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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye - Ceza
yir Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (5/74) ve eki Kurucular Kurulu listesi kabul 
edildi. 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıla
rının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. Sa
yıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Danıştay Başkanlığı, 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 Malî 

Yılı Bütçeleri ile 1984 Malî Yılı Kesinhesapları ka
bul olundu. 

14 Aralık 1985 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 19.40'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

»m<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum. 

8 X f c # 8 m £ A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — f$6atâalî Yılı Genel, ve Katma Bütçeli İda-
rMWt$Wti&ın Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel 
ve^Katma Bütçeli İdareler kesinhesap Kanun Tasarı
ları (l/7İ#*l{fîW;<W7$[illîJ&8; 3i871, 1/709) (S. 
St$iuVt^ 361, 360, 381, 382) (1) 

ıhY î!«M MH!t ı.gıln«^«Öt YuJı.m 
W&öÇRYLET METEOROLOJİ İŞLERfagENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Wfc - Devlet Me\Mâ^B>rf\3eW<MüdüMğü 

1986 Matf^frffl&it iM^fclliM ™*™& l 

2. _ wmt memmwmeW^mU mMûiğ¥' 
imWalt Yılı Kesinhesabı .lomlmv 

BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler (Bütçe Kanun tasarılarıyla, 1984 Malî Yılı 

(1) 361, 360, 381 ve 382 S. Sayılı Basmayanlar 
9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim tutanağına eklidir. 

Kesinhesap Kanunu tasarıları üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Programımıza göre, Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünün 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı ke
sinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Devlet. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçe
si üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : 

M|MÜp^6rubu adına Sayın Bülent öncel, SHP Gru
bu adına Sayın Avni Sağesen, ANAP Grubu adına 
Sayın Ziya Ercan; 

Şahısları adına : Lehinde, Sayın Hakkı Artukars-
lan, Sayın İsmail Saruhan, Sayın. Kadir Demir, Sa
yın İsmail Üğdül; 

— 398 — 
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Aleyhinde : Sayın Şeyhmus Bahçesi, Sayın Coş
kun Bayram, Sayın Yılmaz Hastürk, Sayın Fikri Sağ
lar; 

Üzerinde : Sayın Hasan Altay, Sayın Türkân Arı-
kan, Sayın Murat Sökmenoğlu, Sayın Selahattin Taf-
lıoğlu. 

MDP Grubu adına Sayın Bülent öncel, buyuru
nuz efendim. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın Öncel, konuşma süreniz 30 dakikadır efen
dim. 

MDP GRUBU ADINA A. BÜLENT ÖNCEL 
(Şanlıurfa) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üye
leri; Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün değerli 
mensupları; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün 1986 yılı bütçesi hakkında, Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Konuşmamın başın
da, yüce heyetinizi, grubum ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, önce, Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğünün tanımı ve faaliyetleri hak
kında kısa bir bilgi sunmak arzusundayım. Bu genel 
müdürlük, 1937 yılında 3127 sayılı Kanunla kurulmuş
tur. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını düzenleyen 
2680 ve 2967 sayılı kanunların verdiği yetkiye daya
nılarak, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün teşkilat ve görevleri, 228 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile yeniden düzenlenmiş bulunmakta
dır. Bu genel müdürlük, devlet hizmetinde yüklendiği 
görevleri dikkatle ve hassasiyetle yerine getirmeye 
gayret eden, sağladığı meteorolojik destekle, yurt sa
vunmasına olduğu kadar, millî ekonomimize de kat
kıda bulunan, teknik bir kuruluştur. 

Görevlerine gelince : Meteorolojik hizmetlerin ek
siksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum görü
len yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları ve
ya birimleri açmak ve çalıştırmak; 

Ülkemizin iklim hareketlerini ve yağış sistemleri
ni tespit etmek ve diğer sektörler için hava tahminle
ri yapmak; 

Askerî ve sivil hava ve deniz ulaştırmasıyla, tarım 
ve diğer sektörler için hava tahminleri düzenlemek; 

Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, ener
ji, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekli görülen 
kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek sağla
mak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna ve
rilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek; 

Teşkilatın lüzum göreceği, telli ve telsiz, alıcı ve 
verici cihazlarıyla, her türlü haberleşme araçlarını, il-

| gili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kurdur
mak ve işletmek; 

Bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgi 
alışverişi yapmak; bu bilgilerden lüzum görülenleri, 
halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamak; 

i Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununa 
uygun olarak, radyo istasyonu kurmak ve işletmek; 

Meteorolojiyle ilgili konularda etüt ve araştırma
lar yapmak, Türkiye'nin iklim özelliklerini tespit et
mek amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak, elde 
edilen bilgileri arşivlemek ve yayınlamak; 

Meteorolojiyle ilgili milletlerarası kuruluşlarda, 
1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye'yi 
temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamaktır. 

Meteoroloji teşkilatlarının kuruluş amaçlarından 
diğeri de, ülke ekonomilerine ve sosyal yaşantılarına 
değer katmaktır. 

Değerli milletvekilleri, meteoroloji sahasındaki 
hizmetlerin gelişmesi, elbetteki, bu konuda yapılan ya
tırım miktarıyla ilgilidir. Yeni tekniklerin kullanılması 
oldukça pahalıya mal olurken, bu yatırım ve harcama
ların ekonomiye yük olmadığı, bilhassa ekonomimize 
kazanç sağladığı anlaşılmıştır. Meteorolojik bilgileri 
kullanan kişi ve kuruluşlar, üretim programlarında, 
bu bilgileri ne kadar bilinçli olarak kullanırlarsa, o 
kadar insan gücü, enerji ve malzeme tasarrufu sağla
makta, ürünlerini artırmaktadırlar. 

Meteoroloji, genel olarak tüm sektörlere hizmet 
etmektedir. Yapılan bir çalışma neticesinden anlaşıl
dığına göre, meteorolojik desteğe en çok ihtiyacı olan 
sektör, tarım sektörüdür; daha sonra, ulaştırma ve 
inşaat sektörleri gelmektedir. 

Meteorolojik bilgilerin ekonomiye nasıl yansıdığı
nı, tarım sektöründen başlayarak birkaç örnekle açık
lamak istiyorum. Bugünün çiftçisi, bilhassa ilkbahar 
ve sonbahar aylarında, don olayının ne zaman ola
bileceğini, bilinçli bir şekilde izlemekte sebze ve mey
ve bahçelerini çeşitli yöntemlerle soğuktan koruya
rak, zararın yüzde 20 ilâ yüzde 40 arasında azalma
sını sağlamaktadır. Diğer yönden, sulama, hasat, de
polama, nakliye ve pazarlama sırasında da meteo
rolojik bilgi desteği gereklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; meteorolojinin, 
tarımdan sonra en büyük katkısı ulaştırma sektörüne-
dir. Bilhassa hava ulaşımı için meteorolojinin desteği 
çok önemlidir. Meteorolojik destek olmaksızın, hava 
ulaşımı imkânsızdır, tniş ve kalkış, meydanlardaki 
hava durumu, uçak ve yolcular için oldukça önem-

| lidir. En emin ve en ekonomik uçuş nizamı, rüzgâr 
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ve diğer önemli meteorolojik olayların tahminine gö
re ayarlanan uçuş nizamıdır. Eğer bilinçli bir seyir ve 
sefer planı ve bilinçli bir uçuş planı yapılmamışsa, 
hava olayları, bizleri felakete götürebilir. Uçuş yolu 
üzerinde olan bulutların cinsleri, rüzgârların şiddeti 
ve yönleri, bulutların yüksekliği ve hangi irtifada bu
lundukları, buzlanma olup olmadığı önceden bilinir
se, ona göre rota çizilir ve hedefe emniyet ve huzurla 
ulaşılır. 

Deniz ulaşımında da, denizcilerin gerekli önlemle
ri önceden alabilmeleri için iyi hava tahminlerine ih
tiyaçları vardır. Aniden patlayan fırtınalar ve tayfun
lar zaman zaman büyük can ve mal kaybına sebep 
olabilmektedir. Mevcut hava, deniz, buz ve fırtınalar 
hakkındaki bilgileri ve hava raporunu, meteoroloji 
örteeden özenle bildirmektedir. 

İnşaat sektörüne gelince; bu sektör de meteorolo
jik bilgilere, diğer sektörler kadar ihtiyaç duymakta
dır. Barajlar, karayolları, limanlar, enerji santralları 
gibi büyük yapıların inşaatında, emniyet ve maliyet 
kadar klimatolojik ve meteorolojik faktörler de 
önemli rol oynamaktadır. Barajların kurulmasında, 
yağış ve buharlaşma hesaplarına; enerji santrallarının 
yapılmasında, yüksek rüzgâr bilgilerine; karayolu in
şaatında da, sis ve don gibi meteorolojik bilgilere ih
tiyaç vardır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, meteoroloji hiz
metleri, kapsamı ve faydası, çeşitli fonksiyonları açı
sından, bütün kamu kuruluşlarımızı ve tüm ulusumu
zu yakînen ilgilendiren bir nitelik göstermektedir. 

. Teşkilat ve personel durumuna gelince : Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel İMüdürlüğü, merkezde 5 dai
re başkanlığı ile 18 şube müdürlüğünü, taşrada, 16 
bölge müdürlüğünü bünyesinde toplamıştır ve 4 ulus
lararası havalimanı ve deniz istasyon müdürlüğü, 5 
adet radar, 8 radyosonda birimi, 67 sinoptik meteo
roloji istasyon müdürlüğü, 205 büyük klima istasyon 
memurluğu ile 656 yağış istasyon memurluğundan 
oluşan bir gözlem şebekesine sahiptir. Bir kısmı kendi 
istasyonlarımızda olmak üzere, 692 yerde fenoloji 
gözlemleri yapılmaktadır. Sinoptik istasyonların 5'inde 
radar, 6'sında radyosonda ve genel müdürlük merke
zinde de, meteoroloji uydularından yararlanılmak su
retiyle, atmosfer rasatları yapılmaktadır. 

Genel müdürlük, merkez ve taşra teşkilatında 833; 
teknik hizmetler sınıfında 1 330, sağlık hizmetleri sını
fında 6, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 12, 
yardımcı hizmetler sınıfında 1 526 olmak üzere, top
lam 3 707 kadroya sahiptir. Ayrıca ilerideki yıllarda 

kullanılmak üzere, 200 yedek kadro da alınmıştır. 
Halen 3 241 personel bu kadrolarda görevlidir. 

Lise seviyesinde öğretim yapan Anadolu Meteoro
loji Meslek Lisesinde, 316 öğrenci öğrenim görmek
tedir. Bu teknik lise, bugün yeni bir aşamaya ulaş
mış bulunmaktadır ve yetişmiş personel ihtiyacımızı 
sağlayan temel kaynağımızdır. 1981 yılında yürürlüğe 
giren yeni yönetmeliğiyle, çağdaş bir eğitim düzeyi
ne kavuşmuş bulunmaktadır. Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğünde, halen 521 kadro boş bu
lunmaktadır. (Bu kadrolara personel alınması ve ve
rilen 200 yedek kadrodan, serbest bırakılan 100 kad
ronun kullanılmasıyla, personel ihtiyacının bir kısmı 
karşılanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; meteoroloji 
teşkilatı, mevcut istasyon sayısı bakımından yeterli de
ğildir. Her yıl istasyon açılması veya mevcutların ka
pasitelerinin artırılması planlanmalıdır. İstasyon sa
yılarını çoğaltma yanında, bu istasyonların modern 
alet ve cihazlarla donatılması da büyük önem taşı
maktadır. Yıpranan alet ve cihazların, daha modern 
ve yenileriyle değiştirilmesinde büyük faydalar var
dır. Bütün iyi niyetlere rağmen, istasyonlarımızı, ile
ri ülkeler seviyesine göre donatmak mümkün olama
mıştır. Daha modern cihazların ve yedek parçaların, 
vakit kaybedilmeden ithal edilmesinde büyük fayda 
görmekteyiz. (MDP sıralarından alkışlar) Son yıllarda 
bu malzemelerin süratle yenilenmekte olduğunu göre
rek, ulusça memnun olmaktayız. 

Görevlerin sağlıklı bir biçimde yapılması ve yeri
ne getirilmesi, uzman ve kaliteli personelin istihdamı
nı zorunlu kılmaktadır. Ne var ki, genel müdürlüğün 
elinde yeteri kadar kalifiye eleman ve uzman bulun
mamaktadır. Kalifiye eleman yetersizliği eğitim nok
sanlığından değildir. Yurt içinde ve yurt dışında, hiz
met içi eğitimle personel yetiştirilememektedir. 

Genel müdürlük, genel bütçeye tabi bir kuruluş
tur, ikramiyesi yoktur. 'Bunun için, Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğünün yetişmiş personeli di
ğer kuruluşlarca âdeta kapışılmaktadır. Genel mü
dürlük personeli, havaalanları ve diğer istasyonlarda, 
24 saat süre ile, tatil ve bayram günlerinde de çalış
maktadırlar. Dolayısıyla, bunların emeklerine karşı 
belli bir tazminat verilmesini uygun görmekteyiz. 

Ayrıca, meteoroloji, kamuoyunca pek fazla tanın
mamaktadır. Vatandaşın, meteorolojiyi daha yakın
dan tanımasını sağlamak lazımdır. Bu yüzden TRT 
ve basının, meteorolojiyi tanıtacak yayınlara daha 
çok önem vermesini yararlı buluyoruz, 
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Değerli milletvekilleri, özet olarak, Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1986 yılı bütçesi 
8 037 250 000 Türk Lirasıdır. 1985 yılına nazaran, 
yüzde 40,2 ile, 2 306 490 000 Türk Lirası artış gös
termiştir. ıBu artış, cari harcamalarda yüzde 53,8 ile, 
1 349 650 000 Türk Lirasıdır. Artış, yatırım harcama
larında, yüzde 21,9 ile, 620 milyon Türk Lirası, trans
fer harcamalarında ise, yüzde 60,9 ile, 236 milyon 
840 bin Türk Lirasıdır. Cari harcamalarda görülen 
yüzde 53,8'lik artış, personel ücretlerinde meydana 
gelecek artışları karşılamak içindir. Yatırımlardaki 
yüzde 21,9'luk artış ise, 1985 bütçesinde yer alan, fa
kat bitirilemeyen inşaat yatırımlarının 1986 yılına 
devri dolayısıyla, malzeme fiyatlarındaki artışları kar
şılamak ve genel müdürlüğün programa konmuş ve 
satın alınması zarurî görülen alet ve malzeme ihtiya
cını karşılamak içindir. 

Görüldüğü üzere, transfer harcamalarındaki artış 
yüzde 60,9'dur. Bu da, Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünün, üyesi bulunduğu milletlerarası ku
ruluşlara ödediği katılma paylarının dövize bağlı ol
masından kaynaklanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; meteoroloji 
hizmetleri ve ortaya konulan sonuçlar gerçekten kı
vanç duyacağımız bir düzeye ulaşmıştır. Dünyadaki 
benzeri kuruluşlar içinde varlık gösterebilen ve yüzde 
80'in üzerinde bir doğrulukla tahmin yapabilen bu 
kuruluşumuzun durumunun gelecekte daha da iyiye 
gideceğini ümit ediyoruz. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yapıcı muhalefetin tek temsil
cisiyiz. 

SALİM BREL (Konya) — Olmadı!.. 
A. BÜLENT ÖNCEL l(Devamla) — Memleket 

hayrıha yapılanları takdir ve teşvik etmeyi bir vazife 
saymaktayız. Takdir edilecek uygulamalara bir örnek 
teşkil eden çalışmalarından dolayı, Sayın Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğüne, sayın yardımcılarına ve 
çalışkan personeline, huzurlarınızda teşekkür etmeyi 
vazife addediyorum. 

KADİR NARİN i(Diyarbakır) — Size de iyi ba
şarılar. . 

A. BÜLENT ÖNCEL {Devamla) — Bütçenin, 
genel müdürlük ve ülkemiz için hayırlı olmasını Ce-
nab-ı Allah'tan niyaz eder, yüce heyetinizi grubum ve 
şahsım adına saygıyla selamlarım. (CMDP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öncel. 
SHP Grubu adına Sayın Sağesen, buyurun efen

dim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sen, olum

suz olma ha, olumlu ol. 
SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNİ SAĞ

ESEN (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 1986 malî yılı bütçesiyle ilgili olarak, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. 

Meteoroloji, hayat belirtileri gösteren her var
lığı etkisi altında tutan, çevresel etki ve etkinlikleri 
oluşturan çevrimlerin tümünü inceleyen, genç bir bi
lim dalıdır.' 

Asırlar boyu, insanoğlu atmosferik olaylarla il
gilenmiş, bu olayları kendi istekleri doğrultusunda 
değiştirmek ve önceden bilebilmek için uğ
raşmıştır. İnsanlar, , Arktiık Okyanusu İknyiarıjı-
da, soğuğun büyücüsünü yardıma çıkarmışlar, 
Afrika'da tamtamlarla yağmur yağdırmaya uğraş
mışlardır. İsa'dan bin yıl önce, Sümerler, atmosferik 
olayları değiştirmek için kurbanlar kesmişlerdir. Ben
zer olaylara, bugün bile, bizde olduğu gibi, bütün 
dünya ülkelerinde rastlanmaktadır. 

Tarih boyu, hemen bütün ülkelerde, atmosferde 
meydana gelen olayların kanunları bulunmaya çalı
şılmıştır. Bununla, önce, astronomi ile uğraşan bilgin
lerin ilgilendikleri bilinmektedir. Meteoroloji ve bi
limsel gözlem devrinin, atmosferik basınç ve sıcak
lığın ölçülmesini sağlayan barometre ve termometre
nin icadıyla başladığını müşahade etmekteyiz. 

Eski Mısırlıların,. Nil Nehrinin mevsimlik kabar
malarını dikkatle izlediklerini görüyoruz. Eski Hint 
ve Çinliler, hava şartlarıyla tarımsal ürün miktarı 
arasındaki yakın ilişkiyi görmüşler ve tarımsal 
meteorolojik kayıtlar tutmuşlardır. İsa'dan bin yıl 
önce. Hindistan'da Pencap bölgesinde bazı hava ve 
iklim değerlendirmeleri yapıldığının kayıtlarına rast
lanmaktadır. Bilinen en eski ve en uzun hava göz
lemlerinin, İngiltere'de 14 üncü yüzyılda yapıldığı 
anlaşılıyor. Eldeki kayıtlı rasatlar bunlardır. 

Türkiye'de ilk kez, 1576 - 1580 yılları arasında, 
Müneccimbaşı Takiyettin Bin Mehmet Bin Ahmet 
isminde bir astronomun, İstanbul'da Tophane Bayı
rı üzerinde bir rasathane kurduğu bilinmektedir. 
Türkiye'de ilk meteorolojik rasatlar, Osmanlılar dev-
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rinde yabancılar tarafından yapılmıştır. Bu konuda 
hizmet veren tek kuruluşumuz ise, 1867 yılında Istan-
buPda kurulan Kandilli Rasathanesi olmuştur. 

1873 yılında toplanan ilk Uluslararası Meteoro
loji Kongresi - ki, Türkiye'de bu kongreye katılmış
tır. - İstanbul, İzmir, Bursa, Sinop, Trabzon, Sela
nik, Avlonya ve Beyrut'ta meteorolojik rasatların ya
pılmasını öngörmüştür. 1875 yılında, 16 merkezde, 
telgrafhanelerde çalışanlarca bu görev yürütülmeye 
ve uluslararası kongre kararlarına uyularak yayınlan
maya başlanılmıştır. Osmanlılar zamanında çeşitli 
merkezlerde bu rasatların yapılması ve yayınlanma
sı devam etmiştir. 

Cumhuriyet döneminde, bugünkü D'evlet Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğünün nüvesi olan, 
Rasadad-ı Cûuviye Müessesesi Ankara - Etlik'te ku
rulmuştur. Daha sonra çeşitli kuruluşlar bu konuda 
çalışma yapmışlardır. 1937 yılında, 3127 sayılı Yasay
la, bugünkü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü kurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, dünyamızı saran ve kalın
lığı 100 kilometre civarında olan atmosfer tabakası 
bileşenlerinin, değişik fiziksel, kimyasal ve hatta rad
yoaktif etkilenmelerle faz değiştirmeleri esnasında 
ortaya çıkan büyük enerji transformasyonları, at
mosfer ve yeryüzündeki çevrimlerin anakaynağını 
oluşturur. 

Çevrimlerin en güzel ve herkesin anlayabileceği 
şekilde açıklanmasını su ile verebiliriz. Bu çevrime 
biz, hidrolojik çevrim diyoruz. Toprağa düşen dam
lanın bir kısmı buharlaşıp atmosfere döner, bir 
kısmı yerüstü suyu olarak akarsulara dönüşür, bir 
kısmı yeraltına süzülür; yeraltı su depolarını ve kay
nak sularımızı oluşturur. Akarsularla göllere, deniz
lere, okyanuslara ulaşır; hidroelektrik santralların-
da elektrik enerjisi olur. Akarsu, göl, deniz ve ok
yanuslardan buharlaşarak atmosfere karışır, hava
nın nemliliğini oluşturur; atmosferde yükselip, belir
li ortam ve şartlarda çeşitli bulutları oluşturur; oraj 
ve yıldırmalara neden olur. Fiziksel ortamını bu
lunca, yağış olarak tekrar yeryüzüne dönerken ha
vanın kirliliğini temizleyecek, çevrimini, yeni bir 
çevrime başlayarak tamamlamış olur. Bu bir daire
sel permitasyondur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulusal me
teoroloji kuruluşumuzun örgütlenmesi ve buna da
yalı olarak görevlendirmelerimizdeki isabetsizliği 
vurgulamak istiyorum. Atmosferik olaylar, kendi 
çevrimi içinde bir bütündür. Biz, o bütünün bir par-
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çasmı Çevreye, bir kısmını Meteorolojiye, bir parça
sını Elektrik Etüt'e, bir bölümünü Su İşlerine, Köy 
işlerine dağıtır, bölük pörçük edersek, hem hizmet
leri yerine getiremeyiz, hem de devlet bütçesini çar
çur etmiş oluruz. 

Ben eski bir etütçüyüm. öyle akarsularımız var
dır ki, suyun aynı kesiminde, aynı suda, Devlet Su 
İşleri; Elektrik İşleri Etüt İdaresi; o zamanki adıyla 
Topraksu, şimdiki adıyla Köy Hizmetleri ve YSE, 
hemen aynı etütleri yapmak üzere her ay birer ekip 
göndermekteydi. Aynı bilgiler için, aynı sarflar ya
pılmaktadır. Bir bilgi alacaksınız, 5 ekip her ay ora
ya gider gelir. Uzağa gitmeye de gerek yok; Anka
ra'nın hava kirliliği ile meteorolojimiz ayrı, Çevre 
Genel Müdürlüğümüz ayrı, Hıfzısıhhamız ayrı ve 
de belediyemiz ayrı ayrı çalışma yapmaktadırlar. 
Tabiî, fakir fukaraya vurdukça tozuttuğumuz vergi
ler ve zam üstüne zamlarla aldığımız paraların 
bir kısmı da, bu çarçurların bu faslından buharlaş-
tırıknaktadır. 

Atmosferik olayların her biri, birbirleri içinde, 
birbirleriyle bağımlı çevrimler halinde bir yumaktır. 
Evreni yaratmanın oluşturup yönlendirdiği bu yu
mağı, bizim, parçalamaya, bölük pürçük elealıp ince
lemeye ve de insanımızın yararlanmasına noksan 
sunmaya, ne hakkımız vardır, ne de gücümüz yeter. 
O nedenle meteorolojik done toplanmasından, o do-

' nelerin ham hamur haline ve hizmete sunulmasına 
kadar geçen evrimini tek elde toplamak zorunluluğu 
vardır; bunun, dünyada da bir yığın örnekleri bu
lunmaktadır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, 
görev, yetki ve kuruluş kanununda yapılacak deği
şiklikle, bir KİT haline getirilerek, kamu kurumu hiz
metleri dışındaki bilgi ve araştırmaları, ücret karşı
lığında, kullanıcılara sunması gereklidir. Bu da, hü
kümetin görüşüne pek ters düşen bir teklif değildir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, toplumun ana 
unsuru insandır. Kavgalar, çabalar, hizmetler ise, 
anaunsur olarak insanın mutluluğuna yöneliktir. Bu
günkü dünya insanının mutluluğu ve mutsuzluğu ise, 
ekonomik durumuyla doğru orantılı olarak değişik
likler gösterir. Bu nedenle, bizim ve dünyanın anla
dığı anlamda meteorolojik hizmetlerin ulusal eko
nomiye katkısından söz etmek istiyorum. Aslında, 
yalnızca bu konu üzerinde günlerce konuşmak müm
kündür; ama zamanın darlığı nedeniyle, meteorolo
jik hizmetlerin ulusal ekonomiye katkılarını şu baş
lıklar altında toplamak istiyorum: 

402 — 



T. B. M. M. B: 44 14 . 12 , 1985 0 : 1 

Sivil alanlarda, tarımda; bölgesel iklim etütleri 
yapmak. Buna örnek olarak; Konya'da, çok kısa 
sürede büyüyen mısır türleri yetiştirilerek, üretimde 
yüzde 900 civarında artış ve gelir sağlanmış olması
nı verebilirim. 

Ekim sürelerini belirlemek Örneğin, Amerika 
pamuk üreticileri, Missouri'de, bu hizmet için 25 bin 
dolarlık yatırım yapmışlar, buna karşılık 500 bin do
larlık ek kazanç elde etmişlerdir. Don ve yağış tah
minleriyle, sebze ve meyveler don tehlikesinden ko
runmakta, yağış öncesi sulama ve ilaçlamalar engel
lenip, su ve ilaç kaybı önlenmektedir. Sıcaklık ve 
nem tahminleriyle, erken hasatlar önlenmekte; kuru
tulması gereken sebze ve meyveler korunmakta, bit
ki zararlıları için ilaçlama süreleri tespit edilmekte
dir. 

Hayvancılıkta; bölgesel iklim etütleriyle bölge 
hayvan cinslerini korumak, başka bölgelerden o böl
geye getirilen hayvan türleri için suni iklim yaratıl
masına yardımcı olmak ve o bölgede verimi artıra
bilecek hayvan cinslerini belirlemek. 

Yağış ve kuraklık tahminleriyle; meralardan fay
dalanabilme kapasitesini belirlemek ve önceden önlem 
alarak zarar ve ziyanı önlemek. 

Sel baskınları tahminleriyle; sel baskınlarından 
önoe o bölgelerden hayvanlar uzaklaştırılarak, tela-
fatı önlemek, 

Ulaşımda; hava ulaşımında uçuş emniyetini sağ 
lamak, meydan ve uçuş seviyesindeki elverişsiz ha
va olaylarını gözleyerek, anında müdahale veya 
tahmin ederek gerekli önlemlerin alınmasına yardım
cı olmak. örneğin, 1969 - 1970 kışında, Amerika' 
da, 9 kent havalimanında oluşan veya oluşacak so
ğuk sisi dağıtmak için, 118 900 dolar harcanmış, 
buna karşılık 339 970 dolar kazanç sağlanmıştır; 
önlenen kazalardan doğabilecek zararlar da buna da
hil değildir; zaten hesabı da gayrî mümkündür. Aynı 
yöntem, Paris Orly Havaalanında uygulanmaktadır. 
Bizde ise, henüz böyle bir şey düşünülmemektedir. 

Deniz ulaşımında; Ulaşımı engelleyecek hava 
şartlarının, yolu kısaltıcı deniz ve hava olaylarının 
gözlem ve tahminiyle, liman hizmetleri için hava tah
minleri yapmak; 

Yat turizmi için özel gözlem ve hava tahminle
ri yapmak; 

Kara ulaşımında, karayolları ve demiryollarının 
planlanması için özel iklim etütleri yapmak, örne
ğin, yağışlar nedeniyle toprak kaymalarına, kar ka

patmalarına, sürekli taşkınlara maruz kalacak yerle
rin belirlenmesi. 

Ormancılıkta : Orman yangınlarına elverişli ha
va şartlarının tahmini ile, orman yangınlarının ön
lenmesi için yapılan rüzgâr hız ve yönü; sıcaklık, 
nem, yağış gibi özel hava tahminteriyle, Ormancı
lığın geliştirilmesi için iklim etütleri, dikim ve kesim 
için elverişli hava tahminleri yapmak. 

Enerji alanında; Su kaynaklarının beslenmesi; ba
raj, gölet kapasitelerinin, sulama zamanlarının ve ya
pılacak yerlerinin tespitinde; enerji nakil hatlarının 
planlanmasında, hatlara gelecek rüzgâr ve kar yük
lerinin hesabında görev almak; Enerji tasarrufunda, 
her türlü enerjiye fazla ihtiyaç duyulacak sürelerin 
ve yerlerin tespitinde, bölgeler arasında enerji ak
tarılmasına yol açacak hava olaylarının tahmiminde 
bulunmak Enerji kaynaklarından, ülkenin hidroelek
trik kapasitesinin; dalga, rüzgâr ve güneş enerjisin
den yararlanma olanaklarının tespitini yapmak. 

Şehircilik ve yapı sektöründe: Şehir planlarının 
hazırlanmasında, hâkim rüzgâr ve güneşten azamî 
yararlanma, hava kirlenmesi ve sanayi bölgelerinin 
tespitiyle; bina yapımında, iklime uygun malzeme 
seçimi, uygun yerleştirme ve uygun ısıtmanın tespi
tinde görev almak. 

iç ve dış turizm sektöründe: Tatil önceleri ya
pılan özel hava tahminleriyle, kış ve yaz turizmi ve 
buna ilişkin yatırımlardaki destek bilgileri hazırlamak. 

İç ve dış ticarette: Uzun vadeli istatistikî tah
minlerle, ürün cins ve miktarlarının hesaplanmasıy
la; konservecilik ve giyim sanayiinde, mevsim şart
larına göre mal stoklanmasında; kısa vadeli tah
minlerle büyük mağazaların mal ve hizmet yönlen
dirmelerinde bulunmak. Balıkçılıkta: Açık ve kapalı 
denizlerde, göl ve akarsu balıkçılığı için sürekli ha
va tahmin ve gözlemlerinde bulunmak. 

Askerî alanlarda: Barışta, kara, deniz ve hava bir
liklerinin günlük çalışma, eğitim, araştırma indirme, 
bindirme, çıkarma, uçuş, seyir ve atış tatbikatla
rında; 

Savaşta: Cephede, gerek savunma ve gerekse 
saldırı için kısa ve uzun vadeli hava tahminlerinde; 
nükleer tehlikede, etki alanlarının tespitinde, bulun
mak. Yani kısaca, iyi bir meteorolojik hizmet des
teği, savaşan ordunun en etkili silahı kadar önem
lidir. 

Normandiya Çıkarmasının muzaffer komutanı 
ve Amerika Birleşik Devletlerinin eski Başkanı Eisen-
hower, «Normandiya çıkarmasındaki başarımız, her 
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şeyden önce meteorolojimizin zaferidir, bizim za
ferimiz değildir» diyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Birinci Dün
ya Savaşından sonra, teknolojideki ve özellikle ha
vacılık alanındaki kıpırdamalara paralel olarak, me
teorolojik araştırma ve hizmet alanlarında da kıpır
danmalar görmekteyiz. Meteorolojik alandaki dev 
adımlar, asıl İkinci Dünya Savaşından sonra atıl
maya başlanmıştır. Her alanda olduğu gibi, me
teoroloji hizmetlerindeki kaliteleşmede de, yetişmiş, 
kaliteli insan ilk faktördür. 

Türkiye'nin NATO'ya girmesinden sonra, Ba
tılı müttefiklerimizin, o zamanki hükümeti zorlama
ları sonunda, istanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Fakültesi bünyesi içinde, Dünya Meteoroloji Teş
kilatı standartlarına uygun, birinci sınıf meteorolojist 
yetiştirmek amacıyla, bir bölüm eklenmesi uygun 
bulunmuş ve 1954 - 1955 ders yılında, akademik 
düzeydeki ilk meteoroloji ihtisas dersleri ve buna ek 
olarak, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
personeli için kurs ve seminerler verilmeye başla
nılmıştır. 

Bu bölümün açılma gerekçesi ve amacı, Devlet 
Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğüne, WMO stan
dartlarında birinci sınıf meteorolojist yetiştirmektir. 
Bu bölüm, 1957 - 1958 ders yılında, bir tek öğrenci 
mezun edebilmiştir; O da, merhum Profesör Doktor 
Muzaffer Dalmaz idi. 

O günden bugüne, istanbul Teknik Üniversite
sinden mezun olan meteoroloji mühendislerinin sa
yısı, 28'i yabancı uyruklu olmak üzere, yaklaşık 
400'dür; Türk uyruklu olanların sayısı 370'dir. 

Sayın bakanın verdiği bilgilere göre, ulusal mete
oroloji kuruluşumuz için otuz yildan beri yetiştiril
mekte olan bu uzman personelin, sadece ve sadece 
yüzde 10'unu bile bulmayan 36 kişisi, ulusal örgü
tümüzde istihdam edilebilmiştir. Buna karşılık, Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 40, Elek
trik işleri Etüt idaresinde 20, Kandilli Rasathanesin
de 6, Türkiye Elektrik Kurumunda 3 ve özel kuru
luşlarda da 2 meteoroloji mühendisi meslekî hiz
met vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; en pahalı eği
tim, tıp eğitimidir, ondan sonraki ise teknik eğitim
dir. 1964 - 1965 yıllarında yaptırdığım bir araştır
madan aldığım sonuçlar oldukça enteresandı. Bu araş
tırmaya ve o günkü fiyatlara göre, bir tıp doktoru
nun devlete maliyeti 950 bin lira civarında iken, 
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bir meteoroloji mühendisinin maliyeti, 4 milyon lira 
mertebesinde idi. 

Çok enteresan bir noktayı yine, vurgulamak is
tiyorum. Meteoroloji mühendisleri, çalıştıkları diğer 
kurum ve kuruluşlarda, şube müdürü, bölge müdü
rü, daire başkanı ve hatta daha üst düzeyde görev
ler alabildikleri halde, kendi öz dallarında, sıradan 
mühendis olmaktan veya taşra teşkilatlarında istidlâl-
cilikten nedense pek kurtulamamaktadırlar. Bunun 
hikmetini bir türlü çözememekteyim... Tüyü bitme
miş yetimin hakkı olan ve devlet Hazinesinden har
canan bunca paraya mı acımalı, bu genç dimağla
rın perişanlıklarına mı acımalı, yoksa çarçur olan 
hizmete mi acımalı, bilemiyorum. Bu sorun, 1960'h 
yıllardan, 1980'li yıllara kadar süregelmiş ulusal bir 
kangrendir. 

Meteoroloji mühendislerini, öz kurumlarına sok
mamak için öyle bahaneler uydurulmuş ve öyle se
bepler ileri sürülmüştür ki, yazışmalar toplansa, her 
yönü ile dört dörtlük bir komedi sergilenebilir. 
işe almamak amacıyla, bayan meteoroloji mühen
disi arkadaşlardan, askerlik belgesine kadar çeşitli 
belgeler istenmiştir. 

Sırası gelmişken bir konuya değinmeyi ve bir 
hakkı teslim etmeyi vicdan borcu bilirim. Şu an 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünde, 
şartları ne olursa olsun, hizmet için görev almış 
meteoroloji mühendislerinin yüzde 70'lere varan bö
lümünü, şu anda görevde bulunan sayın genel mü
dür gerçekleştirmiştir; ümit ederim bu yolda de
vam edecektir. Sayın genel müdürü, ulusal örgüte, 
şimdiye kadar hiçbir genel müdürün yapamadığı 
katkısından dolayı kutlamak istiyorum. 

Çevre kirlenmesine, havadan, karadan, denizden, 
hangi yönden bakarsanız bakınız, meteorolojik çev
rimlerden en az birkaçını görmemeniz mümkün de
ğildir. Çevre kirlenmesini önlemekle yükümlü Çevre 
Genel Müdürlüğü, meteorolojist ve meteoroloji mü
hendisi istihdam etmeksizin bu işlerin üstesinden na
sıl gelecektir, cidden merak etmekteyim. 

Meteoroloji mühendisi, özellikle Türkiye'de, ser
best piyasa elemanı değildir. Ulusal kuruluş veya 
kuruluşlarının belirli bir konuda üst düzey teknok
rat boşluğunu doldurmak amacıyla eğitimi başlatıl
mış, bu meslek grubundan yetişenlerin hali ortada 
iken, üniversitelerimizin kontanjanlarını yüksek tut
masını anlamak veya bunu bir mantıkla açıklamak 
olanağı da yoktur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; televizyo
nun hava durumu programından, uydulardan APT 
sistemiyle alınan resimleri, hepimiz tanıyorsunuz. 
Ulusal meteoroloji örgütümüz, bu sistemin, en geliş
mişlerinden biri olan üçüncü jenerasyonuna sahiptir. 
Bu sistemle, peykten görülen her şeyin sıcaklığı artı, 
eksi 1 derecelik hata ile okunatbihnekte, bulutların 
cinsi, cephezonları, jet-stream ve rüzgâr hızları, 
deniz suyu sıcaklıkları, açık havada kara, nehir, dağ 
sıcaklıkları, karla kaplı alanlar ve sıcaklıkları, açık 
ve net bir şekilde tespit edilebilmektedir, özellikle 
ülkemiz açısından don yapacak olan alanların tespiti 
ve ihbarların yapılması bu sayede sağlanabilmekte
dir. 

Cihazın bir özelliği de, bu bilgilerin renkli ola
rak ekranından görülebilmesidir. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünün, her türlü teknik ve maddî çıktı
ları üstlenmek kaydıyla, televizyon ekranından bu 
bilgilerin renkli olarak nakledilmesini teklif etmesine 
karşın, TRT'nin bunu reddetmesini anlamak müm
kün değildir. Gerekçe olarak da, o saatlerde reklam 
gjrd^erinin çok fazla olduğunu ileri sürmektedirler. 
Don ve benzeri hasarlardan ülkenin uğradığı, veya 
uğrayacağı zararları kim hesap etmektedir, anlaya
mıyorum. 

SALIM EREL (Konya) — Reklama mı daha 
çok önem veriyorlar? 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Devamla) — 
Evet efendim, reklama daha çok yer veriyorlar, o 
nedenle de reddediliyor. 

Kan ve reklam spotlarında olduğu gibi, zaman 
zaman televizyondan, donlu bölgeler için gerekli ih
barların, renkli peyk bilgilerimin yayınlanması, sera
cılık, narenciye ve diğer meyvecilik dalları bakımın
dan çok önemlidir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, çok 
kısa dalga bandında, Hopa'dan İskenderun'a kadar 
28 istasyondan, balıkçı, küçük gemici, yatçı ve ti
carî gemilerle, askerî gemilere meteorolojik destek 
sağlamak üzere, Temmuz 1985ten itibaren İngilizce 
ve Türkçe yayınlara başlamıştır. 

öte yandan, Türkiye'ye deniz saha kontrol yet
kisini kazandıracak olan NAVTEX yayınları, Me
teoroloji Genel Müdürlüğü cihaz ve imkânları ile 
Aralık 1985ten itibaren- yapılmaktadır. Bu sayede 
Türkiye, ilk kez Yunanlılardan ileri bir pozisyona 
gelmiş olmaktadır; bu ise ulusal bir gururdur. 

Sayın milletvekilleri, 1986 bütçesinin genelinde 
olduğu gibfi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü

dürlüğü bütçesini de incelediğimizde, bütçe kalem
leri içinde ıen düşük artışın yine yatırım harcıamala-
rında olduğunu görmekteyiz. Meteorolojik destek 
hizmetlerinin üst düzeylere çıkartılmasında, bilgi ve 
deneyimin ağırlığını yadsıyamayız; ancak, her gün dev 
adımlarla ilerleyen meteorolojik teknoloji ve buna 
bağlı yatırımları gününde yapamaz ve alamaz isek, 
yapılmışların da geleceğini (gölgelemiş oluruz. 

Devlet Meteoroloji Üsleri Genel Müdürlüğü 1986 
bütçesinin; 24 saatini, atmosferi gözlemek ve çöz
mekle geçiren çileli meteorolojistlerle, teşkilat ve 
ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Beni sabırla dinlediniz [için, Sosyaldemotkrat Halk
çı Parti Grubu adına hepinize saygılar sunarım^ 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Sağesen. 
ANAIP Grubu adına Sayın Ziya Ercan, buyurun 

efendim. (Alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ZİYA ERCAN (Kon

ya) — Sayın 'Başkan, Yüce Meclislin değerli üye
leri; şahsım ve Anavatan Partisıi Grubu adına Yü
ce 'Meclise saygılar sunarım. 

Saym miletfrekilllerıt, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı halklkında, Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda, buluhuyo-
rum. 

Malumları olduğu üzere, Devlet Meteoroloji iş
leri Genel Müdürlüğü, 1937 yılında 3127 sayılı Ka
nunla kurulmuştur. Bütün kamu kurum ve •kuruluş
larını düzenleyen 2680 ve 2967 sayılı 'kanunların ver
diği yetkiye dayanarak, Devlet Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri, 228 sayıl!»-
Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlen
miş bulunmaktadır. . 

(Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, ifa ettiği gö
revler ve yaptığı hizmetler açısından önemi bir ka
mu ıkuruluşudur. IKanunlaomız gereği, aşağıdaki 
anagörevleri yapmakla göınevlidirj] 

(Meteorolojik hizmetlerin zamanında ve eksik
siz yürütülmesi için, gerekli görülen yerlerde çeşitli, 
•tipte meteoroloji istasyonları açar ve çalıştırır; 

Meteorolojik hizmetleriri gerektirdiği rasatları ya
par ve değerlendirir; 

Aslkerî ve sivil, kara, hava ve deniz ulaştırmasıy
la, diğer sektörler için hava 'tahminleri yapar ve iıh-ı 
tbarlar yayınlar? 

