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sa, suçlu, ne bir misafir ne de bir davetli
muamelesi görecektir; suçlu, suçludur, ce
zasını çekmesi gerekmektedir, ıslah edil
mesi lüzumludur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
üzerinde durmak istediğim bir diğer hu
sus, yargının bağımsızlığı ve hâkimlerimi
zin teminatıdır. Bu kavramlar, ne yazık ki,
ülkemizde yanlış değerlendirilmektedir.
Özellikle, muhalefete mensup milletvekil
leri bu değerlendirmeyi daha da çarpıt
maktadırlar. Yargı bağımsızlığı, hâkimle
rin, hâkimler tarafından seçilmiş bir ku
rul tarafından atanması, tayin ve nakille
rinin yapılması sanılmaktadır. Bunun so
nucu olarak, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kuruluna Adalet Bakanının başkan
lık etmesi ve müsteşarın bu kurulda bu
lunmasıyla yargı bağımsızlığına gölge dü
şürüldüğü sanılmaktadır. Halbuki, yargı
bağımsızlığı, yargı kararlarının aynen uy
gulanmasını ifade etmektedir.
Demokratik ülke olduklarından hiç
kimsenin kuşkusu olmayan aşağıdaki dev
letlerin anayasal düzenlemelerine göre; In"" giİtere'de hâkimler, Adalet Bakanı tarafın
dan; Amerika Birleşik Devletlerinde Baş
kan tarafından atanmakta, senato tarafın
dan tasdik edilmektedir. Fransa'da ise hâ
kimler, Yüksek Adalet Konseyi tarafından
atanmaktadır. Görüldüğü gibi, ülkelerin,
hâkim ve savcılarının tayin ve terfileri ta
mamen yürütme organı tarafından yapıl
maktadır. Ülkemizde ise, Hâkimlerin ta
yin ve terfileri Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bu,
pek çok ülkedeki sistemlerden daha ileri
bir sistemdir.
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay)
— Sekreteryayı kim yapıyor?
ALİ PINARBAŞI (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
mi bitirirken, Adalet Bakanlığımızın, beş
yıldır devam eden olumlu çalışmalarının
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daha da artırılarak devam etmesini; ada
let hizmetinin verildiği binaların ve hiz
metin, şanına yaraşır bir düzeye getirilme
si için daha büyük çaba sarfedilmesini;
hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamasını; ada
letin süratle tecellisi için gerekli kanunla
rın hazırlanarak Meclise şevkinin ve ka
nunlaşmasının teminini diler, 1989 yılı
bütçesinin adalet camiamıza ve ülkemize
hayırlı, uğurlu olmasını diler saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Pınarbaşı.
Hükümet adına, Sayın Adalet Baka
nı Mehmet Topaç; buyurun efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri; 1989 Malî Yılı
Bütçe Kanun Tasarısının Adalet Bakanlı
ğı bütçesinin görüşülmesine başlandığı bu
bölümde, Yüce Meclisin çok değerli Baş
kan ve üyelerini, Bakanlığım ve bütün adlî
ve idarî yargı mensuplan adına saygıyla
selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar)
Bütçemizin görüşülmesi vesilesiyle,
Bakanlığımın, gerek bütçesi, gerekse ça
lışmaları hususunda görüşlerini bildiren
grupların değerli üyelerine ve şahsî görü
şünü bildiren sayın üyeye, gösterdikleri ya
kın ilgi ve adalet hizmetleri noktasındaki
değerli eleştirilerinden dolayı şahsen teşek
kür ediyorum.
Bütçemizin görüşülmesinde bu ten
kit ve temenniler, mutlaka ki, bizlerin
bundan sonraki çalışmalarında hakikaten
ışık tutacak ve bazı eksiklikler varsa, siz
lerden gördüğümüz ve tespit ettiğimiz du
rumların yerine getirilmesi noktasında da
çalışmamıza ışık tutacaktır.
Şimdi, değerli milletvekilleri, öncelik
le, Adalet Bakanlığının geçtiğimiz bütçe
yılı içerisinde çalışmalarını ve ondan ön-

