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Bu, tabiî hiçbir zaman bizim insan hakkı ihlalinde en önde olduğumuzu göstermez. Her yerde,
dünyanın en ileri demokrasilerinde bile insan hakkı ihlallerinin yapıldığı şikâyetleri vardır, insan
hakkı ihlalleri yapılmaktadır; ancak, burada, dünya ortalamasının altına düşmektir hedef. Ben de,
geçtiğimiz yıl bu hedefi, koordinatör Bakan olarak kendi kendime koydum. 2001 yılı sonunda,
bizim ortalamamız, dünya ortalamasının daha altında olacaktır; bizde insan hakkı ihlalleri, dünya
ortalamasının alt seviyesine düşürülecektir.
Gönlümüz, hiç olmamasını ister. Bu tasarının maksadı da, bunun getirdiği kurum da bu
amacımıza yardımcı olacak bir kurumdur. Hep söyleye geldim, tabiî ki huzur ve güven ortamının
olmadığı, yoksulluğun, gelir dağılımı eşitsizliğinin olduğu ülkelerde insan hakkı ihlallerinin daha
çok olması doğal sayılmıştır; ancak, bugün ülkemizde huzur ve güven ortamı vardır. Zaman zaman
bazı provokasyonlarla veya bazı dertlerini dile getirmek için bazı grupların yürümesi, ülkede huzur
ve güven ortamını sarsmayacaktır.
Ben, bütün yürüyen, demokratik şekilde derdini dile getiren sivil toplum kuruluşlarının da
bundan böyle daha dikkatli davranacağını biliyorum. Hiç bozulmayacak olan huzur ve güven
ortamının yanında, hükümet olarak da, bizim gelir dağılımındaki eşitsizliği önleyecek tedbirleri
aldığımızı ve alınacak ekonomik tedbirlerle yoksulluğun giderileceğini de düşünerek, insan hakkı
ihlalinin olabileceği ortamı Türkiye'de bırakmayacağız. İnsan hakkı ihlali olabilecek ortamı
düzelttiğimiz zaman, Türkiye'de, insan hakkı ihlallerinin de en alt seviyeye düşeceğine inanıyorum.
Ben, tekrar bütün gruplarımıza, hepinize bu kanun tasarısının çıkması için göstermiş
olduğunuz yaklaşım ve sağladığınız konsensüs için teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar
sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ederim.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutmadan evvel, Devlet Bakanı Sayın Faruk Bal'ın bir söz talebi var efendim.
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum.
BAŞKAN - Size de söz vereceğim Sayın Bakanım.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, neye göre?
BAŞKAN - Sataşmadan dolayı verdim efendim.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Biraz önceki tavrınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim; sağ olun.
Sayın Bakan, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1. - Devlet Bakanı Faruk Bal'ın İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, konuşmasında,
şahsına sataşması nedeniyle konuşması
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri;
sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
621 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu raporunun görüşülmesi
sırasında söz alan Sayın Mehmet Ali Şahin, ismimi de kullanmak suretiyle, Arsa Ofisi Genel
Müdürlüğüne yapılan atamalarla ilgili gerçekle hiçbir ilgisi olmayan beyanda bulunmuştur. O
beyanı okuyarak sizlere hatırlatıp, hakikati de anlatmaya çalışacağım.
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