MİM savunma, tarım, orman, ulaştırma, bayın
dırlık, enerji, adiye, turizm, sağkk, şehircilik ve çev-
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re sorunları başta lolmaık 'üzere, tüm sektörlerce ih
tiyaç duyulan her türlü meteorolojik istatistik! bil
gileri hazırlar. 

Lüzum görülecek, telli, telsıiz verici, alici' ve her 
türlü haberleşme sdıstemleri kurar veya kurdurur; 
bunlarla, yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bülgi alış 
verişini yapar, ilgililerin ve halkım yararlanabileceği 
tarzda yayınlar; 

(Meteoroloji ile %üıi konularda etüt ve araştır
malar yapar; 

Türkiye'nin iklim özelliklerini tespit amacıyla ça
lışma ve incelemeler yaıparaik, elde edilen bilgileri 
arşivler ve yayınlar; 

Askerî ve sivil anılaşmalarla sorumluluğunla veril
irmiş bulunan sınırlar içerisindeki 'alanlar için, yine, 
kendisinden istenen meteorolojik fei'Ügjileri, uluslar
arası teknik standartlara uygun olarak hazırlar; 

Meteoroloji ile ilgili uluslararası kuruluşlarda ve 
toplantılarda Türkiye'yi temsil eder ve 'gerekil işbir-
l'ğinıi sağlar; 

Genel Müdürlüğün teknik personel ihtiyacını kar
şılamak için ilgili devlet kuruluşlarının da görüşle
rini alarak, çeşitli seviyelerde teknik okular açar; 
personelin bilgi ve becerisini artırmak için, yurt 
içinde ve yurt dışında hizmet içi eğitim ve öğretim 
yaptırır. 

Genel müdürlük, yukarıdaki görevleri, merkez
de 1 teftiş kurulu başkanlığı, 3 'teknik, 2 idarî daire 
başkanlığı ve bunlara bağlı müdürlükler ile; Ana
dolu Meteoroloji Meslek Lisesi Müdürlüğü, taşrada 
16 ıbölge müdürlüğü ve buna bağlı 4 uluslararası ha
valimanı ve deniz (istasyonu müdürlüğü, 67 hava 
meydanı ve sinoptik meteoroloji istasyon müdür
lüğü, 205 büyük klimatoloji istasyon müdürlüğü, 276 
küçük klimatoloji istasyon memurluğu, 656 tane de yağış 
istasyon memurluğu ile, buralarda çatışan muh
telif sınıflara dahil toplam 3 707 personelle yürüt
meye çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; meteorolo
jik olayların siyasal sınır tanımadığı bir gerçektir; 
bunun için, meteorolojik çalışmalar uluslararası 
işbirliğini gerektirir. (Dünya yüzünde devlet hüviyeti 
taşıyan her ülke, Dünya Meteoroloji Teşkilatının 
bir üyesidir. Doğal olarak geneli müdürlük de, Dün
ya Meteoroloji Teşkilatının 157 üyesinden birisidir. 
Bundan (başka, meteorolojik çalışmalarla yakından 
ilgili olan veya bu çalışmalara ihtiyaç duyan bütün 
uluslararası kuruluşlarla yakın iü'şkiter içerisinde 
bulunan genel müdürlük, bu kuruluşların bazıları 

nezdinde de Türkiye ,temsilcis!idir. Bunlardan biri 
17 Avrupa ülkesinin de üye olduğu, merkezi, Lond-
da yakınında Reading'de bulunan Avrupa Orta 
Vadeli Hava Tahminler Merkezidir. Buradan, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Readiing 
arasında Ibulunan daimî kanal ful - düblex devre-
siyle, en son teknolojiden yararlanılarak elde edi
len 10 günlüğüne kadar hava tahmininde kullanılan 
bilgiler alınmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin ye
rine getirilmesinde uygulanacak usulleri ve tavsiye
leri belirleyen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkila
tıdır. 'Bunun Türkiye temsilcisi Ulaştırma Bakanlığı 
olmasına rağmen, meteoroloji konusunda yetkili, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüdür. 

Uluslararası kuurluşlıardan !bir diğeri, merkezi Pa
ris'te ıbulunan ve Türkiye dahil 13 Avrupa ülkesinin 
üye olduğu Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme 
Teşkilatıdır. Böylece, Türkiye meteorolojisi, uydu 
'bilgilerinin tamamını elde etme ve kullanabilme im
kânına sahipti^ 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
NATO Askerî (Komitesine 'bağlı meteoroloji grubu
nun da üyesidir. Türkiye bu grupta, Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğü tarafından temsil edilmektedir. Türk 
meteorolojisi, NATO sorumluluğu gereği, 15. inci 
Doğu boylamının doğrusunda kalan tüm Akdeniz, 
Ege, Marmara ve Karadeniz ile, bu denizlerin üze
rindeki havanın tahminiinden sorumludur; bunları 
yaparken de, uluslararası standartlara uymak zorun
dadır. Nitekim, bütün millî ve NATO tatbikatların
da, her türlü meteorolojik destek, havaaknlarındaki 
ve gemilerdeki meteoroloji timleriyle, genel müdür
lük merkez birimlerince, özen' 'gösterilerek sağlan-
maktadiır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde, 
bilgi hazırlama, kontrol, arşivleme, araştırma ve ba
zı idarî konularda kullanıtoıafc üzere alınmış olan 
(IBM) bilgisayar sisteminin, kapasite ve hız yeter
sizliği nedeniyle, daha modern ve daha güçlü bir 
sistemle, 1986 yılı içerisinde değiştirlmesi planlan
mıştır.; j 

ıSon yıllarda, alet ve cihazlar ile altyapının mo
dernizasyonu yanında, personelin yurt içi ve yurt 
dışı eğitimline önem verilmiş, askerî ve sivil mey
danlarda verilen meteorolojik hizmet ile, denizlerde 
verilen hizmetin daha etkin olması için, ilgili kuru
luşlarla müştereken hazırlanan projeler, uygulamaya 
konulmuştur., 
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.1985 yılı içinde, halen mevcut 6 radyosonda is
tasyonuna ilave olarak, Adana ve {Erzurum'da ku
rulacak 2 radyosonda istasyonu ve modernleştirilen 
yer uydu istasyonu, zaten dünya meteoroloji teşki
latının «iyi» olanak. kabul ettiği seviyeye ulaşan 
hava tahmin yüzdesini, daha da artıracaktır.; 

Sonuç olarak; Meteoroloji İşleri Genel Müdür-
Üiüğü, yer aldığı, Dünya Meteoroloji Teşkilatının Av
rupa 'bölgesinde, beynelmilel hüviyette millî meteoro
loji merkezi görevini, mevcut imkânlara göre en 
iyi bir biçimde yürütebilmek için girliştiği eğitim ve 
modernizasyon faaliyetleri yanında uluslararası iyi 
iüskHer kurulması sonuounda, 'bölgesinde güzide bir 
yer aJmıştir,| 

Sayı* iBaşkan, değerli milletvekilleri; Devlet Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1985 yılındaki 
faaliyetleri, kısaca, aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

Yurt içi ve yurt dışı meteorolojıi istasyonlarından 
toplanan meteorolojik bilgilerin, bilgisayar ve hari
talara istenmesi ve değerlendirilmesi sağlanmıştır. 
Böylece, hava tahminlerinde otomasyona geçilmiş 
olacaktır. Bu hususta, Dünya Meteoroloji Teşki
latı nezdindıe sürdürülen çalışmalar tamamlanmış, 
otomasyon bilgisayar, ülkemize igönderlilmek üzere
dir. 

1984 malî yılında sipariş edilen toplam ,1 207 551 925 
liralık makine, teçhizat, alet ve yedekleri, yurt dı
şından ithal edilerek hizmete sokulmuştur. 

1985 malî yılında toplam 1 İ101 606 872 liralık 
makine, teçhizat, alet ve yedeklerinin ithali için ge
rekli siparişler yapiHmıştır. İŞimdiye kadar 640 702 869 
liralık akreditif açılmış; geri kalan kısmı için ise ak
reditifler açılmak üzeredir. Ayrıca, üç alımlarda, ta
şıt, alet ve cihaz için, 382 milyon 893 bin lira kul-
knılimijşttBr, 

1985 yılında, planlanan 6 otomatik teleks merke
zinin 'bağlantısı sağlanmış, böylece 46 merkez oto
matik telekse kavuşturulmuştur. Yurt dışı bağlantı
larımız arasında, Ankara - Girne, Ankara - Roma, 
Ankara - Londra teleks bağlantıları, daimî kanal 
olarak gerçekleştiırilmiştir. Samsun Havaalanında, 
Türk İHava Yollarının yakın desteğini sağlamak için 
sinoptik analiz merkezi kurulmuştur. 1985 yılında, 
4 meteoroloji istasyonu (Dalaman, Afşin, Tomarza 
ve Yunak) bitmiş ve hizmete açılmıştır.; Ayrıca, Ça
nakkale, 'Bandırma, Anamur deniz verici ve meteoro
loji istasyonları inşaatları bitirilerek, denizcilik, ba

lıkçıları; özellikle, yat turizmini desteklemek için 
hizmete sokulmuştur-

1.7.1985 tarihinden itibaren, Hopa'dan İskende
run'a kadar uzanan kıyı şeridindeki istasyonlar, VHF 
ve SSB cihazlarıyla donatılarak, bu aletlerle, deniz 
rasatları yayınlanarak, denizciler, balıkçılar ve özel
likle yatçıların .istifadesine sunulmaya başlanmıştır. 
Hakkâri, 'Kars, Bolu Sinoptik istasyonları 4 daireli 
lojmanı ile, Erzurum, Diyarbakır bölge müdürlük
lerinin lO'ar daireli lojmanları bitirilmiş ve hizmete 
açılmıştır., 

Sayın milletvekillileri, meteoroloji teşkilatı, mev
cut istasyon sayısı baikımından yeterli değildir. Her 
yıl yeni istasyonlar açılması veya mevcutların ka
pasitelerinin artırılması planlanmıştır; ancak, bu yıl 
genel müdürlüğün, geçen yıllardan devam eden is
tasyon binalarını tamamlamak gayesiyle ilki bölge mü-
'düriüğü binası, {Konya ve Van) bir deniz meteoro
loji istasyonu ı(Trabzon) yatırıma alınmıştır. 

Geçen yillardan devam eden inşaatlarla birlikte, 
1 milyar $59 milyon 200 bin liralık ödenek bütçeye 
konmuştur,, 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yurt 
dışından ithal ettiği makine, teçhizat, alet ve yedek
leriyle, içinde bulunduğu darboğazları bir nebze ol
sun çözmüş olmakla beraber, yine gerekli makine, 
alet ve yedeklerinin darlığı çekilmektedir. Bunun 
içindir ki, genel müdürlüğün, ,1986 yılı içinde yurt 
dışından veya yurt içinden satın alacağı makine, 
teçhizat, elektronik cihaz, alet ve yedekleri dle, yeni 
hizmete girecek istasyonliarın gerekli donanımı yapı
lacak ve mevcutların tavsil kapasiteleri artırılacak
tır. Bu maksatta bütçeye, 1 milyar 505 milyon Türk 
Lirası konulmuştur. 

Planlanan 52 merkezin otomotik teleks bağlantı
sından, 46'sı gerçekleştirilmliştir. Ayrıca, 1986 yılında 
6 merkez Otomatik telekse kavuşturulacaktır. 

Atmosferin 30 kilometre yüksekliğine kadar me
teorolojik malumatları veren ve halen Ankara, İs
tanbul, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve İsparta'da 
bulunan radyosona lisıtasyonlarına ilave olarak açı
lacak, Erzurum ve Adana istasyonlarımızın binaları 
bitmiş, gerekli aletler ithal edilmiştir. Her iki istas
yon da 1986 yılında faaliyete geçecektir. Doğu Ana
dolu istikametinde yapılan uçuşlar için önemli bir 
yer olan Kayseri'de de 1 adet radyosonda istasyonu 
açılması için çalışmalar bitirilerek, 1985 yılında in
şaatı başlamış, 1986 yılı içinde de bitirilecektir. 
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Sunî peyklerden aıkıan hava fotoğraflarının 'il
gili makam ve havaalanlarına (kolaylıkla gönderile-
bilmesi için hazırlanan telefato çalışmaları devam 
etmektedir. Genel müdürlükten1, Genelkurmay Baş
kanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan
lığı Karargâhlarına telefato ile uzay resmi gönde
rilmektedir. Aynı sistem, Esenboğa,. Atatürk ve Çiğ
li Havaalanlarına da kurularak, uzaydan çekilen fo
toğraflar, günlük olarak hu merkezlere gönderile
cektir. 

Denizciler, balıkçıllar ve özelikle yat turizmi ile 
uğraşanlara daha iyi bir meteorolojik ^destek sağla
mak için, deniz meteorolojisine de ayrı bir önem 
verilmektedir. 1983 bütçesinde, Çanakkale ve Ana
mur'da, deniz meteoroloji iistasyonlarının açılması 
programa alınmış ve inşaatları bitmiştir. Ayrıca, 
Mersin Deniz Meteorolojisi İstasyonu inşaatına 
1985 yılında başlanmıştır. Trabzon Deniz Meteoro
loji İstasyonunun inşaatına ise 1986 yılında başlana
caktır. 

Tarım kesimi içlin gerekli bilgilileri sağlamak 
üzere, An'kara ve Antalya'da, inşaatı bitirilmiş olan 
(iıki serada yapılacak meteorolojik ölçümler, 1986 
yılından itibaren çiftçilerimizin istifadesine sunula
caktır. Her ilki sera için toirer otomatik istasyon ku
rulacakta". 

Meteoroloji personelinin konut sorununu çözmek 
içlin, merkezde 40, Bandınma'da 10, Siirt, Tatvan, 
Şanlıurfa, Hopa, Sivas, Gemerek, Gaziantep, Muğ
la ve Erzincan'da, 4'er daireli olmak üzere toplam 
86 konut inşaatına 1986 yılında başlanılacaktır. 

Meteoroloji, memleketimizde kurulmakta olan 
nükleer enerji santrallarınm meteorolojik faktörleri
ni dikkate alarak, yer seçiminde ve hava kirliliği 
.konusunda yapılacak çalışmalarda büyük katkılarda 
bulunacaktır., 

Meteorolojik hizmetlerin, günün şartlarına uygun 
olarak yürütülmesi, öncelikle, değişen ve gelişen tek
nikleri bilmek ve uygulamakla mümkündür. 

iM, NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın hatibin konuşması hakkında bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, şimdi olmaz efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın hatip, 
ilgili bütçenin raporunu aynen okumaya devam et
mektedir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üzel lütfen müdahale etme
yin efendim. 

M. NORlt ÜZEL ((Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bilinen şeyleri okuyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, konuşmacıya müdaha
le edemezsiniz efendimi; nasıl, müdahale ediyorsu
nuz? 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Raporun okun
ması için karar mı alındı Sayın 'Başkan? 

BAŞKAN — Sayın konuşmacıya lütfen müda
hale etmeyin efendim. 

ZIYA ERCAN (Devannla) — Meteoroloji, diğer 
bilim dallarına oranla hızla değişen ve giderek daha 
geniş alanlarda uygulanan bir bilim dalıdır. Bu özel
liğini sürdürmek ve günümüzün gerektirdiği ihtiyaç
ları eksiksiz olarak karşılamak için personel eğiti-
mline önem verilecektir. Bu maksatla, telsizci ve ra
satçı yetiştirecek ve sinoptik MÜmaitoloji, radyosonda, 
istidlal, aeronotik ve lisan konularında kurslar açı
larak, 250 personel eğitilecektir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Büt
çesinin milletlimize ve güzel Türifciye'mıize hayırla ol
ması dileği file Yüce Meclise selam ve saygılarraM 
sunarım, ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
Ş'imdi şahısları adına konuşmalara geçiyoruz. 
Lehinde: Sayın Hakkı Artufcarslan?... Yok. 
Sayın l&maiil Saruhan?... Yok. 
ıSayın Kadir Demir?... Yok. 
Sayın İsmail Üğdül?... Yok. 
Aleyhinde; Sayın Şeyhmus Bahçeci?..; Yok. 
Sayın Coşkun Bayram?... Yok. 
Sayın Yılmaz Hastüırlk?... Yok. 
Sayın Fikri Sağlar?... Yok. 
Üzerinde: Sayın Hasan Altay?... Yok. 
Sayın Türkân Arıkan?... Yok. 
ISayın Murat Sökmenoğlu?... Yok. 
Sayın Salahatljin Taflıoğlü?.,, Yok. 
Hükümet söz istiyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — İzninizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değedi mljltetvekillileri; 
benden evveli Meteoroloji İşiteni Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde Ikoınuşımıa yapan değerıl'i arkadaşla-
rım Sayın Bülent öncel, Sayın Avrai Sağesen ve Sa
yın Ziya Elrcan'ın, Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğümüzün faaliyet sahalarına çok yakın iliği duy
duklarını ve bilhassa bizfor'i1 de aydınlatıcı şekilde 
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bazı noktalara değindiklerini müşahede e'j&m. Bu 
vesileyle değerli arkadaşfa-ııma bu konuşmalarından 
dolayı şükranlarımı aırz ediyorum. 

Arkadaşlarımın konuşmalarına iilave oilaralk bazı 
konuları sizlere arz etmek is'td yorum. 

Meteoroloji İşleri Genel1 'Müdürlüğümüz, komu-
sunun özelliği ınedenıiyle, dünyadaki beş kuruluşla 
devamılı temas hallinde okın ve vazifesini' beynelmi
leli statülere göre en iyi şekilde yapmayı amaçlayan 
bir (kuıruluşuımuzjdur. Devamlı temas hallinde bı:'um
duğu kuruluşlardan ibirlndisl, ım'arkezıi Cenevre'de bu
lunan Dünya Meteoroloji Teşkilatı,; ikincisi, merkezi 
Londra'da ıbuilunaın Avrupa Orıta Vadeli Hava Tah-
mliınılerıi Merkezi; üçüncüsü, merkezi Paris'te bulu
nan Avrupa 'Meteoroloji Uyduları Teşkilatı; dör
düncüsü, NATO 'Meteoroloji Teşkilatı olup, Askerî 
Kamiitenıiın bümyeslimdedıiır. Bugün, bu kuruluşlar, çok 
süratli 'bir şekilde; teknik ve teknolojideki gelişme
ler muvacehesinde meteoroloji ilımimde yüzde 80'le-
rd geçen tolhmıimler yapagelmektedıLrdıer. Müsaade eder
seniz 'bunun önemimi bir ükıi kelime ile vurgulamak 
işitiyorum : 

İBu tahminler ıher sahada, (mukayese edilemeye-
oek kadar 'büyük olayları önlemekte ve onlara kar
şı her (türlü tedbiri alma 'imkânını sağlamaktaldır-
iar. Mesela, 'bunlar bava olayları içerisinde sel fe
laketlerini daha evvelden ihbar edebilmektedirler; 
herhangi bir fırtınayı daha evvelden haber verebil-
mefetediırler; deniz olaylarımı daha evvelden tespit 
edip, ilgililere, gerekli raporlar halinde verebilmek
tedirler. 

Bunlardan şu sonucu çıikarmak istiyorum; Gerek 
denizlerde, gerek havada, gerekse karada yapılan 
.seyahatlerde, -bilhassa hava ve deniz vasıtalarında-
hava olayları bilinerek hareket edilmesinde yüzde 
yüz zaruret vardır. Eğer bir hava vasıtasıyla seya
hat edilecekse, seyahat süresi 'boyunca, kalkış ve bi
tiş inofcıtasıma kadar, 'bu -rasatlar sıhhatli bir şekilde 
bdlinmez, .incelenmez ve uygulama yapılmazsa, bu 
seyahatlerim emniyetinden şüphe etmek lazımıdır. 

Bumun içindir ki, üzeninde durulmak istenen ve 
esas olan konu, !bu 'tahminlerin doğruluk derecesi
dir. tşte ıbugün peykler vasıtasıyla sağlanan imkân
lar, teknolojideki gelişmeler ve modern cihazlar va-
sıtasıyiDa, yapılan analizlerde fevkalade başarılı ıbif 
sonuca ulaşılmıştır. 

'Meteoroloji Genel Müdütrdüğümüz, bu kompleks 
içerisinde en iyi görev yıapaibilen bir kuruluşumuz
dur, Dünya standartlarına ıgöre tahmin isabet yüz-

ıdiasıi 80-85 olmaktadır. Bizıim geçen'seneki ortalama
mız yüzde 82; inşallah bu saneki ortalamamız yüz
de- i8'3 olanak gerçeMeşjecekl'ir. Bu sonuç da -geçmiş 
ssndenle mukayese edeırsek- bu müessesemizin ba
şarısının simgesi olcaktır. 

Müsaade ederseniz, bu konunun ehemmiyetini 
arz etmek için bir olayı sizlere nakletmek istiyorum. 
Bu yaz, Çin seyahati dönüşünde Hong Kong'tan 
kalkmak suretiyle, üç meydana iniş yaparak Türki
ye'ye dönmüştük. Bulunduğumuz mevsim, Uzakdoğu' 
da muson yağmurları dönemine rastlıyordu. Yetkili
ler çok titiz bir şekilde meteorolojik şartları incele
diler ve bu şartlar muvacehesinde biz yolumuza de
vam ettik. Konu; 30 bin fit civarında ve 30 bin fite 
kadar olan irtifada, yüksek irtifa rüzgârlarının 200 
nata kadar çıktığı ve depresyon olduğu idi. Yüksek 
irtifalarda bu rüzgârın, bilhassa çok şarjlı ve yüklü 
bir tayyare üzerinde büyük etkinliği olur. Arkadaşla
rımız bunu nazarı itibara alarak, daha kalkış anın
dan itibaren, bu irtifayı aşmak için 38 bin fite ka
dar tırmandılar ve esas hava olaylarının en etkin ol
duğu yerin çok üzerinde, daha rahat seyahat etme 
imkânı elde edilmiş oldu. Halbuki ATC kıleransla-
nna göre 25 bin fitin üzerinden itibaren kendileri bu 
yolu seçmekte serbesttiler. Bu hava olayları içerisin
de, Uzakdoğuda, bilhassa bu sene birkaç tane ola
yın da olduğunu hatırlayacaksınız. 

Aynı hava şartlarından çıktık, bu sefer de kum 
fırtınası olduğu tespit edildi. Ben ilk defa kum fır
tınası içerisinde uçuyordum. îrtifaı 25 bin fite ka
dardı. İniş meydanındaki rüyet 400 metre ve üzeri 
olarak veriyordu; fakat yine görevlilerin yapmış ol
dukları bir değerlendirme neticesinde, alçalma nokta
sına gelinceye kadar 25 bin fitin üzerinde seyahat 
yapıldı ve tam alçalma noktasında süratle irtifa 
kaybetmek suretiyle iniş sağlanabildi. Tehlike olma
ması için bu hassas saha içerisinde çok kısa zaman 
kalmak lazımdır. 

Bundan da şu noktaya gelmek istiyorum : Bun
ların ihmali büyük felaketlerle neticelenir. Bilinçsiz
lik, bu mesleklerle asla bağdaşmaz. Bu nedenledir ki, 
meteoroloji bugün bir ilimdir. Bu konuda ihtisas
laşmış elemanlarımız vardır; fakat Sayın Sağesen'in 
belirttikleri gibi, maalesef bizi kadrolarımızda, me
teoroloji yüksek mühendisi olarak ancak 48 arkadaşı
mızı istihdam edebilmekteyiz. Alacağımız tedbirler
le, amacımız, bu kadromuzu mümkün olduğu kadar 
ihtisaslı personelle takviye etmektir. 
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Meteorolojinin, dünyada olduğu gibi, son yıllarda 
Türkiye'de de önemi her geçen gün artmaktadır. Bil
hassa tarımla iştigal eden köylülerimizin meteorolo
jiye olan ilgisi son derece memnuniyet vericidir. Bizi 
devamlı olarak aramaktalar ve bilgi talep etmektedir
ler. Biz, mutat olarak günde 12 defa meteoroloji du
rumunu yayınlamaktayız; ayrıca 15 defa da TRT'ye 
bilgi aktarmaktayız; fakat TRT'nin yayınları maale
sef bizim kontrolümüzde olmdığı için, bizim istedi
ğimiz hassasiyette değildir. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Siz de bizim gi
bi TRT'den şikâyetçisiniz... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Evet, doğrudur. 

Hava olayları verilirken bize ayrılan süre dört 
dakikadır ve geç vakitlerde olduğu için, bizim köy
lümüzün ne derecede takip ettiğini bilemiyorum; fa
kat biz bölge müdürlüklerimiz vasıtasıyla 67 ilimizin 
en ücra köşelerine kadar, bu bilgileri, süratli bir şe
kilde, teleksler vasıtasıyla aktarmaktayız. Bu vesiley
le, köylümüzün, bilhassa toprakla iştigal eden kişile
rin bundan istifadesini sağlamaya çalışıyoruz. 

Arkadaşlarımız ve bu arada Sayın Sağesen, çev
re kirliliği ve sair konularda müşterek bir çalışma 
yapılmasını talep ettiler. Ben şahsen kendi görüşle
rine katılıyorum; fakat bugün biz, yalnız yağış ve-
sair hava olaylarıyla ilgilenmekteyiz. Bu vesileyle, 
temenni ederim, inşallah ileride, müşterek olarak bir 
görev yapabilme imkânı olur. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, gelişmekte olan 
bir müessesedir. Meteoroloji sahasında ihtisas yap
mış yetenekli personelle takviye edilmekte, en modern 
cihazlar alınmakta ve bu cihazlar vasıtasıyla, tama-
miyle kompütürize yolda çalışmalar yapılmakta ve 
tahminlerimizde mümkün olduğu kadar asgarî hata 
yapma yolu aranmaktadır. Bugünkü mevcut kadro
muzla, dünya standartları İçerisinde verilen limitlerin 
en üst kısmında olduğumuz için, ben, arkadaşlarımın 
çalışmalarını yakinen izlediğim için şunu söylemek 
istiyorum : Yapılan hizmetlerimiz doğruluk bakımın
dan fevkaladedir; fakat gerek elimizdeki yeni teçhi
zatların yetersizliği ve gerekse personel sıkıntımız, 
inşallah en kısa zamanda giderilecektir; bu ihtiyaç
larımız da giderildikten sonra, dünya meteoroloji teş
kilatları içerisinde en iyi kuruluşlardan biri olacağı
mız inancındayım. 

Bu vesileyle, 1986 yılı bütçesinin Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğümüze, memleketimize ve milletimize 
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hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinize say
gılar sunarım. 

Sağolun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Soru var efendim. 
BAŞKAN — Soru soracak arkadaşlarımızı tespit 

edelim efendim. 
Sayın Üzel, Sayın Ural, Sayın Gürbüz. 

Başka var mı efendim?.. Soru sorma kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başka

nım, aslında pek belli olmayan, ancak çok büyük bir 
hizmet gören Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
daha genişletilmesi için, acaba, yeni yasal düzenle
melere ihtiyaç görülüyor mu, görülmüyor mu? Ya
sal düzenlemeler açısından bir çalışma var mı? 

İkincisi : Bu hizmetlerin verilmesinde Türkiye 
sathında ne kadar istasyon kurulması gerekiyor diye 
bir plan çalışması yapıldı mı, fizibilitesi var mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Sayın Üzel'in sorularına şöyle cevap 
vereyim : 

Bugün 16 bölge müdürlüğümüz, 67 sinoptik is
tasyon müdürlüğümüz, - ki, bunların 29 tanesi ha
vaalanlarında, 4 tanesi uluslararası hava limanlarında 
ve deniz istasyon müdürlüklerinde çalışmaktadırlar -
205 tane büyük klimatoloji müdürlüğümüz, 276 tane 
küçük klimatoloji memurluklarımız ve bunlara ilave 
olarak 656 tane de yağış memurluklarından oluşan 
bir teşkilatımız mevcuttur. 

Bu kadromuz, biraz evvel de arz ettiğim gibi, dün
ya standartlarının en üst zirvesiyle yarışabilecek hiz
met vermektedirler. Henüz 500 kadro eksiğimiz var
dır; inşallah bu sene bu 500 kadromuzu da tamam
layacağız. Böylece daha sıhhatli bir vazife yapabile
ceğimiz inancındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ural, buyurun. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

gerek ekonomimiz ve gerekse günlük yaşantımızda 
gerçekten önemli bir yeri olan bu teşkilatımızın ça
lışmalarını, itiraf edeyim ki, ben dahil, birçok kim
se bilememektedir. Biraz evvel önümüze konan bülten
lerde ifade edilen birçok terimleri biz bilememekte
yiz. Acaba, zaman zaman, hafta içinde radyoda prog
ramlar yaparak, bunlar halka anlatılamaz mı? Bu bir. 
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Hava ulaşımının sağlıklı gidebilmesi için meteoro
lojiye büyük ihtiyaç duyulduğu herkes tarafından ka
bul edilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman hava 
boşluklarına düşüp parçalanan uçaklardan, kum fır
tınalarına yakalanıp düşen uçaklardan bahsedilmek
tedir. Bu nasıl vukubulmaktadır? 

Üçüncü sorum şöyledir : Ankara'nın hava kirlili
ğini herkes bilmektedir. Bunun birtakım asmosferik 
hareketlerden etkilendiği de meydandadır. Acaba bu 
konuda bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu konuda 
nasıl bir çalışma yapılırsa bu kirlilik asgariye iner? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Devamla) — Efendim, son soruya cevap vereyim, di
ğerini de arz edeceğim. 

Bu hava kirliliği, Çevre Genel Müdürlüğünün gö
revleri arasına giriyor; bizim sahamızın dışarısında. 
Bildiğim kadarıyla, çalışmalar devam ediyor. Bizden 
de zaman zaman bu konuda bazı bilgiler istedikle
rinde, bazen teknik personelimizi göndermek sure
tiyle, bazen de yazılı olarak istedikleri malumatları 
vermek suretiyle, bu konuda çalışmalara yardımcı ol
maya çalışıyoruz. 

Diğer konulara gelince : Bugünkü teknik, tekno
loji, kullanılan vasıtalar, havada, karada ve denizde, 
tabiat olaylarında henüz yüzde yüz etkinlik kazana
cak standartlara ulaşmamıştır. Çünkü, takdir edersiniz 
ki, bir sis olayı, yarım saat içerisinde şekil değiştire
biliyor ve buna müdahale etme imkânımız yok. Bir 
kum fırtınası, atmosfer içerisinde oluşan hava olay
ları; ki bunların içerisinde en tehlikelileri, 40 bin fite 
kadar çıkabilen ve oklizon cepheleri olarak teşekkül 
eden kümüloform teşekkülleridir. Bunların içerisinde
ki olaylar şakulî olaylardır; normal, rüzgâr istikame
tinde olan olaylar değil, şakulî olaylardır; çünkü, iki 
tane cephe karşılıklı gelip çarpıştığı zaman burada 
meydana gelen olaydır ve bu olay bu şekilde devam 
eder. Bunun içindir ki, eğer bu önceden bilinirse, 
yapılacak tek şey, bunun ya üzerinden yahut etrafın
dan geçmek veyahut da geriye dönmektir. Bunun 
için, biraz evvel de arz ettiğim gibi, verilen meteoro
lojik raporların istidlallerin mutlak surette çok sıh
hatli olması lazımdır. Aksi takdirde yetersiz bilgi fe
laket getirir. 

Nitekim, geçen sene olmuştu, bu sene de oldu; 
Uzakdoğuda bir tayyarenin takriben 20 bin fit civa
rında irtifa kaybettiğini hatırlayacaksınız. Bu arada, 

tabiî, büyük ihtimalle, yukarıda parçalanmalar ve in-
filakler olabiliyor. 

Bunun içindir ki, bugün uçaklar devamlı olarak 
yüksek irtifayı kullanır. Çünkü, bu olaylar ekseriyet
le 30 bin fitin altında, ve çok ender olarak 40 bin 
fite kadar olan irtifalarda olur. Ancak, geleceğin ha
vayolları, 50 bin fit ve onun üzerindeki yükseklikte 
seyahat edebilecek olurlarsa, tamamiyle bu olayla
rın dışında kalırlar; fakat deniz vasıtalarının bundan 
kurtulabileceğini zannetmiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 

İHSAN GÜRBÜZ (Hatay) — Sayın Başkan, ma
lumlarınız olduğu üzere, Ege Bölgesinde, Güney il
lerimizde sebzecilikle, seracılıkla ve narenciye ziraa-
tıyla uğraşan çiftçilerimiz vardır. Sayın Bakanımızın 
biraz önce de belirttiği gibi TRT'de günde 4 dakika
lık bilgi verilmesi, don ve yağışlara karşı bu çiftçi
lerimizin gerekli tedbiri almasına yardımcı olmamak
tadır. 

Acaba, hükümet olarak, TRT ile işbirliği yapmak 
suretiyle belirli günlerde, gerekli konularda çiftçile
rimizi uyarma ve ikaz etme bakımından bir çalışma 
içine girmeyi düşünmekte midirler? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Devamla) — Efendim biraz evvel arz etmiş oldu
ğum teşkilatımız, bilhassa seracılıkla iştigal eden va
tandaşlarımıza gece ve gündüz olmak üzere 24 saat 
içerisinde en az 3 defa, en çok da 48 defa olmak üze
re yayınlar yapmaktadırlar. Biz bu arada, hava sı
caklıklarını, nem, basınç, rüzgâr yönü, hızı, görüş 
mesafesi ve yağış miktarlarını, don derecelerini tes
pit edip ulaştırmaya çalışıyoruz. Teşkilatımızın, 24 
saat içerisinde sayısı 12'ye varan yayını ve TRT'ye 
verdiği bilgiler vardır ki, bunun da sayısı 15'tir; fa
kat maalesef TRT, 24 saat içerisinde bize yalnız 4 da
kikalık bir zaman ayırabiliyor ve oraya da bu konuda 
nüfuz etmek mümkün değil. İnşallah televizyonda ikin
ci bir kanal açıldığı zaman - ki bunun çalışmalarının ol
duğunu biliyorum - eğitime yönelik daha fazla za
man ayrılacağı için, bu konulara da ağırlık verile
ceği inancındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü büt* 
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup onayınıza sunacağım. 

1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1986 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 

111 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden 
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Meteorolojik rasat ve ana
liz hizmetlerinin düzenlen
mesi ve geliştirilmesi hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul eden 
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 284 450 000 

6 126 800 000 

Gelir 
Türü 

900 

Açıklama 

Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden 
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

626 000 000 

TOPLAM 8 037 250 000 

BAŞKAN — Kabul eden 
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü 
1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 1984 yılı kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup onayınıza sunacağım. 

- 4 1 2 -



A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetten 
«BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

111 Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetleri
nin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Hizmet-
llerî 
"BAŞKAN — Kabul Edemer... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

909 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
•BAŞKAN — Kabul Edemer... Etmeyenler... 
Kaibul Edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

554 950 000 

4 394 976 559 

364 493 961 

S 314 420 520 

ip 
Gider ger 
Lira 

525 184 911 

2 959 523 428 1 

380 632 342 

3 865 340 681 1 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1986 
yılı bü'tçesîyle 1984 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

B) ÇEVRE İGENEL MÜDÜRLÜĞÜ l 
1. — iÇevre [Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
BAŞKAN — Programımıza göre Çevre Genel 

Müdürlüğünün 1986 yılı bütçesi üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

• Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları 

ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını 
sırasıyla okuyorum : 

Gruplar adına : SHP Grubu adına Sayın Fikri 
Sağlar, ANAP Grubu adına Sayın Yaşar ATbayrak 
ve MDP Grubu adına Sayın Faik Tarımcıoğlu; 

Şahıslar adına; lehinde, Sayın Mahmut Orhon, 
Sayın İsmail Saruhan, Sayın (Kadir Demir, Sayın is
mail Üğdül ve Sayın Hakkı Artukarslan; 

Aleyhinde : Sayın Kemal Gökçora, Sayın Şeyh-
mus 'Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Günseli 
özkaya, Sayın Mehmet Üner, Sayın Fikri Sağlar, 
Sayın Selahattin Ta'flıoğlü ve Sayın Şeref Bozkurt; 

Üzerinde : Sayın ihsan Gürbüz, Sayın Hasan Al-
tay, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Murat Sökmenoğ-
lu, Sayın Yılmaz Hastürk ve Sayın Reşit Ülker. 

SHP Grubu adına Sayın Fikri Sağlar, buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA DURMUŞ FİKRİ SAĞ
LAR (içel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,* 
içinde yaşadığımız yüzyılda, endüstri ve teknoloji 
alanındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan 
çevre sorunları, bir yandan doğal dengelerin bozul
masına, kaynakların yok edilmesine neden olurken; 
öte yandan da, insan yaşamını tehdit eden niteliğiyle 
de, çoğu ülkenin gündeminde bulunan en önemli so
runlardan biri olarak karşımızdadır. 

Olumsuz sonuçlarının ciddî boyutlara ulaşmasıyla, 
son yıllarda üzerinde en çok tartışılan konulardan 
biri haline gelen çevre kirliliği, hızlı ve sağlıksız kent
leşmenin, bir bölgeye yığılmış, rasyonel olmayan, 
(kirletici teknolojiler kullanan, enerji tasarrufu kay
gıları taşımayan bir sanayileşmenin faturası olarak 
ortaya çıklmak'tadır. Bugün ülkemizde çevre sorun
ları, Ankara'nın ölümcül havasında yaşayanların, iz
mir Körfezinin kötü kokusunu duyanların, MurguT 
da bitkilerin ölümünü gören, hastalanan insanların; 

izmit Körfezinde oltalarına balık değmeyen balık
çıların, tarım ilaçlarından zehirlenenlerin artık çok 
yakından bildiği bir gerçektir. 

Yoğun bir civa birikiminin olduğu Marmara De
nizindeki deterjan ve ağır metal konsantrasyonları
nın etkileri; magnezyum, demir ve manganla yüklü 
Sakarya Nehri; sanayi atıklarının evsel atıklar ve 
kanalizasyonla karışıp amonyak, nitrit, demir ve 
mangan taşıyarak Bursa Ovasını sulayan Nilüfer 
Çayı; Eskişehirlde, Kayserimde ve Erzurum'da gide
rek artan hava kirliliği, tehlikeli oranlarda bor ta
şıyan S'imaV Çayı ile, bir deterjan yuvasına dönüşen 
Ankara Çayı; Marmara ve izmit Körfezi ve çev
resinde toplanmış sanayi tesislerinin, atıklarıyla ne
den oldukları sonuçlar, Türkiye'nin, nasıl bir çevre 
kirliliğiyle karşı karşıya .bulunduğunun en çarpıcı ör
nekleridir. Yanlış yer seçiminden, atik gazların ha
vaya bırakılması ve benzeri nedenlerden kaynakla
nan hava kirliliğine karşılık, mevcut endüstri kuru-. 
Huşlarının, ancak yüzde 6,3'ünün çevre kirliliği mey
dana getirmediği anlaşılmaktadır. 

Ülkemiz, sanayi devrimini gerçekleştirmeden, 
onun sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Nitekim, 
ülkemizde, bugün ileri toplumlarda görülen çevre 
kirliliğinin yarlığına daha Dördüncü Plan Dönemin
de dikkat çekilmiş iken, hâlâ bu gerçek göz önüne 
alınmak İstenmemektedir. Bu düşüncenin en güzel 
)örneği, Sayın Devlet Bakanı Kaya Erdem'in, dördün
cü gübre tesisinin Mersin'de kurulacağını yineleme-
sidir. Böylece, ekolojik havzalara göre farklı stan
dartlar geliştirilmediği, bu havzaların, kirliliği eme
bilme ve kendini yenileyebilme kapasitelerinin bil'in-
mediği ve bu nedenle, yetkilileri sağlıklı kararlara 
götürecek ölçütlerin olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Gübre ve kâğıt sanayii tesisleri, çevreye en çok 
zarar veren tesislerin başında kabul edildiğinden, 
hiçbir ülke, yerleşim bölgelerinin merkezlerinde bu 
tesisleri kurmamıştır. Ne var ki, «yabancı sermaye 
gelsin de, ne olursa olsun» düşüncesiyle hareket eden 
hükümetin, gübre fabrikasını, yabancı ortak istediği 
için Mersin'de kurmakta diretmesi, insan yaşamını 
hiçe sayan maddî görüşü doğrultusundaki dar bakış 
açısını bir kez daha sergilemektedir. 

Turizm için büyük çaba göstermesi gereken ül
kenin, geniş turizm potansiyeline sahip olan içel sa
hillerine el atması gerekirken, doğa ve tarih dolu o 
sahi bandı, soda tesisleriyle sanayii, gübre sanayii 
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tesisleriyle ve nükleer santral ile yok edilmek isten
mektedir. tçel sahilinin en güzel turistik yerleşim 
'bölgesi olan ve 1975'lere kadar hızla kalkınan Taşu-
cu'na, SEKA'nın temelinin atıldığı 10 yıllık süre 
içinde ancak iki pansiyon yapıldığı gerçeği acıdır. 
Tesis, şimdi, çıkardığı koku ile sadece bu yöreyi de
ğil, daha uzak yöreleri de ciddî biçimde tehdit et
mektedir. Nitekim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Deniz Bilimleri Enstitüsü ve TÜBİTAK, yapmış ol
dukları araştırmalarla 'İskenderun körfezinden baş
layarak Antaîya*ya kadar uzanan sahil bandının, kü
çümsenmeyecek bir kirlilikle karşı karşıya bulundu
ğunu açıklamıştır. Böylesine değerli bir kaynağın ku
rutulmasının hesabını kimler verecek, bu sorumsuz
luğun faturasını kimler ödeyecektir? Türkiye, sorun
lara devlet adamı ciddiyetiyle eğilen ve kalkınmada 
en önemli unsurun insan olduğuna içtenlikle inanan 
objektif bir yaklaşımı ne zaman görecektir? 

