cezalandırmayı, çağın dışına itmişlerdir. Üstelik, bu cezalarda geriye dönüş, hata
nın telafisi de mümkün değildir. Nitekim, geçmişte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan'ın bir inat uğruna ve boş yere .idam edildikleri, karara muhalefet eden yargıcın yıllar son
raki açıklamalarından anlaşılmaktadır. Keza yine, rahmetli Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun, 
mevcut yasal düzene uymayan davranışları varsa bile, ancak görevi ihmal gibi bir suçla yargı
lanmaları gerekirken, bu devlet adamlarının idam edildiklerini biliyoruz. 

Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın, hâlâ vicdanları sızlatan böyle acıları, yanlışları, ayıbı 
bu topluma yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bugün dahi Yüce Mecliste onay bekleyen bazı 
idam cezaları hakkındaki tereddütler, hatalar dile getirilmektedir, tdam cezaları, bu sakınca
ları nedeniyle, tez elden, yasalardan çıkarılıp, tarihin çöplüğüne atılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan hazır bulunmadığına göre, Hükümetin 
dikkatini çekmek istediğim bir konu var. Bilindiği gibi, 12 Eylül öncesi adlî ve idarî yargıda 
görev yapan yargıçlar ve savcılar birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere üç gruba 
ayrılmışlardı. 12 Eylül sonrası ise, ikinci ve üçüncü sınıflar aynen korunmuş olmakla birlikte, 
birinci sınıftaki yargıç ve savcılar birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilenler 
olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Bu ayırımla birlikte, malî statülerinde de farklı uygulamalar 
getirilmiştir. 

12 Eylül öncesi, hepsi aynı statüye tabi olan hâkim ve savcılar arasında, sonradan getirilen 
yasal düzenlemelerle parasal bir eşitsizlik yaratılması, aleyhine değişiklik yapılanların çalışma 
şevklerini önemli ölçüde azaltmıştır. Edinilen bilgilere göre, adlî ve idarî yargıda yaklaşık 1 
900 kadar birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen yargıç ve savcı vardır. Bunların parasal du
rumlarının düzeltilmesi, bütçeye önemli bir yük getirmeyeceği gibi, bu görevlilerin, hem çalış
ma şevklerini artıracak ve hem de zorunlu emeklilik yaşı sınırına kadar, mesleğe bağlı kalma
larına yardımcı olacaktır. 
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Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilmek ve bakanlık müsteşarlığı, müsteşar yardımcılık
larına ve genel müdürlüklere atanmak, her yargıç ve savcı için bir onurdur. Bunu kimse göz 
ardı edemez. Ancak.bu görevlere gelenlerle, kadro yetersizliği nedeniyle bu görevlere geleme
yenler arasında parasal farklılıklar meydana getirmek, ayrı bir haksızlık oluşturmaktadır. Do
layısıyla, kadro yetersizliği nedeniyle bu görevlere gelme imkânı olmayanlara da bu maddî ola
naklar sağlanmalıdır. Bu nedenlerle, birinci sınıf hâkim ve savcılarla, birinci sınıfa ayrılmala
rına karar verilen hâkim ve savcıların maaşları arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması ve 
ek göstergelerinin yeniden düzenlenerek, birbirlerine uygunluk sağlanması gerekir. Bunun için 
yasal düzenlemelerin yapılmasında zorunluluk vardır. 

Bu arada, arkadaşım da söz etti; ama, konunun önemi bakımından ben de değinmek ge
reğini duyuyorum: Her gün artan fiyat ve zamlarla enflasyonun bir ejderha olduğu günümüz
de, yargı erkini yerine getirip, toplumda adaleti sağlamaya canları pahasına uğraş veren yargıç, 
savcı ve adlî personelin ekonomik durumları gün geçtikçe bozulmaktadır. Günlük geçim sıkın
tısı içinde bulunan, onurlu mesleğine uygun yaşam koşulu olmayan insanlardan adalet bekle
mek, hayal olabileceği gibi, bu mesleğe rağbetin artması da beklenemez. Yargıç ve savcıları 
her türlü geçim sıkıntısından azade, özgür ve bağımsız bir duruma getirmek zorunludur. 

Yürürlükteki hukuk, ne kadar karmaşık, ne kadar eskimişse, bir başka anlatımla, top
lum, hukuksal çerçeveyi ne kadar çabuk aşıyorsa, yargısal faaliyete, yani iyi bir uygulamaya 
duyulan ihtiyaç da o kadar fazla olur. Gerçek adaleti, dolayısıyla bir milletin kaderini hukuk 
normlarının değil, insanların dağıttığı ve belirlediği asla unutulmamalıdır. Bu insanlarımız, 
yargıçlarımızdır. 

En mükemmel bir yasa, kötü bir uygulayıcı yüzünden yıkıntılara neden olabilir. Adalet 
yoluyla, yargıç eliyle yapılan haksızlıklar ise, diğer kamu görevlilerinin işlediği haksızlıklardan 
daha korkunç, açtığı yara daha derindir. Bu bakımdan, yargısal faaliyetin, diğer kamu görevli
leri arasında seçkin bir yeri vardır. 

Hukuku gerçek kılmak ve adaleti gerçekleştirmek için, yılmadan, usanmadan çaba göste
recek, bilgili, ahlaklı ve vicdanına bağlı erdemli yargıçlar, sadece milletin değil, devletin de gü
vencesidir. Böylesine ağır ve ulvî görevlerle donatılmış bu yargıçlarımıza, hükümet bu bütçeyle 
ne verebilmiştir? Artan hayat pahalılığıyla, verilen maaşla, yargıçlar geçim sıkıntısına düşürül
müştür. Ekonomik sıkıntının getirdiği sarsıntı, yargıçlık mesleğine cazip olmaktan çıkarmış, 
kadroların boşalmasına neden olmuştur. Bu boşalmaların sonucunda da, yargılamanın yavaş 
işlediği, adaletin çok geç tecelli ettiği, her yıl tekrarlanan önemli bir sorun olmuştur. Yargıçla
rın maddî açıdan karşılaştıkları güçlükler, giderek çok büyük boyutlara varmıştır. Hoyrat ser
vetlerin, her türlü değer yargısını ortadan kaldırdığı; aile holdinglerinin, devlet hazinesini yağ
maladığı; batık kredilerin, bütçenin neredeyse yarısına ulaştığı bir ortamda, yargıç ve savcıları
mızın aldığı ücret, gerçekten onur kırıcı olmaktadır. 

Yargıç açığı, ehil personel azlığı, adliyelerin kifayetsiz ve sağlıksız yapılarda görev yapma
ları nedeniyle, davaların yıllarca uzaması, insanların istemeye istemeye haksızlığa katlanmala
rına veya pek çok haklarından fedakârlık yaparak sulh olmalarına neden olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bağımsız yargı mahkemelerinde, savunma mesleğine 
de değer verilip, güçlendirilmelidir. Çünkü, savunma makamı olmadan mahkemenin unsurları 
teşekkül etmez. Savunma görevini yapan avukatlar ve barolar üzerinde Adaet Bakanlığının 
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vesayeti artık kaldırılmalıdır. Avukatların yargılamada etkinlikleri artırılmalı, daha çok yetki 
vermek suretiyle, savunmaya değer verilerek çağdaş bir çözüme ulaştırılmalıdır. Avukatların, 
tutuklu veya hükümlü müvekkilleriyle olan görüşmelerinde, başlarında kimsenin bulundurul
maması, mesleğe olan güveni sağlayacaktır. 

Arkadaşım belirtti, ancak tekrar belirtmek zorundayım; cezaevlerindeki yaşam koşulları
nın insanca olmadığı, artık herkesin bildiği, kabul ettiği gerçeklerdendir. Ceza ve infaz kurum
ları, suç işleyenleri ıslah etmekten çıkmış, aksine, suç ve suçlu üreten müesseseler haline dö
nüşmüştür. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin muhatap oldukları muamele, insan onu
ruyla bağdaşır nitelikte değildir. Bu nedenle, cezaevleri koşullarının, insan hakları çerçevesin
de iyileştirilmesi gerekir. Ayrıca, cezaevi personelinin, özel eğitimlere tabi tutularak yetiştiril
melerinde büyük yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, adalet hizmetlerinin tüm hizmetlerden daha hızlı, daha seri, daha 
verimli ve isabetli bir şekilde görülmesi temel ilkedir. Adalet hizmetlerinin, bugüne değin, bu 
ilkenin gereklerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü söylemek mümkün değildir. Bu da, adalet 
hizmetleri için sağlanması düşünülen imkânlarla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağla
nan imkânların karşılaştırılmasıyla hemen kendini göstermektedir. 

Birçok kamu kuruluşu lüks içindeyken, yargı ve adlî teşkilat, idarî binaların ve başka ku
ruluşların bir köşesine sıkıştırılmış durumdadır. Eksik malzeme ve parasızlık, çalışanların mo
ralini ve çalışma şevkini önemli ölçüde kırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir şekilde yeterli olmadığım düşündüğüm bu bütçe ile, yargı
nın ve yargı camiasının sorunlarına çözüm getirilmeyeceğine inanıyoruz. Ancak, her şeye kar
şın, bütçenin, yargıya ve yargı camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Cavit Erde-

mir'de. 
Buyurun Sayın Erdemir. 

DYP GRUBU ADINA H. CAVtT ERDEMİR (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; konuşmama başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

1991 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu olarak görüşlerimizi, 
adalet kavramı üzerinde durarak arz etmeye başlayacağım. 

Adalet, hakkı belirleyen, haksızlığı gideren ve suçların karşılığını uygulatan yüce bir he
def, yüce bir amaçtır. Adalet, toplumun temelidir; adalet, mülkün temelidir. Adalet duygusu
nun yerleşmediği ve gerçek kâmil manada tatbike konulmadığı toplumlar, maalesef bir zafiyet 
içinde bulunurlar ve bulunmaya da mecburdurlar. 

Kısaca belirtmeye çalıştığımız bu yüce hedef ve duygu, bu görevin önemini çok açık bir 
şekilde sergilemektedir. 

1982 tarihli Anayasa, devletimizin sistemini, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde çok açık ve ke
sin çizgilerle belirtmiştir. Bu sistem, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır ve bu sistemle yargı yet
kisi, Türk Milleti adına, bağımsız mahkemelere verilmiştir. Adaletin dağıtılması görevi, yargı 
organlarına verilmiştir. 

Toplumdaki barış, fert ve toplumun huzuru, yargının adaleli gerçekleştirmedeki başarısı 
ile paralellik ar/ eder. Yargı, fert ve toplumun güven içinde sığınacağı bir sığınak; tepki ve 
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sıkıntıları patlama noktasına gelmeden, hukuk kuralları içerisinde yumaşatan, çözen bir dev
let gücüdür. Bugün Türk toplumu büyük bir sancı çekmektedir. Bu sancılar, yıllardan beri sü
re gelen çalkantıların maalesef halen daha meyvelerini verememiş olmasının neticeleridir. Ne
dir bu sancılar? Neyin özlemi içerisindedir Türk toplumu? Türk toplumu, bir hukuk devleti 
olabilmenin özlemini çekmektedir. Ülkemiz nasıl yönetilmelidir? Bu sorunun tek ve tartışıl
maz bir cevabı vardır: Ülkemiz hukuk üstünlüğü egemen kılınarak yönetilmelidir. Türk toplu
munun her ferdi, bu ilkenin ülkemizde yerleşmesi, devletin bütün organlarını bağlayıcı bîr güç 
olması, toplum için vazgeçilmez bir yaşam tarzı olmasına çalışılır. 

Anayasayı bir defa ihlal etmenin bir mahzur teşkil etmeyeceğini söyleyen bir zihniyet, bır-
gün, maalesef devletin en üst kademesinden başlayarak, devlete hâkim olmuştur. 

Yasama organının görevlerinin, iktidar çoğunluğunun tasarruflarıyla, yürütme organına 
devredildiği gözlenmektedir. Bu tasarruflar cümlesinden olmak üzere, kanun kuvvetindeki ka
rarnameler tatbikatı artmış ve böylece, yasamanın devredilmezliği büyük yaralar almıştır. Bu
gün âdeta, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi içerisinden çıkardığı ve görevlendirdiği hükü
meti denetleyemez duruma sokulmuştur; hatta, bir bakıma, yürütmenin emrinde bir anayasal 
kuruluş haline fiilen gelmiştir. Keza, yürütme organının görevlerinin de, açığa imza atmış Ba
kanlar kurulu üyelerinin bile haberdar olmadığı, hatta çoğu zaman basından öğrendiği tasar
ruflarla kullanıldığını duymaktayız ve görmekteyiz. 

Görev ve yetkileri Anayasada tadadî ve tahdidi olarak sayılmış olan Cumhurbaşkanlığı 
makamının da, kasıtlı ve yanlış yorumlarla, yürütme organına ortak ve hatta sahip kılınmak 
istendiği ve hatta dolaylı yollarla Yasama organına dahi müdahalede bulunulduğu bir gerçek
tir. Bu uygulama ve davranışlar, Anayasanın fiilen tadili görünümünü yaratmış, kuvvetler ay
rılığı ilkesi, yine fiilen bir kenara itilmiş, Cumhurbaşkanlığı makamı, yasama, yürütme ve yar
gının üstünde bir duruma sokulmuş ve hatta üçünü de kavramanın çabaları içine sokulmuştur. 
Çok daha değişik bir özellik ve önem arz eden yargı bağımsızlığına dolaylı yollarla el atılmış; 
yargı ve yargı bağımsızlığı zedelenmiştir. 

Gerek 1961 Anayasasının ve gerekse 1982 Anayasasının başlangıç bölümlerinde veciz slo
ganlarla, Anayasanın sahibinin ve teminatının millet olduğu yazılmışsa da, bunların hepsi söz
de kalmış ve birer slogan olmaktan öteye gidememiştir. 

Demokratlık ve sivillik bir ruh meselesidir. Askerî yönetimden hayat bulanların ve ona 
karşı olan tepkiyi kullanarak, bu tepkiden istifade ederek geldikleri iktidar mevkilerinde, maa
lesef sivilleşemediklerini görmekteyiz. Demokrasi, hukuk devleti tek adamlığı reddeder. De
mokrasiyle tek adamlığın bir arada bulunması, kaynaşması mümkün değildir. Her geçen gün 
yapılagelen tatbikat ve tasarruflarla, kuvvetler ayırımı ilkesinin bir kenara itilerek, iktidarın 
bir merkezde toplanmaya çalışıldığı görülmekte ve bu suretle çoğulcu parlamenter demokrasi 
büyük, onarılmaz yaralar almaya devam etmektedir. 

Tarihçilerin ve anayasa hukukçularının birleştikleri değişmez görüşleri, hukuk devleti ve 
hukukun üstünlüğü açısından ele almakta üstün faydalar olduğu inancındayız. Bu görüşlerde, 
iktidarın sadece bir merkezde toplanmasının, demokrasi ve kişi hak ve özgürlükleri bakımın
dan büyük tehlike taşıdığı; tahakküm rejiminin, daima iktidar ve salahiyetin mahdut birkaç 
elde ve başta toplanmasından doğduğu; bir noktada toplanan ve kabına sığmaz bir hal alan 
kuvvetin, daima hakkın ve hürriyetin en büyük düşmanı olduğu; bu kaidenin demokrasilerde 
bir istisna teşkil etmeyeceği; bu tehlikeyi önlemek ve tedbir almak, vatandaşın hak ve hürriyet-
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lerini garantiye bağlamak ve bunun için teminat müesselerinin kurulmak zorunda olduğunu; 
bu cümleden olarak, kuvvet ve salahiyetlerin bir elde toplanması yerine, bölünüp birbirine karşı 
birer muhtar organ şekline konulması gerektiğini, yani kuvvetler ayrımı ilkesinin kabul ve tat
bik edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. 

Hukuk devleti kavramı, hukuk devleti ruhu, hukukun bile bizatihi üstünde ayrı bir kül
türdür. Bu kültürden mahrum olunduğu sürece, hukuk devleti kavramını yakalamak, huku
kun üstünlüğü kavramını yakalamak, hukuk devletini yakalamak mümkün değildir. 

Adaletin temini ve dağıtımı, kişi hak ve hürriyetleri ve hukukun üstünlüğünün sağlanma
sı ve korunması, devletin temel görevlerindendir. Hukukun üstünlüğü kavramı, kanunların uy
gulanmasından öte, hukuka uygunluk şeklinde bir muhteveya sahiptir. Gerçek hukuk devleti, 
hukukun üstünlüğünü kabul eden temele dayanır. Devletin meşruluğu da, hukuk devletinde, 
hukukun üstünlüğüne bağlılık derecesiyle ölçülür. Ülkemizin adalet sorunları da, ancak huku
kun üstünlüğüne dayanan hukuk devletini tesis ettiğimiz ve koruyabildiğimiz ölçüde çözüme 
kavuşabilir. 

Yukarıdan beri arz etmeye çalıştığımız sorunlarımızın, sıkıntılarımızın temelinde, huku
kun üstünlüğüne dayanan hukuk devleti arzularımızın ve sancılarımızın temelinde, Anayasa 
sorunumuzun bulunduğu bir gerçektir. 

Siyasî rejimlerin devamlılığı, anayasaların toplum ihtiyaçlarını karşılamasına bağlıdır. Ül
kemizde anayasalar, kabullerinden önceki döneme duyulan tepkiyle yapılarak, normal dönemler 
için uygun olmayan kaideler getirmişlerdir. 

Çok partili hayata geçtiğimizden beri, anayasalarımızın toplum yapısına uyup uymadığı 
ve ondan gelen istekleri karşılayıp karşılamadığı daima tartışılagelmiştir. 1924 Anayasasının, 
bilhassa 1945-1960 tarihleri arasındaki tatbikatı, bu Anayasanın demokratik rejimin temelle
rinden biri olan devlet ile kişi, yönetenler ile yönetilenler; siyasî sistem ile sivil toplum ve siyasî 
iktidar ile muhalefet arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde; devlete, yönetenlere, siyasî siste
me ve siyasî iktidara ağırlık verdiği ve kişiyi: yönetilenleri, sivil toplumu ve siyasî muhalefeti 
teminatsız bıraktığı şeklinde eleştirilerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu eleştirilerin doğruluğu 
bugün meydandadır. 1961 Anayasasının uygulaması sırasında ise, bu Anayasanın tam aksine, 
kişiye, yönetilenlere, sivil toptuma ve siyasî muhalefete öncelik verdiği ve devletin zayıfladığı, 
yönetenlerin yetkilerinin yetersiz hale geldiği, sivil toplumun siyasî sistemle ilişkisini kaybettiği 
ve bir kısım muhalefetin siyasî iktidara karşı çıkarken, toplumsal ve siyasî temelleri yıkma eği
limi gösterdiği iddia edilmiştir. Bu iddialar sonrasında, 1961 Anayasası 1971 yılında bazı önemli 
değişikliklere uğramışsa da, bu değişiklikler devlet organlarının ahenkli işleyişini ve bazı ciddî 
zorlukların çıkmasını önleyememiştir. 

Doğru Yol Partisi olarak inancımız, bu zorlukların; ancak halka başvurmak suretiyle çö
zülebileceği, halkın çareyi başarı ile bulabileceği ve bu zorlukların bir askerî müdahaleye ge
rekçe sayılmasının asla mümkün olamayacağı yolundadır. Bir askerî müdahaleden doğan 1982 
Anayasası ise, siyasî hayatımızı yeniden ters yöne çevirmiş ve devletin, kişi; yönetenlerin yöne
tilenler, siyasî sistemin sivil toplum ve siyasî iktidarın muhalefetin üzerine çıkmasına sebep ol
muştur. 

Bütün bu uygulama ve tecrübeler göstermektedir ki, kişi ile devlet, yönetilenler ile yöne
tenler, sivil toplum ile siyasî sistem, siyasî muhalefet ile iktidar arasında bir türlü dengeli ilişki
ler kurulamamıştır. Bunun sebebi ise, bu unsurların her iki tarafının da toplum için ihmal 
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edilmeyecek şekilde bir ehemmiyet ve ağırlığa sahip olduğunu unutmamız; meseleleri, çözüp, 
hal tarzına bağlarken bu unsurlardan birine, diğerine göre daha fazla ağırlık vermemizden doğ
muştur. 

Çağdaş bir anayasal çoğulcu toplum olmanın siyasî sistem açısından bazı evrensel ve vaz
geçilmez esasları vardır. Anayasal çoğulcu bir toplumda devlet ve devlet adına yetkilendirilen 
yöneticiler, kişi veya vatandaşlardan olan sivil toplum karşısında bazı sınırlamalara tabidirler. 
Kişi, "tnsan hakları" denilen temel haklara sahiptir. Kişinin temel haklarına devletin riayetini 
sağlayabilmek için, devlet ve onun adına yetkilendirilen yöneticiler hukukla bağlıdırlar. Devle
tin yetkileri aynı kişi veya zümrede toplanamaz. Bu sebepten dolayı kuvvetler birbirinden ay
rılmalıdır. 

Devlet, üç temel görevi; yasama, yürütme ve yargı görevini yerine getirir. Yargı görevinin 
yasama ve yürütme görevinden ayrılması, devletin hukukla bağlılığının teminatıdır. Esas, bu 
Uç görerevin birbirinden ayrı olması ve fakat her birinin devletin bütünlüğü çerçevesinde birbi
riyle uyumlu bir biçimde yürütülmesidir. Anayasal çoğulcu bir toplumda kişiler kanun karşı
sında eşittirler. Devlet, anayasal çoğulcu bir sistemde toplumun rızası üzerine kurulur. Ancak 
bu şekilde devlet ile sivil toplum arasında uyumlu ilişkiler kurulur ve sivil toplumun devlet 
üzerinde üstünlüğü sağlanır. Anayasal çoğulcu siyasî sistemlerde devlet, kişinin ve sivil toplu
mun refahı ve kişilerin kendi maddî ve manevî varlıklarını şerbetçe geliştirebilmeleri için var
dır. Laik devlet ve sosyal devlet ilkeleri bu anlayıştan doğar. 

1982 Anayasası, devleti güçlendirmenin yöntemini, vatandaşı siyaset ve hukuk açısından 
devletin dışına çıkarmakta bulmuştur. Türk toplumunda bugün müşahede edilen, siyasete kar
şı ilgi azalışı, aslında, vatandaş sıfatıyla devlete sahip olma hakkının geriletilmiş omasından-
dır. Toplumumuzda siyasete karşı bu duyarsızlık, demokratik rejim için en büyük tehlikeyi oluş
turmaktadır. 

tşte bu gerekçeyle, Doğru Yol Partisi olarak, vatandaşın devlete katkısını gerçekleştirecek 
bir anayasal çözüme taraftarız. Bize göre millî egemenlik kavramı, vatandaşın devlete katkısını 
da içerir ve ancak bu anlamda millî egemenlik, devleti, cumhuriyet ve ahaliyi millet yapar. 

Çağımızda devletin gücü, her şeyden önce, arkasında bulunan millî toplumun tasvip ve 
desteğine dayanır. Bu anlamda millî egemenlik, sadece yönetenlerin meşruluğunun değil, dev
letin gücünün de kaynağıdır. Devlet ile kişi ve sivil toplum arasında çelişkili bir ikilem düşün
mek, anayasal çoğulcu siyasî sistem kavramına aykırıdır. Kişi ve sivil toplum devletsiz yaşaya
maz; ama devlet de sadece kişi ve toplum için vardır. 

Anayasal çoğulcu toplumun ilkeleri, 1961'den bu yana anayasalarımızda cumhuriyetin ni
telikleri olarak yer almış olup, bu nitelikler üzerinde genel bir mutabakat vardır. Türkiye dev
leti, bir cumhuriyet olarak insan haklarına, kanun önünde eşitlik ilkesine ve hukuka bağlı dev
let ilkesine dayalı demokratik cumhuriyet olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, laik bir devlettir. 
Laiklik, kişilerin din ve vicdan hürriyetine saygıyı emreder. Laiklik, bu açıdan, belirli bir dinî 
ve felsefî inanca sahip olmayı, kişiyi vatandaş sıfatıyla görmenin şartı olarak bakar ve saygı 
gösterir. Laiklik, aynı zamanda devlet ile dinin ayrılmasıdır. Laiklik, dine sırf kişisel vicdan 
meselesi olarak bakar ve saygı gösterir. 

Türk toplumu, millî bir toplumdur. Türkiye Cumhuriyeti, millî bir devlettir. Türkiye Cum
huriyetinde egemenlik millete aittir. Türkiye Cumhuriyeti, tekil bir devlettir; sınırları içerisin
de devlet egemenliği ve kudretinin parçalanmamasını gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti sosyal 
devlettir; sosyal haklar toplumun hedefidir. 
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Doğru Yol Partisi olarak, toplumun yapısına, istediklerine ve geleneklerine uygun Anaya
sayla ilgili düşüncelerimizi, "İşleyen rejim ve işleyen devlet" araştırmamızda kamuoyuna tef-
ferruatlı olarak sunmuş bulunmaktayız. Bu suretle açmış olduğumuz bu tartışmanın, milleti
mize hukuk devletini, hukukun üstünlüğü prensibini getirmesini ve bugüne kadar bu çektiği
miz sıkıntıların bu suretle önlenmesinin başlangıcını teşkil etmesini temenni etmekteyiz. 

Bugün yargı bağımsızlığıyla ilgili olarak birtakım sıkıntıların olduğu bir gerçektir. Yargı 
bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, vatandaşın, kişinin en önemli güven kaynağıdır ve bu duru
mu itibariyle de adalet düzenimiz için şüphesiz en mühim şarttır. Yargı bağımsızlığıyla ilgili 
sıkıntıların temelinde, Anayasaya ve yasalardaki demokratik hukuk devleti anlayışına ters dü
şen düzenlemeler ve buna dayalı uygulamalar yatmaktadır. Yürütme, yargıya müdahale eder 
durumdadır. Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasada yazılı, yargı ile ilgili görev ve yetkileri
nin, hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaştırılması mümkün de
ğildir. Anayasamız, 138'inci maddesinde yer alan bağımsızlık ve güvenceyi gerçekleştirmek ba
kımından yetersiz kalmıştır. Yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin tartışıldığı bir ortam
da, adaletin tam tecelli etmesini beklemek mümkün değildir. Yargı organlarının, millet adına 
yargı yetkisini kullanırken, toplum ve halkla ilinti ve bağlarının tamamiyle kesilmesini, demok
ratik saymak zordur. Hiçbir demokratik ülkede hâkimler, sırf kendilerini göreve getiren, gö
revden salan, sırf kendi kendilerine disiplin cezası ve ceza veren kapalı bir bürokratik zümre 
oluşturamazlar. Demokratik ülkelerde hâkimlerin tayininde ve diğer özlük işlemlerinde çeşitli 
yöntemler uygulanmaktadır. 

Türkiye'de hâkimlerle ilgili tayin ve sair özlük işlemlerinin, siyasî mücadelede taraf olan 
Meclis çoğunluğu veya Hükümet tarafından yapılmasının büyük sakıncaları ve yaraları, geç
mişte yeterince yaşanmış ve görülmüştür. Hâkimlerin halk tarafından seçilmesi yöntemi ise, 
memleketimizin şartlarında siyaseten yine mahzurludur. Jüri yönteminin ise şartlarımıza uy
mayacağı açıktır. 

Bu durumda, aşağıda arz edeceğimiz ve "İşleyen rejim, işleyen devlet çalışması" adı al
tında yaptığımız çalışmalardaki teklifimizin uygun olacağı kanaatini taşımaktayız. 

Hem hâkim bağımsızlığını sağlamak, hem hâkimlerin, devletin varlığının, millî birlik ve 
bütünlüğünün, laik-demokratik rejimin korunması için gerekli ölçülere uygun şekilde seçilme
sini gerçekleştirmek, hem sadece kapalı bir bürokratik zümre haline gelmesini önlemek ve hem 
de mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatı ilkelerini koruyabilmek için, hâkimlerin tayin 
ve sair özlük işlemlerinin, yüksek mahkemelerce seçilecek hâkim üyelerin üstün bir çoğunluk 
oluşturacakları, Hükümetten sadece Adalet Bakanının katılacağı ve Cumhurbaşkanının baş
kanlık edeceği bir Hâkim ve Savcılar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından ya
pılması ve Cumhurbaşkanının bu işlemlerinin de Danıştay denetimine tabi olması şeklinde dü
şünülmüştür. 

Bu sistemde, Hâkim ve Savcılar Kurulundan teklif gelmeden, Cumhurbaşkanı tek başına 
işlem yapamayacak, sadece kendi görevlerinin amaçları açısından, kurul tarafından yapılan 
teklifi reddedebilecektir. Başka bir deyimle, böylelikle hâkimler, Hükümetin etkileyemeyeceği 
biçimde, adı geçen kurul ile seçmen çoğunluğu tarafından seçilmiş tarafsız Cumhurbaşkanının 
mutabakatıyla tayin edilecek ve diğer özlük işlemleri de aynı şekilde yapılacaktır. Burada, Cum
hurbaşkanının halk tarafından seçilmesi öngörülmektedir. 
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Bu çalışma ve tekliflerimizde, Anayasa Mahkemesi, uyuşmazlık mahkemesi ve Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerinin tayininde Cumhurbaşkanının herhangi bir katılımı öngörülmemektedir. Bu 
yüksek mahkemelerin üyelerinin büyük çoğunluğu zaten kendi üyeleri arasından, yukarıda izah 
edilen yöntemle tayin edilmiş yüksek mahkemeler ve bir kısmı da üniversiteler arası yüksek 
kurul tarafından seçilecektir; ancak, kendi özellikleri dikkate alınarak, Sayıştay hâkimlerinin 
ve askerî hâkimlerin tayini ve sair özlük işlemleri için farklı bir sistem önerilmiştir. 

Yargı yetkisinin kullanılmasında Anayasa ve kanunlara uygunluğun denetiminin güçlen
dirilmesi amacıyla işbu çalışmalarımız, Cumhurbaşkanına, kanun, kanun kuvvetinde karar
name ve Meclis içtüzükleri aleyhine Anayasa Mahkemesine iptal davası açma yetkisine ek ola
rak, düzenleyici idarî ve icraî işlemler aleyhine Danıştaya iptal davası açma ve ayrıca Danıştay-
dan istişarî mütalaa isteme yetkilerini de kapsamaktadır. 

Anayasanın 159 uncu maddesinde tanımı yapılan ve özel kanunu olan Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu, yargı alanında fevkalade önemi olan yargı bağımsızlığını, yargıç ve savcı 
güvencesini çok yakından ilgilendiren mühim yetkilere sahiptir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun mevcut yapısının, yargı bağımsızlığı ve yargıç gü
vencesiyle bağdaşması mümkün değildir. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Diğer altı üye
den biri, Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır, beş üye de Yargıtay ve Danıştaydan, genel kurulların
ca, her üyelik için gösterilen üçer aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilmektedir. Kurulu 
temsil ve beyanat yetkisi, Bakana aittir. Kurulun oluşum biçimi ve kararlarına karşı yargı yolu 
kapalıdır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu iç yönetmeliğine göre, aksine karar alınmadık
ça oylamalar açık yapılmakta ve oylamaya Adalet Bakanlığı Müsteşarından başlanmaktadır. 
Oluşumunda ve bünyesinde bu kadar olumsuzluğu bulunduran bir kurul bağımsız olabilir mi? 

Yasasının 3 üncü maddesinde "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bağımsızdır" diye 
yazmasından dolayı bu kurulun bağımsız olması mümkün değildir. Yürütmenin gözetim ve 
denetimi altında gerçek bir yargı bağımsızlığından bahsedilemez. Bu kurum, kurum olarak gerçek 
bir güvenceye sahip değilse, kurulu teşkil eden üyelerin hassasiyeti de, kurulun güvence sağla
masında fazla bir önemi haiz değildir. Ayrıca, bağımsızlık ve güvence ile korunmak istenen 
şey, yargı ve yargıçtan önce; devletin, toplumun ve kişinin güvencesidir. 