Çevre sorunlarına rasyonel yaklaşım, öncelikle 
Türkiye'nin geniş potansiyelinin daha iyi, daha ve
rimli kulanillmasının savaşını vermektir. Sanayileşme 
sürecinde insanların sağlıklı bir çevrede yaşamala-* 
rını .sağlamak ve sorunun yol açtığı ekonomik za
rarları gidermek amacına yönelik çok çeşitli seçe
nekler vardır, önemli olan, çevre sorunlarını kalkın
manın bir alternatifi olarak görmek değil, kalkınma-, 
nın olumsuz çevresel etkilerini önleyici, alternatif 
endüstri ve teknoloji unsurlarını devreye sokucu he
def olarak almaktır. Bu yalnız çevre sorunlarının 
kalkınma ile birlikte düşünülmesinin zorunlu olma
sından .başka, aynı zamanda, ülkemizin sanayileşme 
dışında, tarım ve turizm alanındaki büyük potansi
yelden de optimal düzeyde yararlanması için ge
reklidir. Oysa, çevre kirliliğinin tehlikeli sinyaller ver
meye başladığı ülkemizde, ekonomik platformda in
san faktörünün sürekli göz ardı edildiği politikalarla, 
soruna işletme mantığı ile çözüm aramaya kalkışmak 
olası değildir. 

Anayasamızın 56 ncı maddesi, «Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çev
reyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların öde
vidir» derken, 63 üncü madde ile, «Devlet, tarih, 
kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korun
masını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici 
tedbirleri alır» hükmünü getirmiştir. Bu nedenle, her 
şeyden önce devletin, çevre bilincine varması ve ör
nek teşkil ederek yaptırım gücünü kullanması gere
kir. Ne var ki, İzmit Körfezini kirleten tesislerin ço

ğunun kamu yatırımı olduğuna dikkat edilirse, ilgili 
makamların çevre sorunlarını yeterince önemseme
diği görülebilir. Nitekim, 1983 Ağustos'unda yürür
lüğe girmesine karşın, hâlâ uygulanamayan Çevre 
Kanunu ile 1978 yılında kurulmuş olan, ancak bu
güne kadar ne yaptığı henüz anlaşılamayan Çevre 
Genel Müdürlüğü, çevre sorunları konusunda, «adı 
var, kendi yok» türü biçimsel uygulamaların yalnız 
iki örneğini oluşturmaktadır. 

Anava'tan'ın, çevre sorunlarına bakış açısı yanlış 
ve çağdıişıdır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri) 
Anavatan iktidarı, çevrenin korunması ve iyileştiril
mesi kaygılarını, sınaîleşme ve gelişme hedef ve ça
balarıyla çelişen bu çabaları zorlaştıran ve engelle
yen bir fantezi ve b'ir lüks görmektedir. Bu konuda
ki tüm kararları ve tutumu, bu genel tavrın yansı
masıdır. Hükümetin çevreye ilişkin kararları, çeşitli 
açılardan, tutarsızlık, çelişki, yüzeysellik örnekleri
dir. Gökova Termik Santralı bu açıdan güzel b'ir 
örnek olarak incelemeye değerdir. 

GÖkoVa Termik Santralı kuruluş yeri seçimi, tek
nolojik ve ekolojik verilerin birlikte ve doğru değer-
'lendirilmeyişinin tipik bir örneğidir; çünkü, projeye 
esas alınan verilerle bile hesaplama, yılda tüketile
cek 3 milyon 70 bin ton linyit kömüründen -ki, An
kara'nın yaklaşık 3 katı- havaya yılda 90 bin ton 
kükürtdiöksit atılacaktır; yine, Ankara'nın yaklaşık 
3 katıdır. 

'Bunun sonucu, Gökova Körfezi iklim koşulla
rında, nem ve tuzun olduğu yerde ve çok yakındaki 
Yeniköy ve Yatağan Termik San'trallarının emisyon-
larıyla birlikte, yörenin doğal özümleme gücü, bu 
miktar gaz artığını taşıyamayacak, asit yağmurları
na dönüşebilecek; hiç kuşkusuz, tüm doğal örtüyü 
yok edebilecek 'bir hava kirliliği oluşacaktır. 

«Bu karar, ıbizden önoekli 'iktidarın kararı» dene
mez, çünkü, kesimfeşjmesü, liıhalenin yapılması, müıte-
ahhlite yer ıtesimli, hep Anavatan iktidarı zamıanındıa 
olmuştur. Gökova Termik Stanıfcralli olayı, «Her şe
yin doğrusunu 'ben bilirim, benden 'başkası bilmez» 
biçimindeki, «Dediğim dedik, linadım inat» tavrın 'bir 
örmeğidir, ©u karara tüm basın ve kamuoyu, kanıt
larımı da göstererek, karşı çıkmış; ama Anavatan, 
yanılışlıktıan dönmemekte, anlamsızca ıs-rar letmiiştir. 

Gökova, iktidarın en ciddî konularda bile ne 
denM hafif 'bir tartışıma üslubu kullanıldığının gös
tergesi olmuştur : «Hamala kravat ıfcakımak; santra
lın bacasını yenile boyamak; ıtumistilk sanıtrıal yap
mak; aksi düşünenlerlin tümünü, okumuş cahil» dli-
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ye ndtefanek beyanları, siyasal tartışma literatürü
ne, Gökova olayı ile, özal ve (iktidarının kazandır
dığı yeni terminolojidir. (SHP ısıraıiarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Gökova olayında, ANAP' 
in 'demokrasi anlayışının kısırlığını da gözlemekteyiz. 
Karara ıiflli§lklio eleştiriler, hep, «hariçten gazel ofcu-
mıa; pişmiş aşa su katma; tekere çomak sokma» bi
çimimde algıliarımış, karşı görüştekiler, «art niyetli; 
önyargılı; icraat yapılmasına karşı; her hayırlı işi 
engelleyici» kişiler olarak nitölendMlmiştir. Gökova' 
dıalki, «Ben yaparım, olur» anlayışı, 'iktidarın, (katı
lım olgusunu inlkâr etmesinin kanıtıdır, katılımcı de
mokrasiyi yadsımasıdır. 

Son oHarak; Anavatan, Gökova olayında ciddî 
yolsuzluk iddiaları karşısında 'bite alidırımaz görün
meyi başarmıştır. Basında ısrarla dile getirilen Ge-
yülk Barajı yapımının kasten gedilkCMmesi, santral 
yeri Yenİköy'den Kemerköy'e alınarak, yeni altya
pı .inşaatı ve gereksiz 'hafriyatla, yülklenıiıoi şirkete 
çılkar sağlanması gibi iddialar (karşısında hiçbir so
ruşturma yapılmamış; bildiğimiz kadarıyla, bir ba
kanlık müfettişi bite göreviiendirilmernıiştıir. İki gün 
önceki Milliyet Gazetesıinde açıklanan, yer olarak 
yanlış seçilen dağın kaldırılmasını bir yıll ve 50 mil
yar liraya mal etme savurganlığına 'bile kulak tı
kanmaktadır. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın mMetvefcillleri, iyi görmek istediğimiz Haliiç 
uygulamasında da, çarpık mantık hemen ortaya çık
mıştır. Nasıl, Sayın özal, Boğaziçi Köprüsü ve Ke-
'ban projeilerine sahiplik liddiasında ise, Sayın Dallan 
da, Haliç uygulamasını kendi projesi gibi göstermek
tedir. Oysa, bugün e uygulanan yeşil alan çalışmala
rımdan, Halic'i çevreleyip, atık suların Hallîiç'e ve-
rilrniesinii önleyecek kolelktör ve deniz deşarj proje
lerinin tümü, Dalan'dan çok önce hazırılanmış, Dün
ya Bankasından kredisi atamış, ihale edilmiş proje
lerdir, ama 'bugün, sanki Dalan tarafından başlatıl
mış çalışmalar olarak takdim edilerek, düğer önem
li kentseli sorunlar gözden kaçırılmaktadır. 

Sayın mliletvekMlerli, ANAlP'ım çevre konularına 
yaklaşımının çağdaş değer yargılarından uzak; sa
dece, dostlar 'alışverişte görsün dercesine içtenlikten 
yoksun 'bir oluş olduğunun diğer kanıtı da, Çevre 
Kanunu ile ilgili uygularnıa veya uygulamama ve 
Çevre Genel Müdürlüğünün durumudur. 

2872 ısayıli Çevre Kanunu, 11 Ağustos 1983'te 
yürürlüğe girmiştir; ancak, hâlâ uygulanamaımakta-

dır, çünkü, yasada «Gerekli standart ve yönetmellik-
ler bir yıl içinde yürürlüğe konulur» dendiği halde; 
hâlâ hazırlanıp yürürlüğe konmamıştır. Amaç, iş
verenleri, sanayicileri korumaktır. 

Neyin nereye, ne kadar atılmasının kirletme ol
duğunu yasal olarak belirleyecek standartlarım ha-
zırlanamıamasından dolayı, kirlilik, ölçülebilir olanak 
söylenemiyor. Böylece, kanunun, düzenleme, önleme, 
cezalandırma ile ilgilli. hiçbir maddesi işletilmiyor. Bu
güne kadar, yalınız, Çevre Kirliliğini önleme Fonu 
Yönetmeliği hazıflanmıştır. Bunda 'bile o kad/ar is
teksizce davranıilmıştır ki, 'fona, söylendiğine göre, 
Türk Hava Yoları dışında hiçbir kaynaktan bir ku-
ruş 'bite gelir gelmemiştir. Oysıa, çevre fonundan bir 
yıl sonra kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonunda milyarlar bifilkmliştir. 

1978'de kurulan Çevre Müsteşarlığı, Çevre Ge
nel 'Müdürlüğüne çevrildikten ibu yana, daha yetki
siz, daha otoritesiz, daha güdükleşen bir teşiklilat 
olmuştur. Yetersizlik ve otoriitesizliğin kanıtı, Semra 
Someraan iis'imilıi muhıalbirlin, 26 Kasım 1985 günkü 
Cumhuriyet Gazetesinde yayınlianan, Çevre Genel 
Müdürü ile yaptığı görüşmedir. 

Devlet Puanlama Teşkilatı araştırma grubu, An
kara'da 'bava kirüiiiği ile ilgiılli proje çalışması yap
maktadır ve çevre sorunılarıylla ilgili konularda koor
dinasyon sağlamakla görevli Çevre Genel Müdür
lüğünün 'bundan haberi yoktur. Başbakanlığa 'bağlı 
bir müsteşarlık, iyine 'Başbakanlığa bağlı bir genel 
müdürlüğe, onun aslî gixp&v alanında yaptığı çalış
mayı duyurmamakta, 'buna gerek göırımeme'kitedir. 
Çevre Genel Müdürlüğünün yetkisi, etkinliği, say
gınlığı, işte bu kadardır. 

Genel müdür, yine bu yazıdan öğrendiğimize gö
re, teşkilatın çok genç bir teşkilat olduğu ve yetki 
'isitemeden önce, teşkilatın, kendini kanıtlaması gerek
tiği, görüşündedir. Oysa, 1978 yılında IkuruHdUiğuna 
göre, Başbakanlık çevre örgütü, kuruluşunun yedin
ci yılını doldurmuştur. Bugüne kadar rüştünü fca-
nıtlaımadıysa, bumdan 'böyle de kanıtlayacağı yok
tur. Halbuki, Devlet Pianıiama Teşkilatı kurulduk
tan iki yıl sonra Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nı hazırlamış ve yürürlüğe konmasını sağlamıştır. 

Öte yarıdan, 1978'den bu yana güçlükle sağla
nan birikim, düşüncesizce ve gaddarca gözden çıka
rılmaktadır. Son liık'i yılda (yani Anavatan iktidarı 
döneminde) Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü 
teşkilatında tüm daire başlkanları -tarım mühendisi 
olan Teknolojli Daire Başkanı hariç; o da değişti 
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mi ıbtimıiyoruım- değiştkıiimiştir. Edat teknik eleman
ların ve uzman personelin yarıdan çoğu ayrılmak 
tneöbmliyöiliınde kaılımış; ayrılmayanlar, ceza olsun 
diye Zonguldak'taki, Seydişehir'deki maden ocak
larına sürütaüşjterdir. özetle, Çevre Genel Müdürlüğü, 
son tiki y i içinde en çok personel kaybeden bir teş-
kıilıait olmuş; dolayısıyla, esasen çekilmekte olan, ye
tişmiş, tecrübeli derman silkintisi had safhaya ulaş
mıştır. Bu zayıf kadro öle, Çevire Genel Müdürlü
ğünden, daha etkin olması zaten beklenemez. An
laşılan, 'bu durumu ANAP [iktidarı da 'bilerek ya
ratmaktadır. 

Başbakanlık Çevire Genel Müdürlüğü kadroların
da !bu denli değişiklik yapılması, yapıdan çalışma
lardaki sürekliliği de olumsuz yönde etmemektedir. 
Yemi gelen eküp, kavramları, konuları, yapıdan iş
leri öğrenip, bu öğrendiklerini yeni siyasal 'iktidara 
antotıncaya kadar yılar geçmekte; 'bu yöntemle 
Amerika yemden keşfedildikten sonra, bekletilen ça
lışmalar yeniden başlatılmaktadır. Yeni ekip, göre
vi devir aldığı sırada yürütülmekte olan tüm ça
lışmalara karşı önce yoğun bir güvensizlik duy
muş; bir yüh aşkın bir süre tüm bu çalışmaları 
bekletmiş; sonra, devam etmesini onaylamış; ama 
hem süre kaybına yol açmış, hem de 'bazı çalışma
larda, kapatılamayacak boşluklar meydana getir
miştir. 

Demiz kirl'ulliği ölçme çalışmalarının başında ge
len bu durumun tipile örneğim size açıklamak diti
yorum : Akdeniz'in Ikimlenmeye karşı korunması ama
cıyla (imzalanan, bizim' de, tüm Akdeniz ülkeleri gi
bi taraf olduğumuz Barselona Konvansiyonu gere
ğince tüm üye ülkeler, kendi saMlerindefci kirlilik 
ölçümlerini yapmaktadırlar. 

«METPOL» "diye 'adlandırılan bu çalışmalar, 1983 
yılı başından beri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi • 
Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve 9 Eylül Üni
versitesi ile imzalanmış iki protokol çerçevesinde, 
'bu üniversitelere ait ıBiliim-I ve Plirî Reis Mimli araş
tırıma gemleniıyle üçer aylık periyodlar 'halinde yapıl-
malkta 'ildi. Bu çalışmaların, 'bdlirıttiığimiz nedenlerle 
aksatılması, hem çalışma sürekliliği bakımuıdan dol
durulamayacak bir 'boşluğa yol açmış, hem de Ege 
Denizindeki çıkarlarımız açısından sorun yaratabile
cek durumları ortaya çıkarmıştır. 

ANAP iktidarının, çevre konularında Amerika'yı 
yeniden keşfetmesine örnek olarak da, Ankara hava 
kirliliği konusu gösterilebilir. Japon Hükümeti ile 
(imzalanan teknik yardım anlaşması le, bir yıl sü-
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reyle Ankara'da hava kirliliği ölçümleri yapma im
kânı Japonlara sağlanmış ve sonunda Japonlar, bü
yük bir buluş yapmışçasına, Ankara'da havanın kir
li olduğunu, bunun kışın kullanılan kirli yakutlardan 
ve yakma sistemlerimden aileni geldiğini, çare olarak 
linyit kömürüne kireç karıştrtmasıının, kalorifer sis
temlerinin sık sık temizlenmesinin iyi 'Olacağını, ay
rıca 'Mokömür ve küküntsüz briket yapımı dçin Tür
kiye'de tesis kurabileceklerini söylerriişlerdir. 

'Basına yapılan açıklamalardan anl'adığımıza gö
re, yejtkili çevreler Ankara'da hava fcirililıiğinin önHen-
mesine ilişkin umuttanım, şimdi de Sovyetlerden ge
lecek. doğal gaz ve Kızılcahamam'daki jeobermal 
enerji l e kentin merkezî sis'temle ısıtılma masalı 
dışında, Ankara'da soba ile ısınan 300 küsur bin ev
de, sobanın her yakıılışında kömürün üzerine serpi
lecek yüzde 3 oranındaki sönmemiş kirece ve blir 
de kalorifercilerin temizlik duygularına bağlamışlar
dır. 

Bu olmiayacak umutlar süreduırsun, yasak olması
na karşın, ekonomik koşulların zorlamasıyla, kalori
ferlerin, .sıvı yakıttan kömüre döndürülmesi önlene-
memekte, hatta göz yumulmakta ve 'böylece Ankara' 
da her yıl yakılan kömür 'ile ikükürtdioksiiıt emisyo
nu da dolayısıyla artmaktadır. 

Şirket kurtarmak veya ihracata vergi siiadelerd için 
milyarları gözünü kırpmadan harcayan Anavatan ik
tidarı, Ankaralıların sağlığı uğruna, Ankara'da kul
lanılan özel avı yakıta, çok değil, belli bir sübvan
siyonu esirgediği için, kaloriferlerin kaçak da olsa 
kömürlüye dönüşü önlenemeyecektir. 

Sayın üyeler, bakınız; biz önem vermezken, An-
kara'daki hava kirf ligine karşı, Ankara'daki büyük 
elçiliklerde yapılan uygulamaları size aktarmak isti? 
yorum. Böylece, bu hükümetle, yabancı ülkelerin 
kendi 'insanına bakış açısı ortaya çıkacaktır: 

Amerikan Büyükelçiliğindeki tüm Amerikalıların,. 
evlerinim, oturma ve yatak odalarına hava kirliliğini 
önleyen araçlar konulmuştur. 

Alman Büyükelçiliği, kirliliğin yoğunlaştığı kış 
mevsiminde çalışanlarına beli bir süre zorunlu 
izin vermektedir. 

Kanada resmî makamları, Ankara'ya gönderecek
leri elçlik personelinin seçiminde çocuksuz aileleri 
ya da bekârları tercih etmektedir. 

Japon' Büyükelçiliği ise, kış mevsimi süresince 
ücretli izin verdiği personeline, tatillerini ya ülkemizin 
kıyı 'bölgelerinde ya da komşu ülkelerden birisin? 
de geçirmeyi önermektedir, 

417 — 



T. B. M. M. B; 4Î 14 â 12', 1985 O i 1 

Son yıllarda yabancıların Anlkara'dafci çalışanla
rı için yürürlüğe koyduğu bu önlemlere karşı; di
ğerleri gibi, bu hükümetin de bugüne kadar yaptık
larının, milyonlarca insana rahat nefes aldırmaktan 
ne kadar uzakta olduğunu, Ankara'da yaşayan her
kes artık çok iyi bilmektedir. 

ilgililer, son derece tehlikeli boyutlara ulaşan bu 
sorunun yaşamsal önemlini anlamak için, kitle halin
de ölümlerin başlamasını mı bekliyorlar? 

Yine bu hükümet, lülks tüketim malarının itha
li için milyonlarca dolar kaynak ayırabildiği ve en 
olmayacak işlerde Ikredi mekanizmalarını işlettiği 
halde, Ankara'da mevcut binalara da uygulanacak 
ısı yalıtımı programı için bir Ikredıi sistemi geliştir
meyi düşünmemektedir. 'Bilindiği gibi, 1950'li yıl
lardan, petrol krizi yıllanma kadar Ankara'da inşa 
edilen binalar, sanki Akdeniz iklimi içiindeymişler 
gibi, boydan boya pencereli, dolayısıyla çok güç 
ısıtılabiien binalardım Bu binalarda yapılacak çift 
cam uygulaması, çatı izolasyonu ve pencerelerin bir 
kısmını köpükle örme gibi uygulamalarla, aynı ısın
ma, yüzde 30*a 'varan miktarlarda daiha az yakıt 
kullanılarak sağlanabilir. Yüzde 30 daha az yakıt 
kullanmak 'ise, yalnız yakıt tasarrufu açısından de
ğil, bu alanda daha az hava kirlenmesi demek oldu
ğu için de çok önemlidir; ama bunu gerçekleştirmek 
için, apartmanca yapılacak yatırım harcamasını, kısa 
vadeli de olsa kredilehdiırmek gerekmektedir. 

Sayın üyeler, Türkiye'nin çevre sorunlarının) çö
zümü, soruna çağdaş ve akılcı açıdan yaklaşarak 
öneriler getirmek ve uygulamakla mümkündür. Ül
kemizin sahip olduğu kaynaklar, 'bu kaynakların iş
letilmesini sağlayacak güçlü bir örgüt ve bu konu
daki eğitim, sorunun çözümünü sağlayacaktır. Bu 
amaçla ülkemizin hızla jeotermal enerjiye geçmesi 
gerekmektedir. Türkiye'de bu alanda yapılan çalış
malardan birisi ide, İtalyanların Denizli - Kızılde-
re'de (kurduğu 20 megavatlık santraldir. Ancak, su
yun kapasitesi ve sudaki kireç oranının hesaplana-
maması nedeniyle, bu kaynağa uygun proje ger
çekleştirilmemiş olduğundan, günümüzde, çalışmaz 
halde bekletilmektedir. 

Oysa, MTA'ya göre, Türkiye'nin jeotermal kay
naklarından, 4 bin megavatlık elektrik enerjisi elde 
etmek olasıdır. Bu enerji, merkezî ısıtma sistemle
rinde ve bazı sanayi dallarında da kullamlabilecek-
tir, Ancak, Denizli - Kızıldere santralı bu potansi
yelin değerlendirilmesi aıçısından kötü bir örnek ol

muştur. Santral fiilen devre dışı kaldığı halde, çalı
şıyor gösterlmek'te ve verimsiz olduğu söylenmek
tedir. Böylece, de, ülkemizin çıkarları açısından ya
şamsal önemi olan jeotermal enerji geçiş, geciktiril
meye çalışılmaktadır. 

Ülkemizin sahip olduğu temiz enerji kaynakların
dan ikincisi, güneş enerjisidir. Yayınlanan değerlen
dirmelere göre, Türkiye'nin bütün yüzeyine düşen gü
neş enerjM miktarı, kuramsal olarak, 120 milyar ton 
taşkömürüne eşittir. Elde edilen güneş enerjisi yüzde 
30 etkenlikle kullanıldığı takdirde, bu kaynaktan 36 
miyar ton taşkömürüne eşdeğer enerji elde edilebi
lecektir. Bu nedenle, bir an önce güneşten elektrik 
enerjisi elde etmek üzere «Fotovoltaik Sistem» de
nilen teknolojilere geçiş çalışmaları başlatılmalıdıra 

IDiğer enerji kaynaklarıyla, güneş enerjisini, ge
rek maliyetleri, gerekse çevreye verdikleri zararlar 
açısından karşılaştırıldığında, güneş enerjisinin son 
derece ucuz olduğu görülecektir. Elde edilecek ener
jinin maliyeti çok düşüktür; bu nedenle de, yapıla
cak ilk yatırımın yüksek olması, bizleri korkutma-
malıdır. 

Ülkemizin sahip olduğu hidroelektrik potansiyel de, 
bu alanda harekete geçilmesi gerekli kaynaklardan bi
ridir. Güneş enerjisine geçiş sürecinde küçük hid
roelektrik santrallar kurularak, var olan hidro
elektrik kaynaklarımızın değerlendirimesi gerekmek
tedir. Silifke - Göksu üzerinde santral kurma ama
cıyla yapılan çalışmalar 25 yılda sonuçlandırılabil-
miştir. Aradan geçen süre, maliyeti artırıcı bir un
sur olmuştur., 

Biyogaz üretim tesisleri, halkımız tarafından yıl-
. lardan beri kullanılagelen dışkının, daha etkin bir 

biçimde, hem gübre, Ihem de ısıtma ye enerji kayna
ğı olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Ağustos 1980' 
de düzenlenen bir seminerde, ülkemizde 96 milyon 
ton biyogaz hammaddesi olduğu, bu hammaddenin 
kullanılması ile 9 'trilyon 600 milyar kaloriye eşdeğer 
bir enerjinin üretilebileceği belirtilmiştir. 

Günümüzde gelişmiş ülkelerde rüzgâr 'bile ener-
. ji kaynağı olarak ekonomiye katılırken, bizler, bi

raz önce sözünü ettiğim ve yeterince sahip olduğu
muz bu değerleri kullanmak bir yana, varlığından 
hile habersiziz. 

Bütün temiz enerji kaynaklarımızı, kredi, proje 
ve yatırım açısından desteklememiz gereklidir. Böy
lelikle, enerji sorunumuzu çözerken, çevre* sağlığı ve 
korunması konusunda da önemli adımlar atılmış ola-

. çaktır, 
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Temiz enerji kaynaklantmızı harekete geçirmeye 
çakşırken, çevre sağlığa ve korumasıyla ilgili sorun
larımızı ortadan (kaldırmaya yöndük aşağıdaki önlem
lerin en kısa sürede yaşama geçirilmesi gereklidir... 

BASRA'N — Sayın Sağlar, konuşmanız uzun mu 
efendim? Üç dakikanız var. 

•DURMUŞ FİKRÎ SAÖLAR (Devamla) — Hayır 
efendim, az kaldı, 

...Bacalara litre takılması, atık aratma tesisleri
nin kurulması yolundaki standartların oluşturulma
sı, çevre sağlığını tehdit eden sanayi ^etmelerinin 
belli bölgelerde toplanması, bu amaçla seçilecek böl
gelerin verimli «tarım ve turizm alanlarından uzakta 
olmasına dikkat edilmesi, yapılacak yeni yatırım
larda çevre sağlığı ve korunması için gerekli önlem
lerin atamasının zorunlu tutulması, Avrupa toplu
luğunun uygulamayı düşündüğü araç egzosflarma 
filtre takılması örileminlin ülkemizde de uygulamaya 
konulması, kısa dönemde ölümlü sonuçlara yol aça
caktır. 

Eğitim yöluya, çevre, sağlığı bilincinin insanla
rımıza kazandırılması, geleceğimiz açısından gerekli
dir. Sözü edilen önlemlerin alınması, yaptırım ve de
netlemede güçlü bir Çevre Genel Müdürlüğünün var
lığıyla mümkündür. Bu nedenle, Çevre Genel Müdür
lüğünün, araştırmacı ya da akta gelince danışılan 
bir kurum olmaktan çıkarılıp, yatırım ve seçenek 
eşgüdümünde etkili bir görev alması zorunludur. 

Sayın mlilletvekileri, 'bugün ülkemizde çevre so
runlarının çözümüne yönelik en yaygın eğilim, çevre
nin güzelliklerini ve bu güzelliklerinin korunması 
gerektiğini vurgulayan romantik yaklaşımdır. Çevre 
sorunlarının 'bir estetik boyutu olduğu ve bu sorun
ları önlemenin, toplumların kültür düzeyi ile ya
kından liUgii olduğu doğrudur. Ancak, doğadaki eko
lojik dengelerin bozulmasu demek olan çevre kirlili
ği olayına, sonuçlardan yaklaşmak daha akılcı bir 
yoldur. 

Sorun, öncelikle insanın sağlıklı yaşamı ve ülke 
kaynaklarının optimai kullanımıyla doğrudan bağ
lantılıdır. Bu anlam da, doğal dengelerin bozulma
sı, yüksek ekonomik potansiyele sahip kaynakların 
yok olması anlamına gelmekte ve toplumlara, boyut
larının önceden kestirilmesi mümkün bile olmayan 
ekonomik kayıplar getirmektedir. Çevre kirliliğini 
önlemenin pahalı olması, sorunun çözümüne, kimin, 
ne zaman ve ne kadar katkıda bulunacağının esa-
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sa bağlanması ve 'kaynakların en verimli biçimde kul
lanılmasını gerekli kılmaktadır. Böylece, çevre ve 
ekonomik kalkınmanın, birbirlerinin alternatifi ol» 
madiği, konuya akılcı yaklaşıldığı zaman tersine, 
birbirinin tamamlayıcısı olduğu anlaşılmaktadır; çün
kü, her likisd için de amaç, insanın mutluluğu ve re-
fahıdıra 

Artık, çevre sorunları, rejim ve sistem sorunu ol
maktan çıkmıştır, sorun aynıdır ve insanlık sorunu
dur. Ülkemizde %u sorun dile getirildiğinde, hükü
met çevreleri olayı hızla politize ederek, iktidar - mu
halefet kavgasına dönüştürmektedir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Çevre Genel Müdürlüğünün, geçen yıl bütçesin
deki yatırımların ancak yüzde 22'sinin gerçekleşmesi, 
1986 bütçesinin, artan enflasyondan daha az artırı
larak teklifli yoluna gidilmesi; hükümetin çevre so
runlarına bakış açısının değişmediğini, var olan du
yarsızlığının devam ettiğini, böylece önümüzdeki yıl
larda, altından kalkamayacağımız sonuçlarla karşıla
şacağımızı göstermektedir. 

Politik çıkarları, ulusal çıkarlarımıza tercih eden 
bu Hükümeti uyarmayı temel görevimiz olarak gö
rüyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın sağlıklı yaşaya
bileceği bir çevrenin, sanayileşmeden ödün verilmek
sizin yaratılabileceğine inandığımızdan, insan unsu
runu göz ardı eden hükümetin çevre politikasını be
nimsememiz ve onaylamamız mümkün olmamaktadır. 

Bu görüşle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına saygılar sunarım. {Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
ANAP Grubu adına Sayın Yaşar Albayrak; bu

yurun efendim.) 
ANAP GRUBU ADINA YAŞAR ALBAYRAK 

(tstaribul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Ülkemizde son yılarda büyük önem taşı
maya başlayan çevre meselesine değinmek üzere gru
bum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yü
ce MeolMn değerli üyelerine şahsım ve grubum adı
na en derin saygılarımı sunarım. 

Bu asrın son çeyreğinde, pek çok ülkede ofldu-
ğu gibi, memleketimizde de insan ve tabiat arasın
daki 'ilişkinin bozulması, insan hayatının menfî bür 
biçimde etMeramesıi şeklinde ortaya çıkan çevire me-
ısedesıinıin başlıca ^sebepleri, 'hızlı nüfus artışı, 
düzensiz şefoirieşme ve lıızlı sanayileşmedir. Şehirleş
me ve sanayileşme, toplumun hayat seviyesini yük-
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seüitirken, 'blk yandan dıa, ıtabdaitım (tahribatına yal 
açmış, karşımıza çevre kirliliği meselesiıni çıkarmıştır. 
. Bugün dünyada çevre (meselesinin önemıi ve bo
yutları, ülkelerin millî sınırlarını aşmış, ülkelerarası 
bir mesele haline gelmiştir. Nitekim, bu gelişme so
nunda çevre nmedesıinıin çözümünde rriMetlerarası 
teşkilatlanma ve işhirliğıi önemüi boyutlara ulaşmış 
gibi görünırnektedir. Sanayileşmiş ülkeler, 'bir yandan 
kendi memtoketlerinde bu 'konuyla titizlikle uğraşır
ken, btir yandan da meselenin milletlerarası bir bo
yut 'kazanmasını 'temine çalışmaktadınlar. Ülkemizin 
de bu gelişmeler İçinde yerini alması, halk ve men
faatlerini savunması kaçımtaazdır. 

Ülkeleriınde çevre kirliliği önemlii boyutlara va
ran gelişmiş ülkelerin, çevre mesdderlinin hailinde 
kat ettikleri mesafenin yakından izlenmesi, 'bu ül
kelerin 'buluş ve başarılarının değerlendirilerek ülke-
mıiz menfaatlerine kuManıliması, ihmal edilmemesi ge
nelken 'bk husustur. 

Sayın üyeler, çevire konınmasında ttelkmodojii se
çimli büyük önem taşımaktadır. Üretim (teknolojisi 
ve çevre teknolojisi ıbera'berce ele alındığında, sana
yileşme ille ortaya çıkabilecek mese'Meni en aza (in
dirmemiz mümkün ota*. Modern üretim (teknoloji
si, sağladığı ekonomik avantajlar yanında, çevreyi 
daha az kirletmekte, çevre koruma harcamalarını 
en aza iındıirmefctedıir. Yenli kurulacak .tesislerde 
bu 'Meni (teknolojinin tercih edilip uygulanması, ül
kenin milletlerarası piyasada rekabet gücünü aırtıra-
oağı gibi, kirliliği de önleyecektir. özelikle yenli ge-
llişen, geri kazanma teknolo)isıine gereken önemi ver-
melliyiz. Böylece, pek çok kıymetli hanTimaddeyi lithal 
etmek yerine, yeniden değerlendirmek imkânına sa-, 
sip alacağız. Bu maddelerin tabiata karışarak kirli
lik yaratması da önlenmiş o t o 

Değerli üyeler, teknolojik gelşme bir yandan 
sanayileşme 'ille çevre (meseleleri yaratımken, öte yan
dan da, »bu yarattığı (mesdelerln hallini de beraberin
de getirmektedir. Bizim gibi ülkeler açımından önem
li alan, her ikisini de birlikte alabilmek ve ülke 
şartlarına adapte edip, değerlendıirmektir. 

Bizde, çevre kirlenmesi meselesinin, büyük öl
çüde düzensiz şehirleşme ve gelliişen ısanayimıizin yo
ğun biçimde 'beli yerlerde toplanmasından kaynak
landığı görülmektedir. 'Bu nedenle, alınacak tedbir
ler, bu iki problemin çözümün© yönelik olmalı, he
defin gözden kaçırılmamasını esas almalıdır,' ülke
min genel durumu da bunu icap ettirmektedir. Yete
rince gelişmemiş bölgelerıknıize sanayim götürülmesi, 
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meselenin çözümünde kayda değer imkânlar sağla
yacaktır. 

Muhterem üydser, hü^ümettaizin, İM yılda 'bu 
yönde attığı adımlar, meselenin üzenine gidildiğinde, 
çözüm şansının olduğunu göstermektedir. 35 yıla ya
kın bir süredir hızla, fakat kontrolsüz ve plansız 'bir 
şekilde ortaya çıkan şehirleşme ve 'bu şehirlenin et
rafında yer alan sanayi tesisleri, 'bulundukları alan
larda önemli çevre (meselelerinin doğmasına neden 
olmuşlardır. 

ŞehMerraize doğru hızlı nüfus akımına karşı, 
şehirlerin altyapı ıtesıislednlin kurulamamış olması, 
»bugün büyük şehirlerde görülen çevre ve kirlilik 
problemlerinin başlıca müsebbiıidlir. Bu şehirlerimize 

. devletlin elinin uzanması şarttır. Hükümetimizin, bu 
anlayış içinde, ibüyük şehirlerimizdeki mahallî ida
releri yeni ve güçlü bir yapıya kavuşturduğunu, be
lediyelerin yıllardır çektikleri malî kaynak sıkıntısı
nı gidererek onların çevre meselelerine eğilımesdne im-
kân sağladığını memnuniyetle müşahede ed'iyoruz. 
Ancak, çevre meselesi çok teknik ve geniş 'boyutlu 
bir konudur; ülkenin, muhakkak (tutarlı 'bir çevre 
politikasının almasını ve (tüm adımiların 'bu poli
tika doğrultusunda atıllmasıniı gerektirir. Ülkemizde 
çevre meselesi, gücünü Anayasamızdan almaktadır; 
tespit edilecek çevre politikasının da .bu doğrultuda 
olacağı (tabiîdir. Nitekim, çevre meselesinin önemi, 
ülkemizde, anlaşıldığından, 1982 Anayasamızda, ko
nu hukukî 'bir çerçeve içine oturtulmuştur. Anayasa
mızın $6 ncı maddesinde, «Herkes, sağlıklı ve den
geli bir çevrede yaşama haklkına sahiptir. 

Çevreyi geMştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşla
rın ödevidir» hükmü; 

63 üncü maddesıinde (ise, «Devlet, tarih, kültür 
ve tabiat varlıklarının ve değerderinin korunmasını 
sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbir
ler alır» hükmü yer (almıştır. 

Anayasadaki bu hükümler doğrultusunda ve 1983 
yılımda yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu 
ise, amacı, «Bütün vatandaşların ortak varlığı cilan 

k çevremin korunması, iyileştirilmesi, memleketimizin 
arazisi ve tabiî kaynaklarının en uygun sekide kul-
îaruîrnası ve su, toprak ve hava fcMenmtesinin ön-
lenmueısti, memleketin bitki' ve hayvan varlığı ile ta
biî ve 'tarihî zenginlilkllerinin korunarak, 'bugünkü 

• ve gelecek nesillerin sağlık, medeniyet ve hayat se
viyesinin geliştirilmesi, teminat altına alınması için 
yapılacak düzenlemeleri ve alınacak tedbirleri, eko-
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nomıilk ve sosyal (kafalıma hedefleriyle uyumlu ola-
raik 'belidıi hukukî ve 'teknik esaslara göre düzenle-
ımektlio şeklimde tanımlıamıstrr,; 

Çevre Kanununun uygulanmasında sorumdu ku
ruluş durumunda olan ve 27.7.1978 tarihimde Bakam-
'lar Kurudu kararıyla kurudian Başbakanlık Çevre 
Müsteşarlığı, 8.6.1984 (tarihlimde Bakanlar Kurulun-
oa karaırteştırılan 222 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname lile Barbakandık Çevre Genel Müdürlüğü 
olarak yeniden düzenlenmiştir.-

Kanun hükmünde kararname, çevreyle ig i i faa-
§yeClerİm daha etkili bir şekilde yünütüiknesinıi ibemin 
amacıyla, Başbakandık Çevre Genel Müdüdüğünü 
kafana bütçeli ıbftr kuruluş olarak tesdil etmiştir. 

Çevre (ide ilgtilli tüm kamu kuruluşlarımın faali
yetlerimi koordone eümekde görevdend'kıidıen Çevire Ge
nel 'Müdürlüğünün, görevlerini hızla yenime getirme^ 
sini ve etkili bir koordinasyon sağtayatailmesiimıi te
man için, 2872 sayıdı Kanunda yer adan 'bazı hü
kümler de değiştirilmiş ve bazı kurullar kaldırılmış
tır. 

Başlbakandiık Çevre Genıel Müdürlüğünün en önem
di adımı, Çevre Kanununda da yeri olan, Çevre 
Kirliliğini önleme Fonu Yönetmeliğini çıkanmıış 
olmasıdır. Fonun teşkili, çevre meselesinin halinde 
'büyük malî destek sağlayacaktır. 

Sayın üyeler, hükümetlimiz çevre meselelerine bü
yük önem vermekte, ımeseleye uzun vadeli bir stra
teji çerçevesinde bakmaktadır. Bu cümleden olarak, 
Beşinci 'Beş Yılık Kalkınma 'Planı çevre meselele
rinim ıblir bütünlük içinde koordonelıi bir şekilde ele 
alınmasını, ekolojik dengenin Ibozulmasımım önlenme-
sünıi ve gediişbimilmesıini esas almaktadır. Plan, linsıan 
sağlığının ve canlı vatlıkların korunması açısından 
özelikle hava, su ve toprak kMiliğine sebep oltan 
faktörlerim ortadan kaldırtması' veya en aza lindiırfil-
mesi içlin gerekli tedbirlerin alınmasını ve kirlenme 
ile tahribatım yoğun olduğu yerler için gerekli prog
ram ve projelerin süratle hazırlanarak yürürlüğe ko
nulmasını öngörmektedir. 

Bu direktifler doğrultusunda, 1985 yılı progra
mında öngörülen tedbirlerden : Çevre Kanunu ve 
yönetırnelilkletıiyle, Gayri Sıhhî Müesseseler Yönet-
ımıeflıilkleri arasında 'bütünlük sağlanması; yatırımların 
projelendirilme, ön izin, teslis izni, proje değerlen
dirme ve üretim aşamalarımda çevre faktörünün sis
tematik olarak değedendaritoesi; içme ve kullan
ma suyunda 'insan sağlığının gerektirdiği şartlarım 
yerime getirilmesine çalışılması; alıcı ortam ve atık 
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I sbandarfllarımın düzenlenmesi çalışmaıkrı, Başbakan
lık Çevre Genel Müdürlüğü tarafından sürdürül
mektedir. 

Genel müdürlüğün çeşitli ilgili kuruluşları arasın
da etkili bir koordinasyon ve işbirliği tesisini temin 
için, ilk defa yayınlanan bir Başbakanlık genelgesiy
le konunun önemi ve koordinasyonunun gereği tüm 
kamu kuruluşlarına bildirilmiştir. 

Hükümetimiz, çevre meselesinin kaynağını isabet
le teşhis ederek, bu meselelerin çözümü yolunda alın
ması gereken kısa ve uzun vadeli tedbirleri progra
mında ifade etmiştir. Hükümet, programında, insan
larımızın sağlıklı bir çevrede yaşamasına verilen önem 
doğrultusunda, hızlı şehirleşme ve yoğun sanayileşme
nin yol açtığı hava ve su kirliliğine özel bir yer ve
rilmiştir ve giderilmeleri için alınacak tedbirler sıra
lanmıştır. 

Başta Ankara olmak üzere, hava kirliliğinin sağ-
j lık yönünden ciddî tehlike teşkil ettiği şehirlerimizde 

gerekli tedbirlerin alınmasını, bu maksatla iyi kalite
de ve yeterli miktarda yakıt temini, bunun için yurt 
içi üretiminin artırılması ve gerekirse ithalat yoluna 
gidilmesi, orta ve uzun vadede daha köklü ve kalıcı 
çözümlerin getirilmesi ve bu şehirlerde nüfusun yo
ğunlaşmasını azaltıcı tedbirlerin alınması; 

Marmara Denizi, Haliç, İzmit ve İzmir körfezi 
gibi, su kirlenmesinin aşırı olduğu yerlerde mevcut 
sanayi tesislerinin, tasfiye işlemlerine titizlikle uymala
rının sağlanması, tesis dışına zararlı artık maddeleri
ni atmalarının önlenmesi; 

Kamu kuuruluşlarının, hükümet programı doğ
rultusunda sürdürdükleri çalışmalarının çok kısa bir 
süre içinde elde edilen müspet sonuçları, hükümet 
programının getirdiği tedbirlerin isabeti de çevre me
selelerinin çözümüne olan inancımızı güçlendirmek
tedir. 

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz tüm çevre me
selelerinin çözümünde başarılı olabileceğimizin en gü
zel örneğini Haliç Projesinde görüyoruz. Az önce 
SHP Grubu adına konuşan arkadaşımızın, Anavatan 
Partisi iktidarının, çevre kirlenme meselesine gayri 
sıhhî şartlar içerisinde yaklaştığını ve yanlış bir yak
laşım içinde olduğunu söylemişlerdir. Arkadaşımızın 
bu sözlerine katılmak mümkün değildir. Neden : Bu
güne kadar hiçbir hükümetin yapamadığı ve hatta ce
saret edemediği bir Haliç Projesini.., 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Siz mi yap-
I tınız? 
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BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Efendim, biz 
sizi dinledik, müsaade edin de anlatalım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, devam edin efendim. 
YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Bu mesele

nin üzerine hiçbir iktidar gidememiştir. Anavatan hü
kümeti, Anavatan iktidarı gitmiştir. Bunu gözler önü
ne sermek yerine, gözler önünden kaçırıyorsunuz, Oy
sa bu, gözlerden kaçacak bir olay değildir. 

Televizyondaki programı izlemişsinizdir. Halic'in 
önceki durumu ile şimdiki durumu arasındaki fark
ları; olanları ve olacakları siz de anlıyorsunuz kanı
sındayım. 

Kolektör projelerinin önceden yapıldığını iddia 
eden arkadaşım haklı olabilir; fakat önemli olan, pro
jelerin yapılması değil, icra safhasına konmasıdır. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Tıpkı 
teşvik belgelerini vermek gibi... 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — İşte, Anava
tan iktidarı, Anavatan hükümeti bunu icra safhasına 
koymuş ve iftihar edeceğimiz bir Haliç Kolektörü ile 
bir Yenikapı Kolektörünün temelini Sayın Başbaka
nımız atmıştır. 

SALİM EREL (Konya) — Her meselenin üzeri
ne matador gibi gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Erel; lütfen efendim... 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Kaybedecek 
zamanımız yoktur; onun için hızlı gitmek mecburi
yetindeyiz. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Hızlı giden 
çabuk'yorulur. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Turhangil, lütfen efen
dim; karşılıklı konuşmayalım. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Haliç'teki 
çapraşık sanayileşmeden bahseden arkadaşlarımız, 
Haliçteki o dev sanayi kuruluşlarının kaldırılmasını 
herhalde, görmemekte diretiyorlar. Biz oradan o dev 
kuruluşları kaldırıp, başka bir yerde tesislerini kur
malarını sağlıyoruz ve sağlamaktayız da. 

Aynı şekilde, Ankara'nın hava kirliliği ile ilgili 
olarak, hükümetimiz ile Japonlar arasında 1984 yılı
nın Ağustos ayında imzalanan anlaşma çerçevesinde 
1984 yılı Ekiminden beri yürütülen çalışmalar, ara
dan geçen bir yıl içinde çok verimli sonuçlar vermiş
tir. Geçtiğimiz günlerde başlatılan linyit kömürüne 
yüzde 3 oranında kireç ilave edilerek, havadaki sül-
fürdioksit miktarının azaltılması kampanyası, bu pro

je çerçevesinde yürütülen araştırmaların bir ürünü
dür. 

Ankara ve diğer şehirlerimizde uygulanması tasar
lanan doğal gaz projelerinin gerçekleşemeyeceğini sa
vunan SHP'li arkadaşıma şunu söylemek isterim : 
Biz bugüne kadar, sizlerin belki de hayal edemediği, 
düşünemediği konuları gerçekleştirdik; bunu da ger
çekleştireceğiz. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. 

SALİM EREL (Konya) — Gökten zembille mi 
indiniz?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 'karşılıklı konuşma
yalım. 

Sayın Erel, lütfen efendim. Sizin grubunuz adına 
konuşulurken kimse cevap vermedi. 

SALÎM EREL (Konya) — Ortama biraz heyecan 
gelsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kürsü herkese açık efendim; buyu
run kürsüde konuşun. 

Devam ediniz Sayın Albayrak. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, 
geçtiğimiz yıl başarı ile sürdürülen çalışmaların deva
mını temenni eder; Anayasamızda ifade edildiği şekil
de, herkesin sağlıklı bir çevrede yaşamını temine ma
tuf çaba ve çalışmalara titizlikle devam edilmesini di
ler, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Albayrak. 

MDP Grubu adına Sayın Faik Tarımcıoğlu; bu
yurun efendim. 

>MOP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen 
yıl bendeniz Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
de grup adına konuşmuş ve bir hayli ağır eleştirilerde 
bulunmuştum ama, bir faydası oldu mu, bilemiyo
rum; olmadığını da üzülerek görüyorum. Saym Fikri 
Sağlar da biraz evvel aynı eleştirilerde bulundu; bu 
eleştirilere katılıyorum. 

Bütçenin parlamentoda eleştirisi, hükümete bir yol 
ve ışık tutar, murakabe ve kontrol amacını taşır; yü
rütmeye de ışık tutar ve yön verir; bunun için fay
dalı ve lüzumlu olduğuna inanıyor, demokratik ha
yatın vazgeçilmez ve önemli bir unsuru olarak sayı
yorum; ama tabiî ki, dinleyen ve eleştirileri dikkate 
alan varsa... «Varsa» diyorum; çünkü, üzülerek ve 
acı ile söylüyorum; sıraların hali ortada... 

ALÎ RIFKI ATASEVER ((Tekirdağ) — Sizden. 
de kimse yok. 
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FAİK TARIMCIOĞLU 0evamla) — Aynı 
dert... 

Demek ki, artık bütçe görüşmelerinde tutanakla
ra konuşmak moda oldu. 

MUSTAFA ©ALGILAR <(Eskişehir) — Efendim, 
hükümet dinliyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Hükümet 
bir kişi... 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, istirham ediyorum; 
lütfen müdahale etmeyelim, karşılıklı konuşmayalım. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ben, gör
düğüm acı manzarayı dile getirmek istiyorum. 

SJmdi neler görüyoruz : 
Anayasanın 56 ncı maddesi, hakikaten son derece 

ileri bir maddedir, güzel yazılmıştır ve olumlu me
sajlar vermektedir. Danışma Meclisi zamanında, Ana
yasanın 56 ncı maddesine dayanılarak çıkartılan 2872 
sayılı Kanun, 1983 yılı Ağustosunda yürürlüğe girdi. 
Geçen yıl bütçe tenkitlerinde işaret ettiğim gibi, bu 
konunun emredici hükmü gereği, yönetmeliklerin bir 
yıl içerisinde çıkması lazımdır; dokuz aylık bir ge
cikme ile, Çevre Kirliliği önleme Fonu Yönetmeliği 
çıktı. Yönetmeliği dikkatle okudum; eğer uygulanır 
ise, ihtiyaca yeterli ve olumlu buldum. Yönetmeliğin 
ihdas ettiği fon konusunda hep itirazımız vardır : De
netimsizdir, Meclisin denetiminden kaçılmaktadır ve
saire... Bu haklı itiraz ve tenkitlerin dışında, bu yö
netmeliğe itiraz edilecek bir konu göremedim. 

MEHMET AÖDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sen yine yap. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Yalnız, ne 
var ki, yönetmeliğin ve genel olarak çevre kirliliği ve 
çevre sorunlarının daimî ve gönüllü takipçisi olaca
ğız. -Zira, geçen yıl, 5,5 trilyonluk bütçeden bu konu
ya ayrılan 362 milyon liralık tahsisatı çok cılız ve renk
siz bulmuştum; bunu da açıkça arz etmiştim. (Bu yıl 
ise 7 küsur trilyonluk bütçeden ayrılan para sadece 
512 milyon liradır. Bu para da son derece cılız, renk
siz ve hatta komiktir. Bu para ile, 1986 yılı cari fi
yatlarına ve mütemadiyen artan enflasyona göre, orta 
çapta bir otel yapılamaz. Geçen yıl da bu şekilde ten
kitlerim olmuştu... Demek ki, tenkitlerin bir faydası 
olmadı; o anlaşılıyor. 

O bakımdan, biraz evvel arz ettiğim yönetmelikle 
ihdas edilen ve bu fonlarda biriken gelirlerin artma
sını ve fonların çarçur edilmeden, meselenin önemi ve 
özelliği nazara alınarak, yerinde kullanılmasını bek
leyeceğiz ve bunun takipçisi olacağız. 

Yönetmelik, arıtma tesisleri kurarak çevre kirlili
ğini önlemek ve iyileştirmek amacıyla yüzde 45'lik bir 
kredi vermektedir. Bu kredilerin çarçur edilmeden, 
partizanlığa alet edilmeden uygulanmasını temenni 
ediyorum. «Param yok, ne yapayım» mazeretinin ar
kasına bu şekilde kimse saklanamayacağına göre, sem
patik bakanımızın 1986 yılı icraatını ben şahsen takip 
edeceğim. 

IBunları niye ısrarla söylüyor ve vurguluyorum? 
Çünkü çevre sorunları, insanoğlunun hayatında, yaşa
mından ölümüne kadar her an, her saniye karşılaş
tığı, içice yaşadığı sorunlardır da, ondan; insana de
ğer veren, insan unsurunu hiçe saymayan tutum ve gö
rüş, bu konudaki titizlik, düpedüz medeniyet işare
tidir de, ondan... 

Çevre sorunlarına aldırış etmeyen insanların me
denî olmaları kesinlikle mümkün değildir. Yaşadığı 
çevreyi kirleten, tahrip eden, en iyi, en güzel bir şe
kilde yaşanılır hale getirmeyen, buna ilgisiz kalan in
san, ne olursa olsun, vurdumduymaz, kaba, hoyrat 
ve koyu bir cehalet içerisindedir. Çevreyi temiz tu
tan, kirletmeyen, gelecek nesiller için yaşanılır yap
maya çırpınan insan, görevini yapan yüce insan de
mektir. 

Çevre sorunları sadece, hava, toprak, su kirliliği 
değildir, çevre sorunları, insanca yaşamak demektir, 
yâni kısaca, akıl, mantık ve bilim demektir. Eğer bu 
sorunlar yeterince bilinseydi, titizlik gösterilseydi, bu
günkü acı ve gayri adil tablo başımıza bela olur muy
du? Adaletsiz sanayileşme, hızlı, çarpık ve düzensiz 
kentleşme, hem, tabiatı, toprağı, suyu, çevreyi yaşan
maz hale getirmiş, hem de sosyo ekonomik sorunları 
dağlar gibi artırmış; artık altından kalkılamaz ters 
nüfus hareketlerine ve tehlikeli yığılmalara, sosyal 
bunalım ve problemlere yol açmıştır. Son pişmanlık 
fayda vermez. Akılsızlığın, plansızlığın, israfın ve ta
biatın hovardaca tahribinin acı faturasını, bizler ve 
çocuklarımız muhakkak ödeyecektir; buna inanınız. 

Sosyal devlet olmanın vazgeçilmez ana unsurla
rından biri, belki de en önemlisi, çevre sorunlarında 
yatar. Sağlıklı, adil, dengeli kalkınma, iyi bir çevre 
planlamasıyla mümkündür. Yurdumuzda var olan, 
dengesiz, gayri adil, düzensiz kalkınma, çevre sorun
larının şimdiye kadar yeterince önemsenmeyişinden, 
bilgisizlikten, ihmal ve vurdumduymazlıktan kaynak
lanmaktadır. «Efendim, yapılsın da, ne yapılırsa ya
pılsın» zihniyeti, o canım ovaları, kıyıları, körfezleri 
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yaşanmaz hale getirmiştir. Eğer bu sorunlara yeterin
ce eğilseydik, izmir Körfezi, İzmit Körfezi bataklık 
olur muydu? Allah'ın en güzel nimeti olan o Bursa 
Ovası, yanlış sanayileşmenin kurbanı olur muydu? 
îç göçler, sosyal patlamalar, büyük şehirlerde tehli
keli işaretler veren gecekondu gettolarının sorumlusu 
kim? Çevre sorunlarına yeterince eğilmeyen, önem 
vermeyenler değil mi? Yediğimiz tuzun kaynağı Tuz 
Gölüne karışan lağım sularının bir türlü önleneme
mesi ne demektir? Afşin Termik Santralı etrafa kül 
ve ölüm yağdırmaktadır. Eğer bu santral kül ve ölüm 

" yağdırmaya başlamışsa, buna ne demeli? Gökova için 
geçen yıl da konuştum, biraz evvel sayın arkadaşım 
da konuştu; artık bu konuyu daha fazla uzatmak is
temiyorum; çünkü, bir sağırlar diyalogu olduğunu 
görüyorum. 

Bu konuda Anayasamız hakikaten ileri bir hüküm 
getirmiştir; doyurucu, güzel mesajlar vermektedir. 
Yönetmeliğimiz de yeterlidir; biraz evvel de arz et
tim; diyelim ki, paramız da var. Ya eğitimimiz ne 
olacak? İnsanlarımızın eğitimini ve bu konuya verdi
ği önemi nasıl sağlayacağız? İstanbul'da, Ankara'da 
kalabalık caddelerde yürümek, medenî bir insan için 
gerçekten işkencedir; pislikten geçilmiyor. Belediye ve 
idareler için ise, bence yüzkarasıdır. İstanbul'da Ka
dıköy ve Eminönü vapur iskelelerinden o güzelim de
nizi seyretmek mümkün değildir; bakamazsınız. Üze
rinde yüzen konserve kutularından, karpuz kabukla
rından denizi göremezsiniz. 

Bir tatil günü kır gezisinden dönüldükten sonra, o 
canım piknik yerinde görülen pislik, bizim yaşantımı
zın ne olduğunu ortaya koyan, eğitimsizliğin ne oldu
ğunu ortaya koyan çok acı bir tablodur. 

Sıtma görmemiş saygısız satıcıların o hançere yır
tan bağırışlarını pazar günleri, belki tatil günleri duy
muşsunuzdur, diğer günler de şahit oluyorsunuz. Çev
re sorunları sadece kirlilik, pislik vesaire değildir. Ya 
o arabesk feryatlarıyla, şarkılarıyla, türküleriyle sey
yar satıcıların yaygaralarına ne demeli? Bütün bun
lar medenî bir yaşantının, medenî bir memleketin 
manzaraları olamaz. 

Çevre sorunları dolayısıyla toplum sağlığı bozul
maktadır; ama mesele bu kadar basit değildir. Tür
kiye'nin ana yapısındaki adaletsizlik çevre sorunları
nı dağlar gibi artırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 500 sene önce Fatih Sultan 
Mehmet Han'ın bir vakfiyesinden bahsetmek istiyo
rum. Bundan bahsetmeden geçmek biraz haksızlık 
olur. Nur içinde yatsın, Fatih Sultan Mehmet Han 
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Hazretleri diyor ki, «Ben ki, Fatih Sultan Mehmet 
Han abd-i âciz, kendi alın terimle kazandığım akçe
lerimden 100 altını vakıf için ayırdım. Bunun nema
sından ayrılan para ile İstanbul'un her sokağına 2 ki
şi tefrik edile, bunlar ellerinde kireç kaymağı tenekesi 
ile sokaklarda gezeler ve hiçbir sokağratlamayalar ve 
yerlerde tükürük var ise onların üstüne dökeler.» Ar
kadaşlar, 500 yıl Önceki bir vakfiyeden ibret alınması 
kaydıyla bir pasaj çıkardım. 500 yıl önce çevre kir
liliğine ve insan sağlığına bu şekilde yaklaşılmış. 

Çevre sorunları, insanlığın geleceği demektir. Ha
kikaten yarınlarımız demektir. Bunun, iktidarı muha
lefeti olmaz; aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı suyu 
kullanıyoruz. Bu bakımdan, buna hep beraber önem 
vermemiz gerekir. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcıoğ-

lu. 
Şahısları adına, lehinde Sayın Mahmut Orhon; bu

yurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinize mavi bir gök
yüzü, yemyeşil bir toprak, berrak bir akarsu, içinde 
her çeşit balık yaşayan ve çekinmeden serinleyebile
ceğiniz bir deniz dileyerek sözlerime başlıyorum. (Al
kışlar) 

Günümüzde çevre koruma, çağdaş medeniyetin 
meselesi haline gelmiştir. Bu sorunun çözümü, bilim
sel ve teknik düzeyde incelenirken, çevrenin insan sağ-
lığındaki yerini belirtmekte fayda vardır. İnsan, çev
renin ana bölümü; fiziksel, kimyasal ortam; hava, 
su ve yer küredir. Bu ortamda gelişen tek veya çok 
hücreli bitki ve hayvan türü canlılar ise, biyolojik or
tamı oluşturur. Her iki ortam, insan hayatının hayat 
mücadelesini verdiği tabiî çevresidir. Atmosferin du
rumu, içinde bulunan gazlar, suların fiziksel ve kim
yasal özellikleri, yerkürenin dağ, ova, çöl olma hali, 
toprağın cinsi, insan hayatını müspet veya menfî yön
de etkiler. 

Tabiî çevrenin en gelişmiş hali olan insan, tabiî 
çevre ile sürekli bir alışveriş içinde olmak zorunda
dır. öte yandan insanların bir arada yaşayarak oluş
turdukları cemiyet hayatının insana kazandırdığı bi
lim, teknik ve kültür, tabiî çevrenin yapısını değiştir
mektedir. İçinde bulunduğumuz sosyokültürel çevre, 
bir yandan insan hayatına kolaylık sağlarken, diğer 
yandan ürün ve artıkları ile tabiî çevreyi menfi yön
de etkilemektedir. 
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Türklerin, çevrenin insan sağlığı üzerindeki etki
sini asırlar önce bildiğini görüyoruz. Çağdaş koruyu
cu hekimliğin temelini teşkil eden hijiyenin önemi, 
atalarımız tarafından çok önceden bulunmuştur. Biz
ler, dünyada temizliğe büyük önem veren toplumlar
dan biri olarak, insanın kendisini ve çevresini temiz 
tutmasının değerini nesiller boyu taşımış, gelenekle
rimiz arasında yer vermişizdir. Atalarımız tarafından 
kurulan en küçük yerleşme yerlerinde bile örneklerini 
gördüğümüz su yolları, hamamlar, o günlerde toplu
luğumuzun çağdaşı Avrupa toplumlarından ne kadar 
önde olduğunun en güzel örnekleridir. 

Temiz suyun önemini bilen, insan sağlığı açısın
dan değerinin şuurunda olan atalarımız, yaşadıkları 
çağlar için mükemmel sayılabilecek su setleri inşa et
mişlerdir. Günümüz tıbbının toplum sağlığı açısından 
teklif ettiği tedbirleri asırlar önce uygulayan bizlerin, 
bugün, bu konuya yeterince önem vermemesi üzücü
dür. Çevre sağlığının başlıca aracı olan temiz suyu, 
bugün, maalesef, pek çok yerleşme birimimizde iste
nilen ölçüde sağlayamadığımız gibi, kanalizasyon şe
bekelerimiz de çok yetersiz durumdadır. 'Bulaşıcı has
talıkları önlemenin başlıca yolu olan, kanalizasyon 
şebekelerinin tesisi, şehir ve sanayi artıklarının tabiatı 
kirletip insan sağlığını etkilememesi için, bu şebeke
lerde arıtım tesislerinin kurulması süratle gerçekleş
tirilmelidir. 

Çevre kirliliğinin öneminin farkına varmak, da
ha işin başında, sonradan düzeltilmesi çok pahalıya 
mal olacak hataları yapmaktan kaçınmak gerekir. Bir 
zamanlar eğlence, dinlenme ve avlanma yeri olan Ha
lic'in; yani Altın Boynuzun, bugünkü durumu mey
dandadır. Atalarımızın büyük bir titizlikle koruduğu 
Haliç, ihmal yüzünden bugünkü duruma gelmiştir; 
bir çamur deryasına dönmüştür. Bir nebze eski hali
ne benzetmek için büyük çabalar sarf edilmektedir. 
Günümüzün başlıca meselesi olan erozyon tehlikesini 
400 yıl önce gören, Halic'i bu afetten korumak için 
tedbir getiren zihniyetin bir tarafa bırakılmasının be
delini, yıllardır, o bölgede yaşamak zorunda kalan va
tandaşlarımızın bozulan sağlıkları ile ödemişizdir. • 

Ecdadımız, hem erozyonun önlenmesi için, hem 
de çevre sağlığı için ağaç dikmeye önem vermiş, Haz-
reti Muhammet, «Kıyamet kopuyor olsa, elinizde bir 
fidan bulunsa, mutlaka dikiniz» diyerek ve ağaç dik
mekle hayırlı evlat yetiştirmenin aynı değerde oldu
ğunu belirterek, ağaç dikmeyi teşvik etmiştir. 

Çağ değiştiren koca Hünkâr Fatih Sultan Meh
met, «Ormanlarımdan bir dal kesenin kolunu kese-
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rim» sözü ile insan sağlığının ormanla olan alakasını 
belirtmiştir. Ecdadımız, insan sağlığına verdiği öne
mi, «Dünyada muteber bir nesne yok devlet gibi, ol
maya devlet, cihanda, bir nefes sıhhat gibi» sözleri 
ile noktalamıştır. Günümüzde ise, bir karış tarla için 
veya sabotaj yapmak için ormanı yakan soysuzları 
düşününüz... 

Bizlerin görevi, vatandaşlarımızın sağlığından so
rumlu kimseler olarak, bu faktörlerin etkisini en kı
sa zamanda en aza indirecek tedbirlerin'alınmasını te
min etmek olmalıdır. Dünyadaki tüm nimetler, insan
lar için yaratılmıştır. Ancak, bunlardan faydalanır
ken çevreye zarar vermemek gerekir. Şehirleşmenin 
hızlandığı, sanayileşmenin yoğunlaştığı yerlerde ha
vanın, suyun, toprağın kirlendiğini, tabiî manzaranın 
bozulup yok olduğunu, hayvan ve bitkilerin azaldı
ğını görüyoruz. 

Sanayileşme ve şehirleşmeden kaynaklanan ve ta
biî çevreyi süratle tahrip ederek insan hayatını et
kileyen kirlilik, atıkların yaratılması ve bunların uy
gun olmayan şekilde yok edilmesiyle oluşmatkadır. 
Sanayi üretimi sırasında ortaya çıkan zararlı atıklar 
doğrudan çevreye bırakılarak çevreyi kirletmekte, in
san sağlığına zarar vermektedir. Büyük şehirlerin, nü
fusları hızla artarken, ortaya çıkan gürültü, katı ve 
sıvı atıklar, ısınmadan ve trafikten kaynaklanan hava 
kirliliği insan sağlığını etkilemektedir. 

özellikle coğrafî konumu müsait olmayan şehirler
de, ısınma için kullanılan yakıtın cinsine, yakma şek
line, trafik yoğunluğuna bağlı olarak, insan sağlığı 
açısından ciddî sonuçlar doğurabilecek hava kirliliği 
görülmektedir. Başta Ankara olmak üzere, coğrafî ko
numları ve kullanılan yakıt cinsi Ankara'ya benze
yen pek çok şehirlerimizde hava kirliliği görülmek
tedir. Bunda, şehirlerdeki gelişigüzel yapılan yapıla
rın da büyük etkileri vardır. 

Uzun tecrübeler sonucu bölgelere göre ecdadın 
yaptığı yapıların incelenmesi ve Akdeniz Bölgesinde 
yapılan yapılarla, îç Anadoluda yapılan yapıların ba
ca şekillerine kadar değişiklik arz ettiği şuuruna va
rılması gerekmektedir; altyapılar da ona göre hazır
lanmalıdır. 

Bu şehirlerde yaşayan insanların sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen bu durumların düzeltilmesi konusun
da yapılanlara baktığımızda, bugüne kadar iyi niyet
le sürdürülen çalışmaların, bazı idarî ve malî güçlük
ler nedeniyle istenilen hızla sonuçlarını vermediğini 
görüyoruz. 
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Çevre kirliliği probleminin halli, her şeyden önce, 
malî bakımdan güçlü bir kuruluşun varlığı ile müm
kün olur. Çevre Kirliliğini -Önleme Fonu gibi önemli 
bir kaynak ile beslenen bu katma bütçeli kuruluşun, 
çevre kirliliğinin önlenmesi hususunda fiilî yatırım
lara gitmesinin, koordinatör bir kuruluş olmanın öte
sinde, çevre kirliliğini önleyici, yatırımları bizzat ger
çekleştirebilecek bir statüye kavuşturulmasının, sade
ce Ankara'da değil, bütün hava kirliliği tehlikesine 
maruz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için bir 
umut ışığı olacağına inanıyorum. Bu bakımdan, uy
gulamaya başlarken, palyatif tedbirlerin ötesinde, 
gerçek tedavi olacak yatırımlara süratle geçilmelidir. 
(Bunu temin edecek idarî ve malî düzenlemeler, va
kit geçirilmeden gerçekleştirilmelidir. 

Pek çok ülkede otomatik sistemler ile gerçekleşti
rilen kirlilik izleme faaliyetlerinin, Türkiye'de de ben
zer şekilde yapılması faydalı olacaktır, özellikle, kir
liliğe maruz bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın sağ
lığı yönünden, hızlı karar almanın, gerekli önlemleri
ni hemen uygulamanın, uzun dönemde kesin çözüm
ler getirilinceye kadar yararlı olacağı muhakkaktır. 

'Kirlilikle mücadele, halkımızın katkısı olmadan 
başarılamaz. ıBu konuda, maalesef, özellikle, büyük 
kitlelere ulaşma imkânı olan radyo ve televizyonun, 
yeterince öğretici, eğitici olmadığını görüyorum. Hal
kımız, gözü ile gördüğünde meseleyi çok çabuk kav
rayacak, doğruyu bulup uygulayacaktır. Bu açıdan, 
kirlilikle mücadele kampanyasında, özellikle sözlü ve 
yazılı basının muhakkak yeri olmalıdır; ancak, TRT 
ve basında yapılan bu konudaki konuşmalar, çok tek
nik teferruatı içermekte, dolayısıyla halkı bezdirmek
tedir. Konuyla ilgili açıklamalarda, halkın bilmesi ve 
yapması gerekenler anlatılmalıdır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Halkın 
anlayacağı lisanla. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, konuşmanız uzun sü
recek mi efendim? Çünkü, hem çalışma süremiz biti
yor, hem de zamanınız doldu efendim; lütfen topar
layınız. 
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I (MAHMUT ORHON (Devamla) — 'Bitiyor efen
dim. 

Kısaca toparlayacak olursak : Hükümet, belediye
ler, üniversiteler, halk ve Çevre Genel Müdürlüğü 
müşterek çalışmak mecburiyetindedir. 

Şehirlerin, bölgelere göre en az masraf ve yakıtla 
nasıl ısınacağı araştırılıp, ona göre inşaat izni ve ruh
satı verilmelidir. 

Sanayii afalklaırının çevıteyi ikıiıritetenemesti içtin gerek
li tedbirler alınmalıdır. 

Su, kanalizasyon, merkezî ısıtma altyapıları müş
terek çalışma sonuçlarına göre yapılmalı ve elektrik 
ile güneş enerjisinden istifade yolları aranmalıdır. 

tçme ve kullanma sularının yeterince ve temiz ola
rak teminine çalışılmalıdır. 

Deniz kirlenmesini önlemek için atıkların, mec
bur kalmadan denize verilmemesi; verilme mecburiye
ti varsa, akıntının olduğu kısımlara ve açıklara ve
rilmesi; 

J Hava kirliliğinin önlenmesi için çok süratli ağaç-
I landırmaya gidilmesi ve yeşil sahaların çoğaltılması; 

Üniversitelerin, araştırmalarını Çevre Genel Mü-
I dürlüğüne vermesi ve müşterek çalışmaya girmesi; 

Palyatif tedbirler yerine, gerçek çözüme götüre
cek tedbirler alınması, yatırımların hızlandırılması; 

Sadece Ankara'da değil, Ankara dışında da, kir
liliği olan şehirlerde çevre müdürlükleri açılması; 

Basın ve yayın organlarının konuya gerekli önemi 
I vermesi; 

Problemin gerçek çözümü için gereklidir kanaatin
deyim. 

Bizlerin ve gelecek nesillerin daha iyi bir çevrede 
maddî ve manevî pisliklerden arınmış olarak yaşa
masını diler, yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 

I Sayın milletvekilleri, programa göre çalışma süre-
I miz bitmek üzeredir. Bu sebeple, gündeme devam et

mek için saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

J Kapanma Saati : 12.55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanveMM Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Arif Ağaoghı (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük. iMilet Medıiainik 44 üncü Bdrî iımliiMi likıkıci Oturamımu açıyorum. 

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

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1984 Malt Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları {1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları: 361, 360, 381, 382) (Devam) 

B) ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1. —Çevre Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 

Bütçesi. 
BAŞKAN — Programımıza göre, Çevre Genel 

Müdürlüğü 1986 Yılı Bütçesi üzerkddk'i müzaıkerefc-
T& kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Şahsı adına, 'bütçenin aleyhinde konıuşmak üze

re Sayın Kemal Gökçom, buyurun efendim. 
MEHMET KEMAL OÜKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; yüksek mtaflıuımıllairı 
olduğu gibi, ülkemizde çevre sorunları, başlıca, ha
va kirlenmesi, demiz ve liç sularımızın kirlenmesi, su 
ürünleri potansiyel kayıpları, potansiyel ıtarım ara
zisinin heba edilmesi, toprak kMenımesi ve toprak 
erozyonu bölümlerinde toplanabilir. 

Konuşmıalanımda, insan sağlığı 'üLe ilgili, kirlenme 
gibi mevzuları dışta bırakarak, sadece doğal kay
naklara ağırlık vererek düşüncelerimizi arz etmek 
istiyorum. 

Bu konulara girmeden önce hemen belirtmeliyim 
ki, müsteşarlık düzeyinde kurulmuş olan çevre so-
(rruıriBarı teşkilatı, 'bu reorganıizasyon operasyonunda 
maalesef yanlış 'bir ameliyata kurban gitmiş ve ge
nel müdürlük düzeyine dndMmıişıtir. 

Astada, bu ıteşkilatın, bir devlet bakanağına bağ
lı olıarak kurulması da kanjımca yeteri] değildir. Bu 
ıteşkulatın tüm çevre sorunlarında başarıya ulaşması, 
özelikle üretim bakanlığı olan Tarım Orman ve 
Köyi$eri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, Kültür ve Turizm Batoanliğı ve Bayınıdırlık ve 
İskân Bakanlığı gibi bakanlıklar bünyesinde de bu 

teşkilatın icracı ünıitderiınlin, icracı birimlerinin de 
kurulmasıyla başarıya ulaşılması mümkündür. Nite
kim Japonya, diğer ülkelerden edindiği deneyimler
le, bunu bu şekilde ıteşkıilaıtlanduımak yoluyla başa
rıya ulaşmıştır. 

Sayın miıUetvefaMeri, burada gerekçemi de kısaca 
arz edeyim : 

Takdir buyuracağınız gibi, çevre somaları disip
linler arasıdır, meslekler arasıdır. Bu balkımdan, il
gili mesleklerin, ilgili birimlerin ve .ilgili, kuruluşla
rım entegral düzeyde çalışmadıkları.takdirde, bu teş
kilatın başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu iti
barla, üsiırallerıini saydığım bakanlıklar arasında ol
sun, merkezde öten, kimya mühendisliği, ziraat mü-
hendisilliği, orman mühendisliiıği, tabip, veteriner, 'ik
tisatçı ve çevre mühendisliği gibi çeşitli ihıüisas dal
larının bir araya gelerek, bir kompozisyonu yapıl-
ımak suretiyle teşkilat işletilir ve çalışma düzeni ve 
yönetmelikler de buna göre düzenlenir ise, bu teş
kilat gerçekten yaradı çalışmalar yapmaya başlaya
bilir. 

Bunun küçük bir örneği, yine reorganizasyonun 
kurbanı olan Su Ürünleri Genel Müdürlüğüdür. Bu 
ıtesfcilîaitın özel kanunu var, tüzüğü var. Çok yararlı ça
lışmaya başladığı bir sırada, tıpkı acemi bir dişçinin, 
çürük dıi'Ş yerine sağlam diş çekmesi gibi, teşkilat tama
men ortadan ıkaflidırılmış, eritimıişjtiir ve bugün çok başa
rılı işler yapmaya başlamış olan, gerek envaınıtar etüt
leri bakımlından iç sularda ve gerekse değerlendirme 
esaslarına uygun paket projeleri, prodüktif projele
ri lircaya koyma sarhasındayken, hizmetleri durdurul
muş ve teşkilat demlin arz ettiğim gibi, güçsüz bir 
düzeye indirgenmiştir. 

Bu teşkilat konusuna kısaca değindikten sonra, 
çevre sorunlarımızın, özelikle doğal kaynaklara da
yalı kategorileri üzeninde kısaca düşüncelerimi arz 
edeceğim. Bunlardan birincisi, potansiyel tarım ara-
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ziısfimıde olan kayıplar ve 'bumun bininci grup neden
leri de, 'atıklarla kMenıme. Ben. bu kürsüden dıatıa 
önce örnek olarak arz etrniıştim; Mustafa Kemal 
Paşa Çayı, Emet ve Aıtrıanos Çaylarının Apoîyonıt 
Gollüyle (ölübat Golüyle) bağlantısı ve Karaca'bey' 
de boğazdan Marmara'ya dökülmesi öyküsü vardı. 
Burada üzülerek belirtilmesi gereken bir nokta : 
Çevre sorunları teşkilatı 10 yıl önce fcunulmuş oi-
ımiasınıa nağmen, devlettin ellinde 'bulunan Tuınçbiilbk 
Garp linyitleri işletmesi, kolemıanit madeni, boraks 
işleme tesislerinin bu çaylara verdikleri biyolojik, 
kimyasal nitelikteki atıklar, Apoîyonıt Gölünde, bu
gün 'bir numaralı ihraç maddesi olan kerevit üretfİ-
ımıinıi kösteklemektedir. Bu ikinlıenmıe, miübaf'tan Man
yas'a sıçıtamıştır. Daha acısı; Mustafa Kemıal Paşa 
ve Karaca'bey Içelenimiın 20 ıbim hektarlık bininci sı
nıf toprakları da, teknisyenlerin tabiriyle, paramet
resi 50'ye varan, ağır madenleri, arsenik, boraks ve 
diğer sediment maddeleri ihtiva eden bu suların, bu 
camım, 'bininci ısnnıf topraklarda yapmaya başladığı 
tahribattu-. 

Nilüfer Çayından da, daha önce bahsetmiştim. 
Ayrıntıya girmeden burada şunu belirtmek işitenim 
ki, ©ursa Ovası bugün 40 bin hektar bininci sınıf 
araziden oluşmaktadır. 

Sayın mMetvekilieri, buradaki çarpılk kenifcleşımteyi 
hemen hemen hepiımliz biliyoruz. İBu Nilüfer Çayın
da DSÎ'n'in 10 kontrol istasyonunun yemlerine göre, 
'amsenıik de dalhil olduğu faalde, atık ımaddeler çeşidi 
-ağır madenler, yağlanla birlikte- 50'yi /buluyor. Ka
nalizasyona -sekiz deneden karışan bu sular, Bursa 
Ovasını dolaşan Nilüfer Çayı ile, zehirini, bu güze-
ılliım topraklara görünüyor, 

IBen, mesleğim ve yönıefiiciiliiğsiım bakımından, bei-
Iki tarıma ağırlık veriyor gibi gözüküyonsaım da ya
hut öyle düşünü^eblinse de, zannediyorum, bu ko
nuda ne kadar abartıma yapılırsa, o kadar yeridir; 
çünkü, dünyada bir santimetre kalınlığındaki top
rak (ifcdyüz üçyüz yılda oluşabiliyor; fakat, bizim 
tabrikaıtröierimizin, sıanayicierimıMn hafriyata güt
meden, o ıdüz yerlilerde kurdukları beton fabrliltoaûan, 
'betondan ormanları bu topınâlklBarı bir daha geriye 
dönülemez Ibir kayıpla Ikarşılaştırıyor, ıbu topraklar 
heba ediliyor. Heba olan ıbu topraklianın 'bugün için 
değil1; lamla, yarının kuşakları için, onların sosyoeko
nomik dünyaları için ne kadar büyük kayıp. olduğu
nu uzun uzadıya açıklamaya, zannediyorum ki gerek 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Gökçona, konuşmanız çok 
mu uzum efendim? 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA l(Devamla) — 
Hayır efendim, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim; za
manınızın dolmasınla iki dakika kaldı. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamia) — 
Bu konuda aleyhte konuşmak için geldim; fakat, za
manım bitmeden, Sayın Başkanın ükazı 'olduğuna gö
re, hemen örneklere geçeyim. 

Burada iki örnek vermek işitiyorum. Birincisi, bi
zim ülkeden-ve olumlu bir örnektir. Kişisel olanalk 
şu konuşmamda, İstanbul'da Haliç Projesini • uygula-
ımaya koyan belediye başkanına taikdıkfflenimi, şükran-
larımı sunmayı ıbir görev 'bilirim. (ANAP sına'lann-
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) K'knıin projesi olursa 
olsun, bürokraside devlet hizmetini uygulamak çok 
daha önemidir. Hatası olabilir; ama, iş yapmayan 
insan ihata da yapmaz. 

'Bir diğer örnek de, toprak erozyonudur. Bu ko
nuyu da uzun tuitmuştum, kısaltıyomm, 

BAŞKAN — Sayın Gökçona, süneniz 'bitmiiştir 
efendim, lütfen toparlayınız. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Peki efendim, toparlıyorum. 

Zannedayorum, çevre sorunları içerisinde bir de 
memleketimizin çok önemi çıkardan bakımından, 
erozyon konusu gündemdedir. 

'Bugün, uzmanlarımız, yılda 500 milyon ton "tap
mağımızın denizlere aktığım yalkınıaralk söyletmektedir-

, 1er. IBirieşmiş Milletlerde, Inak'ın bir rehabilitasyon 
projesinde eksper müşavir oliarak hizmet gördüğüm 
zaman, yetkilinin birisi 'bana demiştir ki, «Antik Tür
kiye'de şu toprak muhafaza teşkilatınız kurulsa da, 
bize, sularınızdan, özellikle Fırat'tan mil gelmese.» 

©izim 'bu korkunç sediimantasyoın ve nefoirieri-
mizin sularında gördüğümüz, o bullanıfchkla alkıp 
giden -tapmaklarımızı heba etme pahasına ihraç et
tiğimiz- toprakların rakamları ıbu kadar yüksektir. 
Erozyon konusuna gereğince ağırlık verilmedikçe, 
tüm çevre sorunlarının, 'bunun yanında hafif kalaca
ğı kanısındayımı; ama, izin verirseniz size çok kısa iki 
örnek arz etmek ıMyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökçora, sürenizi aştınız 
efendim. 

'MEHMET KEMAL GÖKÇORA {Devamla) — 
Müsaade ederseniz iki cümle (ile izah edeyim efen
dim. 
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iBunliaırdan (birinoiısıi; AET, topalaklarını, tanımda 
muhafaza edebilmek için bugün primi veriyor, süb
vansiyon yapıyor; bunu dilkikatıkiize arz edeıriım.. Sa
yın Çakıroğuları 'ile beraber gezdiğimiz zaman dıa 
bu husus bize söylendi. KemdMerine prim veriiyor; 
çünkü, 'taranın tefenolojiye uygun olarak . yapimasr 
demek, çevre soruntorınıa kıaırşı -özellikle doğada- bü
yük ıhar tedbir alımıalk demektir. 

İkincisi; Bugün Amenika, IDünya ©iybtlojd Araş-
tıırtmıa Enstitüsünün en değerdi elemanlarını, Nevada 
çöleırinde dalhıi çakştıraırtalk,' «Acaıba topraikl'arımda 
neleri: üretebffinitm; bitki önlüsünü nasıl' saptayabi
lirim; ıtopralkıliarınıı masıl muhafaza edebiirim?» diye 
düşünüyor ve bunumla da yetinmiyor, ayrıca, elinde 
rezerv aırazii tuıtuyor. 

'BAŞKAN — Sayın Gökçoria, lütfen 'bitirin efen
dim. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (OevamTik) — 
Bitiriyorum; son cümlemi ınaz ediyorum Sayın Baş-
iklan. 

'Bilıim adanılan şöyle diyorlar : «Uygarlığın de
vamı, toprakların verimilli kulanimaısınıa bağlıdır.» 
Bizim, topraklarımızı Ikoruımiamız; çevre sorunların
da topralMarı korumak için alacağımız tedbirler, va
tanımızı Ikorumalklıa eşdeğerdıir. 

Saygılar ısunarım, teşelklkür ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN —r' Teşekkür edariım Sayın Gökçona. 
Hükümet adtna Sayın Bakam, buyurun efendim. 
DEVUET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Çevre Genel Müdürlüğünün 1986 yılı bütçesiyle il
gili olarak grupları ve şahısları adına söz alıp, de
ğerli tenkitlerinden istifade ettiğimiz arkadaşlarımıza, 
bize sağladıkları katkı için teşekkür ederek sözlerime 
başlıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın 56 ncı 
maddesinde, «Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşla
rın ödevidir» denilmektedir. Denilebilir ki, ülkemiz
de gerçek manada çevre hukukunun temeli, 1982 
Anayasamızın bu maddesiyle atılmıştır. 1983 yılında 
yürürlüğe giren, 2872 sayılı Çevre Kanunu da bu 
temel üzerine bina edilmiştir. Biiahara yapılan dü
zenlemeyle, 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle, Çevre Genel Müdürlüğü teşkilatı ve görevleri 
belirtilmiştir. 

Bütün hukukî ve idarî düzenlemeler, bir ülkede 
yaşayan vatandaşların refah ve huzurunu temin için 

devletçe alınmasına ihtiyaç duyulan tedbirleri yerine 
getirmek amacıyla gerçekleştirilir. Çevre konuların
da da yapılan hukukî ve idarî düzenlemelerin gerek
çesi budur; ancak, bir ülkedeki vatandaşların refah 
ve huzurunun temininde bu çeşit idarî düzenlemeler 
gerekli olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir; 
aslolan, bu hukukî ve idarî temele dayalı olarak ya
pılan icraatın neler olduğudur ve her icraatın arka
sında da belli bir politika yer alır. 