Oluşumu, bünyesi ve çalışması itibariyle bu kadar mahzuru barındıran bu kurulun, ger
çekten bağımsızlığını kazanabilmesi ve fonksiyonunu yerine getirebilmesi için, yine bahsettiği
miz, işleyen rejim, işleyen devlet çalışmalarımızda şu önerilerimiz vardır: Benzeri bir kurula 
sahip olan hemen hemen bütün demokratik ülkelerde, Adalet Bakanı, bu kurulun, oy hakkına 
sahip tabiî Uyesedir. Hükümetin de, devlet organlarının uyumlu çalışması açısından adalet hiz
metleriyle ilgili olarak, makul ölçüleri aşmayacak biçimde, söz ve oy kakkının bulunması nor
mal sayılmalıdır. Kurul üyelerinden, hâkim sıfatını taşıyanların sayısı halen S olup, bu sayı 6'ya 
çıkartılmalı ve yarısının Yargıtay, yarısının Danıştay Genel Kurulları tarafından, üye tam sayı
larının salt çoğunluğunun gizli oyuyla kendi üyeleri arasından seçilmelidir. Her iki yüksek mah
keme, aynı şekilde, 2'şer yedek üye seçmelidir. Bu seçimler idarî işlem niteliğinde olup, hakla
rında idarî yargı yolu açık olmalıdır. Süresi bitenlerin yeniden seçilmesi mümkün olmalıdır. 
Böylece, kurulun hâkim üyelerinin, Yargıtay ve Danıştay tarafından gösterilecek 3'er aday ara
sından, Cumhurbaşkanınca atanmasına son verilmiş olacaktır. 

Kurulun, hâkim vasfındaki üyelerinin başka herhangi bir kamusal veya özel görev ve iş 
yapmaları yasak olmalıdır. Kurul başkanı, tarafsız Cumhurbaşkanı olmalı; ancak oy kullan-
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mamalıdır. Kurul, ayrıca hâkim üyeleri arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli 
oyuyla bir başkanvekili seçmelidir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yetkileri, 1982 Anayasasının 159 uncu maddesi
nin üçüncü fıkrasında yazılı olan yetkilerdir. Ayrıca kurul, hâkim ve savalar hakkında ceza 
kovuşturması açılmasına izin verme yetkisine de sahip kılınmalıdır. Ancak, Kurul, bu yetki 
alanlarında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alacağı kararlarla Cumhurbaşkanına teklifte 
bulunabilmeli ve hâkim ve savcıların, başta atanmaları olmak üzere, bütün özlük işlemlerine 
dair kararlar, Cumhurbaşkanının onayı ile verilebilmelidir. Cumhurbaşkanı, kurulca kendisi
ne yapılan teklifi reddebilmeli; ancak, kurulun teklifi olmadan, işlem yapmamalıdır. Diğer bir 
deyimle, bu işlemlerin yapılabilbmesi, kuruldaki hâkim üyelerin en az yarısı ile, Cumhurbaş
kanının mutabakatını gerektirecektir. Kurulun sekreteryasının Adalet Bakanlığında olmaması 
ve kurulun kendi idarî hizmetlerine sahip olması gereği de, Anayasada açıkça vurgulanmalıdır. 

Kurulun, aynı şekilde atayacağı hâkim niteliğindeki denetçilerden kurulu, bir de, sırf ken
disine bağlı bir denetleme kurulu olmalı ve denetçinin teklifi üzerine,denetlenen hâkim veya 
savcıya geçici olarak işten el çektirilebilmeli; kurul, aynı şekilde karar vermelidir. Adalet Ba
kanlığına bağlı denetleme kurulu da, hâkim ve savcıları denetleyebilmeli; ancak, bu denetçile
rin, hâkimlerin geçici olarak işten el çektirilmesi hususunda herhangi bir yetkisi olmamalıdır. 
"yalnız, savcıların geçici olarak işten el çektirilmesini Adalet Bakanından isteme yetkisine sahip 
olmalı, Adalet Bakanı bu yetkiyi kullanabilmeli, derhal kurula bildirmek zorunda olmalı ve 
kurul, bu kararı yine aynı şekilde kaldırabilmelidir. Cumhurbaşkanının, kurulun teklifi üzeri
ne yapacağı işlemler, idarî yargı denetimine tabi olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, kamuoyumuzda tartışılan güncel konulardan birisi de, ölüm ceza
larının kaldırılıp kaldırılmaması meselesidir. Ölüm cezasına karşı olanlar, kişiye, hayatını top
lum vermediğine göre, o hayatın, ait olduğu kişinin elinden toplum adına alınmasının müm
kün olmaması gerektiğini, ölüm cezasının caydırıcılığının bulunmadığını ve nihayet adlî hata 
halinde, ölüm cezasının sonucunun giderilemeyeceğini ileri sürmektedirler. 

ölüm cezasına taraftar olanlar ise, özellikle başkasının hayatını alan bir kişinin, kendi ha
yatını ona, toplumun vermediği şeklinde bir özüre sığınamayacağını; ölüm cezasının caydırıcı
lığının, bu cezayla karşılanan suçların işlenmesinin, ölüm cezasına rağmen azalmamış olma
sıyla değil, ölüm cezasından çekinerek, ne kadar kişinin bu suçları işlemediği olgusuyla ölçüle
bileceğini; oysa, suçluluğun genel olarak düşük olduğu ve hatta azalma eğilimi gösterdiği ülke
lerdeki toplumsal şartlar ile gelenekleri ve toplumsal ortamı çok farklı ülkelerdeki şartları bir
biriyle karıştırmamak gerektiğini; cezanın pek önemli ve belki de önemli işlevinin, toplumda 
adaletin hüküm sürdüğü inancını hâkim kılmak olduğunu iddia etmektedirler. 

Kanaatimizce, bu tartışamada ortaya atılan her iki tezin de, lehinde veya aleyhinde tavır 
almak doğru olmasa gerektir. Bu konuda kararı, toplumun kendisine bırakmak en doğru hare
kettir. Eğer Türk vatandaşlarının çoğunluğu ölüm cezasını ilke olarak, adaletin yerine gelmesi
nin gereği sayıyorsa, bu görüşe uymak gerekir. Aksine, Türk vatandaşlarının çoğunluğu, ölüm 
cezasının kaldırılmasını ilke olarak istiyorlarsa, bu görüşün gereğini yapmak gerekir. 

ölüm cezasını bütün suçlardan tam olarak kaldırmış hiçbir devlet bulunmamaktadır. Ni
tekim, Türkiye'nin taraf olmadığı Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesine Ek ölüm Cezasının Kal
dırılmasına ilişkin 6 Sayılı ve 28 Nisan 1983 tarihli Protokolün 2 nci maddesi de, savaş döne
minde veya çok yakın savaş tehlikesi halinde işlenmiş bazı fiiller için, bu protokole taraf devlet-
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lerin kanunlarında ölüm cezasını öngörebilecekleri hükmünü sevk etmektedir. Demek ki, ölüm 
cezasının kaldırılmasına taraftar olanlar bile, bazı istisnaî hallerde de olsa, ölüm cezasının kal-
dınlmayabileceğini kabul etmektedirler. 

Kanaatimizce, bu konuda Türkiye bakımından takip edilmesi gerekli en uygun yol, söz 
konusu ek protokolü imzalamak, ek protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin 
bir kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmek, gerekli yasal tadilat yapılarak, pro
tokolün uygun bulunmasına dair kanunu halkoylaması yoluyla, seçmen topluluğuna sunmak
tır. Ek protokol, halkoylamasında benimsenirse, Hükümetçe derhal onaylanmalı; ancak, ek 
protokolün 2 nci maddesinin cevaz verdiği hallerdeki ölüm cezası şıkları da muhafaza edilme
lidir. Bu ek protokol, halkoylamasında onaylanmasa bile, kanaatimizce, ceza kanunlarımızda 
bugün, artık sebebi izah edilemeyecek bazı ölüm cezası şıkları var ki, ceza kanunlarımızın bu 
açıdan, bir an önce ele alınarak yeniden gözden geçirilmesi ve bu ölüm cezalarının kaldırılma
sında fayda görmekteyiz. 

Yürürlükteki hukukumuzun, istikrar açısından büyük noksanlıklar içinde bulunduğu bir 
gerçektir. Son yıllarda, yasama tekniğine ters düşen yasalar çıkarılmış ve bu hal, istikrarsızlığı 
daha da artırmıştır. Karışık hukuk düzenimiz, her gün biraz daha karışık hale gelmiştir. Bir 
yasanın veya bir maddesinin iyice düşünülmeden, üst üste değiştirildiği görülmekte; bir yasa 
ile, ilgisi bulunmayan bir yasanın, hatta pek çok yasanın değiştirilmesine de sık sık Taşlan
maktadır! 

Diğer taraftan, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin kullanılış şekli, yasama 
organının görevleri ve demokratik düzenin ilkeleri açısından ciddî ve büyük tehlikeler oluştu
rur hale gelmiştir. Ayrıca, bu yol bazen, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına karşı işletil
mekte, içinden^ıkılmaz hukukî problemler doğmakta; halta haksızlıklara sebebiyet verilmek
tedir. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, çok ender hallerde ve acil durumlarda kul
lanılmak üzere Anayasamızda yer almış olmasına rağmen, Anayasanın iyi niyetle koyduğu bu 
hüküm, maalesef, tatbikattaki kullanılış şekli ile fevkalade sakıncalı hale gelmiş, kötüye kulla
nılmıştır. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait 
olan yasama yetkisinin, Hükümete ve Cumhurbaşkanına devredilmesi sonucunu doğurmama
lıdır. 

Bu kurumun kötüye kullanılmasının başlıca iki sebebi vardır: 
Birinci sebep, 1982 Anayasasının 91 inci maddesinin, kanun hükmünde kararname çıka

rılması için gerekli olan yetki kanununun süresini tespit etmemiş olmasıdır. Halen Meclis, bu 
süreyi istediği ölçüde tespit etmektedir. Bize göre, kanun hükmünde kararname çıkarma gereği 
acil bir ihtiyaçtan doğuyorsa, bu süre, mesela, üç ay gibi bir süre ile sınırlandırılmalı; üç aylık 
süre sona erdikten sonra, bir yıl içinde, aynı konuda yetki kanunu çıkarılması yasaklanmalıdır. 

Kötüye kullanılmasının ikinci sebebi ise, yürürlükteki Anayasada, kanun kuvvetinde ka
rarname, Resmî Gazetede yayınlandığı gün sunulduktan sonra (aynı gün sunulduktan sonra) 
Mecliste sonuçlandırılması için, belirli bir sürenin konulmamış olmasıdır. Böyle bir süre ko
nulmalı ve 3 ay olmalıdır. Bu sürenin Meclisin tatili ve ara verme sırasında da işlememesi gere
kir. Eğer konu çok acele ise, Meclisin bu konuyu nihaî karara bağlamak için ara verme veya 
tatilini kesmesi şeklinde hüküm koymak gerekir. Meclis, tatilini kesmemiş, ara vermeyi kesme-
mişse, bu konuyu acil görmüyor şeklinde yorumlamak gerekir. Bu süre dolunca, Meclis, ka
nun hükmündeki kararname üzerinde herhangi bir işlem yapmamışsa, kararname kendiliğinden 
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yürürlükten kalkmalıdır, tzah ettiğimiz şekilde yapılacak Anayasa değişikliği, hem bu kurum
dan istifadeyi sağlayacak, hem de kötüye kullanılması önlenmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kısa kısa bazı konular üzerinde de durmak istiyorum. Bugün, yine 
kamuoyunu işgal eden konulardan biri de, cezaevleri ve işkence sorunudur. Cezaevlerinin iyi 
şartlara kavuşturulmasını Adalet Bakanlığından -başta Adalet Bakanı olmak üzere- ve bütün 
mensuplarından hassasiyetle rica ediyoruz, tnsan onuruna yakışır bir şekle konulması gerekir. 
Eğer işkence varsa, -ki bugün gazetelerde de gördük- bunun olup olmadığı artık açık ve seçik 
şekilde ortaya konulmalıdır, işkencenin karşısında olduğumuzu, işkenceye karşı olduğumuzu 
bilhassa bu vesile ile belirtmek isteriz. 

Hak arama özgürlüğü ve savunma hakkı en iyi şekilde kullandırılmalıdır. Bugün iddia, 
savunma ve yargı bir bütün teşkil etmektedir; ama savunmanın kısıtlandığım; bazı hallerde 
savunmanın kullanılmasında güçlükler olduğunu görmekte ve izlemekteyiz. 

Suçlama ile birlikte, savunmanın da başlaması şarttır. Böyle yapılmadığı takdirde, bu ko
nuda yargı güvencesi tam manasıyla getirilmemiş olur, adalet gerekli şekilde sağlanmamış olur. 

Bunun için soruşturma aşamasında gizlilik kaldırılmalı ve sanığın (suçlu olduğu iddia edilen 
kişinin) yanında avukatı bulunabilmelidir. 

Yargının ağır işlediği bugün yine bir gerçektir. Yargının ağır işlemesinin birçok sebepleri 
vardır; bunlar çeşitli yönlerden gelmektedir. Sosyoekonomik etkenler vardır, kadroların ek
sikliği vardır, iş sayısı olağanın üstündedir; çok fazladır. Yasa düzenlemeleri yetersizdir, araç 
ve gereçler eksiktir; ama bütün bunlara rağmen, bizim Türk adeletinden ve mensuplarından 
istediğimiz, her şeye rağmen, gerekli hassasiyetin gösterilerek, yargının hızlanmasının elden gel
diğince sağlanmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu vesile ile bir konuya daha değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, 
12 Eylül 1980 tarihinden önce, adlî ve idarî yargıda görev yapan hâkimler ve savcılar, 1 inci 
sınıf, 2 nci sınıf ve 3 üncü sınıf olmak üzere, üçe ayrılmışlardı. 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, 
2 nci ve 3 üncü sınıflar aynen korunmuş olmakla beraber; 1 inci sınıflar, 1 inci sınıf ve 1 inci 
sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olmak üzere, 2 gruba ayrılmışlardır. Bu ayırım ile birlikte, 
malî statülerinde de farklı uygulamalar getirilmeye başlanmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinden önce 
1 inci sınıfa ayrılanların, öngörülen süre beklendikten sonra, aylık ödemeleri 1 inci derecenin 
son kademesine eklenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının, belli katsayı ile çarpımı 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapıldı ve hepsi aynı düzeyde olduğu halde, bu ra
kam, 1.7.1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 1984 yılı için 800, 1985 yılı 
için 1 200, 1986 yılı için 1 600, 1987 yılı için ise 2 000 olarak belirlenmiştir. 31.12.1984 tarih 
ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, ek göstergeler için farklı rakamlar kabul edil
miş ve böylece eşitlik bozulmuştur. 1.1.1988 tarih ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 1 inci sınıf olarak kabul edilen hâkim ve savcıların ek göstergeleri 2 700 rakamına yükseltil
miş, 1 inci sınıfa ayrılmalarına karar verilen hâkim ve savcıların ek göstergeleri ise 2 400 raka
mında bırakılmıştır. Daha sonra bu rakamlar 3 500 ve 2 900 gibi seviyelere gelmiş ve fark 600 
rakamına çıkmıştır. 

II Nisan 1990 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye göre, bu fark periyodik bir şekilde artmakla ve 1 800 rakamına kadar çıkmaktadır. 12 
Eylül 1980 tarihinden önce hepsi aynı statüye tabi olan hâkim ve savcılar arasında, sonradan 
getirilen yasal düzenlemeler ile parasal bir eşitsizlik yaratılması, aleyhine değişiklik yapılan-
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ların çalışma şevklerini önemli ölçüde azaltmıştır. Edinilen bilgilere göre, adlî ve idarî yargıda 
yaklaşık 1 900 kadar 1 inci sınıfa ayrılmalarına karar verilen hâkim ve savcı vardır. Bunların 
parasal durumlarının düzeltilmesi, bütçeye önemli bir yük getirmeyecektir. Aksi hal ise, bu gö
revlilerin hem çalışma şevklerini artıracak, hem de zorunlu emeklilik yaşı sınırına kadar mes
leğe bağlı kalmalarına yardımcı olacaktır. 

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilmek, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına, müsteşar yar
dımcılıklarına ve genel müdürlüklerine atanmak, bütün hâkim ve savcılar için bir pnurduı. Bunu 
kimse göz ardı edemez. Ancak, bu gibi görevleri para ile ölçmek ve seçilenler ile kadro yeter
sizliği nedeniyle seçilemeyenler arasında parasal farklılıklar meydana getirmek, ayrı birhaksız-
lık oluşturmaktadır. Kaldı ki, Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle, 1 inci sınıf hâkim ve savcı sayı
lanların aylık ödemeler dışında, bu makamların bahşettiği farklı ödemeler de kendilerine za
ten yapılmaktadır. Birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilip de, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri
ne seçilme niteliklerini taşıdıkları halde, mevcut kadro yetersizliği gibi kendi ellerinde olmayan 
nedenlerle seçilemeyenleri, bir de parasal yönden mağdur etmek, haksızlığı daha da artırmak
ta ve tabir caizse, yaraya tuz biber ekmektedir. Birinci sınıf hâkim ve savcı sayılanlar kadar, 
bu görevlere seçilme hakkı kazandıkları halde, kadro yetersizliği nedeniyle seçilemeyenleri de, 
değerli hizmetler veren bu görevliler arasında ücret farklılığı yaratılmaması gerekir. Bu farkın 
giderek daha da artırılması hiç de hoş karşılanmamaktadır. Bu nedenlerle 1 inci sınıf hâkim 
ve savcılar ile, 1 inci sınıfa ayrılmalarına karar verilen hâkim ve savcıların maaşları arasındaki 
farklılığın ortadan kaldırılması ve ek göstergelirinin yeniden düzenlenerek, birbirlerine uygun
luk sağlanması için bir kanun teklifi hazırladık ve vermek istiyoruz; fakat bu konunun, Hükü
metçe hazırlanacak kanun tasarısı ile halledilmesinden yana olduğumuzu da bilhassa belirt
mek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama son verir; 1991 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin, tüm 
adalet camiasına hayırlı uğurlu olmasını ve bundan sonraki tatbikatla, ülkemizde hukuk dev
letinin kurulmasını, farklılıkların giderilmesini, haksızlıkların giderilmesini temenni eder, Yü
ce Meclisinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdemir. (DYP sıralarından alkışlar) 
Anavatan Partisi Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın Şeker, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SAKİR ŞEKER (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; görüşmekte olduğumuz Adalet Bakanlığı bütçesinde Anavatan Partisinin görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuzdayım. Konuşmama başlamadan önce, grubum ve şahsım adına he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bütçesini görüşmekte olduğumuz Adalet Bakanlığını diğer bakan
lıklardan ayıran en bariz vasıf, devletin adalet temeli üzerine kurulmuş bulunmasıdır. Anaya
samızın 2 nci maddesinde, cumhuriyetimizin temel nitelikleri sayıldıktan sonra, cumhuriyetin 
bir hukuk devleti olduğu kesin bir ifade ile belirtilmiştir, Bunun geniş anlamı, devletimizin tüm 
kurumları ve kuruluşlarıyla, kişilerin tüm faaliyet ve icraatlarının yasalarla sınırlandırıldığı
nın, yasaların verdiği yetkilerin aşılamayacağının açık ifadesidir. 

Adelet, milletlerin sağlıklı yaşamasının ve devletlerin sağlam olarak devam etmesinin en 
önemli temellerinden biridir. Adalet tektir, hiçbir konuda iki adaletin varlığından bahsedile
mez. 

Değerli milletvekilleri, siyasî partilerimizin tüzük ve programlarına baktığımızda, hemen 
hepsinde, adalet konusunda demokratik parlamenter sistemleri savunan tüm devletlerin kabul 
ettiği beynelmilel kaidelerin kabul edildiğini görüyoruz. 
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"Hukuk devleti" ilkesi, "Yargının bağımsızlığı ve hâkim teminatı" ilkesi, "Tabiî hâkim" 
kavramı, kişisel hak ve hürriyetlerin korunması, adaletin süratli yerine getirilmesi ve adaletin 
temini ve dağıtımının, devletin temel görevi olduğu konularında birleştiklerini görüyoruz; hat
ta, Adalet teşkilatının tüm yardımcı personeli hakkındaki temennilerinin de aynı olduğunu gö
rüyoruz. 

tşte bu benzerlikler de göstermektedir ki, Adalet Bakanlığını, tüm bakanlıklar içerisinde 
üzerinde siyaset yapılmaması gereken çok hassas bir millî kuruluşumuz olarak görmekteyiz. 
Zira, eğer Adalet Bakanlığı üzerinde iç politika yapılırsa, bundan, önce adalet mefhumunun 
zarar göreceği, sonuçta devlet ve milletin zarar göreceği, bu konuda siyaset yapanların da hiç
bir yarar elde edemeyeceği açıktır. 

Devletimizin temeli olarak kabul ettiğimiz Adalet Bakanlığı, kuruluşundan beri, layık ol
duğu ölçüde değerlendirilmiş midir? Bu soruya gönül rahatlığıyla "evet" demek isterdik. Son 
on yılda ciddî bir biçimde iyileştirme ve geliştirme sağlandığını, insaf sahibi olan hiç kimsenin 
inkâr etmesi mümkün değildir. Ancak, arzu edilen seviyeye geldiğini de henüz söyleyemiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz çok süratli gelişme ve değişmelere uğrayan bir ülkedir. Tür
kiye, çağı yakalamak ve gelişmiş ülkelere ekonomik ve teknik konularda entegre olma çabasın
da olan bir ülkedir. Teknolojik bilgi, sosyal ve endüstriyel konularda hızlı bir gelişme göster
mektedir. Ancak, bu gelişmelerden, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, en son ve ağır bir 
tempoda nasibini alan Bakanlık olarak gözükmektedir. 

Mahkemelerin ve bağlı kuruluşlarının görev yaptığı mekânlara baktığımızda, çoğu kez, 
Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik seviyesinin çok altında mahaller olduğu görülür. Bu mekânlar
da çalışan hâkim ve savcılarımızın çalışma odaları, gerçekten, mütevazılığın altında bir tefrişe 
sahiptir. İnsanların, özellikle adalet gibi hassas bir yapıya sahip görevde bulunan insanlardan 
sağlıklı bir verim almasının, öncelikle bu insanların huzurlu bir çalışma ortamına sahip olma
sıyla mümkün olduğuna inanmaktayız. 

Ayrıca, adalet dağıtan hâkim ve savcılarımızla, onların yardımcısı olan Adalet personeli
nin hata yapmamaları için makul bir iş hacmiyle çalışmaları gerekir. 

Kuruluşundan beri adalet dağıtan mahkemeler, çok büyük iş hacmi yüklüdürler, özellik
le hukuk mahkemelerinde bir hâkim, her gün 40-50 dosya ile duruşmaya çıkmaktadır. Bir hâ
kimin her gün 40 ve S0 dosyayı okuması, duruşmaya hazırlaması mümkün değildir. Ayrıca, 
keşifler, tespitler, gerekçeli kararların yazılması vesair işler düşünülürse, yıllardır dava dosyala
rının bir sonraki yıla devrettirilerek, davaların uzamasına neden olduğu açıkça görülür. An
cak, bu yoğun iş hacmine rağmen, adliyede çalışan hâkim ve savcısından, zabıt kâtibi ve mü
başirine kadar herkesin, üstün bir gayretle çalışarak, Türkiye'de adalet dağıttıklarına, o teşki
latta avukat olarak çalışmış bir arkadaşınız olarak tanıklık yaparım. Bu fedakâr çalışmaların
dan dolayı adliyenin tüm personeline Grubum adına teşekkür etmeyi bir görev olarak görüyo
rum. 

İktidarımız döneminde, geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde cazip hale getirilen hâkimlik 
ve savcılık mesleğiyle, komisyonumuzdan geçen, yardımcı personele oldukça rahatlık getirecek 
yeni yasayla cazip hale getirilen yardımcı hizmetlerin bu sıkıntıları giderilecek ve inşallah en 
kısa sürede hâkim ve savcı açığımız kapatılarak, bu meseleler de handikapların aşılacağına inan
cımız tamdır. 
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Demokratik parlamenter sistemleri kabul eden tüm demokratik ülkeler, kuvvetler ayrılığı 
prensibini de, temel ilke olarak kabul etmişlerdir. Devlet yönetimi, yasama, yürütme ve yargı 
yetkilerinin ayrılması esasına bağlanmıştır. Ülkemiz de, bu ilkeyi, özellikle 1961 Anayasasıyla 
benimsemiş; ancak 1961 Anayasası, bir tepki anayasası olması sebebiyle, yargı bağımsızlığı ve 
hâkim teminatını da çok katı bir sistem olarak ele almıştır. 

Muhalefet partilerinin sayın sözcüleri, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse Yüce 
Mecliste, yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı üzerinde hassas bir şekilde durmuşlar, âdeta 
Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatının ortadan kaldırılmışcasma bir tavır ortaya 
koymuşlardır. 

Yasal duruma ve tatbikata baktığımızda, hiç de böyle bir durum olmadığı açıkça görül
mektedir. Israrla, 1961 Anayasasındaki yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatından geriye gidil-» 
diği ifade edilmektedir. 

1961 Anayasasının 143 üncü maddesi gereği kurulan Yüksek Hâkimler Kurulu, 23 asil ve 
yedek üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 8 tanesinin Yargıtay tarafından, 7'sinin birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimlerce ve 8'inin de Yasama Meclisleri tarafından seçilmesi öngörülmüştür. Bakı
nız, o Anayasanın ilk tatbikatında da Yasama Meclislerine aşağı yukarı bu Kurulun üçte bir
likten biraz daha fazla bir oranını Yasama Meclislerinin seçmesini açıkça ortaya koymuştur. 
Ancak, bu sistemin yürüdüğü ifade edilemez; nitekim, yürümemiş de... Gerek Yasama Mecli
si, gerekse birinci sınıfa ayrılmış olan çok sayıda hâkimin, birbirlerini tanımaması nedeniyle 
bu sistem layıkıyla yürümemiş, en sonunda 1971 yılında Anayasa, bu konuda değiştirilmiştir. 
Ancak, 1971 yılında değiştirilen Anayasa, sistemi daha da katı bir hale getirmiş, 23 kişilik üye
lik, 11 asil, 3 yedeğe indirilmiş ve bunun seçimi, sadece Yargıtayın Genel Kuruluna bırakılmış, 
senesi de 4 yıl olarak belirlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu değişiklikte Adalet Bakanlarına birazcık temsil yönünden yetki 
verilmiş; Adalet Bakanları, istedikleri oturumlarda Yüksek Hâkimler Kuruluna başkanlık ede
biliyor, katıldıkları oturumlarda oy kullanabiliyor; ancak bu oy ve başkanlık, tamamen temsili 
bir mahiyetten öteye gitmiyor. Ülkemizde 1961 Anayasası, öngördüğü birçok anayasal kurum 
ve kuruluşlarla, çoğulcu demokrasi esaslarından hareket etmiş ve kuvvetler ayrımı ilkesi, en 
aşırı ve katı şekliyle gerçekleşmiştir. Bu arada yargı erkine, yasama ve yürütme organlarına 
oranla daha üstün bir mevki verilerek, Montesquieu'nun, eşit kuvvetler şeklinde ve birbirlerini 
frenleyici güçler olarak kabul ettiği kuvvetler ayırımı ilkesine nispi bir muhteva verilmiş, ana
yasada hâkimlerin görev alanı ve statüleri o kadar vurgulanmıştır ki, Hirsch'in deyimiyle, "Ye
ni düzende, artık, bir hukuk veya kanun devletinden bahsetmek yerine, bir hâkim devletinden 
söz etmek daha doğru olur" görüşü savunulur hale gelmiştir. 

Adlî yargı alanında ise, oluşturulan Yüksek Hâkimler Kurulu ile, hâkimlerin atama ve öz
lük işlerinde, en aşırı yöntem olan kooptasyon sistemi benimsenerek, yargının diğer devlet or
ganlarıyla olan bütün bağları koparılmıştır; böylece, devlet hayatında son sözü söyleme yetki
si, yürütme ve yasamadan, yargı organlarına geçmiştir. 

Mahkemelerin bağımsızlık ilkesi, diğer devlet organlarına karşı, yargı organlarına, kaçı
nılmaz bir şekilde, özel bir yer,verilmesini gerektirmekle beraber, kuvvetlerin bu şekilde ve ke
sin çizgilerle birbirinden ayrılması mümkün değildir. Hür Avrupanın geliştirdiği çoğulcu de
mokrasi tipi, artık, yasama ve yürütme organları arasında gerçek anlamda bir kuvvetler ayırı
mını tanımamaktadır. Demokratik rejimlerde vuku bulan yapı değişiklikleri dolayısıyla, bu kuv
vetler, tamamen ve kısmen aynı ellerde toplanmıştır. Bunlar, siyasî partiler, sendikalar ve diğer 
çeşitli menfaat birlikleridir. 
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öte yandan, çağımızda, hukuk, artık, gözü kapalı bir şekilde itaat edilen bir devlet buy
ruğu olmaktan çıkarak, yaratıcı bir işbirliği içerisinde, toplum yararına uygulanan bir kurallar 
dizisi niteliğini kazanmış ve yargı görevi, bir tür, sosyal yardım şekline dönüşmüştür. 

Yargı erkiyle diğer kuvvetler arasında ortaya çıkabilecek gerilim ve sürtüşmeler, ancak or
ganlar arasında toplum yararına yönelmiş bir işbirliği kurularak giderilebilir. 

Aslında, millî iradenin açığa vurma şekilleri olan yasama ve yargı organlarının tasarrufla
rı arasında büyük fark yoktur. Arada fark, yalnızca, faaliyetin boyutları bakımındandır. Yasa
ma organı, genel ve objektif kurallar koymakta ve yargı organı da, bu kuralları uygulayarak, 
somutlaştırmaktadır. Yargı organı, kanunî sınırlar içerisinde kalarak, yasama organının irade
si olan kanunu geliştirmek ve onu olgunlaştırmakla yükümlüdür. Bu arada, ilgili kanunun ka
bul sebebi olan yasama organının gerçekleştirmek istediği meşru siyasî amaç, herhalde göz önüne 
alınmak zorundadır. Siyasî amacı olmayan bir kanunu düşünmek mümkün olmadığından, yargı 
erki, kararlarıyla bu amacın gerçekleşmesi bakımından, yasama organına ve millete karşı so
rumlu olmalıdır. Çünkü, mahkemeler, millet adına karar vermekle beraber, kanunlar da millet 
adına kabul edilmektedir. 

Görevine son verilen Yüksek Hâkimler Kurulu döneminde, yargı bağımsızlığı dolayısıyla, 
devlet, âdeta faaliyetsizliğe, mahkûm edilmiş ve yargı erkinin işleyişi, iyi ve kötü yönleriyle, 
hâkimlerin kendi sorumluluğuna terk edilmiştir. Oysa, asıl sorumluluk, millete karşı olmalı
dır; millet, anayasayla hâkimlerine, memurlardan ayrı ve daha yüksek bir mevki sağlamışsa, 
yargı erki, bunun karşılığında, adına karar verdiği millete karşı ağır bir sorumluluk üstlenmiştir. 

1982 Anayasamız da, yargı bağımsızlığı, hâkim teminatı yönünden yeniden düzenlenmiş, 
Yüksek Hâkimler Kurulu kaldırılarak, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Bu 
kurula, adalet bakanları başkanlık yapmış, ayrıca, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da tabiî üye olarak 
kurul üyesi yapılmıştır. 

Kurulun 5 üyesi ise, 3 asıl, 3 yedek üye Yargıtay Genel Kurulu tarafından, kendi üyeleri 
arasından; 2 asıl, 2 yedek üyesi ise, Danıştayın kendi üyeleri arasından, her üye için 3'er aday 
seçilmiş ve bu 3 er adaydan birer kişinin de, devletimizin başı olması, devleti temsil etmesi sıfa
tıyla, Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi uygun görülmüştür. 

Burada yadırganacak şey şudur : Gerek Yargıtaydan, gerek Danıştaydan seçilen üyeleri, 
Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları seçiyor ve şunu söylüyor; "Her üyelik için seçtiğimiz 3 
adaydan, her biri bu göreve layıktır". 