Bizim çevre politikamıza gelince : Biz, ülkemizde 
mevcut olan çevre meselelerinin çözümünü, ekono
mik kalkınma hedeflerimiz içinde mütalaa etmekte
yiz; dolayısıyla çevre korunması yönünde alınacak 
tedbirlerin, ekonomik kalkınma hedefleriyle ters düş
memesine, çevre korunmasının, ekonomik gelişmeyi 
engelleyici değil, yol gösterici olmasına dikkat et
mekteyiz. Bugün bütün dünyada çevre meselelerine 
bakış ve meselelerin ele alınış biçimi de bu istika
mettedir. Artık çevre kirliliğine, sanayileşmenin mut
lak ve katlanılması gerekerr zarurî bir neticesi ola
rak 'bakılnıamaktadır. Çevrenin korunması yönünde 
gerekli tedbirlerin alınması halinde, çevre kalitesi bo
zulmadan da sanayileşmenin mümkün olacağı anla
yışına varılmıştır; bizim inancımız da budur. Çevre 
kirliliği artık sanayileşen ülkelerin kaderi1 değildir; 
yeter ki, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevre 
kirliliğiyle mücadele için gerekli tedbirler zamanın
da alınabilsin. 

Dünyada bu konuda gelişen teknoloji, çevre kir
liliğinin önlenmesi, çevre korunması yönünde bizi 
yeterince teçhiz edebilmektedir. Çevre teknolojisi, 
son yıllarda gösterdiği hızlı gelişmeyle, kirliliğin ön
lenmesine büyük ilerlemeler sağlamıştır. Ülkemizin 
şansı, bizde kirlilik sanayileşmiş ülkelerden daha geç 
karşımıza çıktığı için, bu iyi ve ileri teknolojileri kul
lanma avantajına sahip oluşumuzdur. 

Bizim için bu konuda önemli olan bir başka hu
sus da, geri kazanma teknolojisidir. Bu teknolojiyi 
süratle geliştirerek, kullanımını yaygınlaştırarak, hem 
çevre kirliliği yaratan maddelerin çevreye karışma
sını engellemiş, hem de kaynaklarımızı ve dövizimizi 
yeniden değerlendirmiş oluruz. Bu ise, ülkede hu tek
nolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, çevre kirli
liğinin önlenmesi yanında, yeni yatırım alanları ve 
istihdam imkânlarını da sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, insana verdiğimiz değer, hiç 
şüphesiz, maddî olarak ölçülemez. Bu açıdan, vatan
daşımızın sağlık ve refahında sağladığımız her geliş
menin bizce çok büyük önemi ve anlamı vardır. Bu-
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nu temin edecek her türlü tedibin almak bizlerin gö
revidir ve bu azimle çalışmaktayız. Çevre meselesi
nin hafine de bu yönde bakıyoruz. 

Çevre konulan çok çeşitli olup, icraat alanı da 
o nispette geniştir. Bu alan içinde, çeşitli bakanlık, 
kamu kuruluşları ve mahallî idareler görev almış 
bulunmaktadır. Tüm bu kuruluşların faaliyetleri için
de çevre korunmasının çeşitli yönleri de yer almak
tadır. 

Çevre ile ilgili faaliyetleri yürüten kuruluşlar ara
sında koordinasyonun sağlanması, Başbakanlık Çev
re Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ge
nel müdürlük, icracı kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamakta, kuruluşları yönlendir
mektedir. Ayrıca, koordinasyon görevi yanında, 
çevre konularında ihtiyaç duyulan bilimsel ve tek
nik çalışmaları bizzat yürütmekte, yürütülmesini te
min etmekte, araştırma projeleri gerçekleştirmeye ça
lışmaktadır. Çevre Genel Müdürlüğü, bu faaliyetle
rinin yanında, 2872 sayılı Kanunun getirdiği çevre 
mevzuatının tamamlanması çalışmalarını da sürdür
mektedir. Bu kanunda öngörülen yönetmeliklerin ha
zırlanması sön safihasına gelmiş, mart ayı sonuna 
kadar gerekli bütün yönetmelikler yayınlanmış ola
caktır. 

Çevre Kanununun 19 uncu maddesine göre ha
zırlanan ve Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren 
Çevre Kirliliğini önleme Fonu Yönetmeliği, bu yol
da atılmış en önemli adımdır. Başta, çevre kirliliği
nin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi amaçlı ya
tırımlara verilecek krediler olmak üzere, çevre ko
rumasına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinin 
finansmanında kullanılacak olan bu fonun teşkilini 
'temin eden yönetmelik, Çevre Kanununda yer alan 
diğer hususların gerçekleştirilmesi açısından da bü
yük önem taşımaktadır. 

'Fonun gelirleri, kara, deniz ve hava taşıtları için 
'belirlenmiş katılma payları ile, genel müdürlük büt
çesine her yıl konulan paylardan; Çevre Kanununa 
göre tahsil edilecek cezalardan; fondan verilecek kre
dilerin faizlerinden ve yapılacak her türlü bağış ve 
yardımlardan teşekkül etmektedir. Bu fona bugünkü 
durumuyla, son yapılan protokollerle yılda 6 milyar 
civarında bir para geleceği tahmin edilmektedir. Bun
dan sonra, cezaî müeyyidelerin, özellikle deniz kir
lenmesinde, su kirlenmesinde, daha da ciddî ve ulus
lararası piyasada anlamı olan bir orana çıkarılma
sıyla, biz, önümüzdeki yıllarda bu gelirin 10 mil
yarı aşacağını tahmin ediyoruz. 

'Sayın milletvekilleri, çevre meselesinin önemli 
özelliklerinden birisi de disiplinler arası bir konu olu
şudur. Çevre meselelerinin çözümü yönündeki faa
liyetler, disiplinler arası ilmî ve teknik çalışmalara 
ihtiyaç göstermektedir. Başbakanlık Çevre Genel Mü
dürlüğünce bu tür çalışmalara büyük önem ve ağır
lık verilmekte; üniversiteler ve araştırma kuruluşları 
eliyle yürütülen projelerden başka, genel müdürlük, 
kendi bünyesi içinde de araştırma projeleri gerçek
leştirmektedir. Bu araştırmalardan elde edilen so
nuçlar, genel müdürlükçe, çevre ile ilgili icracı kuru
luşlar arasında koordinasyonun sağlanmasında ve 
faaliyetlerin yönlendirilmesinde değerlendiri'lmektedir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, 
Türkiye'de çevre konusu, oldukça yeni olmasına 
rağmen, bunun gündeme gelmesi de, Ankara'nın ha
va kirliliği ile olmuştur ve hâlâ da bazen veya ba
zıları tarafından kış sezonunda veya ısınma mevsi
minde, Ankara'nın havası kirlendiği zaman, çevre 
meselesi gündeme getirilir. Herkes bu konuda bil
diğini veya nelerin yapılması gerektiğini söyler; ama 
sonuçta, bugünlerde görüldüğü gibi, özellikle iklim 
şartları ve sis gibi problemler de gündeme geldiğin
de, hadisenin boyutu, gerçekten insan sağlığına za
rar verecek düzeye gelmiş olur. 

1983 yılından itibaren, özellikle Çevre Kanunu 
çıktıktan sonra, 1983 yılında Ekonomik Kurulda bu 
konuda bazı tedbirler alınmıştır; bu tedbirlerin ol
dukça da fay"dası olmuş'tur. Tedbirler, bilindiği gibi, 
mevcut ısınıma kaynaklarımızdan, özellikle kömürün, 
kükürdü düşük, kül oranı düşük, az duman çıkara
nını, eldeki mevcut kaynaklara göre Ankara'ya tah
sis etmek; kok kömüründe sübvansiyonlar sağlaya
rak, yine Ankara'ya vermek ve nihayet... 

ARSAN SAVAŞ ARPACIÖÖLU (Amasya) — 
Fuel oit kullananlar ne olacak? Bu adalet mi? Ona 
niye sübvansiyon yapmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu, lütfen efendim. 
Sonra, sual olarak sorarsınız efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVO (De
vamla) — Simdi Ankara'da yakıt bakımından son 
geldiğimiz durum nedir, onu ifade edeyim. Ankara' 
da kaloriferli binalarda 550 bin ton T8/50 Tunçbilek 
ilave (yıkanmış linyit) ve yine Ankara'da sobalı bi
nalarda 550 bin ton krible (elenmiş linyit) yakılmak
tadır. Ayrıca, yine başka bir kaynak olan, Göynük' 
ten temin edilmesi öngörülen 200 bin ton kömür 
de yine, sobalı binalara tahsis ediliyor. Dolayısıyla, 
Ankara için 550 bin ton, kaloriferli binalara ve 750 
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bin ton da sobalı binalar için kömür öngörüldüğüne 
göre, 1 milyon 300 bin ton linyit veriliyor. Ayrıca, 
geçen sene 110 bin ton kok verilm'işken, bu sene hü
kümetimiz tarafından 50 bin ton daha ilavesiyle 
160 bin ton da kök tahsisi yanında, bir de TKİ Ku
rumunun 10 bin ton briket kömürü Ankara'ya tah
sis edilmektedir. 

'Fuel oil ifade edildi... Fuel oil de, şu anki ra
kamlara göre, 130-140 bin ton civarında kullanıl-
maktaidır. Yani Ankara'da toplam linyit değerini 
alırsak, 1,5 milyon tonun üzerinde linyite dayalı bir 
ısınma yapılmaktadır. Bu durumda, gayet tabiî, özel
likle Mim şarlan elvermediği zaman, linyit kömü
rü haVa kirliliğini artırmakta veya artına sebepler. 
meydana getirmektedir. Dolayısıyla, Ankara için me
sele bellidir*: Kaliteli yakıtı Ankara'ya verirseniz, 
coğrafik şartlar ve şehrin bulunduğu yerleşim alanı 
veya geçmişten bugüne kadar şehirleşmedeki düzen
sizlik veya öngörülen yeşil alanlar olmadan yapılmış 
bir şehirleşme olması yüzünden, nispî bir temizlik 
sağlayabiliriz; ama 40 yıl'da meydana gelen bir kir
liliği de, eğer siz bu kaliteli yakıtı temin edemezse-
niz, anında veremezseniz -ki, onun belli şartları, belli 
teknik değişiklikleri lazımdır- istenilen ölçüde temiz
lemeniz mümkün değildir. 

Dolayısıyla Sayın Başbakanımız da birkaç defa 
basın mensuplarına ve kamuoyuna ilan etti; biz, Sov
yetler Birliğinden alınması Öngörülen doğal gazı, özel
likle Gemlik'ten, sırf Ankara'nın hava kirliliğine 
mani olmak, temiz bir kış veya temiz bir atmosfer 
temin etmek ve Ankara'da yaşayanlara sağlıklı tene-
fü's sağlamak için, getirmeyi planlamış bulunuyoruz. 
Talhmlin ediyoruz ki, inşallah çalışmalar zamanında 
ve bugüne kadar her konuda olduğu gibi ve ele 
aldığımız konulardaki hızlı gelişmelere paralel olur
sa, 1988 başında Ankara'ya doğal gaz gelecek. 

Doğal gaz gelince ne olacak? Doğal gaz gelince, 
biraz evvel ifade ettiğim 550 bin ton linyit kullanan 
kaloriferli binalar ve 130-140 belki 150 bin ton fuel- • 
oil kullanan binaların tamamı, öncelikle bu doğal 
gaz tarafından ısıtılmış olacak ve bunun bugün mey
dana getirdiği kirlilik de Orta'dan kalkacaktır; fakat, 
mesele gayet tabiî, bununla da bitmez. Mesele, kışın 
evini sobayla veya kaloriferle ısıtan her vatandaşa 
kaliteli yakıt vermektir. 1984 yılında Japon Uluslara
rası İşbirliği Teşkilatıyla, hükümetimiz arasında ya
pılan temaslar sonucunda, bu kuruluşun, ülkemize I 
hibe yardımı 1 milyon doları aşmıştır. Bu'yapılan 
yardım konusunda bir sonuca varılmıştır; yerli kay- | 

naklarımıza dayalı kömürlerden havaya kükürt di-
öksit vermeden, kaliteli yakıt elde edebilir miyiz? 
'Bu konu geçen gün zannediyorum televizyonda da il
gili arkadaşlar tarafından açıklandı. Burada yapıla
bilecek iş, bizim Tunçb'ilek veya başka bir linyit kö
mürümüzden, kalorifer kazanları için özel biyokö-
mür elde etmektir. Gayemiz, bugün kullanılan soba
lardan daha ucuza mal edilebilecek bir sobada, ran-
taibl bir şekilde yakılalbilecek briket dedikleri özel bir 
kömürü üretmektir. Bunlar, yüzde 85'e kadar varan 
kükürt azalması meydana getiren proseslerdir. Bu 
bilgileri, bu hafta içinde bize nihaî rapor olarak ver
mişlerdir. Bundan sonraki karar, ilgili mercilerle, hü
kümetimize aittir. Yani doğal gaz geldikten sonra da, 
diğer ulaşılamayacak yerlerdeki vatandaşımıza kali
teli kömür verelbilmek için alternatifleri ele alıyoruz. 

Biraz evvel Sayın Sağlar, «Jeotermal kaynak en 
iyi kaynaktır» diye ifade ettiler. 

(Biz, buna itiraz etmiyoruz. Şu anda da zaten Kı
zılcahamam'da, MTA'nın bu konudaki çalışmaları 
devam ediyor; 400 metreye inilmiş; şu ana kadar 
müspet bir sonuç yok; 1 500 metreye kadar inilme
ye devam edilecektir. Eğer jeotermal kaynak bulu
nur da, Ankara'yı ısitabilirsek, herhalde biz de ta 
Gemlik'ten Ankara'ya kadar doğal gazı getirme mas
raf ve zahmetine ve hatta biraz da vatandaşın kül
fetine katlanmayız. Bu da bir alternatiftir; hatta, bu 
kararları verirken, bize yardımcı olaoak rezerv varsa 
bunu ele almak için de, o yöndeki çalışmaların ya
pılmasına en hızlı bir şekilde gayret sarf ediyoruz. 

DURMÖŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Samimî 
iseniz size teşekkür etmek gerekir sayın bakan. 

fDBVLET BAKAM AHMET KARAEVLl (De
vamla) — §unu da ifade ediyorum : Doğal gaz gel
diği zaman, ısınmanın maliyeti meselesi de var. Fi
yatlar daha kesin alarak belli olmamasına rağmen, 
sadece kalorifik değerler üzerinden gidersek, 1 000 
metreküp doğal gaz, eşittir 1 ton fuel-oil ve aşağı 
yukarı da 1 000 metreküp doğal gaz 2,5 ton linyite 
eşittir. 

Yatırım gerçekleşmeleri ve gelecek doğal gazın 
bize maliyetine göre, bugün kabaca söylenebilecek 
rakam, fuel-oirden daha ucuza ısınma imkânı ola
bileceğini göstermektedir. 

Bugün çok konuşulan bir kireç konusu var. As
lında, kireç konusu yeni bir konu değil; ama Tür-
kiyeMe bu konuyu ele alabilmek için de, bizim eli
mizde sağlam veriler olması lazım. Neden bunu uy
guluyoruz?1 
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Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatıyla bu çalış
malar yapılırken biz dedik ki, evet, uzun vadeli çö
zümler bekliyoruz; ama bu arada da bizim yapabi
leceğimiz hiç mi bir şey yok? Yapılan araştırmalar, 
bizim oraya gittiğimizde, onların buraya geldiğinde, 
bizim kullandığımız linyite dayalı araştırmalar, so
balarda yakılan kömüre eğer yüzde 3 oranında ki
reç katılırsa, sobalarda meydana gelen 700-900 de
recedeki yanımadan dolayı kirecin kalsiyum hidrok-
s'i'ti ile kükürt dioksi'tln birleşmesinden kalsiyum sül
fat meydana gelmekte ve külle tutulabilmektedir; 
bu da, emisyon itibariyle, yüzde 5019c kükürtdiok-
sit azalması sağlamaktadır. Biz, bu sene, bu ara ra
por elimize gelir gelmez, derhal belediye ile temasa 
'geçtik ve uygulamaya başladık. Şu an için linyite 
kireç katılmamasının cezaî bir (müeyyidesi yok; ama 
özellikle eğitim ve anlatma yoluyla bunu halledebi
liriz; çünkü, bundan dolayı vatandaşa ek yük gel
memektedir. Bu meydana gelen yanmadaki reaksi
yon, isi alan reaksiyon değil, ısı veren bir reaksiyon
dur. Dolayısıyla, yüzde 3 kireç kattığınız zaman, kö
mürü de yüzde 3 az yakacaksınız, hatta meydana 
gelen, egzotermik b'ir reaksiyon olduğu için de, ısıyı 
'fazlada elde edeceğiniz için, belki de kömürde tasar
ruf sağlayacaksınız. Bu bakımdan, işin ekonomik 
boyuttu budur. 

'Bumu uygulatmak için belediye gerekli tedbirleri 
almakta ve faaliyet göstermektedir. Bu yıl vatanda-
şnmızın alışkanlığının daha fazla artarak, gelecek yıl 
için bunun bir ara çözüm olarak faydalı olacağı is
pat edilmiş; bu konuda da zaten birçok ilgili kuru
luş olumlu görüş bildirmiş bulunmaktadır. 

IŞimdi sonuca gelelim : 1980 yılından itibaren An
kara'deki yıllık ortalama hava kirliliği nettir? Yal
nız, şunu da ifade edeyim; şimdi bir metreküp ha
vada 150 mikrogram kükürtdiok'sit olduğuna dair 
bir rakam veriliyor. Bu rakam, Dünya. Sağlık Teşki
latı tarafından en üst limit diye verllknektedir. Mese
la şudur : Bu 150 mikrogram rakamı, 365 günün 
ortalamasıdır. Yoksa, bir günde 150 rakamına çıktı, 
«Tamam, Ankara'da hayat bitti» gibi bir yanlış an
lama olmasın. Gayet tabiî, 150 nispeti iyi bir rakam 
değildir veya kükürtdioksitin olması hiç iyi bir şey 
değildir; ama hadiseyi de gerçek boyutuyla ve haki
katen ilmî gerçeğiyle ele almamız lazım. 

eütSEYfN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
bakanım, olur mu? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Evet, böyledir. Bu 150 rakamı, 365 günün 
ortalamasıdır. Eğer bunun üzerine çıkıyorsa... 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım, lütfen. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Ben şimdi, rakamları ifade ediyorum. 
1980 yılında Ankara'daki kükürtdibksit ortalaması 
207; 1981 yılında 219; 1982 yılında 257, 1983 yılın
da 154; 1984 yılında 140 olmuş. 

M, TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, 1979 yılında ne olmuş? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De-
.vamla) — Onun cevabı verildi Sayın Bayezit. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit, lütfen efen
dim, onu sual olarak sorabilirsiniz. 

HSMET TURHANG1L (Manisa) — Hangi yılın 
ortallamaları? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Bunlar 365 günün ortalamasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam edin 
efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Pardon, ekim, nisan ayları ortalamaları
dır. Tabiî, yıllık ortalamalar daha düşüktür. 

Yalnız şunu «Söyleyeyim : Yaz aylarında da An
kara'da özellikle, motorlu vasıtaların, belli kuruluş-
laraı... 

HİLMll NALBANTOĞLU (Erzurum) — Egzost 
'gazları ne oluyor? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (De
vamla) — Hem egzost gazları hem de o kuruluşla
rın kullandıkları yakıtlardan, kömür olsun, fuel o il 
olsun; havadaki kükürtdioksit oranı 75 rakamının al
tına pek düşmemektedir; onu da ifade ediyorum. 

Biz, hiçbir şeyi saklamadan söylüyoruz. Vaka or
tada... Biz buna eğer gerçekleri görerek el atamaz
sak, o zaman yine, bugüne kadar olduğu gibi, laf 
üretmiş oluruz; onu demek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir de, özellikle istanbul, 
İzmit, izmir, Sakarya gibi, hızlı şehirleşme ve sana
yileşmenin olduğu yerlerde, su kirlenmesi yönünden, 
bugüne kadar maalesef hiçbir şey yapılamamıştır; 
fakat biraz evvel ilgili konuşmacıların da ifade et
tikleri gibi, özellikle istanbul'da, bugüne kadar, belki 
planlanmış, projelendirilmiş, ona hiçbir şey demi
yoruz biz; ama esas itibariyle uygulamaya konul-
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mamış işler, 1984 yılının mart'ından itibaren İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ele alınmış. As
lında bunun adı belki kamuoyunda «Haliç projesi» 
olarak geçmektedir; ama Haliç Projesi işin bir tara
fıdır. Belki kamuoyunun çok dikkatini çeken, yüz
yıllardır veya yüzyıl evvel çok temiz olduğu halde, 
bugüne kadar bir türlü temizlenemediği için, orada 
yapılanlar dikkat çekmektedir; fakat esas itibariyle, 
İstanbul'da belirlenen 14 havzada, sahillere paralel 
kuşaklama kollektörleriyle inşa edilecek Küçükçek-
mece ve Tuzla'da tam arıtma, Yenikapı ve Kadı
köy'de birinci kadamede ön arıtma, ikinci kade
mede tam arıtma, Boğaz ve Adalarda ise, ön arıt
ma tesisleriyle arıtıldıktan sonra, derin deniz de-
şarjlarıyla Marmajja ve BoğazMa 40 ila 60 metre 
derinlikte alt akıntılarla verilecek olan bu atıkların 
temizliği veya toplanması meselesi. 

Ana ve toplayıcı kanallarla, sokak kanallarının 
inşasına 1984 yılından itibaren başlanmış bulun
makta, yapılan planlamayla İstanbul'da 1985 yılında 
bu konuda 20 milyar lira, 1986 yılında 60 milyar 
lira, 1987 yılında 70 milyar lira, 1988 yılında 75 
milyar lira olmak üzere, toplam 225 milyar Türk 
Liralık yatırımla, 1988 yılı sonunda birinci kademe 
inşaatların tamamı bitirilmiş olacaktır. Buna - söy
lediğim gibi - Haliç'te yapılan yatırımların mali
yeti, Anadolu yakasında, Boğazda veya Marmara 
Denizinde yapılan yatırımların maliyeti dahil değil
dir. 

Biliyorsunuz, yıllardır konuşulan bir mesele var
dır. Yine her iktidar veya her icra görevi olan he
yet, buna el atmak istemiş; ama gerçekleştirememiş: 
Kazlıçeşmedeki dericilerin durumu, İşte, geçen gün 
temeli atıldı. Bir yıl içinde o bölgeden de o deri 
sanayiinin taşınması sağlanarak, o bölgedeki kirlili
ğe de son verilecek. Bunun da, yatırım bittiğinde, 
aşağı yukarı tutarı 25 milyar Türk Lirası civarında 
olacaktır. 

Ayrıca, İstanbul'da özellikle çok yağışlı günlerde, 
basına, TRT'ye, kamuoyuna yansıyan, DSİ tara
fından yapılması öngörülen 40 adet, yaklaşık 85 mil
yar Türk Lira yatırımla düzenlenmesi öngörülen 
sokak kanalı ve derelerin anatoplayıcılarının inşaatı 
meselesi ki, buna 1982 Eylül'ünden itibaren başlanıl
mış, bugüne kadar ancak 2 dere kapatılabilmiştir. 
Bunun da bugüne kadar yapılan kısmının bedeli 10 
milyar olmasına rağmen, ifade ettiğim gibi, tamamı 
için 85 milyar liralık bir yatırım öngörülmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız uzun 
mü efendim? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (De-
vemla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müddetiniz, 5-6 dakika kalmıştır, 
ona göre toparlayınız. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (De
vamla) — Bir de izmit Körfezi meselesi var. iz
mit Körfezi ile ilgili çalışmalar geçmiş yıllarda 
söylenmiş; fakat özetlersek, izmit Körfezinde, sanayi 
kuruluşlarının atıklarıyla, evsaf atıklar meselesi var. 
Burada birçok alt proje hazırlanmış; fakat, konu, 
dönüyor dolaşıyor; evvela İzmit'in içme suyu prob
lemi vardır, bunu sağlamamız gerekiyor; yani Yu-
vacık Barajıdır adı. Diğeri de, körfezde meydana 
gelen kirlilik, artık, o bölgedeki suyun, bir deniz su
yu değil, bir bataklık haline gelmesine sebep olmuş, 
deniz hareketliliği ortadan kalkmıştır. O bakımdan, 
o körfezin uç kısmında fuar alanının devamı şek
linde'bir dolguyla denizin derinliği veya hareketliliği 
sağlanıp, oranın dolgu meselesinin halledilmesi ge
rekmektedir. Bir de, dediğim gibi, istanbul'daki gibi, 
yine izmit Körfezinde de bir kuşaklama kanalıyla, 
bir kanalizasyon meselesinin çözümü gerekmekte
dir. Bunlardan kanalizasyon yatırımı, başlamış; 
dolgu meselesinin ihalesi yapılmış, daha büyütül
mesi için çalışılmakta. 27 anasanayi kuruluşunun 
15*ine yakınının arıtma tesisi yaptırılmış; 11'i bu 
yıl bitecek ve diğer yapmayanları da, kamu kuru
luşları da dahil olsa, kapatmaya kadar varacak ce
zaî müeyyideler uygulanmak suretiyle bunların da 
arıtma tesislerini yapması sağlanmaya çalışılmakta
dır. 

Yuvacık Barajı için bu sene ilgili fonlardan da 
aktarma yaparak, biz bu içme suyunun bir an evvel 
İzmit'e verilmesini temin ediyoruz. Ayrıca, üç büyük 
şehrimizin sulama meseleleri de, bu çevre sağlığı 
veya insana verdiğimiz önem çerçevesinde ele alın
maktadır. (ANAP sıralarından «Bravo Sayın Bakan» 
sesleri, alkışlar 

Belki kamuoyuna fazla yansımayan; ama haki
katen, anakent belediyesi tarafından da, bu gibi 
çevre sağlığı, çevre korunması ve meydana gelmiş 
su kirliliği konusunda büyük projelerin başlatıldığı 
bir yerde izmir Körfezidir. Proje, 1983 yılında 
başlamıştır. Bu proje, Narlıdere - Inciraltı bölgesin
den başlayarak, bütün körfezi dolaşıp, Büyük Çiğli 
ötesinde kurulacak bir kentsel arıtma tesisi ile son 
bulacaktır. Projenin maliyeti 100 milyar Türk Lirası-
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dır. Ayrıca, orta körfezden itibaren dış körfeze doğ
ru kıyı kullanım çizgisinin yeniden ihdas edilmesiyle 
amaçlanan, çok sığ olan kıyıda bir duvar tesisi yar
dımıyla körfez içinden taranacak dip çamurlarının 
duvar arkasına basılması ve çeşitli kullanımlar için 
arazi kazanılması da bir diğer anaprojedir. 

İzmir Limanında gemi sintine arıtılması için bir 
arıtma tesisi kurulmuştur. Liman girişinde sintine. 
suyunun bir önceki limanda boşaltıldığını belgeleme
yen gemilere ağır cezalar uygulanmaktadır, uygula
nacaktır. Aynı konuda biz, Ulaştırma Bakanlığımı
zın istanbul ve Antalya'da bu tip, gemi sintine sula
rının arıtılması için yaptığı tesisleri de, çevre sağ
lığı bakımından önemli birer yatırım olarak ifade 
ediyoruz. 

Netice itibariyle: Körfezin kirliliğine sebep olan 
kuruluşlarda arıtma tesislerini kurdurmak veya on
ları da başka bir bölgeye taşımak şekliyle, yine alt
yapı yatırımı olarak ve ayrıca İzmir Belediyesi çöp
lerin değerlendirilmesi bakımından da bir gübre fab
rikasının 1987 yılının sonuna kadar bitirilmesi konu
sunda faaliyet göstermektedir. İzmir Körfezinin ve
ya İzmir'deki kirliliğin önlenmesi için de, kaba bir 
hesapla, 200 milyarlık bir yatırım yapılmaktadır ve 
yapılacaktır. Şunu ifade edeyim ki, hükümet olarak 
bizim mahallî idarelere sağladığımız imkân eskiye 
oranla üç-dört katma ulaşmıştır ve bunun büyük kıs
mı çevre sağlığına gitmektedir. Dolayısıyla, bir be
lediyenin bugün çöpü zamanında alması, güzel bir 
park veya yeşil alan yapması bile çevre sağlığı ile ilgili 
meselelerdir. Kaldıki, içme suyuna hiçbir belediye 
farkı gözetmeksizin; özellikle yeri olduğu için ifade 
etmek istiyorum... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çevre Genel Mü
dürlüğü ile ne ilgisi var; mahallî idarelerde anlatır
sınız bunu. «İcraatın İçinden İki» mi bu Sayın Ba
kan? (Gülüşmeler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Efendim bunların koordinasyonu meselesi 
var; daha önce de ifade ettim. 

Sakarya'ya geliyorum efendim... Sakarya'da bu
gün Sapanca Gölünün ve onun ayağı olan Çark De
resinin durumu hiç de iç açıcı değildir. Sapanca bugün 
sanayi kuruluşlarına su temin ederken, çevredeki 
küçük belediyelerin de su ihtiyacını karşılamaktadır. 
Uzun vadede istanbul ve çevresindeki yerleşim yer
lerine dahi bu kaynaktan su temin edilebilecektir. 
Bu bakımdan, Sapanca Gölümüzün de çok iyi ko
runması gerekmektedir. 

Bugün İller Bankası meseleyi ele almıştır. Sa
panca Gölünü çevreleyecek 70 kilometre uzunluğun
daki bir anakolektöre, Arifiye ve Sapanca Belediye
leri atıklarını ve Sakarya merkezinden gelecek evsel 
ve sanayi atıklarını da arıttıracak büyük bir arıtma 
tesisi, bu arıtılmış atıkları Çark Deresine verecektir. 
Bölgedeki sanayi kuruluşları da, eğer uygunsa toplu 
olarak, değilse tek tek arıtma tesislerini kuracaklar
dır. 1986 yılında bu işin ihalesini yapacak duruma 
geleceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Bunlar anameselelerdir; ama bu demek 
değildir ki, Türkiye'nin diğer yerlerinde çevre kir
lenmesi yoktur; elbette vardır. "Çevreyle ilgili bir 
bakan olarak, mahallî idarelerimizin bu konuda geç
mişle kıyaslanmayacak oranda hızlı bir altyapı faa
liyetine geçmesi, bizi ancak memnun eder. Bu ba
kımdan, Çevre Genel Müdürlüğünü değerlendirir
ken, gerek teşkilat ve gerekse bütçe olarak, bu ko
nuyu göz önünde bulundurmakta fayda olduğunu 
zannediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çevre Genel Mü
dürlüğünü anlatın Sayın Bakan; o müdürlük ne 
yapıyor? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (De
vamla) — Bu kanun hükmündeki kararnamenin son 
hazırlıkları yapılmıştır. Meclisimize gönderilecek ve 
yüce kurulunuzca kabul edilirse, kanunlaşacaktır. O 
kanun görüşülürken, arkadaşlarımızın burada söyle
diklerinden istifade edeceğimizi tekrar ifade etmek 
istiyorum. Çevre Genel Müdürlüğünün bugünkü 
statüsünde değişiklik yapılması gereken hususlar var
sa, kendilerine, bunu yapmaya hazır olduğumuzu 
ifade ediyorum. 

Tekrar şunu ifade «diyorum: Çevre meselesine 
biz her konuda olduğu gibi, hassasiyetle ve iknî 
gerçeklerle yaklaşıyoruz. Bu konuda yatırım yapan 
bakanlık, kamu kuruluşu ve mahallî idarelerin hep
sine teşekkür ederken, doğru ve iyi çalışmalarında 
kendilerine, ilgili koordinasyon genel müdürlüğü 
olarak, yardımcı olacağımızı ifade ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen ayrılmayın 
efendim; sorular var. 

Soru sormak isteyen Sayın milletvekillerinin isim
lerini okuyorum efendim; eksik olan varsa tamam
larız. 
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Sayın Sağlar, Sayın özgenç, Sayın Sağesen, Sayın 
Üner, Saıyın NaHbanıtoğlu, Saıyın Oısmanlıoğkı, Sap 
yın, Arpacıoğlu, iSayın Arıkan, Sayın Türfaanıgil, Sa
yın Taşdeırnir, Sayın Emirlbayer, ve Sayını Urajl. 

İsim yazma, işlemli bitmiştir,. 
Saıyın Sağlar, İçtüzük gereği olarak, sorunuzun 

kısa ve gerekçesiz olmasını iısıtlirtham edeceğim,-
'Buyurun ef endlim. 
DURMUŞ FİKRl SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kanım, öncelikle, kayda, değer bir değişiklik oldu
ğunu gözledik; sayın balkana <bu iyi yaklaşımından 
dlolayı teşekkür etmek isteriim. 

1. İçel'e bağlı Taşucu Kasabasında, SEKA Fab
rikacı vardır ve Sayın Barbakan bu falbrikayı ikinci 
kez açmıştı; ancak, buradaki arıtma tesirlerinin, ilk 
projesine uygun olmadığı gözlenmiştir,; çünıkü, çı
kardığı kıoku ve atıMarıyla salbilttir, bu. Acaba bu 
konuda herhangıi blir inceleme yapılmakta mıdır? 

2. Mersin'in merkezinde kurulu Akideniz Güib-
re Fabrikası vardır ve bu fabrika, çevreyi kirlet
tiği mahkemelerce sabit görülerek tespit edilerek 
tazminata mahkûm ediiltndştlir>; Hal böyle iken, sayın 
Ihükümet, şimdi, ^Dördüncü Gübre TeslM» aidi al
tında), yine bu fabrikanın yanında,, 3010 bin kişilik 
ışdhnin merkezinde, bin gübne fajbniikası kuracaktır. 

iBu falbrikayı hangii mantıkla kurmaktadır ve 
aicalba; çevire sorunlarını ne şekilde çözecektir? 

3. Sayın bakan, fonda 6 milyar liraya yakın 
ıbifl para birikeceğini söylediler. Gerçekten, birtükti 
ise, faiilç yoktan iyli bir panadır; ancak buıgüne k&ç 
dar fonda ne kadar para, birikmiştir? 

|4« Ankara, Sıhlhftyedöki gaz fabrikasının, mer-
(kezî isııtmaiya çeivrilelbilmösi için bir proje hazırlan
makta idü. Bu projenin safaha|tı nedir; duruyor 
mu, raiflta mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BALKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurum Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De-

(vamla) — Sayın Bajşkan, SEKA konusunda, «Sayını 
IBaıştoakan, açiam bir yeri bir dıafaa açtı» şeklinde 
ibiır iddianın, bir defa, kesinlikle muhatabı ben deği
lim ve böylece bir şey de söz konusu değildir. Belki, 
bir ikinci üniteyi açmaya) veya bir özel ziyaret 
içim giıtmlişlerdlir. 

SEKA konuşumda şunu bliliyioruim ki, Dünya 
Bankası, özelikle yeni bir rehaiblitaısyion; için olduk
ça büyük miktarda bir kredi ddsteği sağlamaktadır 
ve bunum büyük böyujtu da zannedierlim çevre me-
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selesi i e ilgilidir; amaı bu konuda size daha açık 
ve net bir bilgi verebilecek durumda değilim; ilgili 
arkadaş not ajldı ise inceleyeceğiz. 

iGübre fabrikası meselesine gelince, şun|u bir de
fa ikalbul edelim, kirlilik meydana getirecek diye, 
sanayiden, vazgeçemeyiz; ama sanayii kurup da, kur
uluk mi meydana götüreceğiz? Hayır. Konuşmamda, 
da ifade ettim; dünyada ulaşılmış teknoloji, bu mey
dana; gelecek olan kirliliğe, sektörlere göre mani 
olunacak boyuttadır. Eğer bu teknolojiyi getirebili-
yorsalk, bera)berinde kurdiuraıbiliyorisalk, kirlilik diye 
bir^ şeyin söz konusu olması mümıkün değildir. Özel
likle, genel müdürlük ve hükümet olarak, ilgili ku
ruluşun önerleri dloğrulltuisunıda, gayet hassasiyetle 
bu konuların üzerinde duıxiuığpmuzu ifade etmek is
terim, 

Fona, şu anda, daha sadece (havayollarından bir 
para; gelmektedir; ama, beni, Ulaştırma Bakanlığı 
ile yeni akdettiğimiz protokol çalışmaya başladığı 
zaman yıllılk beş-aftı milyar lira paramız birikecek 
dedim; yamü, şu anda, pek kayda, değer bir paramız 
yoktur; anpajk, 40-50 miyon TL. civarında paramız 
okluğunu zannediyorum. 

Sıhhiye'deki konu, belediye ile ilgili bir konudur. 
Bazı düşünceler var; fakat bunun bir ısıtma değil, 
biraz evvel ifade ettiğim, sobalı evlerdeki mutfakta 
kullanılan havagazının temin edilmesinde ve tesisin 
buradan kaldırılıp, başka uygun bir yerde, şehir dı
şında bir yerde kurulması yönünde kaydırıldığını bi
liyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, arz ede

ceğim sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasını istirham ediyorum. 

1. Malum olduğu üzere, Çukurova Bölgesinde 
bulunan Adana, Tarsus, Mersin bölgesi Türkiye'nin 
en münbit arazilerinin bulunduğu bölgelerden bir ta
nesidir. Dünyanın açlık tehlikesi geçirdiği dönemler
de, Türkiye'nin, tarım ile ilgili en büyük ihtiyaçlarını 
temin eden bu bölgede, Adana - Mersin karayolu 
üzerinde sağlı sollu olarak kurulan sanayi tesisleri
nin kuruluşu sırasında Çevre Genel Müdürlüğünden 
bir izin alınmakta mıdır? İzin alınıyorsa, tarım de
ğeri yüksek bu verimli arazilere, hangi gerekçeyle, 
tesis kurma iznini vermektesiniz? İzin akamıyor», 
izin alınması için ne gibi bir önlem alınmakta veya 
düşünülmektedir. Bu gibi tesislerin, bu değerli tarım 
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arazileri üzerinde kurulmaması için ne gibi işlem 
yapmaktasınız? 

2. Mersin - Kazanlı Kasabası mevkiinde kurulu 
bulunan soda sanayii, krom sanayii, çimento sanayii 
tesisleri ve termik santral çevreyi ve denizi oldukça 
büyük nispette kirletmektedir. Aynı şekilde, bu böl
gede kurulu bulunan azot gübre sanayii de Akdeniz 
Gübre Fabrikası da kirli ve öldürücü gaz yaymak
tadır. 

Bu konulara ilişkin çeşitli zamanlarda müracaat
lar yapıldığı halde, deniz ve hava kirliliğinin önlen
mesi için ne gibi tedbirler alarak işlem yapmaktası
nız? 

Bir sorum daha var : Tarsus Bölgesi önemli öl
çüde tarım arazisinin bulunduğu, özellikle pamuk üre
timinin yapıldığı bir bölgedir. Bu bölgede bulunan 
Berdan Çayı çevresinde kurulu bulunan Mensucat 
Boyaları Sanayi, Berdan Tekstil, Çukurova Tekstil, 
Çinko Sanayii, İzocam Sanayiinin atıkları direkt ola
rak Berdan Çayına akıtılmaktadır ve bu bölgede bu
lunan, özellikle yaz aylarında çlışmaya gelen binler
ce pamuk tarım işçisinin, su ihtiyacının temin edil
diği bu çayın kirlenmesini önleyici ne gibi önlem 
almaktasınız? Alınan önlemler var ise, bunları tespit 
eden işlemleri, tarih ve sayısına göre belirtebilir mi
siniz? Yazılı da olabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Sayın Başkan, kendileri de ifade ettiler, 
son sorusunda tarih ve sayı istiyorlar, yazılı cevap 
vereceğim bu sorusuna; ayrıca, ikinci sorusuna da 
yazılı cevap vereceğim. 

Yalnız birinci sorusunu cevaplandırıyorum : Mer
sin Bölgesinde veya Türkiye'nin herhangi bir başka 
yerinde, arazinin tarımda mı, sanayide mi kullanıl
ması konusunda Çevre Genel Müdürlüğü değil, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı karar verir. 

O konudaki sualinizi, zannederim orada sora
caksınız. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Sağesen. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, Çevre Genel Müdürlüğü teknik bir kuruluş
tur veya öyle olması gereklidir. Bu genel müdürlük
te, toplam personel içindeki teknik personel oranı 
nedir? 

İkinci sorum yine bununla ilgili : Hangi mühen
dislik dallarında ne miktarda teknik personel istih
dam ediliyor? 

Hava, deniz ve toprak kirlenmelerinin önlenmesi 
veya mevcut kirliliğin önlenmesi için hazırlanmış ve
ya hazırlanmakta olan projeleriniz nelerdir? Bu pro
jelerin uygulama maliyetleri nedir? Bunların uy
gulanması için, bunlara göre ayrılmış tahsisat birim
leri var mıdır, varsa nelerdir? 

Dördüncü sualim : Kirlilikle İlgili olarak bilgi 
bankanız var mıdır? Yoksa, böyle bir yola gitmeyi 
düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız maliyeti ne
dir? 

Diğer bir sualim : Zatıâliniz de bahsettiniz; An
kara'nın hava kirliliği şu veya buna bağlı bir durum; 
ama yıllardan beri Ankara'yı bu duruma getiren yık -
yaplardır. örneğin, Cemal Gürsel Meydanında fert 
başına düşen banka metrekaresi, yeşil alandan daha 
fazladır. 

Bu noktadan hareketle, Ankara'da yık - yap uy
gulamasına devam edecek miyiz? Yık - yapları önle
yecek tedbirleriniz var mıdır? Önleyecek misiniz? 
Yani, sadece Ankara'nın topoğrafik yapısı değildir 
kirliliğe neden olan; buna ilave yık - yaplarla her 
türlü konvertif hareketleri önleyerek, bu kirlenmeyi 
artırıyor muyuz? 

Bir başka sualim, sayın bakan : Doğal gaz kul
lanımından bahsettiniz. Bunun için altyapı projele
riniz var mıdır? Doğal gazı, böyle, kömür gibi kü
feye koyup, doldurup yakamazsınız. Bunun için... 