Peki, esas seçeni, Yargıtay Genel Kurutu ve Danıştay olmasına rağmen, bunlardan, sadece 
tercih yapma hakkının Cumhurbaşkanında olmasına, siyasî amaçlı kullanmanın, ben, bir ma
na ifade ettiğine inanmıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye birinci sıradakileri seçmiyor da son sıradakileri seçiyor? 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efendim, onu sonra soru olarak sorarsınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, bir soru sordu da... 
ŞAKÎR ŞEKER (Devamla) — Sayın Genç, bu anayasal bir yetkidir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, kural öyledir; her zaman birinci sıradakiler seçilir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şeker. 
ŞAKtR ŞEKER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu üyelerimiz dört yıllığına seçilmekte 

ve gerektiğinde her üye, bir dört yıl daha seçilme imkânına sahiptir. 
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Değerli arkadaşlar, 7 kişilik bir Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunda, Adalet Bakanının 
1 oyu ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının 1 oyu ile, 5 oya karşı, bu işte, özellikle hâkimlerimizin 
teminatı ve özlük haklan konusunda, yargı bağımsızlığı konusunda, siyasî bir tercihin, siyasî 
bir ağırlığın olduğunu iddia etmek, bana göre, hepsi çok değerli, güzide, birinci sınıf hâkimler 
arasında seçilmiş kurulun-diğer S üyesine itimat etmemek anlamını taşır ki, bunun da doğru 
olduğu kanaatinde değilim. 

Bu konunun üzerinde şu bakımdan durmak istiyorum : özellikle, Adalet Bakanlığı deyin
ce, hâkim teminatı ve yargı bağımsızlığı konusunu muhalefetimiz çok sık gündeme getiriyor. 
Ancak, dünyanın bu konudaki sistemlerine baktığımızda, hâkimlerin halk tarafından seçildiği 
sistemler var ve uygulanıyor; başta Amerika olmak üzere, diğer demokratik ülkelerde. Yasama 
organlarının, hâkimleri seçtiği sistemler var parlamenter demokrasilerde... Yürütmenin, hâ
kimleri seçtiği sistemler var, yine parlamenter sistem içerisinde... Hâkimlerin seçtiği sistem var... 
O, yalnız bizde ve genelde de 1961 Anayasasının getirdiği katı bir sistem. 

Şimdi, dünyada, hâkim teminatı ve yargı bağımsızlığının üzerinde en çok durulan ülke 
ingiltere. Bakalım İngiltere'de bu sistem nasıl çalışıyor?.. 

ingiltere'de, hâkim bağımsızlığının en mükemmel seviyede uygulandığı, herkesin mutabık 
olduğu ingiltere'de, hâkimler, hükümetin teklifi üzerine, krallık makamınca tayin edilir; an
cak, krallık makamı, hükümetin ısrarı taktirinde, hükümetin teklifini reddedemez. 

Şimdi, burada üzerinde durmamız gereken konu, konumumuzun iktidar veya muhalefet
te olmasıyla ilgili olmamalıdır. Genelde, değerlendirmemizin temel noktasının, dünyanın, or
tak kabul ettiği normlarının kabul edilmesi gerekir. 

Biraz önce, Doğru Yol Partisi değerli sözcüsünü dinlerken, gelecekte düşündükleri adalet 
sisteminde, 1961 Anayasasını çok anımsatan, ona çok yakın bir sistemi savunduklarını gör
düm. Halbuki, ben, geçmişten çok hatırlıyorum; devamı olduklarını söyledikleri Adalet Parti
si iktidarları, 1961 Anayasasının adlî yargıyı savunan sistemini çok eleştirmişlerdi. "Bu Ana
yasayla, hükümet, devlet idare edilemez" diye çok şikâyetlerini ben hatırlarım. Onun için, biz, 
eğer, dünyanın kabul ettiği normlarda birleşirsek ve gerçekten münakaşa konusu yapmadan 
ve millî iradenin üstünlüğünü de esas alarak bu konuyu düzenlemeye gidersek, inanıyorum ki, 
en doğru sistemi bulmuş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu bölümünde de, Anavatan Partisi iktidarında, Adalet 
Bakanlığında yapılan yenilikler ve gelişmelerden çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. 

öncelikle, Avrupa ile entegre olmamıza yarayacak, insanlık suçu olarak kabul edilen ve 
Avrupa Konseyi insan Hakları Komisyonunun, işkencenin insanlık suçu sayılmasını ileri sür
düğü sözleşmeyi, bizim iktidarımızda, Hükümetimiz imzalayarak yürürlüğe koymuştur. Avru
pa Konseyi insan Hakları Komisyonuna ferdî müracaat hakkı tanıyan yasal işlem tamamlan
mıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi insan Hakları Divanının yargı yetkisini iktidarımız tanımıştır. 

Yurt içinde, hâkim ve savcılarımızın maaşları diğer devlet memurlarına göre gözle görülür 
biçimde bütçe imkânları çerçevesinde, eskiye oranla düzeltilmiş; ayrıca, hâkim ve savcılarımı
zın büyük bölümüne lojman yapılmış, lojman yapılmayan yerlerde de, Adalet Bakanlığı bina
lar kiralayarak, konut meselesini kökünden halletmiştir. 

özellikle, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu kurulmuş, gerçekten büyük hizmetler ver
meye başlamıştır. 1990 yılı içerisinde 11 aylık fon harcamaları toplamı 37 milyar 349 milyon 
702 bin 567 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. 
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1990 yılında, senelerdir gelen hâkim açığımızın büyük ölçüde kapanması yolunda gayret 
gösterilmiş, 1989 yılında 4 934 olan sava ve hâkim sayımız, 1990 yılında S 935'e yükseltilmiş 
ve 1 000 kişilik bir artış kaydedilmiştir. 

önümüzdeki yıllarda bu açıkların tamamen kapatılacağına da inancımız tamdır. 
Yine, geçen yıl, hâkim ve savcılarımızı eğitmek için, Altındağ Adliyesi, eğitim merkezi ha

line getirilmiş, eğitim meselesi büyük ölçüde rahatlamıştır. 
Yine bu devrede yurt dışına hâkim ve savcılarımız gönderilerek, yabancı dil ve gelişmiş 

ülkelerin adalet kurumlarının işleyiş tarzı gösterilerek yurt dışı eğitimi sağlanmıştır. 

Adliye binaları inşa edilmiş, özellikle cezaevleri konusunda, gelişmiş ülkelerin cezaevleri 
incelenerek, modern cezaevleri inşaatları başlatılmış, cezaevlerinin büyük bölümünde iş yurt
lan açılarak, mahkûmlara meslek ve sanat öğretme faaliyetelerine hız verilmiştir. 

Adliyelerimize bilgisayar sistemleri kurulmaya başlanmış, öncelikle adlî siciller bilgisayar 
sistemine bağlanmış; ayrıca, bilgi bankaları kurularak, Türkiye genelinde, yüksek yargı karar
ları ve içtihatlar, bilgisayarlar yoluyla hâkimlerimizin hizmetine sunulma çalışmalarına başla
nılmıştır. 

inanıyoruz ki, yakın gelecekte, haberleşme teknolojisindeki imkânlar adliyelerimizin em
rine sunularak, adalet hizmetlerinde, hepimizin beklediği sürat sağlanacaktır. Ayrıca, adliyede 
gerçekten büyük mesai harcayan; ancak, ekonomik olarak zor durumda olan adliye personeli
ne büyük bir ferahlama sağlayacak olan Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek Genel Kurula 
inen Adlî Personele Adalet Hizmetleri Tazminatı adı altında, en yüksek devlet memuru aylığı
nın yüzde 25'ine kadar tazminat verilmesini esas alan kanun tasarısının kısa bir süre içinde 
Genel Kurulda kanunlaşacağına'inanmaktayım. 

Bakanlık, son yıllarda, eğitim ve dinlenme tesislerine özel önem vermiş, bu yıl Ankara'da 
açılan Hâkim Evi ve sahillerde gerçekleştirilen dinlenme tesisleri, Adalet Bakanlığının önemi
ne layık tesisler olarak hizmete sunulmuştur. Buna yenilerinin ilave edileceğine de inancımız 
tamdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın sonunda Adalet Bakanlığı bütçemizin, 
memleketimize, Adalet Bakanlığı camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygı 
ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şeker. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Zeki Uzun, buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin çok değerli üyeleri; Adalet Bakanlığının 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında 
şahsım ve Anavatan Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz ve izah etmek üzere huzurla
rınıza çıkmış bulunuyorum. Bu münasebetle, yıllarca, oturduğu binaya, altındaki sandalyeye, 
aldığı Ücrete bakmadan, insan üstü gayret ve feragatla, hukukun üstünlüğü ilkesinden hereket 
ederek, yüce milletimize adalet dağıtıp, hizmet götüren, "adalet mülkün temelidir" prensibini 
daima ayakta tutan fedakâr, çalışkan hâkim, savcı ve tüm adliye mensuplarımıza huzurunuz
da şükranlarımı sunar, Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına muhabbetle selamlarken, ra
hatsızlığı nedeniyle aramızda bulunmayan Sayın Adalet Bakanımıza da Cenabı Hak'tan acil 
şifalar dilerim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisinin Yüce Mecliste okunan hükü
met programlarında "Adalet mülkün temelidir; adaletin temini ve dağıtımı; kişi hak ve hürri
yetleriyle hukukun üstünlüğünün korunması devletin temel görevleri arasındadır. Adalet, hak 
ve hürriyetlerin teminatı olduğu kadar, hürriyetlerin, kamu menfaatleri aleyhinde kullanılma
masının da teminatıdır. Kanun önünde eşitlik esastır. Adaletin, vatandaşlar arasında herhangi 
bir ayırım yapılmaksızın gerçekleştirilmesi, millî birlik ve beraberliğin tesisinde ve devlete gü
venin temininde aslî unsurdur. Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. Adalet, 
süratle yerine getirilmeli; cezalar müessir ve caydırıcı olmalıdır. Geciken adalet, yerine gelme
miş adalettir. 

Adalet Bakanlığı ve yargı organlarının imkânlarının geliştirilmesi, sistemin modernizas
yonu, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kanunların, mahkemelerin yükünü azaltacak şekil
de gözden geçirilmesi hedefimizdir" tarzındaki prensip ve umdeleri kabul ederek göreve başla
yan iktidarımız, bu programları doğrultusunda, bugüne kadar pek çok merhale ve mesafe kay
detmiştir. 

Evvelemirde, gerek dünyada, gerekse Türkiye'mizde, en eski bakanlıklardan biri olan Adalet 
Bakanlığını, günün şart ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda 29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu Yüce Meclisten geçirerek, Ada
let Bakanlığımızı, teşkilat kanununa kavuşturmak suretiyle, hizmet yolunda ilk ve en başarılı 
adımı atmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920 yılında kuruluşundan, iktidarımız dönemine gelin
ceye kadar, demokrasiden, haktan, hukuktan yana olduklarını iddia edip, Türk hukuk siste
minin temsilcisi durumundaki Adalet Bakanlığının, Kuruluş ve Teşkilat Kanununu dahi çıka
ramayanların kulakları çınlasın!.. 

Adalet Bakanlığının, Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun amaç maddesinde; ada
let kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, adalet hizmetleriyle ilgili diğer araştırma 
ve hukukî düzenlemelerin yapılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde ka
rarname taslaklarının, Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun ince
lenmesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için, Adalet Bakanlığının ku
rulması hedeflenmiş ve sayılan bu görevler üstlenilmiştir. 

Adalet Bakanlığının, yukarıda kısaca temas ettiğimiz görevlerini yerine getirmesinde baş
lıca kaynağı olan bütçenin yeterli ve güçlü olması açısından, Parlamento olarak bize de birta
kım görevler düştüğü inancındayım. 

Bütçe tasarısını incelediğimiz zaman, 1991 yılı için konulmuş bulunan ödeneğin 1 trilyon 
526 milyar 657 milyon Türk Lirası olduğunu; ancak bunun 1 trilyon 315 milyar lirasının perso
nel giderleriyle, diğer cari masraflara ayrıldığını görüyoruz ki, yatırım hizmetleri ve diğer hiz
metler için ayrılan ödenek, Bakanlığın, uygulamayı düşündüğü plan ve programını, gereği gibi 
karşılamaktan uzak bulunmaktadır. Bu nedenle de, Bakanlığın, yatırımlarını tespit ederken, 
çok acil ve önemlilere ağırlık vermek suretiyle bir tercih yapmak mecburiyetinde kalması gayet 
tabiî olacaktır. 

Ne var ki, burada yeni bir ödenek eklemek imkânına sahip bulunmadığımız cihetle, gele
cek yıllar için daha çok imkân sağlayacak bir bütçenin getirilmesini temenni ediyorum. 
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Bununla beraber, 1988 yılında çıkarmış olduğumuz 3454 sayılı Kanunla kurulmuş bulu
nan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun, yargı hizmetlerine getirmiş olduğu katkıyı göre
rek, ne kadar isabetli bir karar vermiş olduğumuzu, bu sayede bütçe imkânlarının büyük bir 
destek kazanmış bulunduğunu ve hizmetin aksamasının önlendiğini görüyoruz. 

Zira, 1983 yılından beri, temin edilerek, hâkim ve savcılarımızın hizmetine sunulan S bin 
civarındaki lojman ile, keza, kiralanan ve sadece 1990 yılında kira bedeli olarak 4 milyar 376 
milyon 676 bin lira ödenen 1 735 dairenin hizmete sunulmasında, bu fonun katkısı büyük ol
muştur. 

Diğer taraftan, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşları, ceza in
faz kurumları ve tutukevlerinin, bina, eğitim tesisi, konut, araç-gereç ve tefriş ihtiyaçlarının 
karşılanmasında bu fondan çok istifade edilmiştir. 

Bahsi geçen bu Adalet Fonunun kurulması gayesiyle, 3454 sayılı Kanunu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden çıkardığımız sırada Grubumuzun karşılaştığı güçlükler, aldığı tenkitler, ke
za, Meclisin dışında da birtakım kurum ve kuruluşlarca, fonun kurulması aleyhinde serd edil
miş iddia ve beyanlar, hâlâ, hatıralarımızda dün gibi durmaktadır. 

Asıl olan, yüce millete hizmettir. Yaptığımız tespite göre, fonun, bu yılın ilk on ayında 
34 milyar liralık bir katkı sağladığını öğrenmiş bulunuyorum ki, bu rakam, hiç de azımsana-
cak bir miktar değildir. 

Ayrıca, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı da, bu konularda yardımcı olmakla bera
ber, bütün-bu sağlanan ödeneklerin, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Adalet Bakanlığı yet
kililerince, büyük bir tasarrufla ve gerçek ihtiyaçlar nazara alınarak harcanmış olması sayesin
de, adalet teşkilatlarımızla ilgili olarak önemli bir şikâyet almamış olduğumuzu da, Sayın Ba
kan ve adalet camiasına şükran-ı arzda bulunarak, özellikle ve iftiharla belirtmek istiyorum. 

Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununun ışığında, Anavatan Partisi İktidarı, görevi aldığı ilk 
günden itibaren, her biri başlıbaşma bir yenilik ve reform niteliği taşıyan kanunlar çıkarmak 
suretiyle, yasal düzenlemelere başlamıştır. Bu cümleden olmak üzere, yargılamadaki hızlandır
mayı sağlamak ve çığ gibi büyüyen işleri neticelendirmek için, temel kanunlarımızdan, 1086 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda, 743 sayılı Türk Medenî Kanununda, 818 sayılı Borç
lar Kanununda birtakım değişiklikler yapmış; böylece, sorgu hâkimliği ve gıyap müessesesi kal
dırılarak, sulh hukuk mahkemelerinin görev alanları genişletilip, birtakım süreler kısaltılmış; 
cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri artırılmak suretiyle, kayda değer kolaylıklar getirilmiştir. 

Çek yasasında yapılan değişikliklerle, çek hamilleri korunmuş, 3095 sayılı Kanunla, ka
nunî ve temerrüt faizleri artırılarak, kötü niyetli kişilerin, işi uzatma çabaları önlenmiş; 3196 
ve 3217 sayılı kanunlarla da, ekonomik suçlara, ekonomik müeyyide uygulanması prensibi ge
tirilmiştir. 

647 sayılı, Cezaların infazı Hakkındaki Kanunda yapılan değişikliklerle, para miktarları 
artırılarak, suç ve ceza arasındaki hassas denge sağlanmaya çalışılmıştır. 3221 sayılı Kanunla, 
özel bilgi ve ihtisas isteyen hâkimlik ve savcılık mesleğine intisap edeceklerin, bu özelliğe sahip 
derecede yetişmiş olmalarını sağlamak için eğitim merkezleri kurulması öngörülmüş, 3446 sa
yılı Kanunla da, Adalet Bakanlığı hesabına hukuk fakültelerinde burslu öğrenci okutmak, böy-
'lece, mesleğe heveslendirme ve özendirme düşünülerek, hâkim ve savcı açığının kapatılması 
hedeflenmiştir. 
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tcra iflas Kanunu, Orman Kanunu, tş Kanunu, Karayolları Trafik Kanunlarında yapılan 
değişikliklerle de, icra takiplerinde, borçlu ve alacaklının haksız itirazlarının önlenmesi, tahsi
latın bir an önce temin edilmesi, haciz yapılmasının kolaylaştırılması, haksız iflas taleplerinin 
önlenmesi, mahkemelerin iş yükünün azaltılması, devlet hizmetlerinin süratli, verimli ve eko
nomik bir şekilde yürütülmesi, bazı kanunlardaki, adlî yargı mahkemeleri tarafından verilen 
birtakım cezaların, idarî nitelikli para cezasına dönüşmesi temin edilmiştir. 

Sayın'Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizin malumu olduğu üzere, İktidarımızın 
teknik ve ekonomik açıdan da çağı yakalamak için Avrupa Topluluğuna girme yolundaki çaba 
ve gayretleri inkâr kabul etmez bir gerçektir. Avrupa Topluluğu ile ilgili hususlarda, Adalet 
Bakanlığı görev alanına giren meselelerde, koordinasyonu sağlamak, çalışmalara yardımcı ol
mak üzere, Adalet Bakanlığı, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Daire Başkanlığı adı altında 
müstakil bir daire başkanlığı kurulmuştur. Böylece, Adalet Bakanlığımızca işletmeler hukuku, 
rekabet hukuku alanlarındaki Avrupa Topluluğu mevzuatı inceden inceye tetkik edilmiş, bun
ların karşılığı olan Türk hukuk sistemi hazırlanmak suretiyle, hukuk alanında Avrupa Toplu
luğu üyeleri ülkelerine uyum sağlamak üzere, ilk ve en gerçekçi adım atılmıştır. 

özel bir komisyon tarafından uzun bir emek sarfı ile, günün şartlarına ve yüce milletimi
zin bünyesine uygun bir tarzda hazırlanan Türk Medenî Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Tasarı
larının Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilerek yasalaştırılmasının sağlanması en sami
mî arzumuzdur. 

Bu vesile ile, Yüce Meclise sunulmuş bulunan Adlî Sicil Kanunu Tasarısından da bahset
mek istiyorum : Bilindiği üzere, ilk hükümet programında özellikle yer almış bulunan, adlî 
sicilin otomasyona geçirilmesi ve bilgisayar sisteminin bu hizmet için gerçekleştirilmesi öneril
mişti. Adalet Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarında, büyük bir ciddiyet ve gayretle başa
rılı bir noktaya gelindiğini, menkezde, sistemin tamamen kurulduğunu ve bu yıl içinde, başta 
Ankara, istanbul ve tzmir olmak üzere, 13 ilin merkeze bağlandığını öğrenmiş bulunuyorum. 
Bakanlık, bu ciddî çalışmalarına paralel olarak, Adlî Sicil Yasasını da günün ve sistemin ihti
yaçlarına uygun bir hale getiren tasarıyı Meclisimize sunmuş bulunduğundan, bu tasarının bir 
an önce görüşülüp yasalaşmasını, bu modern tesisler çalışırken doğacak aksamanın önlenmesi 
açısından ne kadar lüzumlu olduğunu Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 

Yine, kanunlar konusuna değinmişken, mahkemelerimizin kuruluş ve işleyişini, günün şart 
ve ihtiyaçlarına göre düzenleyen bir kanunu çıkarmanın da, Yüce Meclisin görevleri cümlesin
den olduğu kanaatindeyim. Bu konuda, bakanlıkta yıllardır yapılan çalışmalar bulunduğunu 
ve son zamanlarda bu çalışmanın hızlandırıldığını biliyor ve bir an önce Yüce Meclise şevkinin 
sağlanmasını Sayın Bakandan özellikle istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir kamu görevlisinin, hatta toplum içinde herhangi 
bir kimsenin, görevini ve yükümlülüklerini kolayca ve zamanında yerine getirebilmesi, onun 
huzurlu olması ve gerekli imkânlara sahip kılınmasıyla mümkündür. Bu açıdan baktığımızda, 
bağımsız mahkemelerde yargı yetkisi kullanmakta olan hâkim ve savcılarımızla diğer persone
lin, öncelikle maddî ve manevî yönden huzura kavuşup kavuşmadıklarını, sonra da araç ve 
gereç itibariyle sıkıntıları bulunup bulunmadığını araştırmak gerekir. Büyük bir memnuniyet
le ve Hükümetimize şükranla arz ediyorum ki, Sayın Adalet Bakanımızın, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda verdiği bilgiye göre, hâkim ve savcılarımızın maaşları, daha mesleğe girişten itiba
ren, imkânlar nispetinde artırılmış, emsalleri içinde önemli bir derecede iyileştirilmiş, bu saye
de de mesleğe eleman temininde büyük bir gelişme sağlanmıştır. 
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Keza, adlî ve idarî yargı mercilerinde adaletin tevzii için, hâkim ve savcılarımızla birlikte, 
gece gündüz demeksizin, büyük bir gayret ve fedakârlıkla çalışan, meslekte yetişmiş adliye per
soneliyle, icra ve infaz memurlarımızın, günün şartları da nazara alınarak, ücretlerinin tatmin
kâr bir seviyeye ulaştırılması açısından, Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirilerek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemine alınmış olması, gerek İktidarımız, gerekse adalet camiası açı
sından çok sevindirici bir hadise olmuştur. 

Çıkacak bu kanuna göre, yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu ve Sayıştayla, adlî, 
idarî ve askerî yargıda -ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil- görevli bu 
kanuna tabi personele, en yüksek devlet memuru aylığının, ek gösterge dahil, brüt tutarının 
yüzde 25'i kadar tazminat verilecektir. 

Söz buraya gelmişken, ben, Hükümetimizden, diğer memur ve ücretlilerle, işçi, esnaf, sa
natkâr ve çiftçilerimizin durumlarının da, günün şartlarına uygun olarak, imkânlarımız ölçü
sünde, daha da iyileştirilmesini arzu ve temenni ediyorum. 

Sözün bu noktasında, hâkim ve savcılarımız arasındaki, yüksek hâkim, diğer hâkim, bi
rinci sınıf hâkim, birinci sınıfa ayrılan hâkim gibi farklılığın giderilmesini, verimli çalışma açı
sından zaruri görüyorum. 

Adalet daireleri, halen hükümet konakları içinde veya bu konakların belli bir bölümünde 
veya bunların dışında, kiralık veya müstakil adliye binası tarzında olmak üzere, toplam 817 
binada hizmet vermektedir. Bu binaların çoğu, yine iktidarımız döneminde müstakil binalar 
şeklinde yapılmış olup, Uşak, Tokat, Çanakkale, Zile, Mersin, Bafra, Tekirdağ, Salihli, Sive
rek, Ankara bunlar arasındadır. Pendik, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kartal ve Beyoğlu ad
liyeleri açılmış; Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy adliye binalarına yeni ilaveler yapılmış olup; Di
yarbakır, Antalya, Malatya, Vezirköprü adalet binalarının inşaatları devam etmekte, izmir, Bursa, 
Zonguldak.adliye binalarının ihaleleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, istanbul'da Sansaryan Hanı, Vakıflardan kiralanarak adliye binası olarak onarıl
makta; Bakırköy adliyesine ilave edilen binanın dışında, 50 kusur dönüm arsa alınarak, halen 
bina projeleri yapılmakta; diğer taraftan, istanbul eski Levazım Okulunun yeri, binalarıyla bir
likte, bu amaçla alınmakta olup, böylece, istanbul'un da adliye binası meselesi halledilmiş ola
caktır. 

Bilindiği üzere, Meclisimizden geçmiş bulunan bazı kanunlarla, idarî teşkilatta yeniden 
249 ilçe kurulmuş, 4 ilçemiz de il haline getirilmiştir. Bu 249 ilçeden, bugüne kadar 75 adedin
de adalet teşkilatının kurulduğunu; yeni il olan ilçelerin teşkilatlarının ise, ağır ceza mahkeme
si haline getirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Her ilçede bir adliye teşkilatı kurulması kanun 
gereği olup, kalan ilçelerin, bir an önce adliye teşkilatına kavuşturulması, yüce milletimizin 
arzusudur. 

Adlî istatistikleri incelediğimiz zaman, bir önceki yıla nazaran, bütün mahkemelerde ve 
adalet dairelerinde işlerin artmakta olduğunu görüyoruz. Fedakâr hâkimlerimiz, her yerde, bir 
önceki yıla göre daha fazla iş çıkarmalarına rağmen, ekonomik, sosyal nedenler ve nüfus artı
şıyla gelen hızlı şehirleşme, birçok sorun ve ihtilafı da beraberinde getirdiği cihetle, iş artışını 
önleyememektedirler. Bunun çaresi, o yerlerde yeni mahkemeler açmaktır. Hükümetimizin bu 
hususta da gerekli çabayı ve duyarlılığı göstereceğine şüphemiz yoktur. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Adalet Bakanlığımızın görevlerinden biri de, ce
zaevlerinde verilecek hizmetlerle ilgilidir. Bugün, ülkemizde mevcut cezaevlerimiz, modern in
faz sisteminin amacına uygun olarak, hükümlüyü ıslah edip, topluma kazandırmak yönünden 
gerekli imkânlara sahip bulunmaktadır. Gerek 647 sayılı Cezaların infazına Dair Kanun, ge
rekse bu kanunun uygulanmasına dair tüzük, bu konuda, Avrupadaki emsallerinden, ora ce
zaevlerindeki uygulamadan daha ileri bir uygulamaya imkân veren hükümlerle doludur. 

iktidarımız döneminde çıkardığımız pek çok kanun ve 647 sayılı Kanunda dört defa yap
tığımız değişiklik, devamlı olarak mahkûmlar lehine hükümler getirmiştir. Buna rağmen, ce
zaevleri devamlı gündemde kalmakta, açlık grevleri, cezaevinde olaylar eksik olmamaktadır. 

Ancak, çok iyi bilinmelidir ki, bunlar, sayıları gittikçe azalan, devamlı olarak gündemde 
kalmak suretiyle varlıklarını ispatlamaya çalışan, devlete karşı olan, anarşist, art niyetli terö
rist hükümlü ve tutuklu, adi suçlu ve hükümlüye karşı, 513 terörist vasıflı hükümlü bulunmak
tadır. Aradaki nispet yüzde 1.7 olup, bunların maksatlı ve kötü niyetli oluşlarıyla birleşince, 
bir hiçtir. 

Biz, Adalet Bakanlığının infaz ile ilgili tutumunu tasvip ediyor, cezaevlerinin birer ıslah 
müessesesi, eğitim müessesesi ve birer sanat ve meslek öğreten yerler olarak, görevini, modern 
infaza uygun bir tarzda yerine getirdiğine inanıyoruz. Bu itibarla, cezaevlerinde bulunan va
tandaşlarımızın dinî ihtiyaçları ve dinî konularda aydınlatılması için vaizler atanmak üzere, Di
yanet işleri Başkanlığı ile işbirliği yaparak başlatılan uygulama sebebiyle, Sayın Adalet Baka
nımıza ve bakanlık yetkililerine takdir ve teşekkürlerimi sunarken, bu vesileyle, çocuk ıslah ev
lerindeki çocuklarımızın dinî bakımdan aydınlatılması için aynı işbirliğini talep ve temenni 
ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; eski bir hâkim olarak, mesleği ve bugüne kadar uygulamada 
geçen safhaları yakından bilip takip eden bir arkadışınız sıfatıyla, mahkemelerin bağımsızlığı 
ve hâkim teminatı konusunda, 1961 Anayasasından sonra yeni Anayasayla kurulan Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun bünyesinde, Adalet Bakanıyla Bakanlık Müsteşarının, Anayasa 
hükmü gereği yer almaları sebep gösterilerek, yargı bağımsızlığının zedelendiği ileri sürülmek 
suretiyle yapılan tartışmalara, birkaç kelimeyle, diğer arkadaşlarım gibi ben de temas etmek 
istiyorum. 

Anayasa gereği kurulmuş bulunan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 7 üyesi var
dır. Bakan ve Müsteşar dışındaki S üyesiyle, 5 yedek üyesi, Yargıtay ve Danıştayın Genel Kuru
lunca seçilmiş yüksek mahkemeler üyeleridir. Bu rakamsal gerçeğe rağmen, olumsuz görüşü 
savunanlar, sonuç olarak, Bakan ve Müsteşarın, -ki, müsteşar birinci sınıf hâkim olup, huku
ken yüksek mahkeme hâkimleriyle eşit haklara sahiptir- 2 oyu, S oya sahip çoğunluğu, azınlı
ğın etkilediğini ifade etmektedirler. 

Bu durum, kesinlikle kendilerini tenzih etliğimiz yüce mahkeme üyelerini küçük düşür
menin ötesinde başka bir anlam taşımamaktadır. 

Yüksek mahkemeler 3 aday seçiyor, bunun 1 ini Cumhurbaşkanı seçmekle, bu üye, Cum
hurbaşkanına bağlı ve taraflı sayılıyor, taraflı kabul ediliyor. Bu görüşü savunanlara sormak 
gerekiyor : Yüksek mahkeme, 3 aday değil de, 1 adayı kesin olarak seçseydi ve bu aday da Cum
hurbaşkanının seçtiği aday.olsaydı ne olacaktı? Değişen nedir? 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — "Cumhurbaşkanı" kelimesini oradan çıkar, daha ev
velki konuşmaların güzeldi. 
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MEHMET ZEKt UZUN (Devamla) — Arkadaşlar, sözün bu noktasına gelmişken, şunu 
arz edeyim : Benden önce konuşan muhalefet partisi sözcüsü arkadaşlarımız, yeni seçilen Ana
yasa Mahkemesi üyesini ve diğerlerini tenkit buyurdular. 

Ancak, bir noktayı gözden kaçırıyorlar. Bana göre, halen Anayasa Mahkemesi Başkan 
Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın Yekta Güngör özden, daha önce, Cumhuriyet Halk Par
tisinin hukuk müşaviri idi!.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne olmuş yani? 
MEHMET ZEKt UZUN (Devamla) — Rahmetli tsmet inönü'nün özel avukatıdır... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yani Atatürkçüdür, söyle söyle... 
MEHMET ZEKt UZUN (Devamla) — Dinle dinle Sayın Bayazıt. 
...Ayrıca, hukuk sistemimizde hâkimlerin hiçbir zaman ihsası reyde bulunmamaları gere

kirken, adım başı, şu milletin huzuruna çıkıp, ihsası reyde bulunuyor ve bir hâkime yakışma
yacak tarzda, başkalarına.sataşıp duruyor... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Atatürkçülüğü savunuyor. 
MEHMET ZEKt UZUN (Devamla) — Siz, bir tarftan diğer mahkeme üyelerini tenkit 

ederken... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu ülkede ne zamandan beri Atatürkçülüğü savunmak suç 

oldu? 
MEHMET ZEKt UZUN (Devamla) — ...bu kişi hakkında bir şey söylememenizi garip

siyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yobaz değil, Atatürkçü. 
BAŞKAN — Sayın Uzun, burada kendisini müdafaa edemeyecek şahıslar hakkında ko

nuşmayalım lütfen. 
MEHMET ZEKt UZUN (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Atatürk ilke ve devrimlerini savunanlara ne zamana kadar 

sataşacaksınız? 
MEHMET ZEKt UZUN (Devamja) — ...bu tarz varsayımlar, objektif olaylara bağlan

madan ortaya atılmakta; böylelikle, sadece anayasal kuruluşlar tahrip edilmekte ve yıpratıl-
maktadır. 

Hafızalarınızı tazeleyin, 10-15 sene geriye gidin... 1961 Anayasasının kurduğu Yüksek Hâ
kimler Kurulunun da, görevi süresince, çok yoğun bir şekilde eleştirildiklerini hatırlayın. Ne 
değişmiştir? Kurullar, insanlardan meydana geliyor; Tasarrufları da insana karşı hizmettir... 
Hal böyle olunca, sübjektif değerlendirmeler, şikâyetler olacak ve müesseseler, eleştirilip, ya
ratılacaktır. Bu noktadan hareketle, yasal kuruluşları eleştirirken, muayyen kişileri ve organla
rı hedef yapacağız diye, müesseseleri tahribe hiçbirimizin hakkı yoktur. 

Son olarak, yargı hizmetlerine çok olumlu katkılarıyla iştirak eden Sayın Bakanımızdan, 
ezelî bir yara olan ve bunun halliyle, adalet hizmetlerinin gerçekten çok müspet bir gelişme 
ve yeniliğe kavuşacağını umduğumuz adlî zabıtanın kurulması konusunda, var olduğunu bil
diğim çalışmalara eğilerek, tıkanıklakları giderip, adlî zabıta müessesesinin kurulmasında yar
dımcı olmasını diliyor, 1991 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin, yüce milletimize, Adalet camiası
na hayırlı ve uğurlu olması arzusuyla, hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzun. 
Adalet Bakanına vekâleten, Devlet Bakanı Sayın Kâmran tnan, buyurun efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, kendisini burada müdafaa edemeyecek du

rumda olan bir insan hakkında... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, aynı şeyi ben söyledim, lütfen... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne var yani, biz söylersek susturuyorlar, söyletmiyorlar. Ken

disini burada müdafaa edemeyecekler hakkında böyle konuşulmaz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, aynı şeyi ben kendilerine söyledim, ikaz ettim; lütfen oturunuz. 
Buyurun Sayın Bakan. ' 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLÎ KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanımız Sayın Oltan Sungurlu, bugün huzurunuzda 
bulunmayı çok arzu etmesine rağmen, doktorlarının müsaade etmemesi üzerine, duyduğu üzün
tüyü ve saygılarını Yüksek Meclise sunmaya beni memur etti. Kendilerinin yerine zor bir vazife 
yapmaya çalışacağım. (SHP sıralarından "Şifa dileklerimizi iletin, bizden de geçmiş olsun" 
sesleri) 

Teşekkür ediyorum. 
Bu vesile ite, Türkiye'nin her tarafında adalet dağıtmada ve hakkın tecellisinde büyük hiz

metleri dokunan yargı teşkilatımızın bütün mensuplarına Hükümetimizin ve şahsımın takdir 
ve saygılarını da sunmak isterim. 

Yargı, bir devleti oluşturan 3 ana kuvvetten birisidir. Bu itibarla, bu bütçenin görüşülme
sinde özel bir yaklaşım gerekir ve polemik veya aşırı politika yapmaya hiç müsait olmayan bir 
sahadır. Bu açıdan da, bazı sayın sözcülerin konuşmalarında, adaletten söz ederken, yakla
şımlarının da daha adil olması beklenirdi. Oysa, maalesef, Anamuhalefet Partisinin değerli 
iki sözcüsü, biraz, objektif yaklaşımdan uzaklaşarak, aşırı ifadelerle, iddia ve ithamlarda bu
lundular, eminim ki, kendileri de daha sonra bundan üzülmüşlerdir. 

Adalet ve yargı, bir fizik kanunu değildir, bir matematik denklemi de değildir. Dağıtan 
da insandır, mevzu olan da insandır; kanunu yapan da gene insandır. Binaenaleyh, bu unsur
ları dolayısıyla, daima, her dönemde olduğu gibi, bazı iddialara açık kalacaktır, adaletsizlik 
iddialarının arkasının alındığı, dünyada hiçbir toplum yoktur ve tarih boyunca da gelişmiştir. 
Binaenaleyh, mesele, bunun azamisini ve en iyisini yapmaya çalışmaktır. 

Esasen, adalet dağıtması ve yargı, bir toplumun genel, sosyal ve ekonomik yapısını yansı
tır. Bunun daha üstününe gidemezsiniz, mümkün de değildir ve gene bilirsiniz, bizzat Romalı
ların bir sözüdür, "Mutlak adalet, adaletsizliğe kadar gider" der. "Summum Jus summa 
ınjısticia" tabiri, zannederim ki, bundan doğmadır. Bu yönleriyle meseleye yaklaştığınız za
man, dünyanın hiçbir memleketinde henüz fertlerin, devlet karşısında, ekonomik bakımdan, 
hukuk bakımından, arzu ettikleri kuvvete ve güce eriştikleri ve hakkın yüzde yüz dağıtıldığı 
söylenemez; hiçbir toplumda, en ileri toplumda bile... Arada farklılıklar vardır. Daha iyi du
rumda olanlar var, daha az iyi durumda olanlar vardır ve Türkiye, bu alanda, demokratik dö
neme geçişinden bu yana çok büyük mesafeler almıştır, bunu kabul etmek lazım. 

Adalette 3 temel unsur vardır. Birisi sürat, birisi ucuza malolması ve diğeri de adil olması, 
hakkaniyet çerçevesinde yapılmasıdır. Bu 3 unsur, bugün Türk adalet sisteminin 3 ana amacı 
ve hedefi olmakta ve Bakanlık da bu 3 esas üzerinden hareket etmektedir; bunu da burada 
ifade etmek isterim. 
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Bunları belirttikten sonra, sayın konuşmacıların Üzerinde durduğu bazı noktalara gelece
ğim. Bütçe bakımından, bizzat kendileri ifade ettiler ki, bu sene yüzde 100'e yakın bir artış 
var, yanılmıyorsam galiba kesin rakam yüzde 93'tür. Şimdi, gene kendileri ifade buyurdular, 
"yüzde 60 enflasyon var" dediler; bu sübjektiftir, bunu da münakaşa etmeyeceğim; ama, bu
na rağmen "Geri gitme var" dediler. Aradaki yüzde 30 nasıl oldu, bu yüksek matematiği bir 
türlü anlamadım, ki, biraz sonra bütçesini görüşeceğimiz Yargıtay bütçesinde de yüzde 160'lık 
bir artış var bu sene, büyük bir gayret sarf edilmektedir; bundan emin olabilirsiniz. 

Gene, yargı sistemimizde, hâkim noksanlığı bakımından; "Noksanlar çok büyüktür, 
artmaktadır" diye bir ifade buyurdular. Bir sene içerisinde 1989 yılında aldığımız teşvik ted
birleriyle ve talebin de artmasıyla, 4 934 olan hâkim sayısı 5 935'e çıkmıştır. Yani, 1 OOl'lik 
bir artış olmuştur, tdeal olarak 1 800 civarında gene açığımız var ve bunun üzerinde de çalışılı
yor. Hatta, memleketin her tarafında, istenilen seviyede, gerekli teşkilatın kurulabilmesi için 
3 500 kadar hâkime ihtiyacımız var ve bu bakımdan, aday hâkimliği teşvik bakımından da 
büyük tedbirler alınmıştır. Meselâ dört-beş sene evvel, bayan hâkimlerin oranı yüzde 25-30'lara 
çıkmış iken, bugün yüzde 10'a kadar inmiştir, talebin artması ve hâkim sayısının artması dola
yısıyla. 

Bu itibarla, bu alanda da Hükümet kayıtsız kalmamakta ve her türlü tedbiri almaktadır. 
Bütün devlet sektöründe olduğu gibi, konunun hassasiyeti ve adalet dağıtılmasının önemi do
layısıyla, yargı organları mensuplarına da tabiatiyle maddî imkânların azamî ölçüde sağlan
masına çalışılmaktadır. Buna ilaveten, lojmanlaşma oranının yüzde 90'ı bulduğu, bunun yapı
lamadığı yerlerde, İstanbul, tzmir, Ankara gibi büyük illerde 400 000 lira, diğer yerlerde de 
300 000 liralık bir kira ödeneği verildiğini de bu vesileyle hatırlatmak isterim. Bu ideal ve kâfi 
midir; hayır. Daha ileriye götürmek yolunda da Hükümetin çok ciddî çalışmaları vardır. 

Buna ilaveten, kanun sistemlerimizde de reformlar yapılması; ama, görünmeden, sessiz 
bir şekilde... Bu yıl içerisinde 10 kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayından 
geçmiştir. 10 kanun tasarısı komisyonlarda bulunmaktadır ve Türk Ceza Kanunu, Türk Mede
nî Kanunuyla NeuchateTden alınma Hukuk Usulü Kanunu üzerinde de, reform mahiyetinde 
olabilecek çalışmalar, Adalet Bakanlığı mensuplarıyla, bilim adamları çevreleri arasında yürü
tülmekte ve onun da, en kısa zamanda Yüksek Meclise sunulmasına çalışılmaktadır. Bu alan
da tabiatiyle çok daha büyük gayret göstermek lazım ve adlî ve hukukî reformu çok yüksek 
seviyelere getirmek lazımdır, bu kesindir. Vatandaş, hakkın alınmasında sürat faktörüne çok 
büyük önem vermektedir ve bilhassa, büyüyen toplumlarda bu çok mühimdir. Gene, demin 
belirttim, büyüyen toplumlarda ferdin, gerek büyük ekonomik kuruluşlara ve gerek devlete karşı 
korunma vasıtalarının çok artırılması şarttır. Ancak bu suretledir ki, ferdin bütün hürriyetleri
ni kullanabilmesi imkânları sağlanmış olur. 

Bunların altını çizdikten sonra, şimdi, sayın konuşmacıların belirttiği ve kamuoyunda da 
görüşülmekte, münakaşa edilmekte olan birkaç meseleye dokunacağım : Ceza Kanununun meş
hur 141, 142 ve 163 üncü maddeleri... 

Hükümetimiz, bu konular üzerinde çok çatışmaktadır, tüm çevreleriyle görüştüler, çeşitli 
alternatifler geliştirdiler. Burada 3 tane ana şık vardır, gayet açık ve basit: Birinci şık, bu mad
delerin olduğu gibi muhafazası. Buna taraf olan hiç kimse yoktur; ne iktidarda, ne Hükümet 
içerisinde, ikinci şık, bu 3 maddenin topyekûn kaldırılması. Bu 3 maddedeki hükümlerin bir 
kısmının bulunmadığı, dünyada hiçbir demokratik memleket yoktur. Devlet savunmasız ka-
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lamaz. Kalıyor üçüncü şık : Bunların tadil edilmesi. Üzerinde çalışılan da budur. Tadilin sınır
ları... Tabiatiyle, burada şiddet unsuru önem kazanmakta, yani, fikir suçlarının ortadan kaldı
rılarak, şiddet unsurunun konulması. 

Yalnız, burada biraz gerçekçi olmak lazım. Bu maddelerin değiştirilmesi ve dolayısıyla, 
bu maddelerle yasaklanan siyasî fikirlere dayalı partilerin kurulabilmesi için, Anayasanın de
ğişmesi lazımdır; başka yolu yoktur. Maddelerin kısmen değişmesi mümkündür; ama, o fikir
lere dayalı siyasî faaliyet, Anayasanın değişmesine bağlıdır. 

Şimdi, bu arada yapılmış kamuoyu sondajları vardır: 4 000'i aşkın insanımız Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Sayın Başkanına dilekçeyle başvurarak, 163 üncü maddenin kaldırılmasına 
taraf olmadıklarını söylemişlerdir. Anamuhalefet Partisinin yaptığı bir kamuoyu araştırması
na göre ise, -Yanılıyorsam düzeltsinler- araştırma neticesinde, toplumun yüzde 63'ü, yalnız 163 
üncü maddenin kaldırılmasını istemektedir. 

Şimdi, bir an için bir senaryo sunayım size... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nereden belli? 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Peki, 

yanlış almışım efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Kendi kafanızdan uyduruyorsunuz, getiriyorsunuz. 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sa
yın Bayazıt, sizin gibi bir şahsa "Uydurma" lafı yakışmaz efendim. Yanlışsa düzeltirsiniz; efen
dim; ama uydurma" lafını, zatı âlinize aynen iade ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Şahsınızı kastetmedim; kendi kafanızdan yapıyorsunuz 
bunları... 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ay
nen iade ediyorum beyefendi, aynen efendim... 

Bir an için referanduma gittiğimizi kabul edelim. Kamuoyuna başvurduk; iki tane kutup 
var; 163 üncü madde kutbu, 141 ve 142 nci maddeler kutbu ve aslında 141 ve 142 nci maddelere 
temel teşkil eden komünist partileri bugün artık dünyada yaşatan yok. Yani, doğu uç memle
ketinde de kaldırıldı, diğer memleketlerde de; hamdolsun, orak ve çekici kaldırarak, isim de
ğiştirmek suretiyle siyasî faaliyete devam ediyorlar. Ama, bir an için gittik; 163'ten yana olan
lar, 141 ve 142 aleyhinde oy kullandı; 163'ün aleyhinde olanlar da ters oy kullandı ve sonunda, 
toplumda, bu, referandumla bu reddedilirse, ne duruma düşeriz?.. Bu riski düşünmek lazım. 
Onun için, bu mesele, bu değişiklik sınırları ve bu kanunun bu Meclisin huzuruna getirilmesi 
pek kolay bir iş değil. "Kaldır at, gitsin" demesi kolaydır ama, devleti korumak durumunda 
bulunanların, bu iş üzerinde çok derinliğine düşünmesi ve araştırması lazımdır. 

Burada, aslında, siyasî partilerin, bunu, aşırı uç, siyasî polemik unsuru mevzuu yapmak
tan ziyade, bir konsensüse gitmesi suretiyle, gerek bunların Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
tadilen geçirilmesi ve gerekse, icabında kamuoyuna çıkılışında da tarafların eşit olarak bunları 
savunması suretiyle, bunun gerçekleştirilmesi yollarını aramak lazım. Yoksa, bu iddia ve it
hamla netice alınabilecek bir husus değildir. Bunu da burada açıkça ifade etmek lazım. 

Bir diğer husus üzerinde durdular : İdam cezaları, idam ve infazlar konusu. 
Biliyorsunuz, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 315 idam dosya

sı bulunmaktadır. 1984 yılından bu yana da Türkiye Büyük Millet Meclisine bu dosyaların hiç
biri inmemiş ve bu yolda bir karar alınmamıştır. Bu da bir vakıa. 
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Batı Avrupa memleketlerinde -her ne kadar, ingiltere yeniden bir genel görüşme açmakta 
ise de, idam cezasının yeniden ihdası yolunda- genellikle kaldırılmıştır, bir tek bulunduğu mem
leket Amerika Birleşik Devletleridir ve halen idam cezası hükmü giyen 2000 mahkûm sırada 
beklemektedir ve iki hafta evvel de bir infazın yapıldığını biliyorsunuz. 

Bu yolda, Hükümetimiz, yine reform sayılacak mahiyette bir anayasa değişikliğini Türki
ye Büyük Millet Meclisi komisyonuna sundu. Nedir teklifin ana hatları; idam cezalarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine onaylattırılmasından çekinmek ve bunu kaldırmak. Dünyada bu uy
gulamanın bulunduğu tek memleket, Türkiye'dir. Nihaî merci, her memlekette yüksek yargı 
organı, bizde Yargıtaydır. Peki, nasıl yapılır? Bu tasarıda dedik ki her vatandaşın, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna başvurması gibi, bir yıl içinde, mahkûm veya avuka
tı, Türkiye Büyük Millet Meclisine başvurmak hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Mecli
si, bir yıl içerisinde bu yolda bir karar almadığı takdirde hüküm infaz edilir". 

Aynı tasarıyla şu teklifi de getirdik : Halen mevcut bulunan dosyaların, bir nevi topyekûn 
tasfiyesi mahiyetinde bir tekliftir. O da, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu dosyalar hak
kında bir yıl içinde bir karar almadığı takdirde, bütün bu dosyalardaki hükümlerin müebbete 
otomatikman çevrilmesi hükmü. Bu hâlâ bekliyor ve sayın muhalefet partilerimizin bunu des
tekleme yolunda en ufak bir hareketleri olmadığı gibi... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sizinki reform değil Sayın Bakan, çok palyatif. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN tNAN (Devamla) — Peki. 

Değilse, diyeceğim bir şey yok; ama, bir hakikati söylüyorum. Bu meselenin içinden, hukukî 
yoldan ve en sağlıklı şekilde çıkmak... Aslında, gayet açık söyleyeyim : Cumhuriyetin kurulu
şunun ilk yıllarında, bu yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmesinin özel şartları var
dır. Ama, bu, bir bakıma, acaba, bağımsızlığını bu kadar hararetle savunduğunuz yargı ba
ğımsızlığına bir müdahale olmuyor mu? idam cezası, kanunda öngörülmüş, yüksek mahkeme 
onaylamış; ama, gelip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine bağladığınız zaman, bu ka
dar savunduğunuz yargı bağımsızlığı, burada kilitlenmiyor mu? Biraz da başka açılardan me
seleye yaklaşmak ve bakmak lazımdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Bakan, kolayı var. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLl KÂMRAN tNAN (Devamla) — Sa

yın sözcülerin üzerinde durduğu ve çok da münakaşa edilen bir diğer konu, hâkim teminatı, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konusudur. Bu konuda, eğer benzetme caizse, bir bakı
ma, bir seçim sistemi gibi, bunun idealini bulan bir memleket yoktur. Demin kürsüden belirtil
diği için detaylarına girmeyeceğim. Bunun, dünyada üç dört tane sistemi var : Birisi, halkın 
seçmesi sistemi, Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi; birisi, yasama organının seçmesi, 
bazı uygulamaları isviçre'de ve Federal Almanya'da bulunmaktadır; bilhassa yüksek yargı üye
lerinin doğrudan doğruya parlamento tarafından seçilmesi... Birisi, icranın doğrudan doğruya 
tayini. Bu, Avrupa'da çok yaygındır; gayet açık söyleyeyim. Bunun bir ortalaması var. O da, 
bir yüksek kurulun oluşturulması. 

Bu yüksek kurulun oluşturulmasında, 1961 Anayasasının öngördüğü bir şekil var. Yani, 
«hâkimlerin tamamıyla kendi içinde kalması. Bu, aslında yargının yasama organından ve icra
dan tamamıyla kopması gibi bir hadise olur ve kendi içinde kalır. 
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Şimdi getirilen nedir? "Efendim, Adalet Bakanlığına, Hükümete bağlandı..." Bu, biraz 
aşırı olmuyor mu? 7 sayın üyeden bir tanesi Sayın Adalet Bakanı, biri Müsteşar, diğer 5'i yük
sek yargı organlarından; 3'ü Yargıtaydan, 2'si Danıştaydan olmak üzere. 

Tabiî, münakaşa arandığı zaman bunun limiti yoktur, daima bulunur, insanlar kendileri
ni sübjektif bir açıya oturttuğu takdirde, gözlerine 1 000 vatlık ışık da tutsanız, görüş açılarını 
değiştirmek mümkün değildir. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Bakan, sizinki de sübjektif ama... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKÎLt KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu 

münakaşa devam edecektir; ama mühim olan, sistemin işlemesidir. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — işlemiyor ki... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKlLt KÂMRAN İNAN (Devamla) — \argı 

organlarından intikal etmiş, Bakanlık olarak, bu sistemin sakatlığı ve bunun bir nevi mahkû
mu olmak gibi bir hadise var mı? Yoksa, siyasî bir faktör olarak mı işleniyor? 

Şimdi bakınız, Adalet Bakanlığının acil hallerde bir tek yetkisi var; savcıları yetki ile bir 
yere memur kılmak... Yetkiyi verdikten sonraki ilk toplantının birinci gündem maddesi, o sa
yın savcının orada bulunup bulunmamasıyla ilgilidir. Yüksek Kurul uygun görürse, tayinen oraya 
gider, görmezse eski yerine gelir. 

Ben şunu da arz edeyim. Bakınız, dünyanın hiçbir demokratik veya demokratik olmayan 
memleketindeki bir uygulama bizdedir. Sayın Adalet Bakanı, beraber çalıştığı Sayın Müsteşar, 
genel müdür ve genel müdür muavinlerini değiştirebilmek hak ve yetkisine sahip değildir; hep
si hâkim teminatı altındadır. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani, bir bakanı, parlamen
todan çıkmış, milletin seçtiği bir bakanı, icabında anlaşamayacağı bir sayın müsteşar veya umum 
müdürle çalışmaya mahkûm edeceksiniz... Bu sistem var mı dünyada?.. Yoktur efendim, hiç
bir yerde yoktur. Gayet açıklıkla söyleyeyim. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Bu sistem işliyor mu ki?.. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKlLt KÂMRAN tNAN (Devamla) — O 

zaman, icranın ve yasama organının üstünlüğü nerede kalır? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Yüksek Hâkimler Kuruluyla bunun ne alakası 

var Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLÎ KÂMRAN tNAN (Devamla) — 

Amerikalı neden doğrudan seçime gidiyor veya bazı memleketler yasama organına? Çünkü -
demokrasiyi savunuyorsunuz da bir yerde yanlışlık oluyor- demokrasinin üstünlüğü, seçilmiş 
olmak. Kuvvet, ancak milletten doğar. O kuvvet nerededir?.. Milletin direkt reyiyledir, mille
tin verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde, temsilen ve ona niyabeten kullanılır. Bunun dı
şında kuvvet yoktur efendim ve bunun felsefesi de budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bunu, 300 yıl evvel Jan Jack Rousseau söylüyordu... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLt KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Yani, 

hâkim, teminatı... Güzel, büyük saygım var, ama bir Sayın Bakan, müsteşar veya umum mü
dürünü değiştiremeyecek, onunla çalışmaya mahkûm edilecek... Bu, adaletin bağımsızlığına 
ve insan haklarına uygun bir hadise midir? Mümkün müdür efendim? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Bizim ondan bir şikâyetimiz yok, şikâyetiniz var
sa değiştirin. 

— 240 — 



T.B.M.M. B : 48 14 . 12 . 1990 O : 2 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKÎLt KÂMRAN tNAN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Bakınız, bir başka husus şu : Sayın konuşmacılar umumî aftan, genel aftan söz ettiler. 
Oysa Hükümetimiz, bunun sözünü etmeden, sessiz sedasız, 1985'te Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kabul ettiği bir infaz sistemi kanunu ile, aslında yüzde 50 af yapılması halinde bile varı
lamayacak bir neticeyi meydana getirmiştir; süreleri kısaltmak suretiyle. 1985'ten önce Türki
ye cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların sayısı 86 000 iken, bugün 46 400'e inmiştir. Bu uygu
lama neticesinde inmiştir. Bugün, memnuniyetle söyleyeyim, aslında atıl kapasite olarak belir
tip tek iftihar edeceğimiz şey, 647 cezaevimizdeki kapasite fazlasıdır. Bugün yüzde 50 kapasite 
fazlası var ve inşallah yüzde 60-70 olur. Bu kapasite fazlası ne kadar çoğalma, biz o kadar 
memnun oluruz ve bu da aldığımız tedbirlerdendir. 

Size yine bir şeyi daha belirteyim; sessiz sedasız yapılmakta bulunan bir tatbikat... Bugün 
Türkiye'deki tutukluların cezaevinde geçirdikleri süreler süratle inmekte, BaU Avrupa'da ise 
yükseliş göstermektedir. 1985'te 104 gün iken, 1987*de 79 güne inmiş, 1989'da da 74 güne in
miştir. Bütün Avrupa'da bu çıkış göstermektedir. 

Bir diğer memnuniyet verici gelişmeyi size arz edeyim : Mahkemelerimize intikal eden ce
za davaları sayısında süratle iniş vardır. 1,5 milyondan 1 milyon 111 bine düşmek gibi, 1990 
yılında, son derece memnuniyet verici bir gelişme ve trent ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Cezaevlerindeki durumlardan söz edilerek, işkence ifadeleri kullanıldı : Size gayet açık 
söyleyeyim, bugün Türkiye cezaevlerinde tatbik edilen yönetmelikler, Batı Avrupa'da tatbik 
edilenlerin aynısıdır. Son yapılan çalışmalarla aynı hükümler benimsenmiştir; ama, buna rağ
men iş bitiyor mu? Takip buyurdunuz belki; ingiltere'de 6 ay evvel, 10 gün süren ve 3 kişinin 
ölümüne sebebiyet veren cezaevi isyanı oldu; Fransa'da ise her ay olmaktadır. Bunu bir bakı
ma tabiî de görmek lazımdır. Orada, cezaevine konulan insanların tepkilerini tabiî görmek la
zımdır. Yine, belki bilmezsiniz diye hatırlatayım; Fransa cezaevlerinde yıllık intiharların orta
laması 47 - 50 arasındadır, herhalde bunlar zevkten intihar etmiyorlar; fakat, nedense dönüp 
dolaşılıyor, kendisine karşı bir nevi aşırı insafsızlık noktasına geliniyor da, insan buna biraz 
üzülüyor. 

işkence konusu, bu da insanlığın doğuşundan beri kendisini takip ede gelen acı bir tablo
dur. Bundan yüzde yüz arınmış, dünyada, hiçbir toplum maalesef yoktur. Bunu çok acı olarak 
söylüyorum, yoktur. Bütün mesele oran meselesi ve bir de sistematik olup olmaması meselesi
dir. Eğer hükümetler, işkenceyi mazallah bazı diktatörlüklerde olduğu gibi, sistematik bir po
litika aracı olarak kullanıyorsa, buna karşı herkesin isyan etmesi lazım; ama, bu vakalar hükü
metin iradesi, bilgisi dışında, ceza kanunlarımıza ve milletlerarası katıldığımız anlaşmalara rağ
men meydana geliyor ve her tespit edilen vakanın üzerine Türk adliyesi gidiyorsa ve çok acı
masız bir şekilde 25 yıla kadar ceza veriyorsa -ki, verildi, Adanada'da siyasî olmayan, birkaç 
doktorun bir işkence olayındaki tutumlarından dolayı birisi 23 yıl, diğeri 25 yıl ceza aldılar 
bu seneler öncesi olmuştur- binaenaleyh, bu halde kalkıp da bir toplumun, kendisine adeta 
bu kürsülerden işkenceci olarak beyan ve tescil ettirmesi hakkaniyete uyar mı? Uymaz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Bakınız, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Konseyinin işkence ve Kötü Muameleyi önleme 
Anlaşmalarına Türkiye süratle katılmış ve halta Avrupa Konseyinde ilk onaylayan memleket 
olmuştur. Bu anlaşmadan doğma bir tarafsız komisyon vardır. Her memlekette bir üyenin 
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ki, memleketimizden de bağımsız bir sayın profesör'ün katıldığı bu komisyon Strasburg'ta fa
aliyet halindedir. Komisyon her türlü kuvvetten bağımsızdır. Bu Komisyon -belki çoğunuz duy
madınız ve isabetle- bizim de duymadığımız bir tarihte Türkiye'ye geldi. Geldi, hakkını ve yet
kisini kullandı ve Türkiye'de üç, dört gün incelemeler yaptı. Gece saat 23.00'de Ankara'da bir 
karakola gitti. Bulundukları otelde, geldiklerini duyan bazı kimselerin de biraz teşvikleriyle 
gitmiştir; buna saygı duyarım, hiç şüphe yoktur. Cezaevlerine gittiler, Anadolunun başka yö
relerine gittiler, raporlarını hazırlamaktadırlar, raporlarını bize sunacaklardır. Bize sunacakla
rı raporlarında, eğer, bizim katıldığımız anlaşmaya aykırı görülen bir hal varsa, bunun üste
sinden gelmek bizim için bir vazifedir. Bunu memnuniyetle yaparız, bundan hiç şüpheniz ol
masın. Komisyonun, Türkiye'yi ziyareti sırasında, Türk üye katılmamıştır. 

Bakınız bir noktayı daha burada adil olmak bakımından arz edeceğim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kendi memleketinizde olanlardan haberiniz var mı Sayın Ba
kan? Ezilen insanlardan haberiniz var mı? Kendi seçim bölgenizde... 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın Bakan, kendi seçim bölgenizdeki imam ibrahim Dönen 
olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Altun lütfen hatibin sözünü kesmeyelim efendim. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLÎ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bir 

noktayı daha arz etmeme müsaade edin : Geçen gün ayın 10'unda 40 inci yıldönümü kutlanan 
Birleşmiş Milletler tnsan Hakları Beyannamesi ve 1950 tarihli Avrupa Konseyi tnsan Haklan 
Beyannamesi bu kürsüden dile getirildi. Türkiye bunu 1954 yılında onaylamıştır; fakat, bunu 
kabul buyurun; o tarihten bu yana, bu memlekette çeşitli saflara mensup hükümetler gelip geç
medi mi? Geçti. Bunlar içerisinde bu sözleşmenin temel iki prensibi olan, Avrupa Konseyi tn
san Hakları Komisyonuna başvurabilme (Ferdî müracaat, 25 inci madde) ve divan yetkisini 
tanıma yolunda adım atmış bir tek hükümet çıkmış mıdır? Hayır. Bu ne zaman yapıldı? 1987 
yılında Cumhuriyet Hükümeti 25 inci maddeyi onayladı ve bugün 300'e yakın da müracaat 
var, Türkiye'ye karşı; bir tanesi de karar safhasında. 

Gene size söyleyeyim ki, tnsan Hakları Komisyonuna şikâyet edilme rekorunda birinci in
giltere'dir, ikinci İtalya'dır, üçüncü Avusturya'dır. Biz de bu şikâyetlerden gocunmuyoruz, ifti
har ediyoruz, insanımıza, her türlü hukukî yolu denedikten sonra, buraya başvurmak... 

Sonra, 26 Eylül 1989'da Strazburg'da, tnsan Hakları Divanı, direkt yetkisini tanıdı Cum
huriyet Hükümeti ve dahasını yaptık; o da dikkatlerden kaçU : Bu sene Roma'da, 6 Kasımda, 
benim katıldığım Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde, 14 devletten biri olarak, yeni bir pro
tokol imzaladık; sözleşmeye ek dokuzuncu protokol. Protokoldeki getirilen hüküm : Başvur
duğu tnsan Hakları Komisyonunun kararından eğer şahıs memnun değilse, doğrudan doğruya 
Divana başvurma yolu açıldı ve bunu 24 üyeden -son olarak Macaristan'ın katılmasıyla- 10'u, 
henüz imzalamaya cesareVedemediler ve ilk 14 imzadan biri cumhuriyet hükümeti ve onu tem-
silen imza etmek şerefi bana düşmüştür. Yani, tenkit güzel, bunu da yapıcı olduğu bütün hu
suslarda saygıyla karşılara; ama, insaf limitlerini de bir ölçüde tutmak lazım ve kendi memle
ketimizin, milletlerarası alanda, insan haklarında aldığı tedbirleri de bir ölçüde savunmak lazım. 

Bakınız, on yıl evvel bu memlekette insan hakları münakaşaları var mıydı? Hayır. Bugün 
olması çok memnuniyet verici bir hadisedir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman Türkiye'de insan hakları ihlalleri yoktu Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLt KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu 
kürsüye bütün meseleler getiriliyor, kamuoyunda getiriliyor; fevkalade güzel bir harekettir ve 
bunun çözümü nerededir? Bunun çözümü dışarıda şuraya buraya başvurmak, baskıyla değil, 
Türk demokrasisi. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, bir cümle önce söylediğinizle şimdi çelişi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLt KÂMRAN tNAN (Devamla) — Si

yasî partiler, Türk demokrasisi... Bunun çözümü buradadır. Bu momentumu, bu hareketi biz 
doğuracağız ve gidiyor da, doğuruluyor da. Bakınız, mektup alıyorum. Gelen bütün vatandaş 
mektuplarını okumaya gayret ederim. Vatandaş açıkça, "Şu, şu, şu işimi yapmazsan, seni İn
san Hakları Komisyonuna şikâyet ederim" diyor. Bu çok güzel bir şey ve inanın okuduğum 
zaman sevinç duyuyorum. Demek ki, hakkını bu ölçüde savunabilecek noktaya ve bu hürri
yetler seviyesine benim vatandaşım geldi. Nerede geldi? Demokratik hürriyetler atmosferi içe
risinde geldi. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Anavatan getirdi. 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLt KÂMRAN tNAN (Devamla) — Buna 
sevinmek lazım, buna saygı duymak lazımdır. 