TALAT SARGIN (Tokat) — öyle mi? 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) — Evet, 
Öyle; bilmiyorsanız öğrenin. 

Bunun için bir altyapı projeniz var mıdır, varsa 
maliyeti nedir? 1988 yılı sonuna kadar yetişebileceği
ni söylüyorsunuz; bunu yapabilecek misiniz? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Bir de son sorum sayın bakanım, Hemşinlinin bi
risi fırıncıya gitmiş... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sağesen, sorunuzu so
run efendim. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Devamla) — Soru 
Sayın Başkanım. 

Evet, efendim devam ediyorum. ... Fırıncıya git
miş ve «100 paralık ekmeğu olur mu?» demiş, fırın
cı da «Ya olursa yenur mu?» demiş. 

Şimdi soruma geliyorum : Bu kadar büyük bir 
proMemin içinden, bu kadar küçük bir bütçeyle na
sıl çıkacaksınız; bunu öğrenmek istiyorum. 
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Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Efendim, son sualinden başlayayım. 
Sayın Sağesen, konuşmamda da ifade ettim;1 biz 

koordinatör kuruluşuz. Bizim amacımız, bütçede ay
rılan ödeneklerimizden yatırım yapmaktan ziyade, 
fonun oluşması halinde, yapılacak yatırımlara kredi 
veya destek vermektir. 

Şu anda, ilgili proje çalışmaları devam etmekte
dir. Projeyi dışarıya hazırlatıyorsak, uluslararası il
gili kuruluşlara, bizim, yapılmış sözleşmelerden, pro
tokollerden dolayı ödememiz gereken miktarlar, yö
netmelik gereği, budur. Yani, tekrar ifade edeyim, 
sırf meseleyi, bu bütçeyle düşünmeniz veya kıyasla
manız mümkün değildir. 

Neler yaptığımız veya ne gibi ödenekler kullan
dığımız soruldu; ben rakamları ifade ettim; ama size... 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Yazılı 
da verebilirsiniz. 

BAŞKAN — Yazılı olarak da cevap verebilirsi
niz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De
vamla) —'• Efendim, yazılı da verebilirim. 

Yalnız, bir de şunu söyleyeyim : Demin, doğal 
gaz konusundan bahsederken sözlerim, vakit azlığın
dan dolayı yarım kalmıştı. Ankara Belediyesi ve hat
ta İstanbul Belediyesi, «Doğal gazla ısınmada mev
cut havagazı şebekesinden istifade edebilir miyim 
veya yeni bir şebeke mi yapacağım?» diye bu konu
da bir uluslararası ihaleye çıkmış durumda ve İstan
bul Belediyesi, zannederim hem de bunu galiba çok 
da cüzî, hatta bir hibe, yardım şeklinde de yaptırı
yor; kesin bilmiyorum yalnız. Ankara Belediyesi de 
bunun hazırlıklarına başlamış ve 1986 yılı Mayısına 
kadar bu ihaleyi yaptırıp, bu şebekede Ankara'da il
gili ısınma birimlerinde nasıl değişiklikler yapılacağı
nı ele alacak. Gaz geldiğinde, gayet tabiî, bu çalış
maların bitmiş olacağını zannediyorum. 

Sayın Başkan, müsaadenizle, diğer suallerine ya
zılı cevap vermek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üner, buyurun efendim. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkanım, 
27.2.1985 tarihinde yazık olarak cevaplanmasını is
tediğim soruma verilen cevaplan okuyarak soruları
ma geçmek istiyorum. 

14,12.19.85 0 : 2 

BAŞKAN — Siz sorunuzu sorun Sayın Üner. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Soruna geç... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Uysal, Başkanlığın işi

ne karışmayın, lütfen efendim. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Birinci sorumu 
soruyorum efendim : 

«Kayseri'nin tek merkezden ısıtılması hususunda 
1979 yılında, adı geçen ilin belediyesi ile Romanya' 
daki ilgili firma tarafından başlatılan çalışmalar ne
ticesinde, proje ve istimlak işlemleri tamamlanmış 
bulunmaktadır. _ Uygulama safhasına ulaşan projenin 
bazı teknik ve malî problemleri mevcut olup, konuy
la ilgili çalışmalar devam etmektedir» denilmişti; bu 
çalışmalar ne safhadadır? 

İkinci sorum : Kayseri Cırkalan - Konaklar mev
kiinde yer alan ve imar planlan tasdik edilen sanayi 
alanlan, yeni bir sanayi bölgesi olmayıp, eskiden be
ri çeşitli vesilelerle imarsız arazi üzerindeki, izinsiz 
ve ruhsatsız kurulmuş yerleşmelerin bir sonucudur. 
Buraya yeni bir sanayi bölgesi olarak bakmak müm
kün değildir. Bu sahanın ıslahı, kontrol altında ve 
düzenli gelişmesi için imar planları yapılmış ve ka
nunî statüye kavuşturulmuştur. Kış şartlannın nor
male dönmesiyle Çevre Genel Müdürlüğü uzmanları 
hava kirliliği konularında inceleme yapmak üzere ma
halline gönderilecek midir? 

Bu sorular ikinci ayda sorulduğuna göre, şu za
mana kadar herhangi bir şekilde Çevre Genel Mü
dürlüğü uzmanları bir araştırma yapmış mıdır, ince
leme yapmış mıdır ilimizde; yapmışsa neticeleri ne
lerdir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. . 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Efendim, birinci ayla dördüncü ay; Ocak -
Nisan 1985 tarihleri arasında Kayseri'de yapılan öl
çümlerde, kükürtdioksitin 72,79; dumanın da 52,83 
değerleri elde edilmiştir. 

Konuyu ben, tam, belediye gibi, detaylı bilemem; 
ama belediyenin bahsettiğiniz altyapı için, eğer eko
nomik bir şeyse, uluslararası piyasadan kredi bulma 
konusunda bazı girişimlerde bulunduğunu zannediyo
rum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efendim, 

ilk öne» şu soruyu soracağım : Rusya'dan doğal gaz 
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alınacak; ya Rusya doğal gazı keserse, o gün ne ya
pacağız? (Gülüşmeler) 

2. Murgul bakır kompleksi nedeniyle çevre kir-
lenmesine bir ç̂ ıre bulunmuş mudur? 

3. Bu genel müdürlük uzmanlarının Gökova -
Yeniköy Termik Santralı için çevre kirlenmesi bakı
mından görüşü nedir? 

Bu termik santralın yapımı nedeniyle çevre kir
lenmesi olacağı kanaatinde iseler, neden tepkilerini 
belli etmemişlerdir? Bu kanaatte değillerse, bu konu
da bizleri ve kamuoyunu ikna edecek açıklamalarını 
neden yapmamışlardır ki, ferahlayalım? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu; 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Evvela son sualinden başlayayım : Bu Ke-
merköy Santralı ile ilgili Danıştaya dahi müracaat 
edilmiştir; Danıştay, her kuruluşun görüşünü almış 
ve bu konuda kararım vermiştir; bu da defaatle o 
zaman açıklanmıştır Sayın Nalbantoğlu; eski bir mü
nakaşayı buraya getirmek istemiyorum. 

İkincisi : «Doğal gaz kesilirse ne olacak?» dedi
ler. 

Şu anda Trakya Bölgesinde doğal gaz sondaj ça
lışmaları devam etmektedir; ama bir alışverişi ya
parken, hep menfî yönden ele almaktansa, «olabilir 
de» diye düşünüp, tedbirini de almak, bizim düşün
ce sistemimiz içinde zannediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Osmanlıoğlu. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Efendim, benim sorum, deterjan kirlenmesi hakkın
dadır. Kirlenme yapan bir olay da deterjan kullanıl
masıdır ve Rusya'da yapılan bir seminerde isveçli 
bir delege, «Bİz, bu sorunu şöyle çözdük» diyor ve 
devam ediyor : «Yüzey aktif maddelerinin kullanıl
ması Amerika'da 1963'ten bu yana yasak edilmiştir. 
Böyle bir fabrikayı İsveç, geri kalmış memleketlere 
satmak suretiyle kurtulmuştur.» 

Türkiye'de Pet - Kim'in bir fabrikası vardır, de
terjan üretiyor. Bunun kullandığı madde de yüzey 
aktif maddesidir ve kanserojen etkisi vardır. Bu mad
deden yapılan deterjan, bütün Türkiye'de kullanıl
maktadır. Sadece İstanbul'da, İzmir'de veyahut da 
arıtma tesislerini yaptığımız yerlerde kullanılmıyor 
ki, kanallarla, çeşitli tedbirlerle bunu önleyelim; bir 
köyde dahi kullanılıyor ve buradan geçen deterjan 
devamlı köpük yapıyor. Bu nedenle, bu fabrikanın 
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yüzey aktif maddesi ile anamaddesi ile çalışmasının 
önlenmesi gerekmektedir. Sayın bakanlık, bu husus
ta herhangi bir tedbir düşünüyorlar mı? Zira, bütün 
milletin günbegün, azar azar ölümüne sebep olacak 
bir husustur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanlı

oğlu. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bu so
ruyu, detaylı olarak, yazılı cevaplayacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Arpacıoğlu. 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 

Sayın Başkan, Çevre Genel Müdürlüğüne ayrılan büt
çe payı içerisindeki meblağlar ile, sayın bakan, Tür
kiye'nin çevre sorunlarını çözeceğine inanıyor mu? 
Acaba, elindeki mevcut kadro ve buna ilaveten tek
nik eleman, buna kifayet eder mi? 

İkinci sorum : Türkiye'de büyüklü küçüklü sa
nayiin yüzde kaçında arıtma tesisi vardır? Veya bu 
yüzde çok büyük ise, arıtma tesisleri yönünden ne 
gibi ciddî önlemler veya ciro payları içerisinde arıt
ma yatırımları ve alternatifler düşünüyorsunuz? 

Üçüncü sorum : Tarımda büyük verim düşüklü
ğü olduğu aşikârdır. Bugüne kadar, akarsuların ge
tirdiği hastalıklara ve kirliliğe karşı ne gibi önlem
ler alınmıştır? Buna bir örnek verecek olursak, Tür
kiye'deki mevcut şeker fabrikalarının atıklarının ge
tirdiği hastalıklar, ki buna başka bir deyimle, hema-
tot hastalığı da diyebiliyoruz; bu hastalığın bilhassa 
tarımda çok büyük verim düşüklüğüne neden oldu
ğu bilinmektedir. Yine, sebzelerden de fertlere ge
çen çeşitli hastalıklar görülmektedir. Bunun için, ne 
gibi önlemler alınması düşünülüyor veya alınmıştır? 

Dördüncü sualim : Mediterranean polition dedi
ğimiz, Akdeniz kirliliğine karşı, Çevre Genel Müdür
lüğüne bağlı bir teşkilat vardır. Bu teşkilatın İşlerliği 
ve verimliliği bugüne kadar ne ölçüde olmuştur; rbu 
teşkilattan ne şekilde yararlanılmıştır? Bugüne ka
dar, Akdeniz ülkeleri ile bu konuda ne ölçüde işbir
liği yapılmıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Sayın Başkan, birinci sualin cevabına, sa
nıyorum diğer arkadaşlarımın sorularını cevaplandı
rırken de değinmiştim. Tekrar ediyorum : Biz, 512 
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milyon liralık bütçeyle yatırım yapacağımızı ifade 
etmiyoruz. Biz, «Bu bir koordinasyon görevidir» di
yoruz ve bununla ilgili kanun hükmünde kararna
menin kanunlaşması sırasında da koordinasyon gö
revini yapmada daha etkili olmak için neler gere
kiyorsa yapacağız; ama yapacağımız yatırımların 
veya bu konuda yapılmakta olan - bu konuda yapa
cağımız derken, genel manada, yani hükümet olarak 
söylüyorum - altyapı yatırımlarının neler olduğunu 
anamerkez olarak ifade etmiştim. Bu bakımdan, bu 
sualin cevabının şimdi söylediklerim ve bundan ev
vel ifade ettiğim cevaplarda belirtildiğini zannediyo
rum. 

Müsaade edilirse, diğer kısımlarına • yazılı olarak 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, birinci sorum : Sayın bakanlık, sanayi
den, genel olarak bütün sanayiden, ceza dışında, dü
şük de olsa, çevre fonuna katkı payı olarak herhan
gi bir miktar almayı düşünüyorlar mı? 

İkinci sorum : iktisadî Devlet Teşekkülleri, 
çok eskiden kurulmuş olduğu için, çevreyi önemli 
ölçüde kirletmektedirler. Koordinasyon görevini yap
tıklarına göre, acaba bunlardan kaç adedinde önleyici 
ve giderici önlemler alınmıştır; genel hatlarıyla bu 
konuda bilgi verebilirler mi? 

Suallerim bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De

vamla) — Efendim, müsaade ederseniz, yazılı cevap 
vermek istiyorunı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayıı Turhangil. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, Edirne'deki Sazlıdere'den, beş - altı köyün, kü
çük ve büyükbîş hayvanları içme suyu yönünden 
istifade etmektedir. Burada kurulu Ol - Muk Kâğıt 
Fabrikası, buraya akıttığı atık sular ile Sazlıdere'yi 
zehirlemektedir. 3u yolda bakanlıkça bir tedbir alın
mış mıdır? 

İkinci sorum : Çevre Sağlığı Genel Müdürlüğü 
bütçesinden veya fonlarından, mahallî idarelere yar
dım yapılmakta mıdır? Yardım yapılıyor ise, neye 
göre ve hangi mahallî idarelere yardım yapılmıştır 
ve ne miktardadır? 

Üçüncü sorum : Manisa'nın merkez kazasında, 
kış aylarında hava kirliliği son yıllarda artmıştır. Bu
nun için bir çalışma yapılmış mıdır? 

Dördüncüsü; Manisa Organize Sanayi Bölgesinin 
fizibilitesi hazırlanırken, Amerikalıların hava kirlili
ği konusunda bir çalışması olmuştu. Netice olarak 
öyle bir yer seçildi ki, hava kirliliği bugün burada 
yoktur. 

Şimdi sorumu soruyorum: Bundan sonra yapıla
cak olan organize sanayi bölgeleri için böyle bir ça
lışma var mıdır, veya yapılmış mıdır? 

Son sorum da; Bulgaristan'dan çok az su gelme
sinden dolayı yaz aylarında Meriç Nehrinin su den
gesi bozulmuş ve denizden nehirin yataklarına doğ
ru bir tuzlu su akımı başlamıştır. Bunun için acaba 
bir tedbir alınmış mıdır? Çünkü, buradaki çiftçi çok 
zor durumdadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Şimdi tabiî ki, sualler çeşitli bakanlıkları 
ilgilendirdiği için, bunlara kısa kısa cevap vereceğim. 

Edirne'deki bu köylerin durumu bize aksetmemiş-
tir. Aksettiği zaman gerekli elemanı göndeririz. Bu 
arada şunu da ifade edeyim; birçok arkadaşımız bu
nu sormuştu; Çevre Genel Müdürlüğünün bu mese
leleri ele alabilmesi için, illerde çevre kurulları bu
lunmaktadır ve bunların başkanları da valilerdir. Vi
layete yapılacak olan şikâyetler, vilayet düzeyinde 
ele alınamaz veya bizden destek istendiği takdirde, 
böyle konularda haberimiz olsun diye biz onlara ge
nelge gönderdik. O bakımdan, bu konuda bize böy
le bir müracaat gelmemiştir. 

İkinci olarak, demin Sayın Sağlar'm da ifade et
tiği gibi, fona gelen para daha bu şekilde mahallî 
idarelere yardım yapılacak oranda değildir ve dola
yısıyla hiçbir yere de yardım yapılmamıştır. 

Üçüncüsü, Manisa'nın kirliliği miydi? 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Manisa mer
kez kazası. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ a k 
vamla) — Merkez kazasıyla ilgili olarak bize herha*-
gi bir müracaat olmamıştır. Bize müracaat olaa il 
ve merkezlerde, imkânların elverdiği ölçüde, iki ta
ne seyyar ölçüm cihazımı/ vardır, gidip* belli süreler 
orada ölçüm yapıp, hava kirliliği konusunda km bil
gi edinmemizi sağlamaktadırlar. 

Dördüncüsü: Aslında, organize sanayi bölgeleri, 
gerçek manada, bizim sanayiden doğacak olan kiıii-

— 4M — 



T. B, M. M. B : 44 

ligi önlemede düşündüğümüz en güzel yoludur. Bu
nun için de, bu sanayi bölgeleri kurulurken, çalışa
cak birim ve sektörlerin kirliliğe mani olacak arıtma 
tesislerinin yapılmasına, gayet tabiî önem veriyoruz. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Bir de Me
riç'le ilgili sorum vardı... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De
vamla) — Meriç Nehri konusunda Karaiğdemir 'Ba
rajından o bölgeye su verildiğini siz de biliyorsunuz
dur, eğer Edirneliyseniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Taşdemir, buyurun efendim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

Tuz Gölü Projesine bütçede ne kadar pay ayrılmış
tır ve bu paydan ne kadar harcanmıştır? 

Ayrıca, Kızılcahamam Projesinin maliyeti nedir? 
Ne zaman bitecektir? Bu projeyle Ankara'nın ısınıp, 
ısınamayacağı konusunu saym bakandan öğrenmek 
istiyorum. 

Üçüncü sorum; sınaî faaliyetlerin yoğun olduğu 
bölgelerde yapılan yeni yatırımların, var olan hava 
kirliliğini artıracağı bilinmektedir. Hem söz konusu 
yerlerde mevcut olan hava kirliliğini azaltmak hem 
de geri kalmış bölgelerde yatırımları artırmak için; 
bu yatırımların geri kalmış yörelere aktarılması müm
kün değil midir? 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De
vamla) — Hangisinin efendim? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Efendim, sı
naî faaliyetlerin arttığı bölgelerde yeni yatırımların 
Doğuya aktarılması mümkün değil midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Taşdemir. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Efendim, bu Tuz Gölü Projesi ile ilgili 
olarak yazılı cevap vereceğim. 

Kızılcahamam meselesi de, benim direkt olarak 
yeterli bilgi verebileceğim bir konu değil; çünkü bu 
MTA'nın konusudur. Biz bunu takip ediyoruz, onu 
da, eğer dilerseniz, ilgili genel müdürlükten bilgi alıp, 
yazılı olarak cevap verebilirim. 

Doğu ve Güneydoğu Anadoluya bu tip projelerin 
kaydırılması bir alternatif olarak düşünülebilir; ama 
meselenin bir de ekonomik tarafı vardır. Orada, bu 
bahsedilen gübreyle ilgili, hammaddeden, taşımaya 
kadar, var mıdır, yok mudur; takdirlerinize arz edi
yorum; ama biz Doğuya ve Güneydoğu Anadoluya 
önem veriyoruz. Onu da ifade ediyorum.-
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Emirbayer, buyurunuz efendim. 
DURCAN EMİRBAYER (izmir) — Sayın Baş

kan, saym bakanın net bir şekilde açıkladığı İzmir 
Çevre Projesi için kendilerine teşekkür ediyoruz. 

izmir iline girdiğinizde, hepinizin bildiği gibi, da
yanılmaz bir koku ile karşılaşırsınız. Bilhassa yaz ay
larında turistlere karşı bu, son derece ayıp olmakta
dır. Bu koku, Halkapınar Deresinin getirdiği tonlar
ca şehir atığındandır. Bu atıklar mavnalarla Güzel-
bahçe ile Çandarlı açıklarına boşaltılmaktadır; deniz 
kirlenmekte, kolibasili tehlikeli şekilde artmaktadır. 
Türkiye'de her tür balık üreten körfezde balık azal
ması gözlenmektedir. Bu hususta, mahallî belediye
lerin ikazlarına rağmen, hâlâ bu atıkların körfezin 
içerisine dökülmesi devam etmektedir. 

Bakanlığınızca acil tedbir alınması mümkün mü
dür ve bu atıkların körfez dışına dökülmesi sağlana
bilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (De

vamla) — Saym Başkan, izmir'le ilgili konuda daha 
önce de bahsettim; özellikle anakent belediyesi bu 
konu üzerinde fevkalade ciddiyetle durmaktadır. Acil 
önlem alınıp, kirliliğe nispeten mani olunacak ted
birleri uygulatmaktadırlar, ama, eğer iş, insan haya
tını veya canlı hayatını tehlikeye düşürecek boyutta 
ise, behemâhal de kapatma yoluna gitmektedirler. 
Hatta bu konuda, hükümet olarak bize, «Niye kapa
tıyorsunuz?» diye şikâyetler gelmektedir. Bu bakım
dan, konu, meselenin üzerine gidilmediği - ben yan
lış anlamadıysam, sorudan öyle bir mana çıkardım -
şekilde değildir. Ciddiyetle üzerinde durulmaktadır. 
Toplam 200 milyar liralık yatırım da, bu gibi, haki
katen görüntü veya sağlık bakımından elverişli ol
mayan yerlerin düzeltilmesi yolunda kullanılmakta
dır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ural, buyurun efendim. 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Efendim, bilin
diği gibi, izmit'te körfezi kirleten 254 fabrika var. 
Bu 254 fabrikanın kaçında arıtma tesisi yapılmıştır? 

Yabancı gemiler, özellikle yabancı gemiler, IB-
RAŞ'a ve diğer tesislere geldiklerinde safralarım bo
şaltmaktadırlar; bu da, büyük oranda, denizi kirlet
mektedir. Bunlara uygulanaca'k olan ceza ise, çok az 
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miktardadır. Bu cezaların artırılması konusunda bir 
çalışma yapılmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (De
vamla) — Efendim, konuşmamda da arz ettiğim gi
bi,. İzmit Körfeziyle ilgili yapılan çalışmalarda, İzmit 
Körfezine sınaî atık veren 27 büyük sınaî kuruluşun 
tek tek arıtma tesisi yaptırması öngörülmüştür. Bu 
27 büyük sınaî kuruluştan şu anakadar - bize gelen 
rakamlara göre - 11'i kesin olarak bu arıtma tesisle
rini tamamlamış bulunmaktadırlar; 6 adedi, 1986 yı
lının ilk yarısında bu tesisleri devreye alacaklardır. 
Proje "safhasında olanlar da - ki, en önemlisi SEKA' 
dır; çünkü sınaî kirliliğin yüzde 40'ını meydana ge
tirmektedir - bu 7 tanesi de, çalışmalara devam et
mektedirler. Geriye kalan 21 kuruluş vardır; bu 21 
kuruluşun, sadece bu büyük kuruluşların - öngörül
düğü şekilde, büyük arıtma değil de - bir ön arıtma 
ile, atıklarını, bu bahsettiğim anakolektöre, yani İz
mit Körfezinde inşası devam eden kölektöre verebi
lecek deşarj kriterlerinde olması öngörülmüştür; on
lar da o şekilde yapmaktadırlar. Diğerlerinde de mas-
ter planı çerçevesinde, eğer bu bahsettiğim kanali
zasyona atık verebilecek kriterlerde ise oraya, değil
se, arıtma yaptırılacak şekilde tedbirler alınabilecek
tir. 

Cezalar konusuna, biraz önce de ifade ettiğim gi
bi, katılıyorum; bu konuda bir çalışmamız vardır. 
Özellikle, böyle, Boğazların, Haliçlerin kirletildiği 
yerlerdeki belediyelerimizde bu konuda bir ön çalış
mamız vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU '(Amasya) — 

Sizi bu kadar sıkıştırmak istemezdik sayın bakanım 
ama, bu konular, Türkiye'nin en mühim sorunları
dır. 

BAŞKAN — Sorular tamamlanmıştır. 
Teşekkür ederiz Sayın Bakan, buyurunuz efen

dim. (Alkışlar). 

Efendim, üzerinde; Sayın İhsan Gürbüz?.. Yok. 
Sayın Hasan Altay?.. Yok. 
Sayın Türkân Arıkan?.. Buyurun efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; çevre konusu, 
dünya çapında bir sorun; sanayileşen bütün ülkeler-
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de, beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkmış, ülkemiz
de de bu şekilde gelişmiş. 

Yapılan çalışmalar onu gösteriyor ki, önceden 
tedbir almadığınız zaman, sonradan temizlemeye 
kalktığınız takdirde, maliyeti dört beş katını bulu
yor. Geç de olsa ülkemizde tedbir alınma yönünde 
çalışmaların başlamış olması, gayet tabiî ki, memnu
niyet vericidir ve özellikle Devlet Planlama Teşkila
tının, yeni yapılan yatırımlarda fizibilite etütlerinde 
çevreyi koruyucu tedbirleri almalarını istemesi çok 
olumlu bir yaklaşımdır. Yalnız, burada da takip edil
mesi gereken husus, gerçekten, fizibilite etütlerinde 
belirtilmiş olan yatırımların önceden hazırlanmış, bi
tirilmiş olmasıdır. 

Ben, İstanbul'u ilgilendiren Haliç konusuna bir 
nebze değinmek istiyorum. Gerçekten, bu projenin 
iyi yönleri var. Aslında, Halic'i temizleme meselesi, 
taa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamış; Fa
tih Sultan Mehmet'in bu konuda bir fermanı var. 
Demek ki, o zamandan bu konu gündeme gelmiş; 
fakat birikimler bizi bugünlere getirmiş. 

Halic'in temizlenmesindeki iyi yönleri inkâr et
mek mümkün değil; fakat bunu temizlerken birtakım 
sakıncalı yönler var; bunları da bu yüce kürsüden 
kamuoyuna açıklamak ve yüce Meclise duyurmak 
zorundayım. 

Bir kere, hukuka aykırı birtakım uygulamalar 
oluyor; bunların üzerine gitmemizde yarar var. 

İkincisi, İstanbul gibi büyük bir şehirde bazen 
üç dört gün su bulamıyorsunuz. Ayrıca, arka sokak
larda çöp sorunu var. Biraz önce sayın bakan, çöp 
sorununun da çevre kirliliğiyle yakın ilişkisi oldu
ğundan söz ettiler. Demek ki, bu projeleri götürür
ken, bir bütünlük içinde götürmemiz gerekiyor; yani 
bunları, bugün beş altı milyon nüfusu olan bu şeh
rin halkını susuz bırakmadan yapmamız gerekiyor. 
Dört beş gün suyun olmaması, uygarlık açısından 
ne derece uygundur, takdirlerinize bırakıyorum. 

Diğer bir konu (Biraz önceki sorumda belirttim; 
fakat sayın bakanımız yazılı olarak cevap verecekle
rini söylediler; cevaplarını bekliyorum), sanayi Tür
kiye'de çok çeşitli yerlerde gelişmiş, bilhassa çimen
to fabrikaları - Bildiğim kadarıyla Elazığ'da - çevre
yi kirletmişlerdir. Bunun ekonomik bir maliyeti var
dır. İstanbul'da Çekmece civarında çimento fabrika
sı vardır; bütün bitkileri kurutmuştur; bunun ekono
mik bir maliyeti vardır. İzmit bölgesinde balıklar yen
mez hale gelmiştir; yapılan araştırmalar, balıkların, 
midyelerin içinde civa olduğunu göstermiştir. Şu hal-
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de, buraların temizlenmesi gerekmektedir ki, ileride 
çocuklarımızı yaşatacak besin imkânlarını şimdiden 
korumuş olalım. Sadece ceza ile bunu sağlamak 
mümkün değildir; çok da küçük olsa, az miktarda 
da olsa, bütün sanayi kuruluşlarının - çevreyi kirlet
meyi önleyici ve kirletiyorsa - ceza ile birlikte çevre 
fonuna katkıda bulunmaları gerekir. Bu, sosyal ma
liyet dediğimiz kavramın da, topluma geri ödenme
sini sağlar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Çevre Genel Müdürlüğünün 1986 yılı bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Çevre Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Bölümlere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi, gelir ve giderlerle ilgili cetvellerin bölüm
lerini okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

1. — Çevre Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 
Bütçesi 

Prog. 
kodu 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 184 566 000 

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

111 Çevre hizmetlerinin yürütül
mesi 319 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 8 917 000 

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

TOPLAM 512 598 000 

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

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

Vergi dışı normal gelirler 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 510 598 000 

BAŞKAN 
Etmeyenler. 

- Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 512 598 000 

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

Çevre Genel Müdürlüğünün 1986 yılı bütçesi ka
bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. (Alkışlar). 

C) ADALET BAKANLIĞI 

1. — Adalet Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi, 
2. — Adalet Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesa-

bu 
BAŞKAN —. Sayın üyeler, programımız gereğin

ce Adalet Bakanlığının 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı 
kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şa

hısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini oku
yorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına Turan Soğancıoğ-
lu, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Rıfat 
Bayazıt, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
îsa Vardal, Hasan Altay; 

Şahısları adına: Lehinde, Sayın Hakkı Artukars-
lan, Sayın ismail Saruhan, Sayın Kadir Demir, Sa
yın İsmail üğdül, Sayın Mehmet Kaşıkçı; 

Aleyhinde: Sayın Şeref Bozkurt, Sayın Şeyhmus 
Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu, Sayın Günseli özkaya, Sayın Yılmaz Has-
türk, Sayın Fikri Sağlar, Sayın Selahattin Taflıoğlu; 

Üzerinde: Sayın Reşit Ülker, Sayın Hasan Al
tay, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Murat Sökmenoğ-
lu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Turan So-
ğancıoğlu, buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar). 
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Sayın Soğancıoğtu, süremiz 1 saattir efendiım. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET TURAN SO-

ĞANCIOĞLU (Sivas) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

'Sayın •Başkan, yüce Medlisrin değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan Adalet Bakanlığı bütçesi üze
ninde Anavatanı Partisi Meclis Gmbunun görüşleri
ni arz etmek üzere huzurunuza {gelmiş bulunuyorum. 
Yüce Meclisin 'Sayın Başkanı ve değeri mıilletve-
kiMerind, Sayın Adalet Bakanının şahsında yüce 'ada
let mensuplarını saygıyla selamlayarak sözleriıme 
başlamak işitiyorum. (Alkışlar) 

Aziz nıileıtvekiilleri, Adalet Bakanlığı ıbütçesi üze
rinde grubum adına gorüşleriımıi belirtmeye başlar
ken, bür politikacıdan ziyadie, mensubu olmakla if
tihar ettiğim bir hâktim görüşüyle objektif gerçek
leri, 'bunlar aleyhimize de olsa, olduğu gibi ortaya 
koymaya çalışacağım. Çünkü, devlete ve cumhuriye
te sahip çıkmak; sırasında özdeştiri yapmakla, so
runları 'açık yüreklilikle dıile getirmekle, daha iyi bir 
yönetim, daha adli bir hukuk düzeni, daha mutlu 
'bir <tapl<uırn için çözümler önermekle mümkündür. 
Bu millet ve devlet hepıimizlindıir ve onu ancak, ger
çekleri konuşarak ve yapılması gerekeni yapmakla 
yüceltebiliriz. 

Yüce Atatürk, Türk toplumunu çağdaş uygarlık 
düzeyine çıkarmak, toplumu yenileştirmek ve ileri
ye götürebilmek için hukukun üstünlüğüne dadıma 
önem vermiştir. Büyük Türk Milletinin şanlı tari
hlinde adalet duygusuna, hukukun üstünlüğü pren
sibine verilen önemdik* ki, büyük irnpara/toriukların 
kurulması ve hâkimiyeti sağlamıştır. «Adalet mül
kün temellidir» sözü, asırlardan 'beri Türk toplumu-
nun değişmez bir kuralı olmuştur. Burada ifade edi
len «mülk» sözcüğü, vatan sathından daha çok, 
devleti ifade etmetkedtir ve onu simgelemektedir; 
çünkü, devlet kuramamış toplumların bir anlamı 
yoktur. Yalnız mahkemelerde değil, gerek özel ve 
gerekse devlet işlerimizde, resmi isterimizde, adalet 
ölçüleri içinde hareket ettiğimiz takdirde, temelleri 
sarsılmaz bir bibimde devlet güçlü olacaktır. 

Değerli mlJeitvekiîeri, kısaca, adalet tevzi eden 
insanlara hâktin denir. Hâkimler, adil, bilgili, ah
laklı, sabırlı ve cesur insanlar olmalıdır ki, kuvvet-
lininı karşısında zayıfı, haksızın 'karşısında haklıyı 
koruyabilsinler. Adalet dağıtma görevi, son derece 
güç biir zihinsel çalışmayı .gerekil kılmaktadır. Hâkim 
de insandır ve yaşadığı (toplumun t>ir ferdidir. Ne 
var ki o, doğruyu yanlıştan, gerçeği gerçek otaıa-

yamldan ayırması gereken bir kişidir. Adalet hizmeti, 
ıbuna kendini adayanlardan, bağımsızlık, özgür dü
şünce, tarafsızlık, yendiğe ve doğruluğa açık bir zekâ 
ister. Hukuku gerçek kılmak, adaleti gerçekleştirmek 
üçün, yılmadan, usanmadan çaba gösterecek, biltgli, 
ahlaklı, yasalara ve vicdanına bağlı erdemli hâkim
ler, sadece milletin değil, devletin güvencesidir. Bu
gün hâkimlerimiz, yüksek görev aşkı, sınırsız özve
ri, üstün vaıtnseverliik örnekleriyle dolu ve insan gü
cünü aşan bir çaba ve gayret göstererek, her gün 
artan davaları halletmeye çalışmaktadırlar. Büyüyen 
Türkiye'mizin sorunları dia büyümekte, yetersiz kad
ro »ile hâkimlerimiz, adalet hizmetlerini aksatmadan 
yürütmeye çalışmaktadırlar. Yasalar ne kadar mü
kemmel olursa olsun, 'onu uygulayacak hâkimler ye
tenekli, adıi, dürüst ve çalışkan değilse, adalet te
celli etmez. Hâkim eliyle yapılan haksızlık ise, diğer 
kamu görevlilerinin işlediği haksızlıklardan daha kor
kunç ve 'açtığı yara da daha derindir. Bu bakımdan, 
gerek adi! ve gerekse idarî hâkimlerimizin daha kay
nağında iyi seçilmesi ve çok İyi yetiştirilmeleri ge
rekmektedir. Bu nedenle, Adalet Bakanlığımızın ha
zırladığı, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 'Merkezi 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmış, 
15.6.1985 günlü Resmî Gazete lile yayınlanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, adlî ve idarî hâkim 
stajyerleri Ankara'da.' açılacak eğitim merkezinde da
ha iyi yetiştirilecekler ve bu {hizmetleri daha iyi ve-
receklerdlir. 'Bundan dolayı, huzurunuzda Adalet Ba
lkanına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

İyi yetişmiş bir hâkim, toplum için en büyük te
minattır; çünkü, insanların canlarına, malarına, hay
siyet ve hürriyetlerine bir tecavüz olduğu zaman, 
yegâne sığınacakları ve 'başvuracaklao yer, mahke
meler ve hâkimlerdir. İnsanların canı, malı, haysi
yet ve hürriyetleri üzerinde tasarruf yetkisi, yasala-
rımızca, yalnız hâkimlerimize verilmiştir. Bu ne
denledir ki, hâkimler, diğer kamu görevlilerinden ay
rı ve Üstün bir mevkie sahiptirler. Halkımız, haki
mlin oturduğu, icrayi adalet ettiği kürsüye, «Peygam
ber postu» demiştir ve o denli bir değer vermşiiıtir; 
buna layık olmak lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türidyemdzde adli
yelerimize ve orada çalışan adil ve idarî hâkim, sav
cı ve yardımcı personelle 'baktığımızda görülen man
zara pek iç açıcı değildir, öğrendiğimize göre, M 
bine yakın münhal vardır; bu, toplam kadronun üç
te birine yakın bir yekûn tutmaktadır. Artan iş hac
mi karşısında, bu kadar noksan elemanla çalışan hâ-
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tlcknlbriimiz, vatandaşlarımızın açtıkları davalarda, za
manında ve isa'betli karar vermek imkânını bula
mamaktadırlar. 

Çok değerli milletvekillileri, geciken adalet, biza
tihi adMetsizlifctiir,, 

Değerli milletvekillerli, çok acı bir gerçektir kü, 
bu/gün hâkimlik gibi kutsal bir mesleğe, gençlerimiz 
itibar etmiyor. Hukuk fakültelerimizden bunca me
zun verilmesine rağmen, hâıbim ve savcılık için ta
lep çok azdır; 'bu yüzden bu münhaller doldurula-
mıyor. İster istemez akla, mesleğin cazibesinin kal
madığı geliyor. Bu husus üzerinde önemle durup, 
hâkimlik mesleğini gençlerimiz için özenMiiir ve im
renilir bir hale getirmek zorundayız. 

Demokratik 'Batı ülkelerinde hâkimlere, gerek 
parasal' ve gerekse sosyal birtakım haklar, asırlar ön
ce verifoniştir. Adaleti mülkün temel yapmak istiyor
sak, biz de hâkimlerimize 'bunları vermek zorun
dayız. Aksi halde, günden güne sarsılan adaletten, 
başta devletimiz oltaaik üzere, 'bütün toplum zarar 
görecektir. Adaletin tam olmadığı yerde haksızlık
lar olur, zulüm olur, anarşi olur, Maket olur. 

Artan hayat pahalılığı karsısında, bütün memur
lar gibi, hâkim savcı, hele adliyede çalışan1 personel, 
sılkınıta içindedir. Büyük kentlerde kiralar ödenemez 
boyuta erişmiş olup, yeterince lojman verilemeyen 
meslek mensupları geçim sıkıntısı çekmektedirler. 
Hâkim ve savcı da bir insandır; eşine manto, ço
cuğuna ayakkla'bı almakta sıkıntı çeken bir hâkim 
ve savcının, fedakârlığı sonsuz olmayabilir. (SHP 
ve tMDP sıralarından alkışlar) Bu raddeye (gelmeden 
buna çare bulmak gerekmektedir. 

iMuhterem milletvekilleri, hükümetimizin, 241 ve 
243 sayılı Kanun Hükmündeki kararnamelerle per
sonel hukukumuza önemli değişiklikler ve ilkeler ge
tirdiği ve dolayısıyla kamu görevlileri meyanında hâ
kim ve savcılarımıza da küçümsenmeyecek malî im
kânlar verdiği bir gerçektir. IBiunu takdidte karşıla-
mamaik mümkün değildir; ancak ne var ki, artan fi
yatlar karşısında bu malî limkânllar bugün önemini 
ve yeterliliğin komyamamııştır. 

Yine bu itoaramamelerde, üzülerek belirtmek isti
yorum 'ki, hâkimlerle, yüksek mahkemelerin üyeleri 
arasımda birtakım ayrıcalıklar yapılmıştı. Bu durum 
hâkim, savcı ve yüksek mahkeme üyeleri arasında 
memnuniyetsizlik yaratmıştır. (IMDP şuralarından al
kışlar) Bu kanun hükmündeki kararnameler Yüce 
Meclisimize geldiğinde, ayrıcalıkların giderileceği 

ümidini muhafaza etmekteyim. Adalet dağıtan insan
lara verilen haklarda da eşitlik ve adalet kurallarıı 
hâkim kılınmalıdır. 

Değerli mMet vekilleri, adliyelerimizde hâkim ve 
savcılarımızdan başka, onlarla omuz omuza çalışan 
fedakâr ve vefakâr adliye personellimiz vardır. Bun
lar, icabında gece ve gündüz çahşmalarına rağmen 
çok ıaz maaş almakta, sosyal halklardan hiç faydalan
mamakta, büyük bir geçim sıkıntısı çekmektedirler. 
(SHP ve MDP sırlarından alkışlar) Diğer kamu ku
ruluşlarımızda çalışan emsal kâtip ve memurlara, faz
la mesai vesaire gibi ek gelirler verilmektedir. Ad
liyede çalışan yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleri, 
mübaşlir ve cezaevlerinde çalışan cezaevi müdürü ve 
gardiyanların durumları cidden acıdır. Hâkimlerle 
birlilkıte çalışan bu insanlariin, yaptıkları işin önemi 
ve özelliği dikkate alınarak, maddî durumlarının dü
zeltilmesi ve sosyal̂  'halklardan, örneğin lojmanlardan, 
yararlandırılmıalarına çalışılmalıdır. 

Çok değerli milletvekilleri, kanunlar, bir milletlin 
ihtiyaçlarından, inançlarından, örf ve âdetlerinden 
kaynaklanmalıdır. Böyle olduğu zaman, o kanun 
toplum tarafından benimsenir ve topluma fayda sağ
lar; millî kanun, bu kanuna denir. 

Ulu önder Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan son
ra, bugün uyguladığımız birçok kanunu çeşitli Av
rupa ülkelerinden adapte ederek almıştır. O zaman' 
buna zaruret vardı. Toplumumuzun ihtliyacı olan ka
nunları, o tarihlerde yapacak yetişmiş hukuk âlim
lerimiz ve uzmanlarımız yeterince yoktu; bu, zaru
retler sonucu alınmıştı. Bugün artık, yetişmiş bir
çok hukuk âlimleri ve uzmanlar, hele çok. değerli 
uygulayıcılarımız vardır. Bizzat Atatürk, «Taklitle 
kanun yapılmaz» buyurmuşlardır.; Yarım asrı geçen 
zaman zarfında, yabancılardan adapte yoluyla alı
nan kanunların toplumumuza uymayan yönleri za
man zaman değiştirilmesine rağmen, eksiklikler ve 
uyuşmazlıklar son bulmamıştır. Bu nedenledir ki, bu
gün başta Medenî Kanun - olmak üzere - uzman 
ve uygulayıcıllaırdan kurulan bir fcomlisyon tarafın
dan yenliden ele alınıp, millî ve sosyal 'ihtiyaçliarımı-
za göre kaleme lainmış ve pek yakında yüce Mec
lise getirilecektir. 