Noksan yok mu? Çoktur. Mesafeyi beraber alacağız. Nasıl alacağız? Yapıcı bir şekilde 
alacağız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Uygulamadan alacaksınız. 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLt KÂMRAN tNAN (Devamla) — Ba
kınız burada bir sayın sözcü, bir noktayı gene atlayarak, zanlının gözaltına alındığı andan iti
baren, avukatla temas imkânı... Cumhuriyet hükümeti, 1989 Eylül ayında bu konuda bir ge
nelge çıkarmıştır : Bütün hâkim ve savcılara, zanlının gözaltına alındığı andan itibaren avuka
tını bulundurma hakkı... 

Uygulamada yanlışlıklar, eksikler yok mu? Var. Gayet açık söyleyeyim. Henüz bu tam otu-
rabilmiş bir sistem değildir; ama bu sistemi bizden başka dünyada uygulayan da, tek Amerika 
Birleşik Devletleridir; kıta Avrupasında yoktur bu sistem\Kıta Avrupasında ilk sorgulama -ki, 
bizim hukukumuz da büyük ölçüde oraya dayanır- gizlidir; ama bunu da getirdik, bunu da 
getirdik efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan iki değil, bir tane örnek gösterir misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLt KÂMRAN tNAN (Devamla) — Şim

di, kusura bakmayın, zatı âlinize güneşi Örnek göster sem, "o da doğmuyor" diyeceksiniz! Ne 
yapayım ben? (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bırakın güneşi, iki tane değil, bir tane örnek gösterin... 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLt KÂMRAN tNAN (Devamla) — Şim
di, bakınız buradaki, konuşmalarda, bir cümleyi çok üzülerek takip ettim. Zannediyorum ki, 
cümleyi kullanan sayın konuşmacı da, kendi iradesini aştığının farkına varmadan kullandı. 
ikinci konuşmacıydı, onun için üstünüze alınmayın. "Türk toplumu, bir hukuk devleti özlemi 
içindedir" dedi. 
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Şimdi bakınız, bu hukuk devleti olmasa, bu sayın arkadaşımız, buraya çıkıp, bu sözü söy
leyebilir mi? Yani, aşırılığın bu derecesi, acaba insanın bizatihi kendisinin ve hürriyetlerinin 
inkârı olmuyor mu? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin daha çok derse ihtiyacınız var Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLÎ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ken

disini buraya getiren hukuk sisteminin, Anayasa ve seçim sisteminin inkârı olmuyor mu?.. 
Şimdi bakınız, her konuda aşırılıktan kaçınmak... Müessiriyet, ancak hakkaniyet çerçeve

sinde olur. Aşırı olduğu zaman acımıyor, rahatsız etmiyor. Çünkü o zaman, maalesef değişti
remeyeceğiniz katı bir tutum haline geliyor, objektiflikten çıkıyor; ama bu alanda, hukuk dü
zeni alamnda, kanunlarımızın geliştirilmesi alanında, insanlarımıza daha çok imkân ve hak 
tanıma alanında, hâkimlerimizi çok daha iyi şartlar içerisinde hizmet verebilecek seviyeye ge
tirme alanında, almamız gereken büyük mesafeler vardır. Bunu kabul ediyoruz ve bunun şuu
ru içindeyiz. Bakanlık ve Hükümet de bunun çabası içindedir ve Yüksek Kurullarla istişare 
halindedir. Bunu, birlikte yapmaya gayret ediyoruz ve her halde, Yargıtay Başkanlığı bütçesi
nin 1991 yılı bakımından, ödeneğinin yüzde 160 oranında artırılması kendiliğinden değildir. 
Bu noksanlıkların bize anlatılması, bizim hissetmemiz ve yine o vesileyle söyleyeceğiz; yükü 
hafifletme yönündeki düşüncelerimizin sonucunda, dört tane hukuk dairesiyle bir ceza daire
sinin ilave olarak kurulmasına dair kanun tasarımız komisyonda bulunmaktadır. İnşallah obs-
trüksiyonlara gidilmez de Meclisin rahat çalışması imkânları sağlanır ve bütün bu kanunlar 
da süratle, yargımızın ve insanlarımızın emrine girer. 

Bunları ifade ettikten sonra, yapılan beyanları teşekkür ve saygı ile karşılıyorum. Bilhas
sa, ikinci siyasî parti sayın sözcüsü, bize, kendi muhtemel Anayasa tasarıları ve bazı reformla
rını ifade ettiler, bundan istifade ettik. Yanılmıyorsam büyük ölçüde 1961 Anayasasına dönüş 
yaptılar. Oysa, bunun değiştirilmesi yolunda kendileri çok büyük arzu ve çırpınma içindeydi
ler; ama buna da saygı duyarım, büyük ölçüde istifade ettik. Eğer, bir gün -nasip olmaz da-
iktidar olmayı düşünüyorlarsa, ona bir zemin olur. (ANAP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) 

Temenni ederim ki, diğer ekonomik sahalarda, sosyal sahalarda, diğer konularda da ben
zeri yapıcı tekliflerle Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne ve kamuoyu önüne gelirler de Türki
ye kırk yıllık kısır döngü ve siyasî çekişme ve edebiyatından kurtulur. Kırkyıl oldu, 1950'li yıl
ların gazetelerini açın, bakın; yargının bağımsızlığı alanında olsun, diğer konularda, Anayasa 
ve hürriyetler konusunda hep metafizik ve şekilcilik münakaşaları yapılmıştır. Oysa, dünya, 
2001 yılına ve ötesine hazırlanmakta... Teknoloji, ekonomik kalkınma, insanların refahı... Bu
gün dünyanın gündeminde olan budur ve şekilcilikten kurtulmadığınız müddetçe, bugün uya
nan Türk toplumuna mesaj vermeniz mümkün değildir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına, lehinde, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Karhan. (ANAP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın Karhan, müsaade ederseniz bir hususu zatı âlinize hatırlatayım : Süremiz oldukça 

sıkıştı, zamana riayet edelim, 10 dakika konuşma süreniz vardır efendim. 
Buyurunuz. 
M. KEMAL KARHAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yargı yönetimini 

kişisel olarak eleştirmek üzere huzurlarınızdayım. 
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Bizim bir zaafımız var... Eski Ankaralılar derlermiş ki "Bu yabancılar hem yol isterler, 
hem toz istemezler!" Biz de, hem demokrasiyi istiyoruz, hem de politikacıdan hoşlanmıyoruz!.. 

Demokratik rejim, halk idaresi demektir. Halk idaresinin her alana intikali, demokratik 
rejimin selamatinin temel şartıdır. Demokraside uzun süre gelenek sahibi olmuş ülkelere bak
tığımız zaman, görüyoruz ki, yargı alanında, değil yargının teşekkülü, yargının kararlarına da 
halkın katkısını sağlamışlardır. Jüri, bu katkının bir neticesidir. Bundan 200 sene evvel Ameri
kan Anayasası yapılırken, beş tane Nevv England devleti Amerikan Anayasasını imzalamadı
lar. Bunların ileri sürdükleri sebep şuydu : "Herhangi bir Amerikan vatandaşının jüri önünde 
muhakeme edilmek hakkı anayasada yer almadan, biz bu anayasayı imzalamayız" dediler. Bu, 
200 sene evvel oldu... 

İngiltere'deki tarihine bakarsanız, Fatih William devrinden başlar; 900 sene... 
Avrupa'daki uygulamaları yaygın. Almanya'da, hâkimin yanında iki tane halktan gelen 

hâkim var; Sovyet Rusya'da hâkimin yanında, iki tane halktan gelen, yani mesleği hâkimlik 
olmayan insan var. Adaletin tevziinde de, her memlekette halk söz sahibi. Bizde ise, profesyo
nel hâkimlerin dışında,, değil karar vermeyi, adaletin teşekkülünü dahi benimsemiyoruz. 

Tabiî, ben objektif olarak konuşacağım. Bilimsel bir yaklaşım yapmak istiyorum. Bilim
sel yaklaşımın da temel şartı şu : Mantıkla problemleri çözmeye çalışırsak, doğru yolu bula
mayız. insanlar Galile'ye kadar mantıkla problemleri çözüyorlardı. Buna "aristo mantığı" di
yorduk... Aristo diyordu ki, "Ağır cisim hafif cisimden daha hızlı düşer." Galile, olaylara "Niçin 
oluyor?" diye bakmayı bir tarafa bıraktı, "Nasıl oluyor?" diye baktı. Pisa Kulesinin tepesin
den ağır cisim, hafif cisim bıraktı, aynı anda düştü. İnsanların mantığından tamamen farklı 
bir sonuçla karşılaştı... Bu, tabiatın kanunuydu ve buradan hareket ederek, Newton tarafın
dan mekanik bilimi kuruldu. 

Şimdi arkadaşlar, bizim de müşahede etmemiz lazım : Sadece kendi mantığımızla prob
lemleri çözmeye yetmeyiz. Ben, yirmi yıl mekanik dersi okuttum. Bugün benim içgüdüm hâlâ, 
ağır cismin, hafif cisimden daha hızlı düşeceği merkezindedir. Yani, tabiatın kanununu içime 
sindirememişimdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu nedenle, konuya, "Nasıl oluyor?" diye bakmakla başlamamız lazım. Şimdi diyeceksi
niz ki, "Mekanikle, sosyal bilim arasında ne alaka var?"; ama, August Comte, Kari Manc, 
sosyolojinin de pozitif bilim olduğunu iddia etmişlerdi, ispat etmişlerdi ve pozitif bilim metot
larının, ona da uygulanması gerektiğini söylemişlerdi. Demek ki, bizim, evvela "Nasıl oluyor?" 
diye bakmamız lazım. "Nasıl oluyor?" diye bakarken, bizim kalkıp da burada teorisyenlerin 
fikirlerini intikal ettirmeye ihtiyacımız yok. Uygulama nasıl, ona bakalım. 

Arkadaşlar, ben dünya anayasalarını değil de, OECD ülkelerinin anayasalarını inceledim; 
OECD ülkelerinin anayasalarında yargı yönetiminin nasıl olduğu hakkında, anayasa maddele
rini de belirtmek suretiyle, kısa bir etüt yaptım. Bunu diğer partideki arkadaşlara da takdim 
edeceğim. 

Burada şu görülüyor : Amerika'da federal hâkimi cumhurbaşkanı tayin ediyor. Senato 
tasdik ediyor; diğer eyalet hâkimlerini de halk seçiyor, yani, buradaki Amerikan Haberler Mer
kezinin bastırdığı kitapta yazdığı gibi, Amerika'da hâkim, ya halk tarafından seçiliyor veyahut 
halkın seçtiği adam tarafından atanıyor. Prensip bu, demokraside; ama, tayin eden cumhur
başkanı, hâkimi görevden alamıyor. Hâkimin görevden alınması için uygulanan prosedür, 
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cumhurbaşkanın görevden alınması için uygulanan prosedürün aynı. Esasen, hâkim teminatı 
da, tayininin halktan arındırılmasında değil, görevden alınmasının ağırlaştırılmasında gösteri
liyor. Bunu iyice anlamamız lazım. 

Tabiî İngiltere'de de böyle, ingiltere'de Lord Chanceller var. Bu zat, adalet bakanlığı göre
vini yapıyor; bütün hâkimleri bu öneriyor; hükümet Kraliçeye götürüyor, Kraliçe tasdik edi
yor. Aşağı seviyede hâkimler, yani sulh hâkimleri 25 bin tane var. Bunları Lord Chenceller, 
sebep dahi göstermeden görevden alabiliyor. Onun üst düzeyinde bulunan hâkimler, disiplin 
kovuşturması neticesinde görevden alınabiliyor. Yargıtay üyelerinin görevden alınması için ise, 
Avam Kamarasının ve Lordlar Kamarasının ayrı ayrı karar alması lazım ve bu karar 1701 sene
sinden beri alınmamış. Yani, 1701 senesinde bir hâkim almışlar -aşağı yukarı 300 sene evvel-
ondan sonra böyle bir karar alınmamış. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizde olsa, işlerine gelmeyeni hemen ertesi günü alırlar. 
M. KEMAL KARHAN (Devamla) — Diğer taraftan Fransa'ya gelelim. Fransa'da, ilginç

tir, 194S Anayasasında 16 kişilik bir hâkimler kurulu kurmuşlar dörder dörder; yalnız, bunun 
dört tanesini hâkimler seçiyormuş. De Gaulle gelmiş, 1958'de Anayasayı yaparken, hâkimlerin 
seçtiği bu dört kişiyi kaldırmış, dokuz kişiye indirmiş ve bu dokuz kişi de Cumhurbaşkanı ta
rafından atanır hale gelmiş. Adalet Konseyi denilen bu Yüksek Hâkimler Kurulunun başkanı 
Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı da başkanvekili. 

Bu arada şunu da zikredeyim : Bizim 1961 Anayasası yapılırken ttalya örneğini almışız 
ve Meclislere de hak vermişiz, Cumhurbaşkanına da hak vermişiz, hâkimlere de seçilmek için 
hak vermişiz. 

1958'de De Gaulle değiştirmiş bunu. De Gaulle, hâkimlerin seçimini bırakmış, hepsini Cum
hurbaşkanı tarafından atanır hale getirmiş. 

1971 senesinde biz Anayasayı değiştirmişiz ve ne yapmışız? Yüksek Hâkimler Kurulunu, 
kaldırmışız, doğrudan doğruya Yargıtaya üye seçer hale getirmişiz. Yargıtay, Yüksek Hâkimler 
Kurulunu seçiyor, Yüksek Hâkimler Kurulu da Yargıtayı seçiyor. Bir Alman Anayasa Mahke
mesi Üyesi bana, "Bu pinpon topu; böyle adalet tevzii olmaz" dedi. O onu seçiyor, o onu 
seçiyor, bu kapalı devre. Hâkimler, Türk Milleti adına karar veren insanlardır. Türk Milletiyle 
bir organik bağa ihtiyaç var. tzole edilmiş, soyutlanmış heyetlerin Türk Milletini temsil etmesi 
kabil değil. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Mekaniği anlat sayın sözcü, mekanik daha güzel. 
M. KEMAL KARHAN (Devamla) — Almanya şöyle bir yol bulmuş : Federal Adalet Ba

kanının başkanlığında eyalet adalet bakanlarını toplamış, onlara eşit sayıda Parlamentoya adam 
seçtirmiş ve yüksek hâkimleri bunlar tayin etmişler. Eğer tdarî Mahkemeye, yani bizim Danış
tay gibi mahkemeye üye seçiyorlarsa, Federal İçişleri Bakanının başkanlığında eyalet içişleri 
bakanları toplanıyor, yine Meclislerin seçtiği adamlar katılıyor, bunlar tayin ediyorlar. 

Bütün diğer Avrupa ülkelerinde, Sayın tnan'ın da belirttiği gibi, Adalet Bakanı doğrudan 
doğruya tayin ediyor, ttalya, Portekiz ve İspanya'da, bizim Yüksek Hâkimler Kuruluna benze
yen kurumlar var; hâkimler seçiyor, meclisler seçiyor, cumhurbaşkanı seçiyor. Yalnız, burada 
calibi dikkat husus şu : İspanya'da çoğunluk hâkimlerin seçtiği iken, sosyalist Gonzales, ço
ğunluğu Parlamentonun seçtiği hale getirmiş; yani oradaki Sosyalist Parti hâkimlerin seçtiğine 
değil de, politikacıya ağırlık vermiş. Zaten Fransa'dakinin teşekkülünde de sosyalistlerin, 
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hâkim tayinini Meclise almalarına gayret gösterdiklerine şahit oluyoruz. Yüksek Hâkimler Ku
rulunun karşılığı Fransa'daki Adalet Konseyi, oradaki sağcı partilerin bulduğu formül. 

Japonya ilginç bir örnek veriyor. Japonya'da hâkimi Hükümet tayin ediyor ve ilk seçimde 
halkın huzuruna götürüyor. Eğer halk tasdik ederse, hâkim görevine devam ediyor, etmezse 
değiştiriyorlar; yani, ilk seçimde halkın huzuruna geliyor. 

Arkadaşlar, şimdi bunları burada malumatfuruşluk diye söylemiyorum, bunlardan bir netice 
çıkarmak istiyorum : Verdiğim örnekler ortaya koyuyor ki, bunların hepsinde politikacının, 
yani millî iradenin seçtiği ve millî iradeye hesap vermekle mükellef kişinin katkısı var. Hâkim 
teminatı da, onun değiştirilememişinde tecelli ediyor. 

Zaten Demokrat Parti devrinin büyük hatası buydu bence. Hâkimlerin görevden alınması 
için kanunlar oldu ve bir parça da bunlar ona tepki olarak doğdu. 

Bugün Polonya'ya baktığınız zaman, onlar da tamamen izole hâkimler kurulu kurmak 
peşindeler. Tabiî, yadırganıyor bunlar. 

Şimdi şu iddia ortaya atılabilir : Denir ki, bizim şartlarımız böyle değil. Bizim şartlarımız 
olmaz arkadaşlar. Her şeyi Batıdan getireceğiz, bunun da temel ilkelerini getireceğiz. Eğer hâ
kimi Meclise seçtirmek istemiyorsanız, Hükümete tayin ettireceksiniz; fakat millî iradeyle irti
batı olan bir organa tayin ettireceksiniz. 

Bugün, Alman Anayasa Mahkemesinin üyelerini parlamento seçiyor. Bugüne kadar, Adalet 
Komisyonunun önerdiği, daima ittifakla geçmiş, hiç kimse itiraz etmemiş. Çünkü Sayın tnan'-
ın da vurguladığı gibi, adalet konusu, oynanacak konu değil, üzerinde ciddî olunulması gere
ken konu..Bunu böyle yapmamız içinde bir örnek var; Atatürk ilkeleri... Atatürk, Medenî 
Kanunu olduğu gibi getirmiş İsviçre'den, bu Meclisten cildiyle geçirilmiş; "Bizim şartlarımıza 
göre değiştireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız" diye değişiklik olmamış. Bugün devletin 
temeli o kanun... Laiklik de o kanunda, her şey o kanunda; tslam memleketlerinden tek farkı
mız o kanun. Bugün Cezayir Meclisinde -millet seçmiş meclisi- ne teklif ediyorlar, biliyor mu
sunuz. "Kadını dövmek için sopanın uzunluğunu tespit edelim" diyorlar!.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ona mı özenti duyuyorsunuz! 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Konuştuğunu anlamıyorsun... 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) — Bunu tespit ediyorlar!.. 
1979 senesinde Mısır'da bir kanun geçmiş, kocası ortak getirirse, kadın mahkemeye bo

şanma davası açsın diye. Bundan üç sene evvel Mısır Anayasa Mahkemesi iptal ediyor bunu, 
"açamaz" diye. Yani, Türkiye'nin varlığının temel taşı olan Medenî Kanun, olduğu gibi akta
rılmış bir kanun. Batının şartlarını dejenere etmeden aktarmamız lazım. 

Saygılar sunarım. (ANAP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hocam. 
Aleyhinde, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 
Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet Bakanlığı bütçesi 

üzerinde kişisel söz almış bulunuyorum; hepinize, konuşmama başlamadan önce saygılar 
sunarım. 

Ancak, bir yazılı metin hazırladım, bu yazılı metni mi okuyayım, bu ANAP sözcülerinin 
ve Sayın Bakanın yaptığı konuşmalara mı cevap vereyim? Tereddüt içindeyim... 
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Yalnız, Sayın Bakana bir şey söylemek istiyorum; "Bir milletvekili arkadışımız dedi ki "Hu
kuk devleti yok memleketimizde; bunun özlemi içindeyiz"... "Hukuk devleti yoksa, sen nasıl 
buraya geldin?" dediler... 

Şimdi, İran'da da meclis var, Irak'ta da Meclis var; yani oralarda hukuk devleti mi var 
Sayın Bakan? Sayın Bakan, "Hukuk devleti" mefhumunu, anlaşılan hiç bilmiyor! Yani, Ana
yasayı bilmiyor, kuvvetler ayrılığı ilkesini bilmiyor, sosyal hukuk devletini bilmiyor. Meşrutiyet 
idaresi özlemi içinde yetişmiş; o yönetimi dile getiren bir arkadaşımız... Meşrutiyet, mutlakı
yet ve cumhuriyeti karıştıran bir konuşma yaptı... Gerçekten ben hayret ettim. Bir de, bu ko
nuşmaları yaparken, konuya çok hâkim; her şeyi kendisi biliyor, kendisi dışında kimse bir şey 
bilmiyor, gibi bir görüntü yarattı. Fakat, gerçekten, kendisine yakışan bu ise, ben başka bir 
şey demiyorum! 

Yalnız, Sayın Hocam burada bir konuşma yaptı, Fransa'da şöyle bir hâkini ataması yapı
lıyor... Ben Fransız Damştayında 1,5 sene, (1974 - 1975'te) bulundum. 

Arkadaşlar, Napolyon'dan beri Fransız Danıştayına Cumhurbaşkanı atama yapar; ama 
nasıl atama yapar? Danıştay genel kurulunda, Danıştay üyeliğine üç aday adayı belirlenir ve 
bunlar Cumhurbaşkanına gider; Cumhurbaşkanı, Napolyon'dan beri, daha, birinci sırayı at
layıp, ikinci sıradaki adamı seçmemiştir... Buna inanınız. (SHP sıralarından alkışlar) Ama bizdeki 
gibi Anayasa Mahkemesine üye seçeceksiniz, Yargıtay'da üç tane müracaat olacak ve bunların 
içinde Başbakanın hanımı da müracaat edecek... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Kamer, çok ayıp! 

KAMER GENÇ (Devamla) — ... o da çok az, en az rey alacak ve Cumhurbaşkanı da, 
gidecek onu seçecek! 

tşte, Avrupadaki insanlarla, aramızdaki sorumluluk, ahlak, düşünce, kültür seviyesi bu
radan kaynaklanıyor, tşte, bu düşünce ve bu yapı farklılığından dolayıdır ki, biz istiyoruz ki, 
insanlarımız daha Avrupa insanı seviyesindeki sorumluluklara geldiği zaman, biz Onların ku
rallarını uygulayalım. Halbuki biz onlardan çok çok geriyiz... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Kamer, daha seviyeli ifade edebilirsin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi konuşmamın yazılı metnine geçiyorum. 
Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere 2461 sayılı Kanuna göre, Hâkimler ve Savcılar Ku

rulunun sekreterya görevini Adalet Bakanlığı yapmaktadır. Bu durum, Bakanlığın, Kurul üze
rindeki hâkimlik ve savcılık bağımsızlığını önemli ölçüde sarsacak niteliktedir; bu başka hiçbir 
ülkede yoktur. Aşağıda da ayrıca belirteceğim üzere, Adalet Bakanlığınca, bini aşkın hâkim 
ve savcı tayinine ilişkin kararnameler hazırlanmakta ve bu kurul, bu kararnameleri, -kendi ya
sasında, 30 gün içinde inceleyerek karara bağlanması olanağı varken- bu bin kişilik kararna
meyi 2-3 gün içinde karara bağlamaktadır. Şimdi size sormak istiyorum : Bu durumda, hangi 
kurul üyesi, özel olarak takip etmediği hâkim ve savcının özel durumu hakkında bilgi sahibi 
olabilir? Bu durum, Kurulun, Bakanlığın vesayeti altında çalıştığının açıkça kanıtıdır. Misalle
rini aşağıda vereceğim. 

Adalet Bakanı, zaman zaman yaptığı açıklamalarda, hâkim ve savcıların durumunun iyi
leştiğini, hâkim adaylığına müracaatın fazla olduğunu ve kadroların dolu bulunduğunu öne 
sürmektedir. Ancak, Türkiye'de altı adet hukuk fakültesi devamlı mezun veriyor; bu mezunla
rın kaçı hâkimliğe müracaat ediyor? Onu sormak istiyorum. Halihazır yargı kadrosunu yüzde 
36,33'lük bir bölümü açıktır ve hâkim ve savcı açığı vardır. 

— 248 — 



T.B.M.M. B : 48 14 . 12 . 1990 O : 2 

Ayrıca, 236 adet yeni ilçe kuruldu; bunların pek çoğu da faaliyete geçmiştir. Bu kadar 
ihtiyaca rağmen, bize göre, hâkimliğe başvuran çok azdır. Kaldı ki, her sene -ki, önümüzdeki 
sene 26 ocakta hâkimlik sınavı açılacak- kadrolar dolu ise, 450 kişilik yeni hâkim ve savcılık 
kadrosu için neden imtihan açılmaktadır, bunu söylesinler? 

1980'den sonra yapılan bir değişiklik sonucu, birinci sınıf hâkimle, birinci sınıfa ayrılmış 
hâkim ayrımı getirilmiştir. Bu fark ortadan kaldırılmadığı sürece, yetişmiş elemanı elde tut
mak mümkün değildir. 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan bir değişiklik sonu
cu, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ile, birinci sınıf hâkim arasında ek gösterge ve yüksek hâkim
lik tazminatında yapılan değişiklikle fark iyice açılmıştır. 1.1.1985 tarihi itibariyle, birinci sını
fa ayrılmış ile, birinci sınıf hâkim arasında toplam 1 800 gösterge farkı oluşmaktadır. Bu fark 
nedeniyledir ki, bugün adlî yargıda 2 000, idarî yargıda 200 birinci sınıfa ayrılmış Yargıtay ve 
Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış adlî ve idarî yargı hâkimleri Yargıtay ve Danıştay 
üyesi olabilmek için amansız bir mücadele vermektedirler. 

Bu durumda, seçimleri yapacak olan Yüksek Kurulun her türlü politik ve kişisel etkiden 
uzak olarak ve objektif ölçülere göre seçim yapması gerekirken, bu kadar hâkim ve savcının 
yoğun kişisel gayretleri ve politik çevre arama çalışmaları, hâkimlik ve savcılık mesleğinin önemli 
derecede değer kaybına sebebiyet vermektedir. Bakan ve Müsteşarın politik baskıları yanında, 
Yargıtay ve Danıştaydan gelen üyelerin kişisel ve sübjektif ilişkileri, seçimin sonucunu haksız 
bir şekilde etkilemektedir. Ayrıca, çalışkan, dürüst ve mesleğin gerektirdiği tarafsızlık ilkesi içinde 
hareket eden hâkim ve savcılar bu durumda meslekten soğumakta ve neticede meslekten ayrıl
makta; böylece de, meslekte ehliyetsizleşme başgöstermektedir. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun en önemli işlevlerinden birisi, Danıştay ve Yargı
tay üyelerini seçmektir. Hal böyle olunca, Kurulun bu konuda açık ve seçik ve objektik bazı 
ilke kararları alması gerekir. Bugüne kadar bu konuda herhangi bir ilke kararı alınmamıştır. 
Neden? Çünkü, kurul üyeleri bu konuda ilke kararları almayı istememektedir. Her seçimi ken
di özel istekleri doğrultusunda yapmak istemektedirler. Ama, bu Kurul, daha az önemsiz ko
nularda birtakım ilke kararları almıştır! 

Hâkim ve savcıların atama ve nakil kararnameleri, yasa gereğince Personel Genel Müdür
lüğünce yapılmaktadır. Bu Genel Müdürlükte görevli hâkim ve savcıların Bakanlığa atanmala
rı ve Bakanlıktan mahkemelere geri gönderilmeleri, Bakanın ağzından çıkan söze bağlıdır. 

Sayın Bakan, herhalde bunları biliyorsunuz?.. Siz bilmiyorsunuz da... 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sen çelik çomak oynarken... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şu ana kadar, Bakan, istemediği bir hâkim ve savcıyı Ba
kanlıkta çalıştırmamıştır. Diğer taraftan... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sen çelik çomak oynarken, o, hukuk fakültesini birinci
likle bitirdi. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben çelik çomak oynarken, o, hukuk fakültesinin arka ka
pısından çıkmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, lütfen hatibi yalnız bırakalım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Diğer taraftan, Bakanlık personelinin sicil amirlerinden 

birisi de, Müsteşardır. İşte, bu personelin hazırladığı hâkim ve savcılar kararnameleri önce Ba
kan ve Müsteşar tarafından görüşülerek karara bağlanmakta, sonra kurula sunulmaktadır. 
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Kurul ise, gerektiğinde 1 000 - 1 200 kişilik bu kararnameleri iki veya üç gün içinde görüşüp, 
kesin karara bağlamaktadır. Bu durumda Bakan ve Müsteşarın kayırdığı hâkim ve savcının Ku-
rul'ca fark edilmesi mümkün değildir. Nitekim, Bakanın yakın arkadaşı, merhum Altan Dal
taban, kısa bir süre önce Bakırköy Cumhuriyet Savcı Başyardımcılığından alınıp, Fatih ve da
ha sonra da Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır. Eğer keyfî değilse, bunu izah et
sinler... 

tşte, bu keyfî ve yakınlarını kayırma suretiyle yapılan hâkim ve savcı atamaları, camiada 
büyük üzüntü ve kargaşalıklara sebebiyet vermektedir. 1988 yılında çıkarılan kararnamelerin 
yargıda bıraktığı izler hâlâ silinmemiştir. Bu kayırmalar sonucu tayin edilen hâkimlerden ise, 
Bakanlık Müsteşarı, zaman zaman diyet borcunu istemekte ve kendisinin hukuk hâkimlerine 
zaman zaman telefon edip, önemli tazminat davalarını takip ettiği söylentileri, Bakanlıkta yaygın 
hale getirilmektedir. 

Bu arada Gazeteci Emin Çölaşan'ın davasına bakan hâkimin nasıl tayin edildiğinin de, 
burada izah edilmesini istiyorum, özellikle, özal ailesinin açtığı tazminat davalarının, belirli 
bir hukuk hâkimine sevk edilmesi konusundaki gayretlerin burada izah edilmesini istiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler.) 

YASIN BOZKURT (Kars) — Yeter artık, yeter!.. Bu kadar da olmaz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Dinleyin arkadaşlar, dinleyin. 
Diğer taraftan, Bakanlık Müsteşarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini de, 

zaman zaman, yönlendirmek için, özel bazı organizasyonlara girdiği söylenmektedir. Buna ör
nek olarak, geçen yıl kurul üyeleri ve eşleri, tüm otel, yiyecek, barınma ve yol paraları bedava 
olmak üzere, Adalet Bakanlığı tarafından Japonya'ya gönderilmişlerdir. Başka hiçbir kurum 
mensubuna yapılmayan bu özel ağırlamanın nedenlerini, Sayın Bakanlık izah edebilir mi? 

Fon ve vakıf paralarının harcanması, tamamen Müsteşarın insiyatifine terk edilmiştir. Müs
teşarca, kendisine yakın bulunan ve sözünü geçirmeye çalıştığı hâkim ve savcılar için özel har
camalar yapma yoluna gidilmekte ve zaman zaman hâkimlere, özellikle hukuk hâkimlerine 
telefon açılarak, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığı sorulmak suretiyle, fon ve vakıftan 
kendilerine harcama yapılmaktadır. Bu uygulama doğru mudur? 

Müsteşar, makam odasını, Bakanın makam odasını da içine alacak şekilde tadil etmiş; 
lüks bir şekilde döşemiştir. Bazı kıymetli mefruşatı da, italya'dan özel getirdiği söylenmekte
dir; bu doğru mudur? (ANAP sıralarından gürültüler) Arkadaşlar, gidin odaya bakın... 

Buna karşılık birçok adliyenin yakacak paralarının zamanında gönderilmediği, bazıları
nın hiç gönderilmediği doğru mudur? 

Hâkim ve savcı güvencesi, yargı bağımsızlığı gereği, bütçeye yeterince kaynak ayrılması 
yerine, onları, Bakan ve Müsteşarın emrine sokacak şekilde ve hiçbir denetimi olmayan fonlar
dan hâkim ve savcıların bazı giderlerinin karşılanmasının, yargı bağımsızlığıyla bağdaşır bir 
tarafı var mıdır? Yoksa, kabine üyesi bir bakanınızın dediği gibi, ''Düdüğe göre çalan mahkeme" 
nasıl olurdu?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim. 
Müsteşarın sınıf arkadaşı olan ve hakkında, müfettişken bir hâkime davranışından dolayı 

soruşturma açılan, daha sonra da bugünkü Bakan Sungurlu tarafından Personel Genel Mü-
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dürlüğüne atanan; Sayın Sungurlu, ANAP Genel Merkezinde görevlendirilmesi üzerine, Ba
kanlıktan ayrılırken -Cumhuriyet Gazetesinin değerli yazarı Mustafa Ekmekçi'nin deyişi ile-
arkasından "Gümüşhane dayısı" diye Bakanlık koridorunda bağıran Atille Bengü'yü, Sayın 
Bakan yeniden Adalet Bakanı seçildikten sonra Personel Genel Müdürlüğünden alıp, kızak bir 
görev olan APK Daire Başkanlığına atadığı halde, kısa bir süre sonra, aynı Bakan, aynı kişiyi, 
nasıl ve kimlerin baskısı ile, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü gibi son derece önemli, 
kilit bir göreve getiriyor?.. Onu da izah etsinler. Kendileri giderken arkasından bağıran hakaret 
eden bir kişiyi, Personel Genel Müdürlüğünden alıyor, tekrar başka bir göreve getiriyor! 

YASİN BOZKURT (Kars) — Onu, Adalet Bakanının takdirine bırakın. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, süreniz doldu... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
Ayrıca, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Muavini olarak çalışan, Atilla Bengü'nün mes

lektaşı ve sınıf arkadaşı Muammer Coşkun'un ölümüne neden olduğu, cenaze töreninde, Müs
teşarca yapılan konuşmada açıkça ifade edildiği halde, Genel Müdür hakkında nasıl bir işlem 
yapılmıştır? Yoksa, Müsteşar, Genel Müdüre iftira mı atmıştır? 

Biraz da, Yargıtay ve Danıştay üye seçimi üzerinde durmak istiyorum : Şu anda, Yargıtay 
Yedinci Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Yıldız, nasıl Yargıtay üyeliğine seçilmiştir? Emsallerine 
nazaran çok mu üstün nitelikli idi? Yoksa, Müsteşarın Beykozdaki... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Yazdığınızı okumak mecburiyetinde misiniz? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Size çok dokunuyor!.. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Müsaade etmeyin efendim... Yeter artık. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Dinleyin arkadaşlar, dinleyin, çok önemli bir konu... "20 

- 30 milyar lira" olarak ifade edilen Hazine arazisinin bir kısmının Müsteşarın arazisine katıl
ması amacıyla açılan tescil davasında karar verdiği için mi, Yargıtay üyesi olmuştur? Bu karar, 
şimdi Yargıtayın hangi dairesindedir ve Müsteşarın lehine çıkması için herhangi bir baskı var 
mıdır?.. 

Değerli milletvekilleri, adalet cihazının başında bulunan bir kişi, Hazine arazisini kendi 
arazisine katmak için, emrindeki mahkemeye dava açarsa, o Hazine arazisini kendi arazisine 
katarsa, size sormak istiyorum, bu devleti, bu Hükümeti, bu milleti kim koruyacak?.. Bana 
lütfen cevap verin!.. Lütfen cevap verin, "Ben koruyacağım" deyin. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sana bildirilen şeyler doğru mu bakalım? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Doğru beyefendi, bana cevap verecekler. (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
İLHAN AŞKIN. (Bursa) — Doğru çıkmazsa ne olacak? 
BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu; bunları sonra sual olarak tevcih edebilirsiniz; za

manımız çok geçti. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkan. 
Efendim son bir cümle söylemek istiyorum : Danıştay üyeliğine son yapılan seçimlerde, 

bir bayanın seçimi sırasında -Sayın Bakan bunu çok iyi dinleyin- şöyle bir olay oluyor : Hâkim 
ve Savcılar Yüksek Kurulunda Adalet Bakanı Sayın Sungurlu kalkıyor, "Sayın özal bana tali
mat verdi, şu bayan Danıştay üyeliğine seçilecek. Eğer seçmezseniz, seçimi ertelerim; ben 
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de çıkıp giderim" diyor. O sizin tarafsız dediğiniz Yüksek Kurulun yüce hâkimleri, maalesef 
bu açık emri uyguluyorlar ve o bayanı Danıştay üyeliğine seçiyorlar!.. 

Şimdi size sormak istiyorum. Sayın Bakan ve ANAP milletvekilleri; bakın çok ciddî iddi
ada bulunuyorum; bu iddia başka yerde ileri sürülse, siyasî sorumluluk ve siyasî ahlak taşıyan 
insanlar karşısında birtakım istifaların olması lazım, hükümetlerin çekilmesi lazım... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu durumda Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğini bu ka

dar baskı altında tutan ve baskıya bu kadar boyun eğen Hâkimler ve Savcılar Kurulunun ba
ğımsızlığından söz edilebilir mi? Yargının bağımsızlığından söz edilebilir mi? Bunu özellikle 
belirtmek istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Nedir senin yaptığın? Müdahale edin Sayın Başkan... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç bakınız; suallerinizin belki mahiyeti değil ama, zamanın sıkıştır
ması, arkadaşların tahammül hududunu aşıyor. Lütfen... Kapatırım efendim... (ANAP sırala
rından gürültüler) kapatıyorum... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Yeter efendim, kapatın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan bir dakika... 
BAŞKAN — 15 dakika oluyor, rica ediyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben S dakika oluyor çıktım kürsüye; Sayın Karhan 15 da

kika konuştu, tnanın, bakın ben saate... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; siz bitiriniz, onu sual olarak sonra tevcih edersiniz. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
YASİN BOZKURT (Kars) — Kapatın efendim, zorla konuşuyor orada... 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam söyleyeceğim. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Başkanlığı saymıyor; kesin sözünü efendim. (ANAP sırala- , 

rından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
YASİN BOZKURT (Kars) — Kesin efendim sözünü, Başkanlığı bile dinlemiyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, müdahale ettiler konuşamadım. 2 dakikam da

ha var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim; zaman meselesi... Hak-adalet dersiniz, zamana riayet etmez

siniz! Bunu hepinize söylüyorum arkadaşlar. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyler, kendi ayıplarınızı beni susturarak örtemezsiniz. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
YASİN BOZKURT (Kars) — Kapatın efendim, zorla konuşmak istiyor. (ANAP sıraların

dan gürültüler, sıralara vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen oturun efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Niye konuşmamı engelliyorsunuz? Bırakın konuşmamızı 

bitirelim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bakanlığın merkez teşkilatına gelince, sayın üyeler; 2802 sayılı Yasanın 37 nci maddesine 

göre... (ANAP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar) 

— 252 — 



T.B.M.M. B : 48 14 . 12 . 1990 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — En kolay şey sıraya vurmak; daha 2 dakikam var, bana 

müdahale ettiniz!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Genç, zamanınızı asalı çok oldu, lütfen saygılarınızı sunun ve kapatın. 

Efendim rica ediyorum sizden. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim cümlemi bağlayayım; cümlemi bağlayayım, daha 

2 dakikam var. Lütfen... 
BAŞKAN — Sizin dakikalarınız bu kadar büyük mü? Rica ediyorum... (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan... 
YASİN BOZKURT (Kars) — Zorla konuşmak istiyor, kesin sözünü efendim. (ANAP sı

ralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ne konuşuyorum?.. Sayın Karhan 15 dakika konuştu; ben 

daha 10 dakikayı bitirmedim beyler! 
BAŞKAN — Efendim, 15 dakika konuşmadı, ben bakıyorum; 12 dakika konuştu. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Karhan 15 dakika konuştu. 
Bakanlık teşkilatına gelince: Merkez teşkilatında meslekte 5 yılını tamamlamış ve başarılı 

sicil almış olan meslek mensuplarının kendi istekleri ile bu göreve atanacakları belirtilmiştir. 
Bu şarta rağmen, daha 5 yılını doldurmamış başarısız hâkim ve savcıların, Bakanlıkça yetki 
ile Bakanlık merkezî teşkilatına atandıkları ve kendilerine, kıdemli hâkimlere nazaran çok lüks 
dubleks lojmanlar tahsis edildiği doğru mudur? Bu şekilde görevlendirilen bir Yüksek Seçim 
Kurulu üyesinin kızının yetkisinin kaldırılarak, yerel mahkemelere -Silopi'ye- gönderildiği doğru 
mudur? Bu tasarruf, politik değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Genç, kâfi efendim; diğerlerini de sual halinde tevcih ediniz. Kürsüyü 
işgal etmeyiniz, zamana riayet ediniz. "Adalet" diyorsunuz, Adalet Bakanlığı bütçesinde baş
kalarının hakkına tecavüz ediyorsunuz! Çok rica ediyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim ben başkalarının hakkına tecavüz etmiyorum; bu 
arkadaşlar bizi susturmakla bazı şeyleri örteceklerini zannediyorlar... Ayıplar böyle örtülmez!.. 

BAŞKAN — Ben size cevap verecek durumda değilim. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Siz de sözünü kesin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben bunların yerinde olsam, konuşsun da, biz konuşmala

rı dinleyelim, birtakım haksızlıklar ve suiistimaller varsa üzerine gidelim demeleri lazımken, 
korku içinize girmiş sizin, sizi çok sarmış; bu korku ite yaşayamazsınız ve siz bu korkunun 
telaşı içindesiniz! (ANAP sıralarından gürültüler) Yahu, lütfen durun da, teşhis ettiklerimizi 
anlatalım ve bakan çıksın cevap versin. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Evet efendim... 
BAŞKAN — Sualinizi yerinizden sorarsınız; zamanı geldiği zaman cevap verirler. Lütfen... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
YASİN BOZKURT (Kars) — İftira, iftira hepsi... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki; madem ki çok korkuyorsunuz, korkunuz başınıza 

kalsın. Ben de buradan ayrılayım bakalım! (ANAP sıralarından gürültüler) 
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NEVZAT AKSU (Çorum) — Senin o kürsüye saygın var mı? Oraya saygılı ol! (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çalışma süresinin programın bitimine kadar uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Genel Başkanının tebriklerini yadırgadık doğrusu!.. 
BAŞKAN — Efendim, herhangi bir fikir beyan edecek durumda değilim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Bakan burada suallerimi cevaplasın. 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Senin kürsüye saygın yok, evvela saygılı ol. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Hazine arazisi üzerine Sayın Genc'in bina yaptığı söy

leniyor!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — İspat edemezsiniz... 
BAŞKAN — Sayın Yazıcı lütfen... Süreyi uzatmayalım, lütfen... 
Sual sormak isteyenleri tespit ediyoruz... 
Yazılı olarak Sayın Cemal Şahin'in sorusunun yanında, Sayın Duduoğlu ve sayın Kamer 

Genç soru soracaklardır. 
Birinci olarak, yazılı soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun ilgili Bakanlıkça cevaplandırılmasını arz ederim. 

Cemal Şahin 
Çorum 

Soru : 
1. Adalet mensuplarına verilmesi düşünülen yüzde 25 zamdan Adalet Bakanlığında ça

lışan memurlar da yararlanacak mı? 
2. Yararlandırılmıyorsa, bu durum, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı değil midir? 
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın 

Başkanım, Sayın Şahin'in sualinde temas ettikleri husus doğrudur. Yüzde 25 zam Bakanlık 
iç teşkilatına uygulanmayacak. Diğer bakanlıklarla aynı seviyeyi muhafaza etmek bakımından 
yüzde 25'lik zam, sadece hâkimler ve savcılar için, fiilî hizmette bulunanlar için öngörülmüş
tür. Esas felsefesi budur efendim. 

Yani, mahkemelerde çalışanların tümü buna dahildir. Merkezî teşkilata uyguladığınız tak
dirde, diğer bakanlıklarla yüzde 25 farklılık doğacaktır ki, bu da adaletsiz olur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Duduoğlu, buyurun. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sayın Başkanım, 1989 yılı bütçe görüşmelerinde, 

o tarih itibariyle, hâkim ve savcı açığını sormuştum; Sayın Bakan da, verdiği cevapta, 237 ol
duğunu söylemişti; yılbaşından önce açılacak sınavla, bu açığın kapatılacağını ayrıca beyan 
etmişti. 

Aradan 2 yıl gibi bir zaman geçti ve açığın 2 860 olduğu şu anda söyleniyor. 
Soru : 
1. Bu açık ne zaman kapanacaktır? 
2. Kadrolarda bu açıklar varken, adalet dağıtımında süratli ve adaletli dağıtımı nasıl sağ

layacaksınız? 
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3. Adaletin ucuza mal olması için mi, masraf azatsın diye mi, bu kadroları doyurmu
yorsunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, cevap vermek imkânınız da mevcut, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yük

sek izninizle. 
Sayın soru hahibi, zannederim bizler gibi takip etti, bu memlekette 240 yeni ilçe kuruldu

ğunu, 4 yeni il kurulduğunu, bunların hepsinde adlî teşkilata gidildiğini; başka yerlerde ihtiyaç 
dolayısıyla yeni adlî teşkilatlar kurulduğunu... 

Binanaleyh, o tarihteki ihtiyaçla, bu tarihteki ihtiyaç arasında çok büyük fark vardır. As
lında, söyledim, beklediğimiz ideal seviyeye gelebilmek, yükü hafifletmek ve dağıtmak bakı
mından 3 500 hâkim ve savcıya ihtiyacımız var; ideal hedefimiz budur. Gelecek sene, alıp da 
gene aynı suali sormayasınız diye, bunun da altını çizeyim efendim. 

Saygılar sunuyorum. 
M. KEMAL DUDUOGLU (Hatay) — Geçen sene de vardı açık, hiç kapatmadınız mı? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, 5 sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen kısa, özlü, gerekçesiz soralım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 1. Şu anda Yargıtay 7 nci Hukuk üyesi Mehmet Yıldız, Bey

koz'da, Sayın Müsteşarın Hazine arazisini kendisi üzerine tescili ile ilgili olarak açtığı davada, 
herhangi bir suretle hâkimlik görevini yapmış mıdır? 

2. Efendim, Hâkimler Kanununun 37 nci maddesine göre, hâkimlik mesleğinde, Adalet 
Bakanlığı Merkez Teşkilatına almak için 5 yıl çalışıp, başarılı sicil almak ve kendi isteğiyle atan
mak gerekir. Şu anda ve geçen sene Bakanlık Merkez Teşkilatına atanıp da, 5 yıl çalışmayan 
ve olumlu sicil almayan hâkimler var mıdır? Varsa nasıl atanmıştır? 

3. Bakanlıkla Nakşibendi tarikatına mensup olan kimseler gümüş yüzük takmaktadır. 
Bu kişiler bunu bir simge olarak takmaktadırlar. Bunlar hakkında ne gibi bir muamele yap
mayı düşünüyorlar? 

4. Sayın Başkanım, ayrıca geçenlerde adlî yargı sınavında birinciliği kazanan ve 79 puan 
alan Hale isimli bir kişi, yazılıda birinci olduğu halde mülakatta neden kaybetmiştir? Yoksa 
Mustafa Ekmekçi'nin dediği gibi, Hüseyin Turgut mu bu mülakatı yaptı? 

5 inci sorum şu : tdarî yargıda, geçen sene son olarak idarî yargıya alınan 130 yargıcın 
40 tanesi; adlî yargıda ise 7 bin yargıcın 2 500'ünün imam hatip kökenli olduğu söylenmektedir. 

Bu doğru mudur, değil midir? Doğruysa mahkemelere hâkim mi atıyorlar yoksa kadı mı 
atıyorlar? Suallerim bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecek misiniz efendim? 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Yazılı 

cevap takdim edeceğiz Sayın Başkanım. 
Teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, cevapları burada versin, çünkü çok kızdılar. 
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BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Adalet Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi. 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Yargılama İşleri 

. Kabul 

Bölüm 
Program 

74 559 000 000 

767 414 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Eğitimi, Cezalarının tnfazı ve Tu
tukluların Muhafazası 555 495 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Resmî Bilirkişilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 27 620 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Yüksek Seçim Kurulu 36 693 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 64 876 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 526 657 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Adalet Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrelimin İptal edilen ödenek dışı 

Prog. ödeneğin çeşidi toplam harcama ödenek ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 12 696 183 341 12 330 393 965 - 363 789 376 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargılama İşleri 210 269 206 822 243 251 209 256 - 6 101 780 32 988 104 214 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Cezalarının İnfazı 
Eğitimleri ve Tutukluların Muha
fazası 164 498 081 303 170 665 293 301 - 171428 6 167 383 426 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Resmî Bilirkişilik Hizmetlerinin 
Yürütülmesi 9 712 530 000 9 647150 098 - 65 379 902 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yüksek Seçim Kurulu 36)03 720000 29189 321746 - 6 914 398 254 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 21 316 161 875 18 302 660 332 - 3 013 501 543 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 2548 Sayılı Kanun Gereğince Top
lanan Paralarla Yaptırılacak Mah
keme Bina ve Cezaevi Giderleri 1 972 189 717 1 595 651 411 376 538 306 - -
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 456 568073 058 484 981680 109 376 538 306 10 365 342283 39155 487 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Adalet Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesiyle, 1989 malî yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. ( A N A P sıralarından alkışlar) 

D) YARGITAY BAŞKANLIĞI 
J. — Yargıtay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Büfesi 
2. — Yargıtay Başkanlığı 1989 Malî Yılı Kesinlmabı 

BAŞKAN — Programa göre, Yargıtay Başkanlığı bütçesinin ve kesinhesabının görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
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Yargıtay bütçesi üzerinde gruplar ve şahısları adına söz alanların isimlerini okuyorum Doğru 
Yol Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, Anavatan Partisi 
Grubu adına Uşak Milletvekili Sayın Ahmet Avcı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Tokat Milletvekili Sayın Kenan Süzer. 

tik söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Çorapçıoğ-
lu'nda. 

Sayın Çorapçıoğlu, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; öncelikle, hepinizi Doğru Yol Partisi Meclis Grubu ve şahsım adına derin saygı
larımla selamlıyorum. 

Yine, Adalet Bakam Sayın Oltan Sungurlu'nun, bugün öğrendiğimiz hastalığı dolayısıy
la, üzüntülerimizi belirtiyor ve kendilerine acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan muhtelif hatiplerimiz 
"adalet" kavramının kutsiyetine değindiler. 

Yüksek mahkemelerimizden ve asıl "yüksek mahkeme" diye, çoğunlukla telakki edilen 
Yargıtayımız üzerinde konuşmalarıma geçmeden evvel, bendeniz de, "adalet" kavramının in
sanlara ne büyük bir ihsan olduğunu söylemekle sözlerime başlayacağım. 

tnsanın aklına konulan en güzel fikirlerden, idrakine konulan en güzel muvazene unsur
larından ve gönlüne serpilen en güzel duygulardan birisi, adalet duygusudur. Adaletin, kendi 
dinamiğini insan vicdanına yerleşmesinden bulan, insanın doğmasından evvel başlayan, haya
tında devam eden ve hatta ölümünden sonra dahi zaman zaman muhtaç olduğu; ama, asil bir 
şekilde muhtaç olduğu en mühim kavramlardan birisi olduğu kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, esasen, Türk tslam toplumunun Hazreti Ömer'den gelen "Adalet 
mülkün temelidir" diye ve benim kanaatimce -ki genel kanaat da budur- sadece bir muayyen 
mülkü kastetmeyen, insanın bulunduğu her yerde carî olması, bulunması zaruret olan bir yük
sek fikirdir adalet. 

Yine, aynı kavramın tarih içinde tekâmülü, insanın tekâmül eyle beraber süregelmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla da, insanlık tarihinde, dejenere olmadan, başlangıcından bugüne ka
dar yücelerek gelmiş kavramların en büyüklerinden birisi de adalettir. Böyle olunca, ben, yük
sek adalet müesseseleri, özellikle yüksek mahkemelerimiz hakkında, herhangi bir sohbet top
lantısında olsun, yüksek huzurunuzda olsun, konuşmak durumunda kaldığım vakit, kendimi, 
inanınız bir hayli tedirgin hissetmekteyim. Aslında, konuşmak istediğimiz şey, Yüce Yargıtayı-
mızın bütçesi olmakla beraber, her zaman, acaba zarfı düzeltirken, zarftaki bozuklukları orta 
yere koyarken, "mazrufa, işin özüne acaba bir zarar getirir miyiz?" diye endişe etmişimdir. 

Bu itibarla, bu konuşmalarımda daima kendime edindiğim prensip, insan boğazının do
kuz boğumdan değil, 19 boğumdan olduğunu kendi kendime hatırlatmak prensibidir. Ancak, 
her müessesede olduğu gibi, hele yüksek müesseselerde olduğu gibi, biraz evvel konuşulduğu 
şekilde, o müessesenin insanlarından kaynaklanmasa bile, mevcut sistemin şu veya bu hükü
mete, şu veya bu partiye atfedilemeyen; ancak, tarihî tekâmülündeki zaman zaman uğradığı 
inkıtalar, zaman zaman maruz kaldığı şiddetli darbeler dolayısıyla bozulmuş; ama, düzelme 
süreci uzun süren bazı aksaklıkların olduğu da, gayri kabili inkâr bir vakıadır. Esasen, Yüce 
Meclis olarak bizim görevimiz de, bu kabil düzel tem el ere önayak olmak ve ışık tutmaktır. Ben 
sözlerimi, bu esas çerçeve üzerine sürdürmeye mehmaemken, gayret etmeye çalışacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Bakan, adaletin tevziinde üç mühim unsurun bu
lunduğunu, bunların, ucuzluk, sürat ve adil olma hususları olduğunu ifade ettiler. Adil olmak, 
zaten yargı organlarının kararlarının verilmesinin esas sebebidir; o, adaletin tevziinde ayrıca 
aranması gereken bir unsur değildir. Bir garp mütefekkirinin dedidği gibi, "adaletsiz karar acıdır; 
ancak, gecikmiş karann da, tadı tuzu yoktur." Binaenaleyh, bu iki unsura, yani ucuzluk ve 
sürat unsuruna, basitliği de ilave etmek gerektiği kanaatindeyim. Esasen, bu yolda bize verilen 
bilgiler de bu mahiyette bulunmaktadır. 

"Basitlik" diyorum; zira, Türk adliyesinde, genellikle Türk adliyesinde, süratlendirmeye 
engel teşkil eden unsurlardan bir tanesi, maalesef, takip edilmekte bulunan usullerin biraz kar
maşık olmasından kaynaklanmaktadır. Bu, usul kanunlarımızın zaman içinde eskimesinden, 
sizin partinizin bir büyüğünün ifade ettiği gibi, o tabiri ben de kullanayım, teknolojik büyük 
gelişmelerin hızına, hukuktaki değişmlerin süratlerine uymamasından kaynaklanmaktadır. Yurt
taşlarımıza, adaleti süratle temin etmeyi bir görev telakki eden bütün hükümetler, aynı zaman
da, bu usullerdeki basitliği temin etmek suretiyle ancak, bunu gerçekleştirebilirler. Bunların 
ne olduğunun teferruatına girmiyorum. Zannediyorum ki, gerek yüksek Yargıtay nezdinde, gerek 
ilgili sair mercilerde, bilhassa Bakanlığımız nezdinde, bu yolda çalışmış, usul kanunlarını ge
çen devre (XVII nci dönemde) yaptığımız tadilatlar dışında, kökten diyemeyeceğim ama, bü
yük ölçüde sürate kavuşturacak basitlikler temin edecek birtakım çalışmalar yapılmış; ancak, 
sonuçları alınamamıştır. Bunların bir an evvel tedvininde, adaletin tevcihindeki sürati temin 
etmek bakımından büyük kolaylık olacağı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri; biraz evvel Sayın Bakanımız Yargıtay bütçesi hakkında izahat ve
rirlerken, \argıtay'a ayrılan ödeneğin, devlet imkânları çerçevesinde, geçen seneye nazaran yüzde 
160 nispetinde artmış olmasını zikrettiler. 

Bu izahattan memnuniyet duyarız. Ancak, hemen ifade edelim ki, benim önümde duran 
ve Bütçe Komisyonu raportörü tarafından hazırlanmış bir rapor var; müsaade ederseniz o ra
pordan kısa iki rakamı Yüce Meclise arz etmek isterim. Ben, yalnız, hukuk tarihlerini misal 
vereceğim. Mevcut 16 hukuk dairesine geçen yıl yeni gelen iş miktarı 201 S19 dosyadır. Yine, 
evvelki yıldan devir olarak gelen 96 022 dosyadır ve bunların toplamı 297 541 etmektedir. Çı
kan iş 176 002'dir. Devir edilen 121 539'dur. Şimdi, gördüğünüz gibi, geçen yıla nazaran devre
dilecek dosya adedinde, aşağı yukarı yüzde 30'a yakın bir artma vardır; nispi olarak bir artma 
vardır, mutlak rakamlar olarak bir artma vardır. Bu raporda, ceza dairelerinde devir adedini 
yazmamışlardır. Belki, sene sonu olmadığı için kati rakam aramadılar; ancak, ben rakamları 
okuyacağım, bir yanlışlık varsa, lütfen tashih edilmesini istirham ediyorum; zira, bu rakamlar 
esas alındığı takdirde, gelecek yıla devredilecek, gerek ceza dairelerindeki dosya adetleri, ge
rekse Cumhuriyet Başsavcılığtndaki dosya adetleri nispetsiz bir şekilde çok büyük rakamlara 
baliğ olmaktadır. 

Ceza dairelerine yeni gelen iş miktarı 65 015 dosyadır. Geçen yıldan devir 17 027 dosyadır, 
toplam 82 042 dosya etmektedir. Çıkan iş -burada yazılana göre söylüyorum; bu, Bütçe Ko
misyonuna takdim edilen raportör raporudur- 17 473'dür; devredilmesi lazım gelen, burada 
hesap edilmemiştir. Ben hesap ettim, 64 619 ediyor... İnanmak istemedim; inanmak isteme
dim, çünkü, geçen sene... 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hayır 
efendim, 17 423 dür. 
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MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Hayır efendim, "Çıkan iş" diye yazıyor, ra
poru lütfen tetkik buyurursanız... 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Çikan 
iş 82 bin. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Hayır efendim, 82 bin, toplamın altında 
yazıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunu konuşmanızda ifade edersiniz; lütfen. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Sayın Bakanım bulunduğu yerden tetkik eder

lerse, göstereyim, raporun 4 üncü sayfasında, "iş durumu" başlıklı olan kısımda, b) Ceza dai
releri, c) Cumhuriyet başsavcılığı; toplam 82 bindir, öbüründe toplam, teferruata girmiyorum, 
96 bindir. Çıkan iş, yani Cumhuriyet Başsavcılığına gelen işlerde çıkan iş 30 700'dür. Bu suretle 
66 010 bakiye dosya kalmaktadır ki, bir evvelki geçen yıldan devredilen 17 027 ve 15 320 dosya
larına baktığımızda, bunların ya bir yanlışlık eseri olduğu kanaatindeyim veyahut da şu anda 
aklıma gelmeyen herhangi bir hatadan kaynaklanmaktadır. Tashih edilirse, gayet tabii mem
nun oluruz. Ancak, her ne şekilde mütalaa edilirse edilsin, hem nispi olarak, hem de mutlak 
rakam olarak, devredilen dava dosyaları artmaktadır. 

Şimdi, ayrılan bu ödenekle, büyük bir memnuniyetle müşahaede ediyoruz -geçen sene bu
rada yapılan tenkitlerde bahis konusu olmuş, komisyonda bahis konusu olmuş- 4 hukuk daire
siyle, 1 ceza dairesi ilave edileceği söyleniyor. 

Ben eldeki rakamları baz almak suretiyle, 4 ceza dairesi ilave edildiği takdirde dahi, bu 
yıldan devredilen 121 539 dosyaya ilaveten, yine, yeni gelen iş dosyasını 200 binden 210 bine 
çıkardığınız takdirde, 20 daire olsa bile, bu takdirde hukuk dairelerinde daire başına yılda 15-16 
bin dosya düşecektir. Ceza dairelerinde, bir yanlışlığa meydan vermemek için bu teferruat he
sabına girmiyorum. 20 daire kurulduğu vakit dahi, asgarî 15 bin dosya gelecektir; senedeki 
1,5 aylık adlî tatili çıkardığınız, millî bayramları, dinî bayramları ve hafta tatillerini çıkardığı
nız takdirde, bir güne isabet eden dosya miktarını hesap etmeye şu anda imkânım yok, ama 
sizin takdirlerinize bırakırım! Herhalde bu, lalettayin bir sulh hukuk mahkemesinin bir günde 
gördüğü ve "rekor" diye gazetelere geçen 40-50 rakamının üzerinde olmaktadır ki hani meş
hur laftır, "Allah, kimyese çekemeyeceğini yüklemez". Bizim, yüce Yargıtaya bu kadar yükü 
tahmil etmeye hakkımız yoktur... tmkânlırımız ne olursa olsun, devletin aslî görevlerinden olan, 
özelleştirilmesi de mümkün olmayan bu hizmetin, mutlaka devlet tarafından en iyi şekilde gö
rülmesi için azamî fedakârlığı hepimiz birden yapalım ve inşallah gelecek seneye bütün bunla
rın ve bilhassa devreden dosya adetlerinin, nispî olarak da, mutlaka rakam olarak da yarıya 
kadar indirilmesini temin etmek, bizim için bir görev olmuş olsun. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Oltan Sungurlu, Bakan olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda 
vermiş olduğu izahatta, Bakanlığın görevinin yargı organlarına, tabiî bu arada yüksek Yargıta-
yımıza, bir manada maddî ve lojistik hizmet sağlamak olduğunu, diğer manada da hukukî 
yardım olduğunu ve bu şekilde, tahsisatları artırmak, mahkeme binaları yapmak, yer temin 
etmek, müstahdem temini gibi vesaire hizmetler olduğunu söylediler; diğer yönden de, hukukî 
mevzuat bakımından işlerin kolaylaştırılmasından ve yargıçlarımızın durumundan bahsettiler. 

Anayasa, "hâkim" tabirini kullanıyor ama, bir terminolojik kargaşa var Türkiye'd; mah
keme mahkeme geliyorsunuz, "yüksek idare mahkemesi" diyorsunuz; yine mahkeme mahke
me geliyorsunuz -evvelce temyiz mahkemesiydi, eskiye dönüşü kastetmiyorum- ama sonunda 
'"Yargıtay" deyiveriyorsunuz... 
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Neden o mahkemeler, mahkeme; yüksek mahkeme, Yargıtay?.. Neden, Askerî Yüksek idare 
Mahkemesi de, neden, yine yüksek idare mahkemesi olan Danıştay, Danıştay?.. Türkçede "sayış" 
diye bir kelime yok; eski ismi Divanı Muhasebat idi. Ben rastlayamadım, bulurlarsa memnun 
olurum; orası Sayıştay... Hani, "Sayıştay, Danıştay, Yargıtay" denmesin demiyorum; söylemek 
istediğim, terminolojik kargaşalık... Kavram kargaşalığına meydan veriyor. Ya diğer mahke
melerde "yargı" deyin, "yargıhane" deyin, "yargı evi" deyin, bir şey deyin... Bu "yargı" kav
ramı üzerinde birleşelim veyahut da Anyasanın da baştan sona kadar, evvela "yargı erki" de
yip de, arkadan "kanun, mahkeme" demesini yadırgamaz hale gelelim. Benim anlatmak iste
diğim husus bu. Yoksa, "o kelime kullanılmasın, bu kelime kullanılmasın" demiyorum da; 
ancak, yargıdaki birliği temin edici mahiyette bulunmadığını arz etmek için söylüyorum. Bu 
birlik, terminolojik bakımdan temin edilmediği sürece de, bilhassa yüksek mahkemelerin gö
revleri ve mahiyetleri itibariyle pek çok münakaşayı davet etmiş olacaksınız. Ben, bunu anti-
parentez söyledim; esas konum o değildi. 

Şimdi, maddî lojistik destek... Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, insanların bulunduğu 
her yerde, insanlar için var olan bir mefhum, bir kavram; ama, bizim de inancımız gibi, Al
lah'ın "Kul hakkını affetmem" dediği gibi, dünyevî adaletin bizzat insanlar tarafından yerine 
getirilmesi de, hem ilahi bir emir, hem de cemiyetlerin, sosyal ünitelerin gereği, sosyal şartların 
gereğidir. Bunu, çok evvel bizim ecdadımız da idrak etmiş; bütün milletlerde olduğu gibi, on
lardan geri kalmamışlar. Ben, herhangi bir tedahüle meydan vermemesi bakımından, bugün 
için meri olmayan eski bir kanundan bahsetmek istiyorum, lojistik desteği arz etmek bakımından. 