•Bu arada, geçen dönemde Mecfaiımizden, adlî me-
sıeMerti halledecek birçok değerli kanunlar çıkarıl-
mıiştır. Bunldan dolayı da, huzurunuzda Sayın Ada
let Bakanım kmttanmv 
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Değeni! arkadaşlarım, Avukatlık Yasasında çolk t 
yakım zamanda Adalet Komisyonunda yapılan son 
değişikliğin iyi maelenımıesi genekımektedir. Yarının 
avukatı dkaafc olan bugünkü hâlkimller, bundan son 
denece tedirgin olmuşlar ve aldığımı ımalumatıa gö
re, 'bugünden itibaren birçok hâkim, «Yarın, iki se- i 
nıe bulunduğu'm yende avukatlık yapamayacağıım» I 
endişesini taşıyarak, emekli oUmıaya ve istifa etme
ye başdanuştiır. Zaten, yukarıda iarz ettiğim gibi, 'bu
gün çok noksan bir kadro ile adalet hizmetleri yü- I 
rütölımektedir; böylıe, Demöklaos'in Kılıcını onların 
başına astığımız zaman, yetişmiş değerl'i hâkimler 
bu nneslelkiben daha çok ayrılacak ve 'bu ıboşlük daha 
da artacaktır. I 

Değeri milletvekilleri, yine ilki yıldan beri ika- I 
muoyumu yaikından ilgilendiren af ıkanununun da, I 
hükümetimizin takdir edeceği ve Anayasamızın çer- I 
çevesi dahiılimde, bu dönemde çıkarimasını temenni- I 
ye değar 'buluyorum. I 

Değerli milletvekilleri,. Anayasamızın 9, 138 ve I 
139 uncu maddelerinde kaynağını bulan yargı 'ba- t 
ğumlsızlığı ve hâkim güvencesi, yargıya ve hâk'ims I 
tanınan 'bir imtiyaz değildir; aiksıine, toplumun bütün I 
kesimimin, demokratik düzenin, giderek, devletin b>l>r I 
güvencesidir. Bugün mevcut düzenlemeye göne, yar- I 
gı bağımsızlığı ve nâklim güvencesinin gerçek ianlam- I 
da var olduğunu söylemek çdk güçtür. Bugün de- I 
ğlse de feride, Hâkimler ve Savcıfar Yüksek Ku- I 
rullunun teşekkül tarzının arzu edilen bir şekilde ye- I 
nıidian düzenlenmesi, oraya seçilecek üyelerden, eslki I 
görevleriyle fiilen İlişkisinin kesilerek, kendilerimi Ku- 1 
nul hizmetlerine vermeleri, hizmetlerin iyi görülmesi I 
bakımlından temen-niye değer görülmüştür. I 

Değerli mffietvekiîlleni, Yüksek Hâkimler 'Kurullun- I 
dan, lağvedilen Kumuldan bahsediyorum; ilk kurul-
düğu zamıan 18 asil, 4 yedek üyeden teşekkül edi- I 
yordu. Bir süne sorara 'bu, 1970f'ıli yılılıarda, 11 asil, 3 1 
yedelk üyeden 'teşekkül ettinilmişıbi. O zamıan Yüksek I 
Hâkimler Kurulu, yallnız hâkimlerin özlük işlerine I 
vösıaıir lişHiörlJıme 'balkan 'biır kuruldu. Eskiden 'birinci sı- I 
mıf hâ'fcimller anasından da seçilirdi ve seçildikleri yer- I 
deki görevleriyle ilgisi kalmaz, kendilerini, yalnız I 
seçildikleri kumul hizmetlerine verimlerdi. Bugün Yük- I 
sek Hâkimıler ve Savcılar Kurulk, 7 kişiden teşekkül I 
etmesine ırağmen ve yalnız bakanlık, hâkimler ve sav- I 
ciaırdan 'başka, idarî yargıya, Danıştay ve diğer sav- I 
cılıfc 'isterime; icra ve noter işlerine 'bakmış oûması- I 
na rağmen, Yargıtay ve Damıştaydam seçilen üyeler, I 
eski görevlenini de yürütmökitedir. Değerli mılletve- | 
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ikilemi, 'bir koltukta 'iikıi karpuz yürütmek mümkün 
değildir; 'bunun en kısa zamıaında düzeltillmesinde 
büyük yanar gördüğümü iarz etmeik istiyorum. 

iBaığımnsız yüce Türk hâkiımleri, miılHetimizin ve 
devletinnizin teminatıdır. 12 Eylül 1980 öncesi, mem
leketimizin içine sürüldüğü anarşı'Jk günlerde, bizi şe--
refli Türk Ordusunun çok haklı müdahalesi kurtar
mıştır. Yine, şerefli Türk Ordusunun ve başta bu
günkü Sayın Cumhud>aşkammıizın gayretleriyle hu
zur ve sükûna kavuştuk. 'Bizi bu huzurlu .güniere 
kavuşturanlarla şükran borçluyuz. Demokratik çok 
pantillli düzene geçtiğimiz günden beni ide, artan bir' 
huzur ve güven içimde Tünk Milleti hızla kalkın
maktadır. Ne var 'ki, içte ve dışta, Türk Mı'ileiinin 
kalkınımasımı, huzur ve güven içinde yaşamasını çe
kemeyen hain güçler vardır. Bumliama karşı milletçe 
uyanuk olmak zorundayız. 

12 Eylül öncesi, 'bu güçler, çok iyi nijyetıle fcu-
ırull'muş derneklere ve sendikalara, okullıaıra sızarak, 
buruları 'kendi ıfcötü emellerine alet etmişler ve mil
letçe huzur ve güvenimıizi 'bozmuşTar, kardeşi ıtoaınde-
şe düşman etmişlerdi; dağerllii hâk.:m'.brimiz ve sav
cılarımız ıkurşunlıanmıştı. Geçmişten ders ailaraık, baş
ta adliyemiz ve emnıjyet kuvvetlerimiz olmıaık üzere, 
uyanık oimıak zorundayız. Hain güçler, Anayasamı
zın 13, 33, 51, 52, 53, 54 ve 135 inci maddelerimde 
yer alan derneklerin ve kamu kuruluşu niteliğinde
ki meslek kuruluşlarının, siyasetle uğraışmıaHarının 
yasaiklıanmış ollmasıma rağmen, bu- dermeklere tekrar 
sızma ve yöneticilerimi aldatarak, 'amaçları dışımda 
bildiri ve beyanname çılkıanmıaıya zorlaımıaıktadurilar. 
Başta cumhuriyet savcılari'imızı ve emniyet göınevY-
lenknıizi, bu haince davranışlara Ifcarşı uyanık ve has
sas almaya davet ediyotruım. 

Değerli arkadaşlarımı, 1986 malî yıllı bütçesinde 
Adalet Bakanlığıma ayrılan ödeneğin yeterli olduğu
mu kaibuil etmek mümkün değildir. Hâkim, savcı ve 
personelli kiradan kurtarıp, 'bir an evvel lojmanüara 
kavuşturmıalk en büyük âırzumuzduır. Adliyelerimizin, 
bina, araç, gereç ihtiyaçlarının da, imkânlar nispe
tinde ıkarşılamaoağı ümidindeyiz. 

1986 malî yılı bütçesıinin, 'aziz mûltetâmâze, saygı-
'değer adalet memsuplarınıa hayıdı ve uğurlu olması 
dileğiyle, hepimizi saygıyla selamlıyorum. (Aı'lkı^ar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim S'ayın Soğancıoğlu. 
MDP Gru'bu 'adi'nıa Sayın Rıfat Bayazıt, 'buyu

rum efendim. 
MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah-

raımıanımıaraş) — Sayın 'Başikan, çok muhterem rm:l-
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letvekıileri; Adalet Bakanlığı 1986 yılı bütçe tasarısı, 
üzerimde, Milliyetçi Demokrasi Partisıi Grubunun gö
rüş ve ıtemenıılerinıi açıklamak içıin huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Bu: vesile liılıe, şalhsıırn ve grubum 
adıma hepimizi saygıyla sella/mlia/rıtm. (AlkışIllar) 

(En ilkel toplıımlarda bile kendisimi hissettirmiş 
olan adalet duygusu, insanlığın ortak malıdır. «Top-
üurnısiail yaşam, adalet 'ile ebedîlleşir, adaletısıizlik iıe yı-
ikiır» diyenleri tarih daıima haklı çıkarmıştır. Ger
çekten, adaleteizldk kadar hiçbir şey toptluimil'aırı hu
zursuzluğa düşürmıez. Tarih boyunca, haksız ve ada
letsiz .bir lidaıremin ayakta kaldığı giörüknemıiişıtiiır. Dev
letin en esaish güvencesjmin, aıdal'et dağıtma işi oldu
ğu, asırlardan beri değişmeyen bir hakikat olarak 
yaşamaktadır. İşte omun içimdir kıl, «Adalkıt mülkün 
'tem'diidir» ilkesi, yüzyıılılıarcıa önce söylenmiş ve bu
güne kadar geçerliliğimi muhafaza etmiştir. 

Olu önder, eşsiz kahraman ve devletlimizin banisi 
Atatürk'ün, «MMeülerim yargı hakkı, bağımsızlıkla-
runım birinci şartıdır. Yargı erlki bağımsız ölımayan 
'bir milletlim, devlet hallimde var olması kabul oluna
maz» vecizesini dille götürmeden sözleriıme 'devam 
©demeyeceğim. Atatürk'ün lileniye dönük devrimleri-
ndn (temel taşı, hukuk devrimidir. 

73 sene bir miziamname ile idare edilen Adailieıt 
Baikamilığı ile ilgli, teşkilat ve görevleri hakkındaki 
Itoamuın, uzun /bir mesaiden sonra 1984 yıllımda yüce 
Meclisçe Ika'bul edilmiş ve ıbir seneyi geçeni zaman
dan 'beri uygulDanmış ve uygulamada henüz bir ak
saklık görüılmeımıiştir. 

Adalet Bakanlığı, başta, Amayasıamızım 159 uncu 
maddesıiyle Ikuırullmuş bulunan ve bir anayasal ku-
truluş olam mahlkemeleriın bağımısızliğt ve hâıkirmliık 
teminatı esaslarına göre kurulmuş olarak görev ya
pan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Korulu (ile, ba
kanlığa bağlı müsteşar, müsteşar muavinleri, ana-
Ihizırnet birimleri, demetim biriımleri, yardımcı birim
liler küttür ve eğitim bkıimleri ile -bağlı kuruluşllaır 
ve ftaşna teşfcilatın'dam oluşur. 

Adalet Bakanlığı, kendi teşkilat kanunu ille di
ğer özel kamuriardam aldığı kuvveible, adalet kurum-
lıaomım açılmasını, gdişitMmesinıi, denetimlimi, adalet 
hizırnetleriiyle ilgii araştırma ve hukulkî düzenfeme-
fenin yapılmasını sağlamalı ve bütün bakanlıklarca 
hazırlanacak kamun ve kanun hükmünde kararname 
taslaklarımı Türk hukuk sistemime, kanun yapma sa
natına ve Anayasa lisanıma göre foazıdamalıdıır, 

Muhterem miietvefcileri, bu tonu, esasen Ada
let Batoamilıığı Teşiklalt Kamununum X inci maddesıkıde 
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yer almıştır. 'Bütün bakanlıklar, bazıriadıkları ka-
mum hükmündeki fcaramıaıme ve Ikanun taslaklarımı, 
Adaillet Bafcariığımia gönderip imcelettanek zorunda-
dırllar. 'Hükümetten gelen ikanum tasarılarının ve ka
nun hükmümdeiki Ifcaıraııımaımellleıriin birçoğu Adalet Ba
kanlığımla uğramadığı ve KanuınÜar Genel Müdürlü
ğümün süzgecinden geçiınilmediği, Anayasa ve diğer 
kanunlara uygunluğu sağlanmadığı yek nazarda gö
rülmekte ve anlaşılmaktadır. Bu ıhıalün devam etti-
rilmemteisiin'i, hükümetten ve sayın balkandan rica 
ediyoruz. 

Burada bir konuya daiha dokunımiadam geçeme-
yeceğim. Geçen yasama yıllarımda Başbakanlık ve 
diğer balkarn/Mc'larca hazırlamam ikamum tıasarıilaınmın 
Adalet Bakanlığımdan geçiırilllmeden sevk edılten, ko-
rntjsyonılarda ve yüce M'eclisite, muhalefeitin, bizce 
halkıh ö'merülerine >de ehemmiiyelt veriilmeden çoğum-
lük oyu l e geçirilen '11 adedinim, Sayım Cumlhurbaş-
kanı (taınalfımdam ıtelknar müzalkere edlmek üzere ge-
rii çevriılldiği ve 3 'adedimin de Anayasa Mahkemesin
ce iptal olunduğu görünmüştür. 

Bu hallıin tekrar edilmemesi İçim, bu yasama yı
lımda yüce Meclise sevik edilecek ik'anun tasıarılarının 
Adalet Balkanlığımdam geçirilmesiimi ve muhalefeitıim 
hıalklı isiteklerıine Ikaırşı imait ediimıeyerelk lilfcifat edid-
ırKesıini parilamenıter s/isitemıin geliişmesü bakımımdan 
arzuluyoruz. 

lıktıiıdaırm geitirdiğt ve yüce Meclisten geçen ka-v 

nunllardam, bilhassa 1918 sayılı KaçaJkçııİıgm Men ve 
Tıalkibine Daiir K/amumumdalki değişiklikler, İbera'l 
ekonomi felsefesi mülahazasıyla, Meclisin çoğunluğu 
tarafından kendi arzularına uygun bir şekilde ve 
muhalefetin ikazlarına kulak verilmeyerek, kaçakçı
lığın men ve takibi yerine, kaçakçılığın teşvik ve ser
best bırakılması kanunu mahiyetinde çıkarılmıştır. 
Şimdi de kaçakçılığın yaygınlaştığını basındaki günlük 
yayınlardan öğreniyoruz. Şimdi yeni kaçakçılıkta, ka
çak eşyanın kıymeti 30 milyondan aşağıya gösteri
liyor ve bu değişikliklerden amaçlanan gaye elde 
edilmiş oluyor. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
nunda yapılan değişiklik de, yine liberal ekonomi fel
sefesi mülahazasıyla, Yüce Meclisin çoğunluğu ile, 
muhalefetin uyarıları dikkate alınmadan, Türk Par 
rasının Kıymetini Düşürme Kanunu mahiyetinde çı
karılmıştır. Bu Kanunun, şeklî suça ilişkin kısmına 
ait değişiklik uygun ise de, muvazaa ve hileli yollar
dan döviz zıyaına sebebiyet verilme kısmındaki de
ğişikliğe o zaman da karşı olmuştuk. 
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Sayın bakandan rica ediyoruz; bu iki kanunun 
uygulanması sonunda, Ankara, İstanbul, Samsun, İz
mir, Adana, Gaziantep, Kilis, Urfa, Diyarbakır ve 
Tekirdağ gibi merkezlerle, sıkıyönetim mahkemele
rinde ne kadar davalı ve suçlu, bu kanunların getir
diği af ve indirimlerden yararlanmıştır, bütün yurt
ta yararlananlar ne kadardır? 

Bir taraftan, devleti ekonomik yönden çökerten 
kaçakçıları af ve himaye ediyoruz; diğer taraftan, 
kader kurbanları dediğimiz ve tedbirsizlikle ölüme 
sebebiyet ve yaralama, tahrik neticesi adam öldürme 
Ve yaralama, hiçbir surette eyleme karışmadan, evin
de ve işyerinde kendisini savunmak için silah bulun
durma ve diğer kabahat ve adi suçları affetmiyor, 
bekletiyorsunuz, 

Muhterem milletvekilleri, zaman zaman hükümet
ten, siyasî partilerden ve basından, cezaevlerindeki 
kader kurbanlarına af ümidi verilmektedir. Bu me
sajlar, mahkemeleri çalışmaz hale getiriyor ve mah
kûmlarda da huzursuzluk yaratıyor. Mahkemelerde 
dosyalar af çıkacak diye bekletiliyor, yani adaletin 
yerine getirilmesi geciktiriliyor. Sayın bakan, bakan
lığın teftiş programı uygulanırken, mahkemelerdeki 
ceza davalarının bir iki seneden beri af sebebiyle 
sürüncemede bırakılıp bırakılmadığını incelettirebüir; 
çünkü af çıkacak diye, mahkemelerde davaların ka
rara bağlanmadığını işitiyoruz ve bunun üzerinde 
durulmasını bilhassa rica ediyoruz. Şayet adaletin 
yerine getirilmesini geciktirenler var ise, haklarında 
gereğinin yapılması için Hâkim ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna vereceğinize eminim. 

Esasen, af çıkarılacak ise, cezaların affı olur; su
çun affı Anayasa muvacehesinde sakıncalıdır. Suç 
cezaya dönüşür ve suçlu beraat ederse mesele yok
tur; mahkûm olursa, o zaman Anayasa muvacehe
sinde, mahkûmiyete ilişkin cezanın af kapsamına gi
rip girmediğini hâkim takdir eder. Bunun münakaşa
sını, af kanunu geldiği zaman yaparız. Burada, sa
dece bir hatırlatma ile iktifa ediyorum. 

Adaletin, demokratik parlamenter rejim içinde 
önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Adalet mekaniz
masını, demokratik parlamenter rejimin teminatı ola
rak görüyoruz. Demokratik, laik, sosyal hukuk ilke
lerini amaçlayan Devletimiz, yasama, yürütme, yargı ! 
erkini dengeli bir şekilde kuvvetler ayrımı esasına 
dayandırmaktadır. (Anayasa, madde : 7, 8, 9) Bu ; 
kuvvetlerin birbirine üstünlüğü düşünülemez. Devle
tin üç temel- anaorganı olarak bu güçlerin tam bir 

uyum içinde çalışmaları, Anayasanın temel ilkelerin
dendir. Bu temel ilkelerden asla sapılmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuyu vurgularken, bir 
şeyi hatırlatmak istiyorum : Geçenlerde bazı gazete
lerde, Sayın Meclis Başkanımızın bir komisyon kur
durarak, bu komisyona cezaevlerini kontrol ettirdi
ğine ve kendisine bir rapor geldiğine dair bir haber 
okudum. 

İdarenin, Meclis tarafından denetimi, Anayasanın 
98, 99 ve 100 üncü maddelerine göre, muayyen bir 
prosedüre tabidir. Meclisin kararına tabidir. Sayın 
Meclis Başkanı, doğrudan doğruya idarenin deneti
mini üzerine alamaz, milletvekillerini gönderemez. 
Bu, Anayasanın yukarıda saydığım maddelerine ta
mamen aykırıdır. Şayet böyle bir konu varsa cezaev
lerinde bir araştırma yapılmak isteniyorsa, bu ancak 
Yüce Meclisin kararıyla olabilir; sırası gelmişken bu
nu burada arz ediyorum. İleride bu rapor geldiği za
man, yine söz hakkımız mahfuzdur. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Ağır işleyen adalet mekanizmasının, adaletin ger
çekleştirilmesinde etkili ve başarılı olamayacağı gö
rüşündeyiz. Bu itibarla, vatandaşların, uzayan dava
lar dolayısıyla şikâyetlerini asgarî düzeye indirmek 
için, adalet hizmetlerinin, ilmin gereğine göre yeniden 
düzenlenmesiyle, adalet teşkilatının daha modern 
şekle getirilmesinin amaç edinilmesi lüzumuna ina
nıyoruz. • • - • ' . 

?Halk, geciken adaletten, pahalı adaletten yakın
maktadır, haklıdır. Davaların en az giderle ve müm
kün olan süratle sonuçlandırılmasının, yargının göre
vi olduğuna inanıyoruz; Anayasanın 141 inci madde
si böyle diyor. Bunu yapmak için neler yapmalıdır? 
Burada Sayın Başbakan alternatiften sık sık bahseder; 
işte biz de alternatifi gösteriyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yakın bir zamanda Yüce 
Mecliste kabul edilen vergi kanunları paketiyle sağ
lanan mahkeme harçlarının çoğaltılması fikrinden 
vazgeçilmelidir. Anayasa da en ucuz şekilde adalet 
dağıtılmasından bahseder; halbuki bu getirdiğiniz de
ğişiklikle harçlar 100 misline kadar çıkarılmıştır. 

Ceza ve hukuk usulü muhakemeleri ve icra iflas 
kanunlarında davaların süratle görülmesini sağla
mak için, Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununun 34 
üncü maddesindeki yetkiye istinaden, ilim adamların
dan ve tatbikatçılardan kurulacak bir kurulda ince
leme yaptırılarak, lüzumlu değişikliklerin Yüce Mec
lise getirilmesini arzu ediyoruz. Daha önce de acele 
olarak usul kanunlarında bazı değişiklikler yapıldı; o 
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zamanki müzakereler sırasında da bu kürsüden önerile
rimiz oldu; «Kül halinde değiştirildiği zaman bunu 
nazarı itibara alırız» denildi; biz bu bakımdan bu 
öneriyi sayın bakanımıza arz etmiş oluyoruz. 

Adlî yargı mahkemelerinin kuruluş kanununun 
bir an önce hazırlanarak Yüce Meclise sunulması sağ
lanmalıdır. (Anayasa, Md. : 142) İlk derece mah
kemeleri ile içtihat mercii olması gereken Yargıtay 
arasında üst mahkemelerin (istinaf mahkemelerinin) 
kurulması çabuklaştınlmalıdır. 

Mahkemelerde görev yapan hâkimlerin ihtisas-
laştırılmasını, örneğin, ağır ceza, özel kanunlar, ka
çakçılık kanunlarındaki suçlara ilişkin davalara ba
kacak ticaret, tapulama, tapu iptali, trafik, belediye 
cezaları, basın suçlan ve çocuk mahkemelerinde gö
rev yapacak hâkimler, konularına göre yetiştirilmeli
dir. Yetiştirilen hâkim davaya çabuk bakar, dava da 
çabuk biter. 

Hâkim ve Savcı Adaylarının Eğitim Merkezleri 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 3221 sayılı Kanu
nun bir an önce uygulanmasına geçilmelidir. Bu ka
nunun uygulanmasına yılbaşından sonra geçilmesi 
gerekmektedir. Sayın bakanımızın bu konuda hassas 
olduğuna eminim. 

1970 yılına kadar Ankara Hukuk Fakültesinde uy
gulanan yarı leylî, tam leylî öğrenci kabulü, mecburî 
hizmet usulü vardı. Bu müessese mesleğe çok kıy
metli hâkimler ve savcılar yetiştirdi, hatta bugün fe
ragat ve şerefle görev yapan hâkim ve savcıların Ço
ğu bunlardandır. Bu usulün yeniden ihdasım rica edi
yoruz, 

Hâkim ve Savcılar Kanununun «Yabancı Ülkelere 
Gönderilme» başlıklı 49 uncu maddesine göre, hâ
kim ve savcıların bilgi ve görgülerini artırmak, mes
lekleri ile ilgili araştırmalarda bulunmak için yaban
cı ülkelere iki sene süre ile gönderilmesi sağlanma
lıdır. 

Hâkim ve Savcılar Kanununun 119 uncu madde
sinde öngörülen, hâkim ve savcıların meslek içi eği
timleri, kurs, seminer, sempozyum ve konferansların, 
bölge bölge ve hatta il il yapılarak, hâkim ve savcıla
rımızın bilgi ve görgülerinin artırılmasının temin edil
mesini rica ediyoruz. 

Günü gününe çıkarılacak kanun, tüzük ve yönet
melikler ile, yargı kararlarını havi dergiler ve diğer 
ilmî eserler hâkim ve savcılarımıza gönderilmelidir. 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görü
şülmesi sırasında, temennilerimiz arasında, öncelikle 
sorgu hâkimliği müessesesinin kaldırılması, hâkim ve 

savcı adayları için eğitim merkezleri kurulması ve 
hâkim adaylarının aylık durumlarının ıslahı öneril
mişti. Bu önerilerimizi kabul ederek, kısa zamanda 
kanun tasarılarını Yüce Meclise sunan ve Yüce Mec
liste de takip edip kanunlaştırılmasını sağlayan sayın 
bakana teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah bu de
fa önerdiğimiz hususları da yakın zamanda nazara 
alarak adalete hizmet etmiş olur. 

Bir iki seneden beri daimî olarak basında sık sık 
görülen, bilhassa, «12 Eylül 1980 öncesi Siyasî Çe
kişme ve Çatışma Ortamına Benzer Bir Durumun 
önlenmesi Hakkında 6.12.1983 günlü ve 2969 sayılı 
Kanunun» ve 22.9.1983 günlü 2890 sayılı Kanunla 
Değiştirilen Türk Ceza Kanununun «Umumun Sıhha
tine, Yiyecek ve İçilecek Şeylere Müteallik Cürümler* 
başlıklı faslında, kişilerin beslenmeleri İçin gerekli 
zarurî gıda maddelerinin ticareti ile uğraşanların kont
rol edilmesi ve ticarete hile ve fesat karıştırma ile 
umumun sıhhatini ve yiyecek, içilecek şeylere mü
teallik davranışlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
363, 394 İle 402 noi maddelerindeki hükümlerin uy
gulanmadığı ve bu yüzden bozuk gıda maddelerinden 
dolayı yüzlerce kişinin öldüğü ve binlerce kişinin de 
sakat kaldığı ve bu kanunların ölü olarak doğduğu
nun kabul edildiği, yaygın halde müşahede edilmek
tedir. Halbuki bu kanunların son maddeleri, yürüt
menin, Bakanlar Kuruluna ait olduğunu göstermiş
tir. 

5680 sayılı Basın Kanununun 2890 sayılı ve 
10.11.1983 tarihli Kanunla değiştirilen 12 nci ve 5681 
sayılı Matbaalar Kanununun 4 üncü maddesi ile ba
sım yoluyla yayınlanan mevkuteyi tab edenlerin, mev
kutenin her nüshasından ikişer tanesini, neşri takip 
eden çalışma gününde, çıktığı yerin cumhuriyet sav
cılığı ile, en büyük mülkî amirine vermeye mecbur 
olduğu öngörülmüştür. Bunlar cumhuriyet savcıları
na, mülkî amirlere inceleme için verilmiştir. Suç 
görüldüğü takdirde takip edilmesi gerekmektedir. Yal
nız işaret ettiğimiz kanunlar değil, bilumum, kamu 
düzenini ilgilendiren umumî ceza kanunları, özel ka
nunlara giren diğer suçlara vakıf olunması halinde 
de, resen harekete geçilmesi icap etmektedir. 

Ayrıca bakanlıklarda basın ve halkla ilişkiler mü
şavirliği olup, bunların da günlük gazete, mecmua 
ve diğer emsalî eserleri inceleyip, ilgili bakana arz 
etmesi ve onun da mercii vasıtasıyla inceleyip, dava 
açması yoluna gitmesi gerekmektedir. Hatta Ceza 
Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 148 inci madde
sinde, Cumhuriyet savcılarına, dava açmak için Ada-

— 448 — 
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let Bakanının emir verme yetkisi dahi mevcuttur. Bel
ki aklınıza bir şey gelir, yarın bir polemik yapılır; 
«Adalet Bakanı kendiliğinden emir veriyor» denir. 
Hayır arkadaşlar, bu, Anayasadan alınmıştır. Anaya
sanın 139 uncu maddesinin gerekçesinde, Adalet Ba
kanının, savcılara, gerektiğinde, dava açma emri ve
rebilmesi, teminatı zedeleyici nitelikte olmayıp, işle
nen suçların araştırılması, sanığın leh ve aleyhinde 
her türlü delilin toplanıp tamamının tarafsız hâkimin 
tetkikine arz edilmesinin millî irade yoluyla Adalet 
olduğu vurgulanmıştır. Burada bir şeyi hatırlatmak 
isterim. Savcıların kalemi, bu yönde esir; fikirleri 
hürdür. Adalet Bakanının emriyle davayı açar, 
mahkemeye çıkarır; deliller karşısında 'beraat ister, 
hâkim, icabında beraat kararını verir. Yeter ki, bu 
suçun işlenip işlenmediği efkârıumumiyede ve ba
sında hiç değilse temizlenmiş olsun, zan altında kim
se kalmasın. 

Bu konulara, bilhassa yıkıcı faaliyette bulunan 
korsan basına dikkat etmelidir. Korsan basın yer
altı faaliyetine 'başlamıştır. Sayın savcılarımıza ve 
idare amirlerimize büyük vazifeler düşmektedir. 
Matbaalarda basılmayan, gizli basılan birçok mat
bua mecmua, gazete, kitap dağıtılmaktadır. Bunları 
takip etmek, bunların vazifesidir; bunu da hatırlat
mış oluyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yine vatandaşların ara
sında ve basın da sık sık adlî hatadan bahsedilmek
tedir. Mahkemelerden çıkan kararlar taraflarca 
temyiz edilmekte ve Yargıtayın incelemesinden geç
mektedir; hatta, Yargıtayın incelemesinden geçme
yen ve kesinleşen kararlarda hakkına razı olma
yanlar, icabında Adalet Bakanlığına müracaat ede
rek, ceza kararlarını, Ceza Yargılama Usulü Kanu
nunun 343 üncü maddesine istinaden, yazılı emir 
yoluyla kontrol ettirebilirler. Hukukta, Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun 327 nci maddesine 
göre, Adalet Bakanının göstereceği lüzum üzerine, 
Yargıtayın tetkikine arz ettirebilirler. Ayrıca, ce
zada, Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 322 
nci maddesine göre, karar tashihi müessesesi, 327 
ile 340 nci maddelerine göre, iadei muhakeme mü
essesesi mevcuttur. Hukukta da yine, Hukuk Usulü 
Muhakemelerinin 440 inci maddesine göre karar 
düzeltme müessesesi; 445 ve 454 üncü maddelerine 
göre, iadei muhakeme müessesesi mevcuttur. Bu mü
esseseleri işletip, adlî hata önlenebilir. Görüyorsunuz 
muhterem milletvekilleri, adaletin tam ve sağlam 
bir şekilde tecellisi için muhtelif yollarla kontrolü 

mevcuttur; yeter ki, bu müesseseler layıkı veçhile 
çalıştırılsın ve bilhassa yazılı emir ve kanun yararı
na bozma müessesesi bakanlıkça işletilsin. 

Adalet Bakanlığında kurulan bir komisyon ta
rafından hazırlanıp, bakanlıkça bizlere dağıtılan 
Medenî Kanundaki değişiklik taslağının bir an ön
ce Bakanlar Kurulundan geçirilerek, bir tasarı ha
linde yüce Meclise sunulmasının teminini sayın 
bakandan rica ediyoruz. 

Adalet Bakanlığında kurulmuş bulunan bir ko
misyon tarafından yapılmakta olan, Türk Ceza Ka
nunu üzerindeki çalışmaların, yine Meclise verilmiş 
olan ve hatta Büyük Millet Meclisi gündeminin bir 
seneden beri 1 inci sırasını almış bulunan Ceza Ka
nununun bazı maddelerindeki değişikliklere ait tek
liflerin de, hükümet veya teklif sahipleri tarafından 
alınarak, kül halinde birleştirilmesi suretiyle ve bir 
hükümet tasarısı olarak yüce Meclise sunulması
nın sağlanmasını, Ceza Kanununun bütünlüğü ve 
cezalar arasındaki uyum bakımından, sayın bakandan 
bekliyoruz. 

Uzun zamandan beri üzerinde çalışılmakta olan 
Ceza infaz Kurumları Kuruluş Kanununun, günün 
koşullarına uygun olarak bir an önce tasarı halin
de hazırlanıp yüce Meclise sunulmasını beklemek
teyiz. 

Anayasa ve diğer kanunlarda, affedilmiş bazı 
mahkûmiyetlerin adlî sicile işlenmesi zorunluluğunun 
doğduğunu defalarca bu kürsüden dile getirdim. 
Acaba, 1970 yılında adlî sicilden çıkarılan bu affe
dilmiş mahkûmiyetler ne zaman adlî sicile işlene
cektir; dolayısıyla Anayasa ve diğer özel kanun 
hükümleri yerine getirilecektir? Muhterem milletve
killeri, burada birçok arkadaşımızın sık sık güven
lik soruşturmaları konusundan bahsetmelerinin se
bebinin, sırf bu adlî sicilin affedilmiş olan kısım
larının işletilmesinden ileri geldiği kanısındayım. 

Memur ve diğer kamu görevlilerinin işledikleri 
iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açıl
ması, kanunda belirlenen; istisnalar dışında, kamunun 
gösterdiği idarî merciin iznine bağlanması hususu, 
Anayasanın 129 uncu maddesinde vurgulandığı hal
de ve halen de irtikâp, rüşvet alıp verme, ihtilas, , 
zimmete para geçirme, gerek doğrudan doğruya ve 
gerekse memuriyet vazifesini suiistimal suretiyle ka
çakçılık, resmen vuku bulacak müzayede ve müna
kaşalara ve alım ve satıma fesat karıştırmak, devlet 
hariciyesine ait mahrem evrakı veya şifreleri ifşa 
etmek veya ifşaya sebebiyet vermek ve bu suçlara 
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iştirak etmek suçlarında, 1609 sayılı Kanunda izin 
müessesesi işletildiği halde, Anayasaya ters düşen 
70 senelik Memurin Muhakemaffci; Kanununa gtöre 
kovuşturma esasının bir an önce bırakılmasını ve 
bu konuda yeni bir kanunî düzenlemenin getiril
mesini bekliyoruz. 

Esasen, senelerden; beri Memurin Mulhakematı 
Kanunundan şikâyet edilmektedir. Bu müesseseye 
verilen birçok şikâyet ve tahkikatın neticelenmesi 
uzun sürmektedir. Esasen buraya gelen suçların ek
serisinin zamanaşımı 5 senedir ve zamanaşımının ke
silmesi halinde 7,5 seneye kadar çıkıyor. Bunlar ek
seri memurin mıuihıakema|tı komisyonlarında zaman 
aşımına uğratılmaktadır. Adaletin bir an önce te
cellisi için bu 129 uncu maddenin işletilmesini has
saten bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlı 
hukuk mıevzuajtındaın kalan ve ihalen yürürlükte bu
lunan kanunlar ve bu konudaki nizamnameler, Rumî 
30 Mayıs 1283 tarihi ile, 9 Nisan 1334 tarihleri 
arasındadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1 ila 11 inci 
döneminde (24 Nisan 1920 tarihinden 26 Mayıs 
1960 tarihine kadar) çıkardığı kanunların sıra nu
marası 1 ilâ 7 480'dir; Millî Birlik Komitesi döne
minde 27 Mayıs 1960 tarihinden 5 Ocak 1961 tari
hine kadar çıkarılan kanunların sıra numarası 1 ilâ 
238'dir; Kurucu Meclis dönemi, 6 Ocak 1961 tari
hinden 22 Ekim 1961 tarihine kadar olan dönemde 
çıkarılan kanunların sıra numarası 239'dan 375'e ka
dardır. 9 Temmuz 1961 tarihli, 234 sayılı Türkiye cum
huriyeti Anayasasına göre kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, 25 Ekim 1961 tarihinde yaptığı 
ilk toplantıdan itibaren kabul ettiği kanunlar, 1 nu
maradan başlayarak 2 300 numaraya kadardır. 

12 Eylül Harekâtından sonra, Millî Güvenlik 
Konseyinin ve Kurucu Meclisin çıkardığı kanunla
rın sıra numarası, 11 Eylülden önce çıkarılmış bu
lunan kanun numaralarını takip etmiş ve bu numa
ralarda bir değişiklik olmamıştır. 

2709 sayılı ve 7.11.1982 tarihli Türkiye Cum
huriyeti Anayasasına göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin göreve başlamasından sonra çıkarılan ka
nunlar da, Kurucu Meclisin kanun numaralarını 
takip etmektedir. 

Bu duruma göre, mevcut kanun numaralan, 
7 480 + 375 + 239 = 11 094'tür Burada, 27 Mayıs 
1960 tarihinden, 5 Ocak 1961 tarihine kadar Millî 
Birlik Komitesi döneminde ve 6 Ocak 1961 tarihinden 

25 Ekim 1961 tarihine kadar, Kurucu Meclis tarafından 
çıkarılan kanunların l'den 375'e kadar olan kanun 
numaraları; 24 Nisan 1920 tarihinden 26 Mayıs 
1960 tarihine kadar 1 ilâ 11 inci dönem Büyük Mil
let Meclisi tarafından çıkarılan 7 480 adet kanun 
numaralarıyla ve 334 sayılı Anayasaya göre kuru
lan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 Ekim 1961 
tarihindeki ilk toplantısından sonra çıkarılan l'den 
2 3O0I numaraya kadar olan kanun numaralarıyla1 

karıştırılmaktadır. 

'Bu, İlli 094 adlet kanun numarasına, gerek Os
manlı Hukuk mevzuatı zamanında yürüdükteki ka;-
nun ve kanunu muvaklkatlar ve kanuni hükmün
deki nizamnameler, muthltelif dönemlerdeki kanun 
kujvlvdtiindeki karar ve telbfiğler, gerek 19611 ve ge
rekse 19l8'2 Anayasası zamanında çıkarılan kanon 
hükmündeki kararnameler dahil değildir;. 

(Bunlarım, üniversitelerden, tatbikatçılardan, Yar
gıtay, Damji'şltajy ve Askerî Yargıtay'dan; oluşturula
cak bir kurul marifetiyle incelettirilip, yürürlükteki 
.metinlerinin taplattırıimasının uygun olacağı düşü-
nülmekıtedür. Bu hususita, hükümet ve bakanlık gö
rücünün; ne merkezîde olduğunu öğrenmek istiyo
ruz. 

5'27 yık ile 5167 seneleri arasında, Doğu Roma 
İmparatoru jusıtinlianuis bütün Roma, kanunlarını 
yeniden yazdırarak, Rotoa Imparaltorluğunun hu
kuk düzenini kurmuştun. Acaba, Sayın Başibakan, 
Ibuınu vapltrra|blilir mi? Yaparsa,, Türk hukukuna en 
ıbiiyülk hizmeti yajpmiş olur. Asırlar öınfcdsli, Şarkî 
Roma İmparatorunun Roma hukukuna yaptığı hiz
meti, bugün de Sayın: Başbakan Türk hukukuna 
yapmış olacaktır. 

Sayın Aldajlet Balkanının, Plan ve Bültçe Komis-
yionundajki izahatından, adlî yargıda 4 206 hâkim, 
2 422 savcı; devlet güıvenıllik mahkemelerinde 122 
ıhâlkilm ve savcı; idarî yargıda, 905 hâkim istihdamı
na imkân bulunduğu; adlî ve idarî yargıda, l'16/l' 
ıhâkim adayı kadrosunun mevcut ve haleni adlî ve 
idarî yargıda, 1 754 hâkim ve sajvcı kadrosunun mfün-
ihal olduğu öğrenlmiıştir. 1 754 hâkim ve savcı açı
ğı, bu meslek için çok acıdır Mesleğin cazip haje 
getirilmesi içlin lüzumlu gördüğlümlüiz tedbirlerin ne
lerden ibaret olduğunu da arz edeceğimi. 

U|. 5434 sayılı Türkiye Oumlhuriyetli Emekli Sanj-
dığı Kanununda, görevlerinin niteliği iltftbariyle pek 
çok personele fiilî hizmet zammı verildiği halde, 
İ 2 Eylül 198QTden önceki yılarda; sık sık görüldüğü 
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gibi, yılmadan çalışan yargı mensupları pek çok J 
«aldırılana uğramış ve bir kı'sîmı ise maalesef hayat
larını Jcaıyfbetmiiştir- Mahrumiyet yerleridde feragaıt-
la, hüzmet eden, mesai saiajtılerîıne bağlı olmaksızın . 
görev yapan yargı mensuplarının, tüm yurt düze
yinde ve yurdun en ücra köşelerine kadar her yer
de, her türlü şartlar a|ltında görev yaptıkları dikkate 
alınarak, kendilerine fiilî hizmet zammı verilmesi, 
mesleğim cazibesini aritıracak bir unsur oialbilr. 

2, 29.6.1984 tarihinde 184416 sayılı Resmî Ga- I 
afctede yalyımlananj 241 sayılı Kaa^rmame ve bunu 
müteakip 25 Arajlık 1984 tarihlimde yayınlanan 243 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede getirilen ek | 
göstetfgeler, özel hizmet «azminatı, makam tazminatı; 
Mkimler, sajvcılar, yüksek mahkemelerin baişlkan ve j 
üyeleriyle savcılar hakkımdaki uy@ulama|larda ayrı
calıklar huzursuzluk yaratmıştır. 

iMulhterem milletvekilleri, hurada bir konuyu 
lîşaret etmeden geçemeyeceğlim. Bir Kararname 
çıktı ve bu kararname Yargıtayı 3 kısma ayırdı. 
Eskiden Birinci Başkanın, üyelerin ve daire baş
kanlarının ek göstergeleri beraberdi. Bu defa bunu 
üçe ayırmış Başkanın, başsavcının ek göstergesi 
1 100, diğer daire başkanlarının ve üyelerin ek gös
tergeleri ise 800 - 900'dür. Bu 900'ü de nasıl ola
cak? 30 sene devlet hizmetinde, 6 sene de Yargı-
tayda çalıştıktan sonra bu 900'ü alabilecektir. 

Bugün öyle bir huzursuzluk var ki, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun bir kimseyi Yargıtay 
üyeliğine seçebilmesi için o kimsenin 12 sene kür
süsünde çalışmış olması ve 12 seneyi bitirdikten son
ra mümtazen terfi ve yüksek mahkemeye geçme
sinde bir sakınca olmaması ve kendi kanununa göre I 
bütün nitelikleri kazanmışsa bu arkadaşı birinci sı
nıfa ayırır ve birinci sınıfa ayrıldıktan ancak 3 sene 
sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yar-
gıtaya üye seçilebilir. Üye seçilen bir arkadaş gide
cek burada evvela 800; bekleyecek 30 senelik devlet 
hizmetini dolduracak, 6 sene de Yargıtayda çalışacak 
ondan sonra sen buna 900'ü vereceksin; olmaz böy
le adaletsizlik. Sen mademki seçim esasına göre ge
tirdin, buna bunu vereceksin. 