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, 1897 tarihinde tedvin edilmiş ve yürürlüğe girmiş. Orada bir 
hüküm var; bunu ben kendi kendime sık sık tekrar ederim. Bir mahkemede, mesleğine çok1 

düşkün, hakikaten adaletle hükmetmek isteyen, bilahara da -ismini zikretmek istemiyorum-
YUksek Yargıtayımızda daire başkanı olarak görev yapan bir arkadaşımız, bir gün öğlen vakti, 
hariçten gelen avukatlar olmasına, rağmen, dosyayı bırakarak "öğleden sonra devam ederiz" 
demişti. Dışarıdan gelenler anlayamadılar; biz, kendi yaptsımbildiğimiz için, anlatmaya çalış
tık... O hâkim arkadaşımız açlığa fazla dayanamıyordu, şeker hastalığı mı vardı, yoktu, onu 
bilemiyorum; ama açlığa dayanamıyordu. O bakımdan bu şekilde davrandığını, duruşmanın 
öğleden sonra yapılacağını, dışarıdan gelen avukat arkadaşlarımıza izah durumunda kaldık. 

Bakınız, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyenin 1812 nci maddesi ne der? "Hâkim, gam ve gussa 
ve açlık ve galebe-i nevm gibi sıhhat-ı tefekkürene mani olabilecek bir arıza ile zihni müşevveş 
olduğu halde hükme tasaddi etmemelidir." Hüküm vermeyi bırakın da, "hüküm vermeye te
şebbüs etmemelidir" demektedir. 120 küsur sene evvel kabul edilmiş ve aksinin iddiası müm
kün olmayan bu açık kaziye karşısında, hâkimlerimizin durumunu -polemik yapmak için söy
lemiyorum, ama her birinin, yalnız yüksek mahkeme hâkimlerini değil, bütün diğer hâkimle
rimizle beraber mütalaa ederek- yarınını düşünen insan sıfatından, insan durumundan çıkart
mak mecburiyetindeyiz. 

Bazı meslek sahiplerinin, -kim ne kadar inkâr ederse etsin; bu, Roma Hukukunda da böy
leydi, daha sonra Batıda ve bizde de böyledir- aldıkları ücretlerin, ücret mahiyetinde olmadığı, 
bütün milletlerce kabul edilmiş bir hususiyettir. Bir doktora verdiğiniz ücret, onun iki dakika
lık, on dakikalık mesaisi karşılığı değildir; onorel dedikleri, onursal bir ücret diyelim, onursal 
bir hediye kabilindendir. Hâkimlerimizi biz, haklı olarak, "Cemiyetimizin şartları böyle, dev
letimizin şartları böyle, gelmişte böyle olmuş, gelecekte böyle olacak mı?" diye, onları o dü
şünceden çıkarmamız lazım geliyor. 
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Hükümetin lojman temini konusunda çalışmaları olduğunu görüyoruz; kendi ilim olan 
Balıkesir'de de yapıldı. Bunları takdirle karşılıyorum, ama kâfi gelmiyor. Mesela bir hâkim 
lojmana girmiş, öbür hâkim beş sene, altı sene lojman beklemede ve elbette ki, işte burada 
bahsedilen, gam ve gussa haline geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, lütfen toparlayınız. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Yani, lojistik hizmetleri bu manada alıyorsak, bunları kemali ile yapmamız lazım. 
Türk halkının anlayışı, yargı hizmetlerine sarf edilen paranın azlığını çokluğunu hiçbir 

zaman hükümetler için mesele yapmamıştır; anlayışı bu merkezdedir. Onun için, emin olunuz 
ki, diğer kısabileceğiniz bazı tasarruflarınız varsa, bazı fazla sarfetmiş veya sarf edilecek gibi 
gözüken yerler varsa, böyle tekliflerle Yüce Meclise gelirseniz, bizden sadece destek görürsünüz. 

Efendim, üzülerek ifade etmek istiyorum; sözlerimin başında söylediğim gibi, yüksek yargı 
müesseselerini günlük politikanın değil, günlük sair isnatların, dedikoduların dışında bırak
mayı, ben karakter yapısı haline getirmişimdir; ama iki nokta var ki, bunları arz etmeden ge
çemeyeceğim. Bir tanesi, hem hukukun kendi kavramları içerisinde, hem de beynelmilel anlaş
malara göre, savunma hakkı mukaddestir. Avukat olacak arkadaşlarımıza, tecrübeli arkadaş
larımız veyahut hocaları nasihat olarak şunu verirler : "Duruşmada nazik, müdafaada kuv
vetli olunuz" derler. "Hani, mahkemeyi birtakım fevri hareketlerle meşgul edeceğinize, kibar 
ve sağlam bir savunma yapmak suretiyle lehinize çevirmeye çalışın" gibi nasihatlar vardır. Bu
na samimiyetle inanırım. Ancak, son zamanlarda adlî yılın açılışı münasebetiyle, benim de ev
velce mensubu olduğum Barolar Birliğiyle, Yargıtay Başkanı veya başkanlığı arasında -ne su
retle olduğunu kesin bilemediğim için söylemekten tevekki ediyorum- ortaya çıkmış bulunan 
anlaşmazlığı; kusurun, kabahatin kimde olduğunu aramıyorum, ama iki büyük müessesenin 
ahlakın, hukuk kavramlarının ve hatta beynelmilel birtakım formların kabul ettiği iki müesse
senin, bir adlî yılın açılışı dolayısıyla karşı karşıya gelmiş olmasını, inanınız üzüntüyle karşılı
yorum. Bunu, zannederim bütün halkımız da üzüntüyle karşılıyordur ve bizi seyreden dünya 
âlem de bunu hayretle karşılıyordun Yani, Allanın hakkını Allah'a, Peygamberin hakini Pey
gambere bırakmak suretiyle bu durumun izalesini herhalde temin edebiliriz gibi gelmektedir. 
Ancak, görev, herhalde adliye camiasının iki tarafını teşkil eden -esasında "iki taraf" tabiri 
yanlış- biribirini tamamlayan, bu iki parçasını teşkil eden bu iki büyük müessese arasındaki 
bu açıklığın kapatılmasını, ben kendilerinden hasseten rica ediyorum. Burada yetkileri olan
lar, etkileri olanlar, kendilerini bugünler için esirgemekten çekinmemelidirler. Elbette ki, ken
dilerine verilen görevin vicdanî mesuliyeti içinde kalacaklarını, ilerisi için kalacaklarını bugün
den hesap etmeli, ona göre teşebbüse geçmelidirler ve inşallah gelecek sene, adlî yıl, iki ayrı 
yerde, iki ayrı camia tarafından kutlanır halden çıkar ve eski haline avdet ederek, milletimize, 
adlî yılın açılması, bir bayram gibi tevdi olunur. 

İkincisi, üzülerek karşıladığım, burada söylemekten hakikaten üzüntü duyduğum bir ko
nu var; yani, mümkün olsaydı söylememeyi tercih ederdim. Başbakan Sayın Yıldırım Akbu-
lut'un, muhterem eşleri, bir yerde meslektaşımız sayılır. Kendilerini şahsen tanımak şerefine 
nail olmadım; ancak, ailesine bağlı, mesleğine bağlı bir insan olduğunu defaatle işitmişimdir. 
Kendisine bu bakımdan sadece hürmet duygularıyla meşbuyum; bunun dışında hiçbir alışveri
şim olmaz da, mümkün de değildir, esasen bana da yakışmaz. Ancak, bir noktayı söylemek 
durumundayım. Bazı işler vardır ki, o işlerde bulunanların, sonunda bayram olmayan bir 
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Ramazan imsakında bulunmaları ve devam etmeleri gerekir. Şurada hepimizin, mütevazı birer 
milletvekili iken bite gidemeyeceğimiz, uğrayamayacağımız, konuşamayacağımız yerler ve kim
seler vardır. Bunu, elbette ki yalnız kendi şerefimizi, kendi haysiyetimizi düşünerek değil; ama, 
milletimizin bize tevcih etmiş olduğu görevin, bir manada bizim için ne kadar kutsal olduğunu 
göstermek bakımından yapmaktayız ve pek çok arkadaşımız bunu yapmaktadır. 

Sayın Yıldırım Akbulut'un Meclis Başkanı olduğu dönemde, devlet protokolünde yeri, Cum
hurbaşkanından sonra ikinci sırada olduğu halde, üçüncü olan Sayın Başbakanın ve eşi ile her
hangi bir tedahül durumuna girmemek için -buna, nezaket dersiniz, çekinserlik dersiniz, fazla 
çekinserlik dersiniz, onun takdiri size ait; ona bir şey diyemem- o hassasiyeti gösterdiğini ve 
eşini muhtelif toplantılara götürmemeyi veyahut da arka planda bırakmayı tercih ettiğini gaze
telerden okudum. Ne kadar doğrudur, ne kadar sarihtir bilemiyorum; kendileriyle bu şekilde 
hiçbir toplantıda bulunmak bana nasip olmadı. Eğer böyle bir şekilde, bir incelik olarak dü
şünmüşse, kendisini sadece takdir ederiz. Ancak, şurada Başbakan olarak görev yapan Sayın 
Yıldırım Akbulut'un muhterem eşlerinin, Yargıtayca, Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine aday 
gösterilmesini, ben şahsen hatalı bulmaktayım. Hatalı bulduğum taraf, yangının, gri dahi ol
sa, herhangi bir gölge ile malul olmaması noktasındandır; bunun ötesinde bir düşündüğüm 
yoktur. Bu, şöyle tefsir edilir; o muhterem hanımefendinin kanunî hakkıdır, yasal hakkıdır, 
insanî olarak hakkıdır; hepsini kabul ediyorum; ama, bazı kimseler, bazı şeyleri en kanunî, 
en haklı şekilde kendilerine verilmiş olsa dahi, yapmamak durumundadırlar. Onun için, o ha
nımefendiden ve muhterem zevcelerinden ben, bu işten tevakki etmelerini bekler idim... Olma
dı ve ben şahsen hüsrana uğradım, tnşallah adaletimiz, gerek mevcut durumu ve gerek geleceği 
itibariyle bundan -biraz evvel söylediğim gibi- küçük gri bir gölgeden başka hasar görmez. 

Bunu neden söylüyorum? Biraz evvel mecelleye müracaat ettim, yine bir maddesine mü
racaat etmek ıstırarındayım; müsaadenizle onu okuyorum... 

BAŞKAN — Sayı Çorapçıoğlu, lütfen bitiriniz. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. Ben, zatı âlini

zin müsamahasını suiistimal etmem; ancak, bunu okumadan da söylediklerim anlaşılmaya
cak. Hemen bir dakikanızı rica edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, okuyun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Zaten bütün usul kanunlarında vardır da, ben, 

eski bir kanun olması, mevcut olmaması; tefsire, şuna buna lüzum bulunmaması, ihtilata mey
dan vermemesi bakımından okuyorum : 

"Madde 1808. — Mahkûm-un-leh hâkimin usul ve füruundan biri ve zevcesi..." diyor, 
diğer kısımlarını okumuyorum, "... hâkim, bunlardan birinin davasını istima ile lehine hük-
medemez." (ANAP sıralarından "Ne ilgisi var?" sesleri) 

Ne ilgisi olduğunu, müsaade buyurursanız arz edeyim. Sayın Yıldırım Akbulut bir parti
nin genel başkanıdır, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanıdır. Burada birtakım 
kanunlar çıkarırsınız ve bunlar, onun partisinin, başında bulunduğu partinin oyları ile çıkar. 
"Varın bu kanunlar aleyhine Anayasa Mahkemesine dava açıldı veyahut da -Allah herkesi korusun-
Yüce Divan görev aldı ve Sayın Akbulut -temenni etmiyorum hiçbir zaman, tenzih ederim-
oraya gittiği takdirde, bu sayın bayan hâkimimiz bu davaya girerse eğer, hiç de iyi olmaz tabiî. 
'Yani, ben teferruatına girmek istemiyorum; buradan her kanun gittiği vakit o davadan çekil
meye hakkı yoktur. 
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TALAT SARGIN (Tokat) — tstifa etme her zaman vardır. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Girerse, o zaman da verilen karar muallel olur. 
Eğer siyasette birazcık önünüzü görmez, uzak veya yakın istikbali, hele böyle yüksek mü

esseselerin bahis konusu olduğu yerde, çok kutsî adalet mefhumunun bahis konusu olduğu 
yerde, bunları düşünmezseniz, esasen başka bir şeyi düşünmenize de pek lüzum kalmayacaktır. 

Ben, hepinize derin saygılarımı sunuyorum, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çörapçıoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Uşak Milletvekili Sayın Ahmet Avcı. 
Buyurun Sayın Avcı. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET AVCI (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1991 malî yılı Yargıtay bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Şahsım ve grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, vazife duygusunu her şeyin üzerinde tutarak fedakârca hizmet ve
ren \argıtayın değerli mensuplarını, mesailerindeki üstün başarılarından dolayı candan kutlarım. 

Değerli milletvekilleri, tarih boyunca Türk toplumları adalete önem vermiş, "Adalet mül
kün temelidir" sözü ile bu önem, en veciz şekilde ifade edilmiştir. Nitekim, Anayasamızın 2 
nci maddesinde cumhuriyetin nitelikleri sayılırken "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 
millî dayanışma ve adalet içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demok
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" denilmiştir. 

Cumhuriyetin nitelikleri incelendiğinde, bunların başında "hukuk devleti" kavramı gel
mektedir. Günümüzün devlet anlayışı, hukukun üstünlüğüne inanmış, insan hak ve hürriyetle
rine saygılı, laik ve demokratik bir yapıdır. Anayasamızda "Yargı" başlığı altında yargı organ
ları oluşturulmuştur. Bu organları bir bütün olarak Anayasanın 3 üncü bölümünde bulmakta
yız. Bu organlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek ida
re Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi olarak düzenlenmiştir. Anayasanın 9 uncu maddesine 
göre, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 

Değerli milletvekilleri, 2797 sayılı Kanuna göre kurulan \argıtayımızın değerli üyeleri, Ana
yasamızın 154 üncü, 2797 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince, birinci sınıfa ayrıldıktan 
sonra en az 3 yıl başarılı görev yapmış hâkim ve savcılar arasından, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca seçilirler. Yargıtayın bünyesinde birinci başkanlık, birinci başkanvekilliği, Cum
huriyet Başsavcılığı, Başkanvekilliği, 16 hukuk, 9 ceza olmak üzere, 25 daire başkanı bulun
maktadır. 201 Yargıtay üyesi vardır ve diğer yardımcı personel olarak 664 kişi görev yapmaktadır. 

Halen Yargıtayın kadrosuna alınmamış, fiilen Adalet Bakanlığı kadrosunda bulunan tet
kik hâkimleri, cumhuriyet savcıları; meslekî bilgilerini yenilemek, araştırma yapmak üzere Yar
gı tayda muayyen sürelerle görev yapan kursiyer hâkimler, stajiyer hâkimlerle, Yargıtayın müte
vazı bütçesiyle sosyal ihtiyaçlarını (sağlık hizmetleri, servis hizmetleri, yemek, büro, vs.) karşı
lamak durumunda bulunduğu personel sayısı 1 365'tir. 

Sayın milletvekilleri, 2797 sayılı Kanunla kurulan Yargıtayımız, Anayasanın 9 uncu mad
desiyle yargı yetkisine sahip bulunan adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî 
yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri, son incileme mercii olarak karara bağladığı 
gibi, Yargıtay Başkanı, üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanvekili ve özel kanununda belir
tilen kimseler aleyhine görevden doğan tazminat davaları ve bunların kişisel suçlarına, ka-
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nunlarda gösterilen davalara, ilk ve son mahkeme olarak baktığı gibi, kanunlarla kendilerine 
verilen diğer görevlere bakar. Bu görevlere bakan karar organları ise şunlardır : Hukuk ve ceza 
daireleri, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci 
başkanlar kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kuruludur. 

Değerli milletvekilleri, Yargıtayımızın iş yükü çok fazladır. Geçen sene hukuk dairelerine 
201 519 iş gelmiş, devirle beraber bu 297 541 iş olmuş, bunun 176 002»si çıkmış, 121 539'u dev
retmiştir. Ceza dairelerine 65 015 iş gelmiş, 17 027'si geçen seneden devralınmış, bunun 64 619'u 
çıkmış, 17 423 tanesi devrolmuştur. 

Görüldüğü gibi, Yargıtayda iş yükü çok fazla, her geçen gün de fazlalaşmakta olduğun
dan, iş yükünü kısmen dahi olsa azaltabilmek için tedbir olarak yeni 5 daire kurulması düşü
nülmektedir. Bu konuda hazırlanan kanun tasarısı Meclise sevk edilmiş olup, temennimiz, bir 
an önce bu kanunun çıkmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yargıtay, tüm personeliyle birlikte üç ayrı binada gö
rev sürdürmektedir. Geçen seneler bütçesine konulan sınırlı ödeneklerle, binanın bazı bölüm
lerinde basit onarımlar yapılmış; ancak, inşa edileliden beri tamiratları cihetine gidilmeyen, 
el atılmayan kısımları da, bu yılki bütçeden ayrılan ödeneklerle onarılacak ve eksiklikleri gide
rilecektir. 

Yargıtaya gelen iş hacminin her sene artması nedeniyle, yeni daireler kurulduğu takdirde, 
bugün dahi ihtiyacı karşılamayan üç binaya ilaveten yeni binaya ihtiyaç vardır. Böyle bir binayı 
temin etmek için Bakanlığın çalıştığını, hatta her türlü ihtiyaca yetecek bir binayı tuttuklarını 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Kıymetli milletvekilleri, bilindiği gibi, Yargıtay üyelerinin daha önce hiç tazminatları yok
tu; sadece daire başkanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin 500 gösterge karşılığı makam 
tazminatları vardı. Bu tazminat, kararnameyle 900 göstergeye çıkarıldığı zaman, Yargıtay üye
lerinin, bunda büyük bir haksızlık olduğunu söylemeleri üzerine, bu haksızlık giderilmiş, 
"tazminat" lafı kaldırılarak, bütün yargıtay üyelerine verilmek üzere "yargı tazminatı" adı 
altında bir tazminat haline getirilmiş ve bu durum büyük bir memnuniyet yaratmıştır. 

Grubumca, Yargıtay bütçesi Üzerinde konuşma görevi bana verilince, ilk iş olarak Yargıtay 
Başkanını, Genel Sekreteri ve Başsavcıyı ziyaret edip, ihtiyaçlarının neler olduğunu onlardan 
öğrenmek istedim, bu niyetle Yargıtaya gittim. Başsavcının önemli bir işi olduğundan, onunla 
fazla konuşamadım; Genel Sekreter ve Yargıtay Başkanı ile uzunca konuştum. Kendileri, son 
senelerde bütçeden ayrılan ödeneklerle pek çok sıkıntıların giderildiğini, şu anda lojman ihti
yaçları bulunmadığını, dairelerin mefruşatlarının çoğunun yenilendiği, yeni daireler kurulma
sı halinde, mutlak ve mutlak bir binaya ihtiyaçları olduğunu; öğrendiklerine göre, Bakançıkça 
bu hususta bir çalışma olduğunu, bir binanın bu iş için tutulduğunu bana ifade ettiler. Yarııta-
yımızın Başkanı ve Genel Sekreterinden duyduğum bu sözler beni fazlasıyla mutlu etli. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yargıtay bütçesinin görüşüldüğü bu konumda, mes
leğine uzun yıllarını vermiş, başarılı çalışmalarıyla ülkemizde birinci sınıf hâkimliğe yükselmiş 
hâkimlerimizle, yapılan seçimlerle Yargıtaya üye seçilmiş birinci sınıf hâkimlerimiz arasında 
gerek maaş, gerekse emeklilik hakları ve tahakkukları bakımından çok fahiş fark vardır. 

Şu anda 1 800'den fazla hâkim ve savcı, Yargıtay üyesi seçilme hakkını kazanmıştır. Yargı
tay kadrosunun az oluşu nedeniyle, Yargıtay üyesi olamadıklarından mağdur olmaktadır-
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lar. Bu haksızlığın giderilmesi lazım geldiği kanaatindeyim. Burada, Yargıtaydaki değerli üye
lerimizin hakları konsuna dokunmak değil, diğer birinci sınıf hâkim ve savcılarımızın bu hak
lara yaklaştırılması konusuna değiniyorum. İnşallah, bu yönde bir çalışmaya Bakanlığımızın 
kısa sürede başlaması bizleri memnun edecektir. 

Yukarıda, Yargıtayımızdaki dosya adetlerinden ve çok büyük rakamlardan bahsetmiştim. 
Beş yeni daire kurulsa dahi, iş hacmi azalmayacaktır. Yargıtayımızın değerli dairelerinin, çok 
büyük sayıda dosyalarla boğuştukları, bunaldıkları, insan üstü gayret sarf ettikleri, takdirle 
görülmektedir. Yalnız, Yargıtayımızı bu şekilde görmek, bizleri de ziyadesiyle üzmektedir. Dört-
beş sene önce, nasıl Danıştaydan aynı şekilde bahsederken, bugün mesele hallolmuş, idare mah
kemeleri ve bölge idare mankemeleri kurularak Danıştayın tçtihat Mahkemesi haline getirildi
ğini görüyorsak ve Danıştaydaki ve idarî mahkemelerdeki seriliği müşahede ediyorsak, aynı 
konuyu Yargıtayımız için de düşünmek ve acilen tahakkuk ettirmek mecburiyetinde olduğu
muz kanaatindeyim. 

Mahallî mahkemelerle Yargıtay arasında, artık istinaf mahkemelerinin acilen kurularak, 
Yargıtayımızın, en küçük konularla, şeklî olarak uğraştırmaktan ziyade, içtihat mahkemeleri 
haline getirilmesi zaruridir. 

Değerli milletvekilleri, toplumlarda bazı müesseseler vardır ki, bunların varlığı, her top
lum için elzem olduğu gibi, bu müessesenin iyi çalışması, toplumdaki her ferdi alakadar eder. 
tşte, Yargıtayımız böyle bir müessesedir. Bizlere düşen vazife, bu müesseseyi her türlü politika
nın ve dedikodunun dışında tutmak, onun kutsallığını zedelememektir. 

Ben bu konuşmayı hazırlarken, Yargıtay bütçesi üzerindeki on senelik konuşmaları göz
den geçirdim. Gerek iktidar partisi mensupları, gerekse muhalefete mensup grup sözcüleri, Yar
gıtayımızın kutsallığına halel getirecek tek bir kelime dahi sarf etmemişler; aksine, bu kutsal 
müesseseyi daha da yüceltmek için neler yapılması lazım geldiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle, 
geçmiş senelerde Yargıtay bütçesi üzerinde söz alan arkadaşlara, Yüce Meclisin huzurunda te
şekkür etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu seneye kadar Yargıtay üyelerimizin, hâkimlerimi
zin ve savcılarımızın aileleriyle beraber gidebilecekleri bir yer yoktu, taşradan gelen hâkim ve 
savcılarımızın kalabilecekleri bir yer yoktu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Dikmen semtinde bir 
Hâkim Evi yapılmıştır. Bu Hâkim Evinin yapılmasında emeği geçenlerin hepsine, bilhassa Sa
yın Bakanımız Oltan Sungurlu'ya, sadece yapımında değil, bu müessesenin en iyi şekilde işle
tilmesi için hâlâ gayret sarf eden adalet Bakanlığının genç Müsteşarına teşekkür eder, candan 
kutlarım. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken, Yargıtayın bütçesinin hazırlanmasında emeği 
geçen herkese, Yargıtay bütçesinin yüce milletimize ve Yargıtayımıza hayırlı olmasını diler, şu 
anda aramızda bulunamayan, hastanede yatan Bakanımıza acil şifalar temenni eder, Grubum 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Kenan Süzer; buyu

run efendim. 
SHP GRUBU ADINA KENAN SÜZER (Tokat) — Sayın Başkanım, sayın milletvekille

ri; Yüce Yargıtayın 1991 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
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görüşlerini sunmak üzere huzurunuzda bulunduğum şu sırada, Grubum ve şahsım adına hepi
nizi saygıyla selamlarken; Anayasamızda ve hukuk sistemimizde her zaman çok saygın yeri olan 
Yargıtay in çok değerli hukukçularına ve tüm çalışanlarına şükranlarımızı sunarız. 

Sayın milletvekilleri, ünlü bir hukukçunun güzel bir sözü vardır: "Hukuk, kimse tarafın
dan saldırıya uğramadığı ve bulundırılmadığı sürece, soluk aldığımız hava gibi, görünmez ve 
tutulmaz bir biçimde yöremizi kaplar. O, ancak yitirdiğimiz zaman değerini anladığımız sağlık 
gibi, sezilmez bir şeydir" diyor. Bu sebeple, herkese ve hepimize düşen görev, hukuku üstün 
kılmaktır. Devlet olmanın temel unsuru ve özelliği de buradadır. Çünkü, devletin temeli ada
lettir. Hukuk, en geniş anlamıyla yorumlanmak, toplumsal gelişmelerin gerisinde kalmamalı
dır; aksine, toplumsal gelişmelere önderlik etmeli ve her zaman en önde gitmelidir. Aksi halde, 
yasalar zamanla durağanlaşır, hukuk kuralları giderek donuklaşir; buna önderlik edecek olan 
da, yüce Yargıtayın kendisidir. 

Yargıçlarımız, önlerine gelen uyuşmazlıkların çözümünde, sırf yasaların katı kalıpları içinde 
kalmamalı, yasaların bu kalıplarını aşmasını bilmeli ve önlerindeki engellerden sıyrılarak, ge
lişmeye açık olmalıdır, öyleyse yargıçlarımız, üstün hukuku öne çıkarmalıdır. Tüm çağdaş ve 
demokratik ülkelerde de işlediği gibi, toplum, hukukla birlikte gelişip serpilmelidir. 

Çok sözü edilen Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının şu hükmünü unutmamak la
zım : "Ülkenin kabul ettiği bütün anlaşmalar, ülkenin üstün hukuku sayılmalıdır." 

Almanya'nın benimsediği, "Uluslararası kamu hukukunun genel kuralları, federal huku
kun ayrılmaz parçasını meydana getirir. Bunlar yasalardan üstündür ve federal topraklarda otu
ranlar için doğrudan doğruya hak ve ödevler yaratır" hükmü, bizzat anayasalarında yazılıdır. 
Fransa'da da buna benzer düzenlemeler vardır. Kısacası, hukukun üstünlüğünü benimsemiş 
tüm ülkelere göre, uluslararası hukukla, ulusal hukuk çelişiyor ve çatışıyorsa, uluslararası hu
kuk, ulusal hukuku bağlamaktadır. Üstün hukuk anlayışının sonucunda bu düşünce çıkmak
tadır. Her ülkede toplumsal barış ve kalkınma, bununla sağlanmaktadır. 

Demek ki, başta Yargıtayımızın değerli hukukçuları olmak üzere, tüm yasa uygulayıcıları 
bu yönde yönlendirilmeli ve kararlarıyla da genç hukukçularımıza ışık tutmaları, mutlaka gö
revleri olmalıdır. 

Toplumumuzun çağdaş dünya ile uyumlu olmasını istiyorsak -ki bunda tüm partilerimiz 
ortak düşünüyor ve düşünmek zorundadır- yargıya bu esnekliği getirmek sorumluluğunu taşı
maktayız. 

Hukukumuz, toplum geliştikçe, gelişmelidir. Artık çağımızda hukukun alanları genişle
mekte ve çeşitlenmektedir. Savaşın bile bir hukuku olduğu dünyamızda, uluslararası hukukun 
ayrılmaz bir parçası da, uluslararası insan hakları hukukudur. Yargıtayımız bu gelişmelerin dı
şında kalmamalıdır. \argıtayda görev yapan yargıçlarımız bu konuda ihtisaslaşmalı, gerekiyorsa 
yurt dışında görüşlerini artırmalıdır, ama mutlaka insan haklarının yılmaz savunucuları olma
lıdır. Böylece, Avrupa Topluluğuna uyum sağlamaya çalışmakta olan ülkemizde, yargı da üstü
ne düşen görevi yapmakta geri kalmamalıdır. Çünkü insan hakları, insanlara tanınan bir lütuf 
değildir. 15 Ekim 1978 tarihinde Pariste UNESCO evinde resmen ilân edilen ve 14 maddeden 
oluşan Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi karşısında, ülkemizde insan haklarının tartışılıyor 
olması ve halen lüks olarak görülmesi, sevindirici olmasa gerek! (SHP sıralarından alkışlar) 
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Bu durumda Yargıtaya büyük görevler düşmektedir. Neler yapılabilir?., önce, işkence al
tında alınan ifadeleri geçersiz saydığını, kararları ile, tüm hukukçularımıza duyurabilir, işken
ce ve kötü muamele ile mücadele edebilir; bununla ilgili suçlarda, daha titiz davranarak, imza
ladığımız uluslararası anlaşmaların takipçisi olabilirler. 

Biz, ölüm cezalarının, ceza sistemimizden çıkarılmasını savunuyoruz. Şimdilik yasaları
mızda bulunmasına karşın, ölüm cezalarının incelenmesinde, çağdaş yorumlar getirerek, en 
azından, ölümün bir ceza olmadığını belirterek, onaylanmaması yoluna gidebilir, bizim huku
kumuzda ölüm cezasını önemsiz kılabilirler. Basın suçlarındaki, düşünce suçlarındaki kalın 
duvarları, kararlarıyla aşabilirler. Laiklik ilkesinin, Atatürkçü düşüncenin koruyuculuğunu, ka
rarlarıyla gene, yaygınlaştırabilirler. Kısacası, daha demokratik ve özgür topluma geçişte çağ
daş hukuk düzeninin yerleştirilmesinde çok engeli aşabilirler. Bütün bunlar için de yargının 
tam bağımsız olması, yargıcın tam bir güvencede bulunması gerekmektedir. Bu, hukukun "Ol
mazsa olmaz" kuralıdır. Bilindiği gibi, acı deneylerden sonra 1961 Anayasasıyla kurulan Yük
sek Hâkimler Kurulu, 1982 Anayasasıyla yerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bırak
mıştır. Bakın, Bu kurulun görevleri arasında neler var; özlük haklarını vermek mesleğe kabul 
etmek, atamak ve nakletmek, geçici yetki vermek, yükselme, birinci sınıfa ayırmak, kadro da
ğıtmak, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek, disiplin cezası ver
mek, görevden uzaklaştırmak bu kurulun görevleridir. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı, Ada
let Bakanlığı Müsteşarı ise, Kurulun doğal üyesidir; Yargıtay üyelerini de bu kurul seçmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bundan 242 yıl önce 1748 yılında Montesqieu, "Kanunların Ruhu" 
adlı eserini yayınlıyor ve diyor ki; "Yargı, yasama ve yürütmeden ayrıdır." Bu ilkenin yayılma
sıyla, sanki dünyanın çivisi çıkıyor ve Avrupa bu ilkeye sarılarak, geliştikçe gelişiyor. Bütün 
gelişmiş ülkeler, kuvvetler ayrılığı ilkesinin bu güzel prensibinden hareketle, bu gelişmelerini 
tamamlamışlardır ve artık dünya bunu tartışmıyor, bunu bitirmiş; ancak, gelişmekte olan ül
kelerde hâlâ bu konu çekiciliğini sürdürüyor! "Bizim de bu tartışmalardan artık arınmamızın 
zamanı gelmiştir" diyoruz. Bu ilke neyi kastediyor?.. "Bir kuvvet, diğer bir kuvveti durdur-
mamalıdır. Adaletin soğukkanlı bir atmosferde oluşabilmesi için, her şeyden önce, siyasal çe
kişmenin, siyasî kokuların, siyasî zeminlerin ötesinde örgütlenmelidir" diyor. 

Bizim Anayasamızda, bir kuvvet, diğer bir kuvvetin etki alanına sokulmuştur. Bu Kurul, 
siyasî kişiliği ve otoritesi olan Bakanın başkanlığında olmamalıdır. Ben Sayın Adalet Bakanı
nın şahsına herhangi bir suçlamada kesinlikle bulunmak istemiyorum; sistemin yanlışlığını açık
lamak istiyorum. Çünkü, şahıslar geçicidir; kalıcı olan, kurumlardır. 

Hukukçularımızın, özgürce düşünmesini, araştırma yapmalarını, yanlışları, gereksizleri 
ve gereksinmelerini açıkça söyleyebilmelerini arzuluyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesine yargıçla
rımızın da sahip çıkmasını ve bu konuda kıskanç olmalarını umuyoruz. Başka türlü, gelişme
lere ayak uydurmalarının olanaksızlaşacağından, hukukun giderek donuklaşacağmdan korku
yoruz. Hukuku yaşatmanın ve geliştirmenin, ancak özgür düşünen hukukçularımızın sayesin
de olacağını da biliyoruz. 

Biz Parti olarak, Yargıtayımıza böyle güzel bir ortam hazırlamayı görev bilirken, 6 Eylül 
1990 günü "adlî YıF'ın açılışında yaşanan olaylara da değinmek istiyorum. Yargıtay Başkanı, 
tüm geleneklerin aksine, açılış töreninde Barolar Birliği Sayın Başkanının söz hakkını engelle
miştir. Bu amaçla, yine geleneklere uymayarak, ta Mayıs 1990 tarihinde, Barolar Birliğine 
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yazı yazarak, konuşma metnini istemiştir. Konuşma metni verilmemiştir. Neden, Barolar Birli
ğinin Sayın Başkanının konuşmasından rahatsızlık duyulmuştur? Bundan dolayı da, Barolar 
Birliği, ayn bir salonda adlî yıl açılış töreni düzenlemek zorunda bırakılmıştır?" diyoruz. 

Gelinen nokta üzüntü vericidir. Yargıtay Başkanının bilmesi gereken, savunmanın da, yar
gının bir parçası olduğudur. Savunma mesleği, adaletin dağıtılmasında büyük hizmetleri olan, 
vazgeçilmez bir unsurdur. Eğer Yargı tay in Sayın Başkanı, Barolar Birliği Başkanının konuş
masından dolayı siyasî çevreler karşı çekinmişse, durum daha da vahim demektir. Bilinmelidir 
ki, hukukçuları susan bir toplumda demokratik rejimi yerleştirmek ve kök saldırmak müm
kün olamaz. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yargıcın ve ülke sorunlarının konu
şulması, kimseyi huzursuz etmemelidir. Elbette Barolar Birliği, bu sorunların çözümünde yol 
gösterici olacaktır ve sorunların dile getirilmesinde üzerine düşeni yerine getirecektir. Baroları 
susturulmuş bir ülkede, hangi sorunu, kiminle halledeceksiniz? Savunma mesleğinin vesayet 
altına alınmasına, öncelikle Yargıtay Başkanı karşı çıkmalıydı. Hak arama yollarının genişle
tilmesini, savunma hakkının kutsallığını, yaygınlaştırılması gerektiğini, Anayasal ve yasal ek
siklikleri söylemek, önce Yargıtayın çok Sayın Başkanına düşerdi. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtayda yapılan açılış törenine Sayın Genel Başkanımız da gitmiş
tir. Ancak, Yargıtay Başkanı, Sayın Genel Başkanımıza göstermesini beklediğimiz ve göster
mesi gereken dikkat ve özeni göstermemiştir. Bu olay da endişe vericidir, aslında, Sayın Baş
kan şunu görmelidir ki, demokratik bir ülkede en önce görülmesi gereken muhalefettir. Her 
ülkenin iktidarı vardır; ancak, kendileri de muhalefeti bulamadıkları an, ne durumda olacak
larını düşünecek makamdadırlar. Zira, frenleri olmayan iktidar demokratik olamaz. Dilerim 
ve umarım ki, Yargıtay Başkanının görmek istemediği Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanı 
değil, demokrasi olmasın. Düşünmesi bile tüyler ürpertici; ama herkesin aklına böyle soruları 
getirmeye hiçkimsenin, hele Yargıtay Başkanının hiç hakkı olmasa gerek. (SHP sıralarından 
alkışlar) Kendilerine verilen yüce görevleri büyük bir ciddiyet, ağırbaşlılık ve ve özveriyle ya
pan yargıçlarımızın bu tür davranışları benimsememeleri tesellimiz olmaktadır. 

Bütün bunlardan sonra, anayasa Mahkemesine aday üye seçiminde seçilenin, Sayın Baş
bakanın eşi olması, aklımıza, "Yargıtayda neler oluyor?" sorusunu getirmiştir. Elbette, her 
üye gibi, Sayın Bayan Akbulut'un seçilme hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu seçim, Yargıtayı 
her türlü tartışmaların dışında tutacak biçimde yapılsaydı ne kaybederdik? Hatta çok şey ka
zanırdık. Buna benzer bir durumun Sayıştayda da yaşanması, seçilenlerin kamuoyunda tartı
şılması, yüksek mahkemelerimizin, bizzat yüksek mahkemeler tarafından örselendiğini gös
termez mi?" Yüksek mahkemelerimize acaba iktidarın gölgesi mi düştü?" sorusunu akla ge
tirmez mi? Yargıtayımızın yüksek noktalarda var olan saygınlığını artırmak hepimizin görevi
dir; ancak, en başta da bizzat kendilerinin görevidir. Kaldı ki, bizim görüşümüze göre, Anaya
sa Mahkemesine üye seçimi, Yargıtayca doğrudan yapılmalıdır. Aday üye belirlemesi ve bun
lardan yeterli üye seçimini Sayın Cumhurbaşkanının yapmasından Yargıtay incinmemekte mi
dir? Her şeyimizi emanet ettiğimiz Yüce Mahkemeye, Anayasanın duyduğu bu güvensizliği an
lamak mümkün mü? Yargıtay, önce buna karşı çıkmalıdır. Vaseyet altında tutulmadığını, tu
tulmak istemediğini âdeta haykırmalıdır. Bütün bunların aksine, kendilerini üzecek tartışma
ların odak noktası, olmamaya özen göstermelidir. 

Sayın Adalet Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında şöyle demektedir: 
"Türkiye'de yargının' tam bağımsız olduğuna ben de inanmıyorum. Çünkü bağımsızlık, bütün 
tesirlerden azade olmak manasınadır ve o manada inşallah Türk hukukçusunun o noktaya gel
mesi için elbirliği etmemiz lazım." 
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Bu sözlerle, Yargıtayda son zamanlarda gördüğümüz tavırlar ve seçimler birlikte düşünül
düğünde, çok kaygılandığımızı belirtmek isterim. 

Tüm bu yapılanlar kimi yüceltmiştir? Bu seçim, seçileni mi yüceltmiştir, seçenleri mi yü-
celtmiştir? Bu soruları akla getirmemeliydi... Bir ülkede her şeyden şikâyet olunabilir; ama yar
gıdan ve Yargıtaydan şikâyet edilecek noktaya toplumumuz asla gelmemelidir; çünkü sonuçlar 
ağır olur. Yargıtay, kendi hakkını da her ortamda mutlaka rahatlıkla savunmalı, tam bağımsız
lık için de en büyük uğraşı kendisi vermelidir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Yargıtay 1968 yılından beri sorumluluk duygusu, engin bilgile
riyle kararlar vermektedir; bir bilim yuvası gibi çalışmakta, Yargıtay Kararları Dergisi ile de 
tüm ülkemize hukuk alanında önderlik etmektedirler. Ancak, Yargıtayımızın en büyük soru
nu, önündeki iş yükünün çokluğudur. Yılda 250 bine varan davaların ayrıntılı bir biçimde in
celenmesi ve adalet dağıtılmasının zorluğunu söylemeye gerek bile yoktur. Her yıl Yargı taya 
gelen dosyalarda en az 500 bin taraf olmaktadır. Diğer davalara da bakıldığında, nüfusumu
zun yarısının birbiriyle nizalı olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Toplumsal barışın sağlanmasında çok büyük bir engel gördüğümüz bu durumu düzelt
mek için, yargı sistemimizi elbirliğiyle düzeltmemiz gerekmektedir. 

Adaletin, beklenilen sürede dağıtılmaması, toplumsal barışı bozmaya yetmektedir. Dava
sının uzayacağını tahmin eden taraf, kendini denize düşmüş hissedebilir ve yılana sarılmaya 
uygun psikolojik duruma gelebilir. Son zamanlarda duyduğumuz ve yaygınlaşmasından endi
şelendiğimiz çek - senet mafıastnın, kira - arsa mafıasının çıkışının sebebini başka yerde ara
mamak gerekir. Bunun için yeni yasal düzenlemeler gerekiyorsa -ki, gerekiyor- acilen yapılmalıdır. 

Bazı suçların suç olmaktan çıkarılması gerekiyorsa, çıkarılmalıdır. 
Yargıtaya gelen dosya sayısını azaltmak için, gerekiyorsa ve etkili olacağına inanılıyorsa, 

ilk derece mahkemelerimizle, Yargıtay arasında ayrı bir mahkeme kurulmalıdır. 

Kesin karar sınırı yükseltilebilir; teknoloji devreye sokulabilir, yargıcın, hem dinleyip, hem 
yazdırmak gibi zaman alıcı yargılama usulüne zorlanmaması ve stenolardan yararlanarak iyi 
bir görüntüye kavuşturulması sağlanabilir, tik akla gelen önlemler bunlar olmaktadır. Tüm 
bunlara Yargıtayın iş yükü azaltılmalı, değerli hukukçularımıza geniş düşünme zamanı veril
meli, karar verme fırsatı tanınmalı, yargıcı otomatiğe bağlamaktan kurtarmalıyız. Yargı, yeni
yi yaratmada yeterli zamanı bulmalı, şablon kararlardan kaçınmaları sağlanmalıdır. 

Yardımcı personelin eğitiminden çalışma ortamına, ücret durumlarına kadar, yüzde 50 taz
minat verilmesi de düşünülerek, adalete, sürat kazandırılmalıdır. Halen komisyonda bekleyen 
yasa tasarısında yüzde 25 tazminat verilmesi öngörülmekte ise de, çok kısa bir süre sonra, bu
nun ihtiyaçları karşılamayacağı görülecektir. Yasanın ilk çıkışında yüzde 50 tazminat verilme
si, bizim parti olarak, Yüce Meclise verdiğimiz kanun teklifinde bulunmaktadır. 

Savunma hakkının kullanılmasında rahatlıklar sağlanmalı, bu çarkın dönüşünde, savun
ma mesleğine etkili roller verilmelidir. Yalnız, süratli karar verilmesi, bekleneni vermeyeceğin
den, doğru karar vermeyi kolaylaştırmak için tüm eksiklikler giderilmelidir. Toplumumuz ve 
hukukumuz için sayısız yararlarını göreceğimiz bu önlemlerle toplumsal huzurun sağlanacağı 
unutulmamalıdır. 

- T 270 — 



T.B.M.M. B : 48 14 . 12 . 1990 O : 2 

Binaları iyileştirilmeli ve huzurlu bir çalışma ortamına kavuşturulmalıdır. Tüm bunlar, 
düzeltilemeyecek eksiklikler değildir. Şüphesiz, herkese büyük görevler düşmektedir. Sosyal-
demokrat Halkçı Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Adaleti daha güçlü kılmak 
için, yapılacak yatırımlara ve yasal düzenlemelere sonuna kadar destek oluruz. 

Sayın milletvekilleri, onurumuz olan yargıda son sözü söyleyen Yüce Yargıtayımızın, da
ha çağdaş bir ortamda, daha verimli adalet dağıtmasına katkıda bulunmak için yaptığımız eleş
tiri, görüş ve düşüncelerimizi değerlendireceğinizi umuyor, bütçenin, Yüce Yargıtayın değerli 
hukukçularına ve tüm çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor, hepinize en derin saygılarımı su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süzer. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLİ KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; aslında çok uzun, yorucu geçen günün bu saatinde, eğer son 
sayın konuşmacının, Yargıtay Sayın Başkanı ve Yüksek Mahkemeye yönelik, biraz da insafsız 
ve ağır töhmetler taşıyan konuşmaları olmasaydı, bu kürsüye çıkmayacaktım. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — İnsaflı, insaflı... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu 

mahkeme, bu memlekette, adalet mekanizmasının en son basamağıdır, fertlerin haklarını ve 
adaleti aramada sığınabilecekleri en son noktadır ve ondan dolayıdır ki, toplum ve devlet ha
yatımızda çok ayrı ve yüksek bir yeri bulunmaktadır. 

Buradan iki konu alındı ve oradan hareketle, bir müessesenin ve yüksek yargı organının 
müstahak olmadığı bazı itham ve iddialarda bulunuldu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İtham yok, gerçeklerden bahsedildi. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Şim

di, Barolar Birliği Sayın Başkanının, adlî yılın açılış törenlerinde (6 Eylül) doğan meseleden 
hareketle, bunu, "Acaba, iktidara yaranmak, iktidar gölgesine götürmek" iddiaları çok yan
lıştır. Acaba, kendileri, bu gibi ifadeleri kullanmadan önce, bunu bizzat araştırmak zahmetin
de bulunsaydı daha iyi olmaz mıydı? 

Konunun esası, tetkik ettiğimiz ölçüde şudur : Bizzat Yargıtay Kanununda, 59 uncu mad
dede mevcut bir hükme göre, Yargıtay Sayın Başkanı, törenlerde yapacağı konuşma ile törenle
re ait gündemi, "Başkanlar Kurulu" denilen ve 28 sayın üyeden oluşan bir kurula sunmak 
mecburiyetindedir. Kanun böyle demiş. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Kendi konuşması... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Mü

saade buyurun efendim, tamamlayayım. Sayın AUun, bu kadar sabırsız olmayın efendim, izin 
verin. 

BAŞKAN — Sayın AUun, lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu gelenek öteden beri vardı... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Keşke her kanuna böyle monoton uyulsa... 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN iNAN (Devamla) — İzin 

verin efendim, izin verin... 
' Bunu yapmıştır Yargıtay Sayın Başkanı; fakat Kurul, doğru olur, yanlış otur, bunun ü/e
rinde münakaşa yapılır; ama aynı Kurul, Başkanlar Kurulu, Sayın Yargıtay Başkanından, 
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Barolar Birliği Sayın Başkanının böyle bir törende yapacağı konuşma metnini de görmek iste
diği kararını almıştır ve Yargıtay Sayın Başkanı, resen değil, Başkanlar Kurulunun bir kararı 
ışığında bu harekette bulunmuştur. Doğruluğu yanlışlığı kabili münakaşadır, sadece olayı an
latıyorum efendim. 

VEDAT ALTUN (Kars) — özrü kabahatinden daha büyük. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ob

jektif olay anlatıyorum efendim. Tenkit hakkınız bakidir, ama buradan hareketle, 28 sayın baş
kanın bulunduğu bir kurulun aldığı ve Birinci Başkanın icra ile mükellef olduğu bir kararın 
bütün günahını Sayın Başkana yükleyip, buradan siyasî ihtam ve neticeler çıkarmak insafsız
lıktır. Birinci konu bu. 

İkincisi, Anamuhalefet Partisi Sayın Genel Başkanının bulunduğu tören sırasındaki olay... 
Bunda hiçbir kasıt ve kötü niyet yoktur. Bu sadece, her insanın, her faninin yapabileceği basit 
bir hata, bir protokol hatasındandır. Hepiniz kongrelerde, toplantılarda bulunuyorsunuz. Bu
nun defaatla yapıldığı olmuştur ve Sayın Başkan bundan o derece üzülmüştür ki, bizzat Sayın 
İnönü'ye mektup yazmak suretiyle özür dilemiş, durumu izah etmiş ve hiçbir kastın bulunma
dığını belirtmiştir. 

Şimdi, buradan hareketle, yazılmış bir mektup bulunduğu halde, kalkıp da buradan, "Aca
ba, iktidarın gölgesine mi giriyor, muhalefeti görmek mi istemiyor, susturmak mı istiyor" id
dialarında bulunmak çok ağırdır, yakışmaz. Bu yüksek mehkeme bütün milletin ve devletin
dir, hepimizindir. Böyle baltaları indirmeden önce biraz düşünmek lazımdır ve hatta yapılmış 
olduğunu kendisi kabul ediyor. 

İnsanların en yüksek meziyetlerinden birisi, hatasını kabul etmek ve özür dilemektir. Bu
nu yapmış olan bir zat ve bu, Sayın İnönü'ye yazılı olarak sunulduğu halde, bunu unutup, 
bir kenara bırakıp da, Sayın Sözcünün, burada bir nevi, muhalefetin görülmek istenmediği 
ve susturulmak istendiği neticesini istihraç etmek ve hayalî senaryo yaratmak ve bu yüksek or
gan üzerinde 57 milyonun bir nevi şüphesini celp etmek ve gölge düşürmek, hakkaniyete ve 
adalete uyar mı? İnsaf buyurun efendim!.. 

KENAN SÜZER (Tokat) — Bizim Yargıtaya saygımız sizden fazla. 
DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKİLİ KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ha

yır efendim!.. 
Burada kimseyi müdafa etmiyorum, müesseseleri müdafa ediyoruz. Bu yalnız bizim de

ğil, sizindir, bütün milletindir, devletin müessesesidir. Binaenaleyh, bu müesseselere karşı he
pimizin tenkit hakkı vardır; ama, hepimizin adil, insaflı ve o müessesenin büyüklüğüne gölge * 
düşürmeyecek sınırlara da saygı vazifemiz vardır. Bunu ihmal etmeye de hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Bilhassa, bizatihi kendileri bu kürsülere çıkıp da, olayları bizzat kendi ağzından izah 
etmek ve savunmak durumunda bulunmayan bir yüksek yargı organının Sayın Başkanı hak
kında bu ifadeleri -gelin, insaf buyurun- bir daha tekrar etmemek lazım. 

Konuşmamın sonunda, biraz sonra tasviplerinizden -ümit ediyorum- geçecek olan yüzde 
160 fazlasıyla harcama yetkisinin verilmesi Yargıtayımızın ağır yükünü hafifletecek ve bu sü
ratle yalnız Hükümetin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu Yüksek Mahkemenin üs
tün hizmetlerine verdiği önemin, saygının bir ifadesi olacaktır. 

Teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına, aleyhinde Sayın özer Gürbüz; buyurun efendim. 
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ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin, Anayasanın ve 
insan onurunun en büyük güvencesi ve koruyucusu, adalet ve yargı erkidir. Bütçesini görüş
mekte olduğumuz Yüce Yargıtay da, bu yüksek mahkemelerin içinde en önemli yerini almış 
ve bunu gururla ve büyük görev bilinciyle sürdüren bir mahkememizdir. 

Sayın Bakan, biraz evvel konuşan Grup sözcümüz hakkında, konuşurken, "Ağır sözler 
söylendi, bunlar denmeseydi" dediler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arkadaşımız, Yüce Yargıtayın yerini ve önemini ve bu 
öneminin daha da ileriye ulaştırılması dileğini ortaya dökmüş ve bunun değerlendirilmesini 
istemiştir ve kişiler ve kurumları birbirine karıştırmamaya da özen göstermiştir. Arkadaşım 
gibi, ben de aynı düşüncedeyim; Yargıtayı veya yüksek mahkemeleri temsil eden kişiler de, o 
Yüce Yargıtayın -Yüce Yargıtay tabiri çok kullanılır, "yüce" sözcüğü bir de Meclisimiz için kul
lanılmaktadır, diğer kurumlarda bunun kullanıldığını çok duymazsınız- Sayın Başkanı ve sa
yın temsilcileri de tartışmalardan uzak kalabilmeye özen gösterebilmeliydi, bu tip davranışlar 
içerisinde olabilmeliydi. Arkadaşım ve ben, olayı bu ölçüden almaktayız; Kuruma gerekli öze
ni, gerekli önemi vermekteyiz. 

Diğer konu : Toplantıdaki dikkat olayı gözden kaçırılabilir; ama, bu kadar yüce makam 
temsil ediliyor ve bir Anamuhalefet Partisi Başkanı da oraya geliyorsa, bu dikkat de bunun 
içinde olabilmeliydi. Arkadaşımızın da ifade etmek istediği bu idi. 

Arkadaşımızın üzerinde durduğu ikinci konu, Yargıtayın yaptığı seçimdir. Yargıtay, Ana
yasa Mahkemesi üyeliğine aday seçiyor. Malum, mahkemelerde yargıçların bakamayacağı ko
nular vardır. Eşinin davasına bir yargıç, yargıç olarak çıkıp bakamaz. Türkiye'deki yasa yapma 
tekniğinde de yasalar; ya milletvekilleri tarafından kanun teklifi ya da hükümet tarafından ka
nun tasarısı halinde verilerek oluşur, başka yolu yoktur ve oluşan yasalar da büyük bir ihti
malle hükümet tasarılarıdır. Bu gösteriyor ki, Anayasa Mahkemesinin bakacağı davaların bü
yük bir bölümü, Hükümetten geçen yasalar hakkındadır. Hal böyle olunca, bir Başbakanın 
eşinin birçok davaya bakamayacağı; baktığında, bir şüphe, bir kuşku duyabileceği aşikârdır. 
Seçilen hâkimhammın kişiliğine saygımız sonsuzdur; onu öncelikle belirtmek istiyorum. Bura
da kavramları tartışmak istiyorum. 

Ben de Yüce Yargıtayın içinden çıkan bir mensubuyum, savcılık bölümünde idim. Ger
çekten bu konuyu savunmakta güçlük çekiyorum. 

"Başka aday yoktu, 3 aday vardı" deniyor. 3 adayın olmasını bile anlatmakta güçlük çe
kiliyor. Yüce Yargıtay, bu seçimde daha dikkatli davranabilmeliydi. Çünkü, yanlış anlaşılabile
cek kavramlar; Yargıtayı tartışmaya çekebilir. Yarın Anayasa Mahkemesi tartışmaya çekilecek
tir. Anayasa Mahkemesi, hukuk devletinin frenidir; gözümüz gibi koruduğumuz en ciddî ku
rumlarımızdan biridir. Üzülerek söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanınca son yapılan seçimler, 
Anayasa Mahkemesini de tartışmaya çekmiştir. Endişemiz, yarın o Yüce Mahkemenin de ka
rarları tartışılır hale gelecektir. Bütün müesseseleri korumakla çok dikkatli olabilmeliyiz. Biz, 
anamuhalefet partisi olarak -hem de milletvekilleri olarak- hukuku koruyan bütün kavramları 
ve yüksek mahkemeleri gözümüz gibi koruruz; bunlar hukuk devletinin en büyük güvenceleridir. 

Kısaca şunu da belirtmek istiyorum : Yargıtayımıza yeni daireler ilave ediliyor; 4 hukuk 
ve 1 ceza dairesi. Bu belki kısmî çözüm olabilir, günü rahatlatabilir. Ancak, esas çözüm, yerel 
mahkemelerle Yargıtay arasındaki "istinaf mahkemeleri" dediğimiz üst mahkemelerin bir an 
önce kurulmasıdır. Yargıtay, ancak bu mahkemeler kurulduğu zaman, bu kadar iş arasında 
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boğulmadan hukuku yaratmaya, Türkiye'deki tek uygulamayı sağlayacak içtihat birliğine doğru, 
ana görevini yapmaya yaklaşabilir. Bu dairelerin kurulması, sakın ola bizi istinaf mahkemele
rini kurma çalışmalarında vazgeçirmemelidir; Yargıtay esas yerini bunlarla alacaktır. 

Yargıtay, bir anlamda bilgisayara geçmiştir. Bugün dosyalar bilgisayarla bulunabilmekte
dir; çok güzel bir olay. Ancak, bu geliştirilip, Yargıtayın kararları da bilgisayara geçirilebilme-
lidir; Yargı tayda bu amaca yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. 

ödeneklerde gerçekten bir artış vardır; bu önemli bulduğumuz bir olgudur. Yargıtay, gü
nümüze kadar, kamyondan bozma otobüslerle servis ihtiyacını karşılamaktaydı. Umuyorum 
bu konan ödenek -az bir ödenek de değil 6 milyar 8 milyonluk bir ödenek- enflasyonla erime
den, bir an evvel Maliye Bakanlığınca kısılmadan verilsin. 6 otobüs alınması düşünülmektedir. 
Bu 6 otobüs, önemlice bir ihtiyacı karşılayabilecektir ve yine binek ve station oto alımları da 
olumlu katkılardır; ancak, bunlar artırılarak sürdürülmelidir. 

Yargıtayın bina ihtiyacı, en acil ve en önemli ihtiyacıdır. Bilgilerimize göre, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının eski binası Yargıtaya verilecekmiş. Ancak... 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKANI VEKtLt KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Verildi. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla)... bir an önce o işlem yapılabilirse -boşaltılıp verilebilir- ya

ni fiilen verilebilirse çok yararlı olacak; çünkü, bu yeni daireler de kurulduğunda Yargıtay iyice 
oda sıkıntısı içerisine düşecek. Bir an önce verilebilmesi çok yararlı olacak. 

Yargıda, hizmeti olumsuz etkileyen bir uygulama var. 1980'den sonra, "Birinci sınıf 
hâkimler" ve "Birinci sınıfa ayrılmasına karar verilen hâkimler" şeklinde bir uygulama başla
tıldı. 1980'e kadar uygulamada, bütün hâkimler ve savcılar, birinci sınıfa geldiklerinde eşit olarak 
maaş alırlardı. 1980'den sonra, bu uygulamayla, birinci sınıf hâkimler lehine bir ayrıcalık ya
ratıldı ve birinci sınıfa ayrılmaya hak kazanan hâkimlerle ayrı gösterge üzerinden maaş almaya 
başladılar. Birinci sınıf hâkimden maksat, Yargıtay üyeleri (201 üyesi vardır), Adalet Bakanlı
ğında yüksek derecedeki genel müdürler, müsteşar ve yüksek derecedeki görevliler, bir de Da
nıştay üyeleri gibi, belli, hapsolunmuş kadrolardır. Diğer ağır ceza başkanları, ticaret mahke
mesi başkanları, iş hukuku hâkimleri, cumhuriyet savcıları, başsavcılar, en güç görevde hizmet 
veren hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrıldıkları zaman, eskiden diğerleriyle beraber aynı ma
aşı alırlardı. Şimdi, "birinci sınıfa ayrılanlar" ve "ayrılmaya hak kazananlar" diye ayrıldığı 
için, daha az maaş almaya başladılar. 

Bu ayrıcalık giderilmelidir. Son zamanda aldıkları maaş farkı, 1 800'ün katsayıyla çarpıl
masına ulaştı ki, yüzbinlerce lirayı bulmaktadır. Bu durum, hizmeti olumsuz olarak etkilemek
tedir. Yüksek mevkilerde bulunan hâkimlere, yüksek yargı tazminatı veriliyor; arada bir fark 
olsun isteniyorsa, bu tazminat artırılabilir. Ancak, göstergelerdeki bu ayrı uygulama, hizmeti 
olumsuz etkilemektedir. Bu fark, emekliliğe de yansıdığı için, birçok hâkim ve savcı bunun 
üzüntüsünü çekmektedir; bu da giderilebümelidir. 

Sürem doldu. Süreye çok dikkat eden milletvekillerinden biriyim. 
Bütçemizin, Yüce \argıtayımıza ve ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılar su

nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sual sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
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Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Yargıtay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELt 
Prog. 
Kodu 

101 

111 

112 

900 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Bölüm 
Program 
19 987 000 000 

21 963 000 000 

1 470 000 000 

1 542 000 000 

44 962 000 000 

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Yargıtay Başkanlığı 1989 Malt Yılı Kesmhesabt 
BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı 1989 malî yılı kesınhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

112 

900 

A 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
\argı Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

— CETVELİ 
Genel ödenek 

toplam 

5 183 531 880 

7 959 895 000 

168 150 000 

353 500 000 

Toplam 

harcama 
4 872 692 066 

7 955 115 899 

93 114 898 

360 162 605 

İptal edilen 
ödenek 

310 839 814 

5 173 446 

75 035 102 

ödenek dışı 
harcama 

— 

394 345 

6 662 605 

GENEL TOPLAM 13 665 076 880 13 281 085 468 391 048 362 7 056 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Yargıtay Başkanlığımızın 1989 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylelikle, Yargıtay Başkanlığı 1991 malî yılı bütçesi ile 1989 malî yılı kesinhesabı kabul 

edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
Muhterem arkadaşlar, bugünkü program tamamlanmıştır. Yarınki programda yer alan ku

ruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için 15 Aralık 1990 Cumartesi günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.20 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz 'm, Kütahya ili Tavşanlı - Kızûbük ve Merkez Sa-

buncupmar köylerinin otomatik telefon saniraliyle ilgili sorunlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Cengiz Timcer 'in yazılı cevabı (7/1707) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 27.11.1990 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

1. PTT. Genel Müdürlüğünün "Otomatik telefon santralları 1989 yıl sonu rekoru ve 1990 
yılı Programı" listesinde; Kütahya ili, Tavşanlı - KızıIbUk köyü ve Merkez Sabuncupınar'm ELT 
250 hat kapasiteli otomatik telefon santralleri 1990 yılı programına alındığı halde, bu iki Kö
yümüzün Temmuz-1990 ayında programdan çıkarıldığı doğru mudur? 

2. Kızılbük ve Sabuncupınar'm 1990 yılı programından çıkarılış sebebi nedir? 
3. Merkez Sabuncupınar'a kurulacak otomatik telefon santrali Şeydi köy, Fındık ve Doğ-

luşah Köylerine de hizmet vereceği ve şu anda bu dört köyümüzden abone kaydı 400'ü bul
muşken, program dışı bırakılmasının gerekçesi nedir? 

4. Bahsi geçen 1990 yılı programında olmadığı halde, hangi Köyümüze otomatik telefon 
santralı kurulmuştur? 

5. Programdan çıkarılan söz konusu iki köyümüz 1991 yılı programına tekrar alınacak 
mıdır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-106/1777-39369 * 14.12.1990 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 29.11.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1707-6304/28169 sayılı yazınız. 
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Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'in, Kütahya ili Tavşanlı-Kızılbük ve Merkez 
Sabuncupınar köylerinin otomatik telefon santraliyle ilgili sorunlarına ilişkin, ilgi yazınız eki 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tüncer 
Ulaştırma Bakanı 

Soru : 1, 2, 3. PTT Genel Müdürlüğünün "Otomatik telefon santralları 1989 yılı sonu 
rekoru ve 1990 yılı Programı" listesinde; Kütahya ili, Tavşanlı-Kızılbük Köyü ve Merkez Sa-
buncupınar'ın ELT 250 hat kapasiteli otomatik telefon santralleri 1990 yılı programına alındı
ğı halde, bu iki köyümüzün Temmuz 1990 ayında programdan çıkarıldığı doğru mudur? 

Kızılbük ve Sabuncupınar'ın 1990 yılı programından çıkarılış sebebi nedir? 
Merkez Sabuncupınar'a kurulacak otomatik telefon santrali Şeydi köy, Fındık ve Doğlu-

şah Köylerine de hizmet vereceği ve şu anda bu dört köyümüzden abone kaydı 400'ü bulmuş
ken, program dışı bırakılmasının gerekçesi nedir? 

Cevap : 1,2, 3. Kütahya iline bağlı Kızılbük ve Sabuncupınar Köyleri 1990 yılı köy tipi 
otomatik santral yatırım programında olup, söz konusu merkezler programdan çıkarılmamıştır. 

Ancak, köy tipi santral programı, köy tipi santral imal eden firmanın finansal güçlükleri 
nedeni ile bu yıl içinde üretim yapamamasından dolayı siparişleri teslim edemediğinden büyük 
ölçüde aksamıştır. Bu nedenle bu iki köyümüzün santralı 1990 yılı programında olmasına rağ
men bugüne kadar tesis edilememiştir. 

Soru : 4. Bahsi geçen 1990 yılı programında olmadığı halde, hangi köyümüze otomatik 
telefon santralı kurulmuştur? 

Cevap : 4. Programda olmayan hiçbir köye program dışı santral tahsis edilmemiştir. 

Soru : S. Programdan çıkarılan söz konusu iki köyümüz 1991 yılı programına tekrar alı
nacak mıdır? 

Cevap : S. Söz konusu iki köyümüz programdan çıkarılmamıştır. Kızılbük ve Sabuncu
pınar Köylerinin santralları bu yıl içerisinde servise verilmeye çalışılacaktır. Bu mümkün ol
madığı takdirde 1991 yılının ilk aylarında tesis edilecektir. 
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Ek* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

48 İNCİ BİRLEŞİM 

14 . 12 . 1990 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) 
(S. Sayısı: 488) (Dağılma tarihi: 6.12.1990) 

x 2. —-1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı: 495) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) 
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

(y.) Afik oylamaya tabi isleri gösterir, 