Efendim, 4 sene sonra Birinci Başkan seçilme
di, üye oldu; o 1 100 olacak; seçilen arkadaş 900'den 
1 100'e geçecek. Bu adaletsizlik nereden çıkıyor? 
Ben bunu bir türlü anlayamadım, hukuk mantığı- I 
ma sığdıramadım. I 

Efendim, bir sene sonra Yarigııtaya seçilen ar- 1 
ıkadalş, Anayaisa Mahkemesine üye seçiliyor, ona | 

| 9C0 veriyorsunuz. Bu iş nasıl oluyor? Orada, aramı
yorsun, burada arıyorsun!. Olmaz böyle şey... 

| îş/te, huzursuzluğu gijdermek' için, bu kanun hüfc-
( mühdeki kararname, sayın hükümet (tarafından Ada

let Bakanlığındaki Kanunlar Daıiresıine gönderilmiş 
lölsaiydi, bu arkadaşları da balkanın nezaretli altında 
çalınmış olsaydı, böyle bir kanun hükmündeki kap 
ramajme Meclise gelmezdi. Bu kanun hükmünde 

I kararname Plan ve Bütçe Komlisyonunda bir sene-
I den, beri ıbeMetimektedlir; bütün arkadaşlar da bu

nun ıstıralbını çekmektedir. (MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ı«!Ma!ka|m tazminatı» diyorsunuz. Makam tazmi-
I natı, makamında oturan adama verilir, Ben makam 

tazminatına karşı değilim arkadaşlar, Valiye de ma
kam tazminatı verilsin... Maatteessüf devletin vali
line makam taızmlinıatı verilmiyor, devletin kayma
kamına verilmiyor, devletin savcısınıa verilm'iyior, 
devletin ağır ceza başkanına verilmiyor, devletlin tü-
caret mahkemesi reisine verilmiyor; o kiime verili
yor? Bir yerde aza|lık yapan arkadaşa, veriliyor.., 
Olmaz bu, arkadaşlar..,. Makam tazminatım, mar
kamı işgal eden şahsa verirsin, hizmet tazminatını 
Ida hizmeti yapan arkadaşa verirsin,. Bu şekilde ka
nun; düzenlenir. 

(Biz, kanunların düzenlenmesini, Adaleit Bakan
lığı Teşkilat Kanununun 1 inci maddesinde niçin, 
böyle getirdik? Anayaisa Komisyonundan geçti bu 
kanun, sizlerden geçtli, siizter- buna rey verdiniz; 
şimdi de bu kanunun hilafına, olan 243 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, tamamen kanunu ber
taraf ederek, yeni yeni hükümler, getiriyor. Be
nim, bu kanun hükmünde kararnameyi burada 
izah etmem, en, azından bir sajatlimi alır; zamanım 
kâfi değildir. İnşallah o kanun hükmündeki ka
rarnameyi, Plan ve Bütçe Komisyonu, bir gün lüt-

I fedip Meciise sunarsa, o zaman burada enine 'bo
yuna konuşuruz yahut hükümet insafa gelip de, bu 

I kanun hükmündeki kararnameyi düzelirse, o za-
I man kendileninıden memnun oluruz. 

Muhterem arkadaglarım, bugünün hayat şartüaırı . 
I iîçerisiindte en aşağı 40 bin lira; ile 80 bin lira arasm-
I da aylık kira ödeyen hâkim ive sajvcılan ile, adalet 

hizmetlerindeki diğer göreVlilerlin;, ve haltta hâkim 
I adaylarının konutlarının saiğlannıaisı, bunun için de 
I i2842 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun İ1İ0 
i uncu maddesine yeni bîr, düzenleme getirilerek, 
| aynen devlet güvenlik mahkemelerdi ile düğer bazı 
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'kuruluşlarda olduğu gilbti, 'hâkini ve savcılara loj
man temin edilmesi; tahsis yapılamayanlara da, 
lojman kiralarından fazla olan kısmın, ilgisine 
göre, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay veya 
Adalet Bakanlığı bütçelerinden karşılanmak üzere, 
kıonuıt temdin; edilmesini önermelklteyıilz. Bunun malî 
portesi 800 milyon lirayı geçmemektedir. Bu öneri
lerimle mesleği cazip hale getirtir, ondan, sonra da 
bu meslekte çalışanlardan verimli hizmet bekleye
bilirsiniz. Yoksa bugün 1474'ü mütecaviz olan 
nâklim ve savcılara a'it kadro boşluğu, birkaç ay 
isonra 2 bini bulur kanaatindeyim. 

IMulhterem miietvekilieri, sayın iktidar parti-
sinıin; sözcüsü burada die getirdli, ben de ona bir 
nebze iştirak edeceğim; dert hepimizin derdidir* 
Yeni getirilen Avukatlık Kanununa ait değişiklik 
tasarısında, hâkimler aleyhine olarak, - esiki uygu
lamadan dönülerek - komisyonca kabul ediloıüş, 
olan ve hâkimlerdin daha çok mağduriyetüme sebe
biyet veren bir hülküm mevcuttur. Bu nedenle, bü
tün hâkim. arkadaşlar ve Yargıtaydaki üyeler daihi, 
emekliliklerini istemeye başlamışlardır. Hele bir de 
geçici madde getiirmiş; sanıyorum bir müddet veri
yor, orada, bu kanun çıktığı zaman derhal ay
rıl» diyor. Bu, olacak şeydeğil,.. Biz bir taraftan 
mesleği cazip hale getiriyoruz, bir taraftan da bu 
arkadaşlara, «mesleğinizden ayrılın» diyoruz. 

Mulhterem arkadaşlar, memleketin hâkimlerline 
inanmanız, güvenmeniz gerekir. O kürsülere ge
lenler en aşağı yirmi yirmilbeş sene hizmet etmiştir. 
Bunlara inanmazsanız, bu memleketlin adaleti çöker. 

Adalet binalarının, hâkim ve savcıların ça
lış tıkları yerlerin, tefrişlini, mahkemelere kitaplık 
sağlanmasını, bilhassa yılan hikâyesi olan Ankara 
Adliye Sarayının bir an evvel ikma|iinıi bekHiyoruz. 
Bu Ankara Adliye Sarayı inşaatı hakikaten bir 
yılan hikâyesine döndü. 

(Cezaevlerini, kişileri yenliden topluma kazandır
ma, ıslah etme ve eğitim aracı olarak görmekte
yiz. Bu nedenle, hükümlülerin, cezalarını daha 
insanî şekilde çekmelerini sağlamak, cezaevi şartla
rını iyileştirmek; tutukluları hükümlülerle, çocuk
ları yetişkinlerle aynı çatı altında; bulundurmamak, 
cezaevleYindekileriın birbirleriyle, ve yönetimle ilişki
lerini daha olumlu kılmak, iyi hal gösteren hüküm
lülerin ayrıcalıklarını daha da geliştirecek şekilde 
tedbirlerin alınmasını arzu etmekteyiz. 

Cezaevlerinde disiplin ve asayişi sağlayacak ve 
firarı önleyecek tedbirlerin geliştıirimeisiıni, 647 sa

yılı Kanunun 2638 sayılı Kanunla değişik 17 ndi 
maddesinin getirdiği zorunluluk karşısında, kamu 
kuruluşlarının; öncelikle, hükümlü çalışltınmalarına; 
ağırlık verilmesini; ıslaha yönelmiş iyi: haplli hüküm
lülerin dajha serbest şartlar içimde çalışmalarını; ıs
lah edüenler için, iş esası üzerine 'kurulu açık ve 
yarı açık cezaevlerinin çoğaltılmasını; kapalı ceza
evlerinde iş yurdu çalışmalarının geliştirlilmesini, hü
kümlü ve tutukluların atıl işgüderinin değerlendi-
rilmeslinıi ve mevcut işkolunun daha, ziyade çoğal
tılmasını arzu etmekteyiz, 

(Tip cezaevlerinin yapımının plan dairesinde yü
rütülmesini, tulbuklu ve hükümlülerin kirajlık ceza-
evleriınden ve cezaevi olarajk kullanmaya elverişli ol
mayan, devlete ait eskli cezaevi binalarınıdaın fcurta-
rılmaisını temenni etmekteyiz. 

Cezaevlerinde bulunanların, okuma, yazma öğ
renmeleri, meslek ve sanat edinmeleri ve bu suretle, 
cezaevlerinde bulundukları süre içinde, hürriyet
lerinle kavuştuktan sonra, prodiüktif bir hale geti
rilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, 5 özel tip cezaevin
de deneme olarak uygulanan Türkçe, Türk Dili ve 
Edebiyatı, tarih, İnkılap Tarihi, yurttaşlık ve me
denî bilgiler, Türk Sanat ve Medeniyet Tarihi, 
sosyoloji beden eğitimi müfredat programlarının 
bütün cezaevlerinde uygulanmasını temenınıi ediyoruz. 

Oezaterın 'infazından sonına, korumanın müesse-
se'leştinillmıesine önem vanilmeli, hükümetten gelip, 
Danışma Meclislinde kabul edilen; fafcalt yüce Kon
seyde çıkarılması yeüiştirıiılteımeyen Patronaj Kanunu 
Tasarısımın hükümetçe yüce Mecll'ise yeniden şevki
nin sağlanmasını rica ediyoruz. 

Hâkim ve savcılar 'ille, adalet personelimin daha 
huzurlu ve daha verimli çahşmıaiları için, bunların 
yardımcısı odları, yazı işleri ımüıdürteri, zalbııt kâtip
leri, iona memurları, gardiyanlar, mübaşirler ve diğer 
personelin mıaddî durumlarının, löjmamlarının, sosyal 
yaşantılarının, Jtoplly ulaşımllannın en kısa zamanda 
düzditimıesıini bekliyoruz. 

Hâkim- ve savcıların yardımcısı bulunan adalet 
personelli, çoğu zaman, mesai saatleri dışında da din
lenmeden çalışırlar, günlerinin bir kısmını tozdu dos
yalar arasında geçkinler, adaletin teceli- etmesine 
hizmet edenler. .Adalet dıaiırderi•, ve orada çalışanları 
bir bütün hallinde düşünmemiz gerekir. Birini doyu
rup, diğerini aç bırakmak, »adalet 'ilkelerine ve hak
kaniyete sığmaz. Adalet mensuplarının, sosyali ihti
yaçlarının karşılamak için, 'trnralı'ya ilaveten, Gök-
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çeadsa, Erdek ve Yalovıa'dı̂ üi inşaa'Ülann 'blimkıi mem-
nunıiyeie öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda onasaiısi 
geçen (kıymeti bakama ve bıakaınKıJkıbalki 'kıymetli ar-
kaıdıaşlDanmjzia sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Si
lifke, Antalya ve Yumurtalık'ta. da, yeni yerierinıiın 
bir an önce sağlanmasını tekliyoruz. Adaletin yan 
hıizmetiBerinde çalışanların yetiştirilmesi için, adalet 
(meslek yüksekokullarının adedinin artınAmasını (işiti
yoruz, 

1986 malî yılı Adalet Bakanlığı 'bütçesinin yaırgı 
işkd programn ille, yaltırıım ve harcama kalemlerine 
'konul'an ödenekler, ihtiyacı; 'karşılamaktan çok uzak- . 
tır. Adalet hizmetlerinin, günün 'koşularına göre, sağ
lıklı oilaralk görülmesi için istenilen ödemek verilme
miştir. Diğer 'balk'anilikflıar >le 'bütçedeki artışın tama
mı Ikarşısında mukayese edildiğinde,, Adalet Bakan
lığı 'büıtçesinde tatmin edici bir «alkarna yokitor. Cari 
hizmetler içki ödenek azdır. 'Niteldim, 1986 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarlısının «Fazla çalışma ücretleri» 
başlıfkiı 31 inci maddesinin (4) numaralı paragra
fında, «Başbakanlık merkez teşkilatıyla Maliye ve 
Gümrük 'Bakanlığının ıtatü günleri ve günlük kanu
nî çalışına saatlerimi 'aşan çtafoşmıa özelliği diklkalte 
alınarak, Baışbatoanitık için Başbakanın, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı için 'Maüye ve Gümrük Bakam
ın "onayı il© tespit olunacak personele, 657 sayılı Ka
nunun değişik 178 And maddesi hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın ayda 50 saaibi geçmemek üzere, be
her saat için de azamî miktar odan 120 İranın 2 
katma 'kadar fazla çalışma ücreti ödeneceği» ön
görülmüş 'bulunduğu gibi, ayrıca yeni değiştirilen 
Vergi Usul1 Kanununda ve Kaitma Değer Vergisi 
Kanununda 'kabul edilen fonlar, maliye memurları
na daha geniş imkânlar sağlamıştır. Bu da 'biz*, Baş
bakan 'ile Maıliiye ve Gümrük Bakanının hukuk an
layışım göstermektedir. 

Mahkemelerde çalışan mübaşir, zabıt kâtibi ve 
diğer personel her gün sıra ile mesai saatlerinden 
sonca nöbet tutmakta ve 3005 sayılı Suçüstü Kanu
nuna göre, mesai saatlerinden sonra ve hatta tatil 
ve bayram günlerinde çalışmaktadırlar. Bu talihsiz 
memurlar fazla mesaıi ücretlerinden mahrum edil
mekte ve parasız Olarak çalıştırılmaiktadMar. Devlet 
'hizmetimin görülmesdndeki uygulamada bu ayrıcalı
ğın 'adaletle ne dereceye kadar kabili telıif olduğu
nu takdirinize arz ediyorum. Sırası geldiğinde bütçe 
kanunundla değişiklik hususunda önergemiz olacak
tır ve yüce huzurunum getireceğiz. 
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Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığı bütçesi, 
geneli bütçe içerisinden tam hissesini alamamaktadır. 
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı, senenin başından iti
baren 'bütçe uygulamaısından 'kısublamalar yapmakta, 
'bütçeyi tam çalıştıırmamıakıtadır. «Adalet -mülkün (te
melidir» diyoruz; temellin 'harcına az 'koyarsak bina
yı çökertiriz, bundan devlet zarar görür; di'klkatılıi ola
lım. 

BAŞKAN — Sayın Baıyazıt, 5 dakikanız kal
mıştır. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — 5 dakikaya ka
dar ibJıtireceğim, teşekıkür ederim. 

Hukuk ve ceza davalarında, davaların çözümün
de büyük yardımları olduğuna 'inandığımız Adlî Tıp 
Kurumunun şubelertkıin yurt düzeyinde yaygınlaştı
rılması ve hatta, her ağır ceza malhkemeısinde 'bir 
adlî taibipük kurulmasının sağlanmasını temenni edi
yoruz. 

Adaletin gerçeMeşitirimesikıde önemi yardımı ol
duğuna dnandığımız kamu kurumu nıitefğindekıi mes-
<lek kuruluşlarına dahil avukatlarımız l e noterleriımd-
zin de, avukattık ve noterflıilk mesleğinde daha iyi ye-
'â^mkatâen ve mê lıelkterıinıin yüceltilmesi İçin gerekİ 
tedbirlerin ataması lüzumuna inanıyoruz. 

Sayın Başbakanımız, adalet hâzmetlerine gerekli 
önemi vermemiştir. Bu da, adalet anlayışını, ekono
mik, ihracata dönük anlayışın arkasına atmasından ve 
kendisine bağlı kuruluşlar ile, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı teşkilatında çalışanlara ayrıcalık yaratmasın
dan ileri gelmiştir. Bu ayrıcalığın giderilmesini Sayın 
Başbakandan rica ediyoruz. 

Adalet işlerinin aksak gittiği bir ülkede, hızlı eko
nomik kalkınma görülmemiştir ve görülemez. Görü
lüyor ki, adalet işlerinin aksaksız ve çabuk görülme
si, her türlü ekonomik kalkınma ve refahın ilk şart-
larındandır. Bu yön, gerek özel kişiler ve gerekse bü
tün devlet organları tarafından bir an bile unutulma
malıdır. 

Kamu görevlileri ile memurların, devletin memur
ları olduğunu ve milletin hizmetinde bulunduklarını 
unutmayalım. 

Bugün kürsülerinde adalet dağıtma gibi kutsal bir 
görev yüklenmiş ve büyük bir feragat ve iyi niyetle 
çalışan, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucusu ve 
en büyük güvencesi durumunda olan hâkim ve sav
cılarımıza cumhuriyetimizi emanet eder, 1986 malî 
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yılı bütçesinin aziz milletimize, adalet camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, şahsım ve grubum adı
na hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. (MDP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE Ki 

/., — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Ta
sarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

C) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Adalet Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesa-

bı 
'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 

üncü Birleşiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 
Gündeme, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Söz sırası, SHP Grubu adına Sayın îsa VardaP 

in. 
Sayın Vardal?.. Yok. 
Sayın Hasan Altay?.. Burada. 
Buyurun ISayın Altay. 
SHP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam

sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygı ile selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

İktidarın geçen iki yıllık uygulamasıyla, adalet so
rununun çözülmesi bir yana, yıllardan beri gelen so
runlar çığ gibi birikmiş ve birikmektedir. Ceza Mu
hakemeleri Usulü Yasası, Tebligat Yasası ve sulh hu
kuk mahkemelerinin yetkisinin artırılması gibi, olum
lu sayılabilecek yüzeysel değişiklikler dışında hiçbir 
şey yapılamamıştır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası değiştirilmekle 
birlikte, savunma hakkını kısıtlayıcı ve keyfî uygula-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Saat 17.10'a kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.56 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

maya yer veren hükümleri yine korumuştur ve bunun 
adına da «reform» denilmektedir. 

Bir yıldan beri, hazırlanmakta olduğu ileri sürü
len ceza yasası gündeme gelememektedir, 

Hazırlanmasında halkın istek ve gereksinmelerinin, 
baroların, bilim adamlarının ve uygulayıcıların görüş 
ve eleştirilerinin dikkate alınmadığını öğrenmiş bulun
maktayız. Bakanlık, kurmuş bulunduğu çalışma ko
misyonlarının tasarılarını dahi dikkate almaksızın, 
kendince bir şeyler hazırlamaktadır. Bakanlığın ama
cının, halkın gereksiniminden önce, kendi gereksini
mini karşılamak olduğu anlaşılmıştır. 

Batı dünyasında olduğu gibi, cezaların şiddetinin 
azaltılması, hâkimlerin, ceza yerine alternatif tedbir
ler uygulamasını içeren değişiklikler, ivedilikle getiril
melidir. 

Aynı şekilde, Medenî Kanun çalışmalarıyla ilgili 
alt komisyon, raporunu bir yıl kadar önce ̂ tamamla-' 
mıştır. Buna karşın, işbilen ve işbitiren iktidar tasa
rıyı Türkiye Büyük Millet Meclisine dahi sunama-
mıştır. 

Yasalar, çıkarılmadan önce tartışmaya açılmalı, 
kamuoyunun katılımı sağlanmalıdır. Toplumu sıkan 
ve boğan yasalar, değiştirilmek bir yana, acı sonuç
larını her gün gördüğümüz Polis Yasası gibi, baskı ve 
keyfî uygulamalara uygun yasalar çıkarılmaktadır. 

Yürürlükteki yasaların bir düzenlemesi -hukukî 
deyimiyle- kodifikasyonu yapılamamış, hatta girişil
memiş, düşünülmemiştir, üstelik, yasa tekniğine uy* 
mayan yasalar ile, sorun, içinden çıkılmaz duruma 
sokulmuştur. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, kanun hük-

» > • • • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Yavuz Köymen (Giresun) 
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münde kararnameler ile «Kanunsuz suç olmaz» ilke
si çiğnenerek, suç ve cezalar oluşturulmaktadır. Ana
yasanın, kanunla kurulmasını emrettiği meslek kuru
luşlarının kuruluşu dahi, Anayasaya aykırı olarak yö
netmelikle kurulmaya çalışılmaktadır. iBunun hukuka 
aykırı olacağını ileri süren bazı ANAP'lı milletvekil
leri, partiden atılmakla tehdit edilmiş; bir sayın baka
nın basına yansıyan demecinde olduğu gibi kafa
larına vura vura, hukuka aykırı kanun benimsetilmiş -
tir. örneğin, Malı Müşavirlik Yasası. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Öyle şey olur 
mu? 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Gözlük tak. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Hukukun ve hu
kuk devleti ilkesinin bu denli çiğnendiği, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde görülmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, iktidar kendisini Anayasa ve 
ortadireğin baş savunucusu gibi göstermesine karşın, 
ortadirek lehine olan, Anayasa gereği çıkarılması ge
reken yasaları dahi çıkarmamıştır, örneğin, Anayasa
mızın 167 nci maddesi, «Devlet, fiilî veya anlaşma 
sonucu doğacak tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önler»; 
172 nci maddesi, «Devlet, tüketicileri koruyucu ve 
aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini ko
ruyucu girişimlerini teşvik eder» demektedir. 

Bu durum, başta Amerika Birleşik Devletleri gi
bi, serbest piyasa ekonomisinin beşiği olan ülkelerde 
dahi antitröst ve kartel yasalarıyla önlenmiştir. Oysa, 
ülkemizde terbiyevî ithal masalı anlatılmaktadır. Te
kelleri yaratan ve terbiyevî ithalden yararlanan kişi 
ve firmalar aynı olduğundan, ortadirek, tekelci serma
yenin tutsağı olmuştur. Bu konuda yasal düzenleme
den, kasıtlı kaçılmış, adı anılmaz olmuştur; ama dö
viz suçlarının, kaçakçılık suçlarının affı niteliğindeki 
yasalar ivedi çıkarılmış; gerekçe olarak da «Çağdaş 
hukukta, ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi vardır» 
denilmiştir, ancak, Ceza Kanunundaki benzer suçlar 
için paralel düzenleme yapılmamıştır. Hak aramak, 
çok pahalı ve zor olmuştur. Davaların sonuçlanma
sında büyük gecikmeler olmaktadır; geciken adalet, 
adaletsizliği besler. 

Adalete, devlete gelir kapısı gözüyle bakan ikti
darın 1986 yılı bütçesi, aldığından azını adalet için 
dağıtmaya çalışmaktadır. 100 milyar dolayındaki bu 
bütçe, orta büyüklükteki belediye, örneğin Samsun 
Şehri Belediyesi bütçesi kadardır. Yargıç ve tüm ba
kanlık çalışanlarının, bu bütçeyle huzur içinde ve ve
rimli olarak çalışma olanağı yoktur. 

Tüm bu saydıklarımızdan, iktidarın hukuk ve ada
let anlayışının, hukuku ayak bağı saydığını, bazı ke
simler lehine adaletsizliği amaç edindiğini söylemek 
olasıdır. 

Bu dünya görüşü başta olmak üzere, Anayasanın 
kendi içinde çelişkili maddeleri değiştirilmelidir, özel
likle, düşünce ve çalışma özgürlüklerine getirilen anti
demokratik ve ülkemizin imza koyduğu insan Hakla
rı Sözleşmesi ve ILO'nun kuruluşu gibi sözleşmelere, 
hukukun değişmez evrensel ilkelerine aykırı hükümler, 
ivedi kaldırılıp, yeni düzenlemeler getirilmelidir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, nüfusu bizden 
fazla, ekonomik ve sosyal ilişkileri bizden yoğun olan 
Avrupa ülkelerinden çok fazla, ceza ve hukuk anlaş
mazlıkları doğmaktadır. Acaba, halkımız onlara gö
re daha geçimsiz ve hakka saygısız mıdır? ıBunu be
nimserseniz sorun yoktur; ama ben bunu düşünmek 
dahi istemem. Bu nedenle sorunu ayrıntılı irdelersek, 
altında şu gerçeği buluruz : Dava sayısının artmasın
da başlıca etkenler; para - kredi politikasının yanlış
lığı sonucu vatandaşın tefeci ağına düşmesi, geçim sı
kıntısı içinde, başını sokacak konutu olmayan dar ge
lirli ve işsizin, kirasını ödeyememesi, işsizlik ve yok
luktan hırsızlık, gasp, fuhuş gibi suçların artması, 
yeterli kadastro çalışması yapılmadığından arazi ve or
man anlaşmazlıklarının artması gibi nedenlerdir. Kı
saca, devlet, vatandaşıyla ihtilaflıdır. 

Özetle, dava ve sorunların artmasının asıl nedeni, 
serbest ekonomik model adı altında, dünyada eşi bu
lunmayan tekelci kapitalist düzendir. (SHP sıraların
dan alkışlar) Tekelciliğin cezalandırılıp yasaklanma
dığı; gümrük duvarlarıyla korunan bir serbest eko
nomik rekabet düzeni dünyada yoktur. 'Bu kara dü
zen içinde adalet beklemek, iyimserlikten öte, hayal
dir. 

Bugün adliye koridorlarını dolduran halk, zaman 
zaman ayakta duracak yer bile bulamamaktadır. Da
vaların çokluğundan sıra gelmemekte, sırası gelen ise 
umduğunu bulamayıp, hayal kırıklığına uğramakta
dır. üzülerek belirteyim ki, geçim zorluğu, eğitim ve 
denetim yoksunluğundan, rüşvet, adliyede yaygın du-

* rumdadır. Gerek yeterli inceleme yapılamamasından, 
gerek bu gibi davranışlardan haksızlığa uğrayıp hak
kını alamayan vatandaş, devlete güvenini yitirmekte 
ve küsmektedir. Bu durum ise, vatandaşı, kendi hak
kını kendisi alma, dolayısıyla suç yoluna itmektedir. 

ALİ RIRKI ATASEVER (Tekirdağ) — Hâkim-
I leri mi suçluyorsun sen kardeşim? 
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HASAN ALTAY (Devamla) — iBu durum, devle
tin otoritesini büyük ölçüde sarsmaktadır. Çalışkan 
ve becerikli hâkim, yardımcı personel ödüllendirilme-
li, yolsuzlukların üzerine gidilmelidir, çeşitli tedbir
lerle davalar hızlandırılmalı ve azaltılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sık sık ülkenin dış kredi iti
barından bahseden iktidar, her nedense, ülkemizde 
insan hakları sorunu gündeme geldiğinde, «İç işleri
mize karışmayınız; karıştırmayız» savunmasına geç
mektedir. Oysa, IMF ile ortaklaşa alınan kararlar ile 
işçi ücretleri kısıldığında, bu iç işlere karışma sayıl
mamaktadır : Bu durum, çifte standart getirmenin ti
pik örneğidir. İktidar, temel hak ve özgürlükleri çiğ
nemekten yarar umduğu için böyle davranmıştır. Oy
sa, artık uluslar arasındaki ilişkiler ve ortak bağla
rımız... 

BAŞKAN — Sayın Altay, mikrofondan biraz 
uzak durursanız iyi olur efendim, anlaşılmıyor ko
nuşmanız. Ben anlayamıyorum, bilmiyorum arkadaş
lar anlayabiliyorlar mı? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
hazır konuşmaya ara vermişken, yeminli serbest malî 
müşavirlikle... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HASAN ALTAY (Devamla) — Basında efendim, 

çok iyi bilirsiniz... 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — «Kafalarına vu

ra vura benimsetildi» sözlerini geri alması lazım. (Gü
rültüler) Grup kararı dahi almadık; bu hakarettir. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Basından duy
dum efendim; isnat etmiyorum, basında okudum; is
pat edebilirim. (Gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Hazır söz ke
silmişken ben de bir şey söyleyeyim; olur mu öyle 
şey? 

SALİM EREL (Konya) — Adalet anlayışınızı 
gösteriyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HASAN ALTAY (Devamla) — ... Oysa artık... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Devam 
edin Sayın Altay. 

CÜNEYT CANVER (Adana),— Otur yerine. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ukalalık etme. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sen ukalalık et

me, kes sesini. 
HASAN ALTAY (Devamla) — Oysa, artık ulus

lararası ilişkiler ve ortak bağlarımız bulunan Batılı 
ülkelerin benimsediği hukukî ilkeler, devlet... 
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I CÜNEYT CANVER (Adana) — Otur yerine, ge-
I veze. 

'KADİR NARİN ı(Diyarbakır) — Dışarı çıkın. 
(Gürültüler) 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Burası 
I meydan değil. 

I BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın milletvekille-
I ri... 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Ağır 
I ol biraz. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Burası 
I meydan değil, Meclis. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Genel Ku-
I rulu ihlal edemezsiniz sayın üyeler, lütfen efendim... . 
I Devam edin Sayın Altay. 

I HASAN ALTAY (Devamla) — Oysa, artık ulus- ' 
I larartfsrndaki ilişkililer ve orta'k bağlarımız bulunan 
I Batılı ülkelerin benimsediği hukukî ilkeler, devlet ve 
I bireylerimizi doğrudan ilgilendirmektedir, örneğin, 
I turizm, ihracat, ithalat, uluslararası ihaleler ve temi-
I nat mektupları gibi sorunlar... Bunları savunup söyle-
I yenleri jurnalcılıkla suçlayan iktidar, son günlerde ger-
I çeği kavramış görülmektedir. 

I Üzerinde duracağım güncel konu, 5 Batılı ülkenin, 
I Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yaptıkları baş-
I vuruyu geri alması olayıdır. Salt, «İç işlerime karış-
I tırmam» nakaratıyla sorunun çözülemeyeceğini anla-
I yan iktidar, bu konuda gerçeği benimsemek zorunda 
I kalmıştır. Dış ve iç basından öğrendiğimize göre, ge-
I niş kapsamlı af, cezaevlerinin denetlenmesi gibi ko-
I nuları, pazarlık sonucu benimseyen iktidar, bunu 
I halktan ve parlamentodan gizlemektedir. Basınımız, 
I asılsız haber yaymak suçundan ihbar edilmediğine gö-
I re, bu haberin doğruluğu kesinlik kazanmış, gizlilik 
I kalkmıştır. 
I Göreve gelme şeklindeki gizemini koruyan Dışiş-
I leri Bakanı ve kendisi gibi sır küpü personeli, yaban-
I cılara verdiğini, bize, haber olarak vermek cesaretini 
I gösterememektedir. 
I Olay, iktidarın anlattığı gibi değildir. Avrupalı ül-
I kelerin amacı bizi yargılamak değil, ülkemizde insan 

Â haklarına saygıyı benimsetmektir; yani geçmişte işle-
I nen suçların irdelemesini yapmamaktadırlar. Hükü-
I met, «gerekli çalışmaların yapılacağı» sözünü verdi-
I ğinden başvuru geri alınmıştır. 

I DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— IBunu da mı basın yazıyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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HASAN ALTAY (Devamla) — Basın yazıyor 
efendim. Hem iç basın, hem dış basın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Basına sataşmak ayıp olmuyor mu? 

HASAN ALTAY (Devamla) — İhbar edin efen
dim, asılsız haber yaymak suçundan ihbar edin efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen müdahale et
meyin. (SHP sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Cevap verme 
Sayın Altay devam et. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
dahale etmesin lütfen. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Altay. 
HASAN ALTAY (Devamla) — Sataşma var efen

dim. 
Buna göre hukuk sistemimizi yeniden değiştir

mek ve iyileştirmek, iktidarın, Adalet Bakanlığının ön
de gelen görevidir. Oysa iktidar, hukuk devleti ilkesi
ni çiğnemekte, hukuku savunmaya zorlamaktadır. Bu 
durum, bu Anayasanın yapıcısı en liberal hukukçu-
larca dahi vurgulanmaktadır. Eri belirgin örnek, Mec
lis içtüzüğünün çıkartılmayarak, oylama yoluyla ve 
fiilî durumla, hukuk ve adalet, yüce Mecliste her gün 
çiğnenmektedir; güç, adalete üstün gelmektedir. 

Unutulmamalıdır ki, hukuku savunmaya zorlayan
lar, bir gün kendileri savunulacak duruma düşebilir. 
Hepimiz, adaleti, demokratik rejimin, temel hak ve 
özgürlüklerin güvencesi olarak görmek ve yaşatmak 
zorundayız, önde gelen ortak uğraşımız, demokrasi 
ve onu yaşatan adalet olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, adaletin temel kurumların
dan biri de avukatlıktır. Halkımızın ilk başvurduğu 
yer olan avukat ve avukatlık kurumu zor günler ge
çirmektedir. Avukatlık, yargının temel kurumları ara
sında saygın yerini almalıdır. 

Barolar üzerinden, Adalet Bakanlığının vesayeti 
kaldırılmalıdır. Barolar, demokratik ülkelerdeki kuru
luş ve işleyişe kavuşturulmalıdır. Tez ve antitezlerin 
çatışmasından doğan 'kararlarda, bir tarafı temsil eden 
savcılar olağanüstü yetkiler ve ayrıcalıklarla dona
tılırken, savunma âdeta 'suçlu ıgiibi dışlanmaktadır. 
Avukatların, yargılamadaki etkinlikleri arttırılmalı, da
ha çok yetki ve sorumluluk verilmelidir. Tutuklama 
ve tedbir gibi olaylarda, keyfîliği giderici düzenleme
ler getirilmeli; avukatların mağdur edilmesi, aynı olay
da değişik uygulamalar nedeniyle adalet hislerinin 
rencide edilmesi önlenmelidir. Objektif ve kakçı esas-
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lar getirilmelidir. Baroların toplumsal konularda gö
rüş ve düşüncelerini serbest belirtime hakları açıkça 
tanınmalıdır. Özetle, avukat ve baroların sorunları 
kendi fikirleri de alınarak çağdaş (bir çözüme kavuş
turulmalıdır. Adlî yargının, salt barolara bir yük ge
tiren halden çıkarılması gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, af yasasının.uzun süre gün
demde (tutulması, âdeta pazarlık konusu yapılması ka
muoyunu rahatsız etmektedir; ancak sık sık yara
ların sanılmasından söz edilmekte, bir şey yapılma
maktadır.. Bunun için gereken çaba 'harcanmalı, ge
nel af çıkartılmalıdır. Asıl elebaşıların yurt dışına 
kaçması, şu veya bu nedenle cezalandırılamaması ne
deniyle, fikir suçlarını da kapsar bir şekilde genel' af
fın ivedi olarak çıkartılıp, yaralarım sarılması zorun
ludur. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti bu konuda hazır
lamış olduğu yasanın teknik eksikliklerini giderip, 
gözden geçirdikten sonra, en kısa zamanda yüce par
lamentoya sunacaktır, samimî 'bir şekilde üzerine gi
decektir. (SHP sıralarından alkışlar) Ancak, yine ba
sından ve açıklamalardan öğreniyoruz, dünkü Mil
liyet Gazetesinde bazı şeyler var, çelişkiyi izah et
mek için bir ikisini özet olarak okuyorum efendim. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (îçel) — Hangi çe
lişki? Çelişkiyi siz yaratıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin hatibe, lütfen efendim. 

HASAN AUTAY (Devamla) — 15 Şubat 1985 ta
rihli Milliyet Gazetesi; «özal, af yerine, cezadan in
dirim yapılmasının düşünülebileceğini söylüyor.» 

1 Mayıs 1985; Devlet Bakanı Mesut Yılmaz; «Mec
lis tatilinden sonra af konusu gündeme gelebilir» diyor. 

Yine, «ANAP Başkanlık Divanı, affın Meclis grut-
bunda yeniden gözden geçirilmesine karar vermişti. 
Bu kararı, birçok ANAP'lı 'Af artık rafa kaldırıldı 
denebilir' diye yorumlayacaklardır» deniliyor. 

4 Ekim 1985'te 'Başbakan özal meseleyi şu söz
lerle kestirip atacaktı: «Bu yıl af yok. Yıl sonuna 
doğru hareket tarzımız belli olabilir. Meseleyi ince
liyoruz. Bu inceleme sonunda af gelmeyebilir. Af ko
nusunda başka yollar aranabilir» demektedir. Bu da, 
iktidarın af konusunda tutardı davranmadığını açık 
bir şekilde göstermektedir. 

Yurt düzeyinde yaygın olarak devam edegelen 
suiistimal ve yolsuzluk iddiaları vardır. Sayın bakan 
bu konuda daha aktif tavır takınmaiıdır. Savcı, ola
ya el koyduğunda, devleti arkasında hissetmelidir. 
Hâkim ve savcıların, ekonomik, idarî ve görev yö-
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nünden güvenceleri artırılmalMıır; ancak, sayın bakan, 
Başbakanlığın, devlet memuru olan bir kısım perso
nelinin, her gün yaptıkları siyasî açıklamalarına ses 
çıkarmazken, İnaklarını savunan ziraat odalarını, mes
leğinin gereğini savunan talbib odalarını ihbar etmek
tedir, (SHP sıralarıından «ıBravo» sesleri, alkışlar) 

©una karşılık sanayi odaları ve ticaret odaları her 
gün açıklamalarda 'bulunmakta, çoğu kez gizli - açık 
toplantılarla ülkenin kaderini etkilemeye çalışmakta
dırlar. Bunlar açıkça teşvik görürken, öteki meslek ku
ruluşlarının (kovuşturulmasını nasıl açıklayacaksınız? 

HAYRETTİN ELMAS ı(İstanbul) — İç Haşan, 
iç!.. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Suyun ısındı. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Kimin suyunun 
ısındığını zaman gösterir Sayın 'Sungurlu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın hatibe mü
dahale etmeyiniz. 

HASAN ALTAY ı(Devamla) — Sayın miiletvekil-
feri, çeşitli işkence olaylarına ve iddialarına son ver
mek için, en etkili önlem, adlî zabıtanın kurulmasıdır. 
İktidarın kayıtsız şartsız emrinde olan ve adaletin ilk 
kapısı olmak durumunda olan karakolların bazıları, 
ba'skı ve zulüm fabrikaları haline dönüşmüştür. Adlî 
makamlara bağlı ve bu konularda uzmanlaşmış, adılî 
polis, ivedi kurulmalıdır. Aksinin benimsenmesi, 
işkence ve dövme olaylarının münferit olaylar değil, 
bir hükümet politikası olduğunu kanıtlar. (SHP sı
ralarından «ıBravo» sesleri, alkışlar) 

IBinlercesi dava konusu olmuş, bir kısmı hüküm 
giyerek mahkûm olmuş işkencecilere karşı, etkin ön
lemler alınmalıdır. İşkence suçlarına verilen cezalar 
ve alınan önlemler yetersizdir. «IBiz onlara işkence 
mi yap diyoruz? İşkence devlet politikası mı?» de
mekle işin içinden çıkamazsınız. Bu, ihmal suretiyle 
suça katılmak olur. IBu gibi iddiaları ispatlamak güç 
olduğundan, devlet, önlemek için sıkı önlem almalı, 
ispatı kolaylaştırıcı yol ve yöntemler getirmelidir. De
netim sıklaştırılmali ve kurumsallaştıolmaİıdır. Sa
nık, yargının her aşamasında avukatını hazır bulun
durmalı ve gerekirse, sanığın doktora şevki sağlan
malıdır. 

Demokrasinin ve insan haklarının temel taşları, 
kişilerin dokunulamaz ve devredilemez bu gibi hak
larının'korunmasıdır. Kişinin rızasıyla dahi bu hakla
ra el atılması önlenmeli, yani kişinin kendinden dahi 
bu haklar korunmalıdır. Demokrasinıin kurulup yer
leşmesini hepimiz ortak amaç olarak benimsemeliyiz. 
Yüce Mecliste oluşumuzun varlık nedeni budur. 

Sayın milletvekilleri, şartlı salıvermede, kişinin si
yasî görüşüne göre bu haktan yararlanıp yararlanma
masına karar verildiği, gündeme gelmiştir. İyi 'halli 
sayılma, fikirleri yok etmek amacına yönelik olamaz. 
Bu durum ivedi incelenmeli, keyfî işlem yapan yö
neticiler cezalandırılmalıdır. Sıkıyönetim uygulama
sı sonucu mağdur olan vatandaşların, tazmin hakla
rını sağlayan hükümlere açıklık getirilmeli; aklandık
larında, bu haklarına otomatik olarak kavuşmaları 
sağlanmalıdır. 2969 sayilı Yasa ve Siyasî Partiler Ya
sası gibi, demokrasiyi güçleşitirip, daraltan yasalar 
yeniden (düzenlenmelidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, cezaevlerinde, sanıkların,. 
avukatlarıyla görüşmesi sağlanmalıdır, özelikle aske
rî cezaevlerinde bu, güç; kimi yerlerde olanaksızdır. 
Askerî ve sivil cezaevlerine yeterli uzman personel 
sağlayarak, hükümlü ve tutukluların kültürel ve sos
yal gelişmesi sağlanmalıdır. Havalandırma, gazete 
okutma, televizyon izletme gibi uğraşları, hükümlü 
ve tutuklulara bir ayrıcalık, bir lüks gibi görülme
melidir. «Şunu yaptın, bunu yaptın» diye,- bazı tali
matnamelerle, Anayasamın dokunulmaz saydığı, kişi
nin temel hak ve özgürlükleri çiğnenmemelidir. (Bu 
gibi uğraşlar teşvik edilmeli, tutuklu ve hükümlülerini 
eğitilmesi sağlanmalıdır, 

Cezaevlerinde, kabadayı sultası, her türlü baskı 
önlenmelidir. 

Cezaevindekilerin, yakınlarıyla belli sürelerle gö
rüşmesi mutlak sağlanmalı, görüşmeler sağlıklı ortam
da yapılmalıdır. Görüşmenin, tutuklu ve hükümlü
lerin yakınları için de bir hak olabileceği düşünül
melidir. 

Cezaevi kantinleri ve doktorlukları iyi işlememek
te, iyi denetlenememektedir. Bazı cezaevlerinde, boş 
kapasite olmasına karşın, diğer bazılarında büyük 
yığılmalar olmaktadır. Bunun giderilmesi, mahkûmla
rın mağdur edilmemesi gereklidir. 

Tutuklu ve mahkûmların bir yere taşınması, âde
ta, kendileri ve koruma görevlileri için işkence ol
maktadır; bu durum düzeltilmelidir. 

Çalışma, meslek edinme, eğitim' koşullarından 
yoksun cezaevleri vardır. Bunlar ıslah edilip, tüm 
mahkûmların topluma yeniden kazandırılmasına ça
lışılmalıdır. Ayrıca, cezaevinden çıktıktan sonra, iş 
kurma ve bulma konusunda mahkûmlara yardımcı 
olunmalıdır. 

Cezadan beklenen amacm gerçekleşmesinde en et
kin araçların başında, modern cezaevleri gelmektedir. 
Sorun, suçluyu, topluma zararlı olmayacak bir biçim-
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de kapak bir yerde korunan kişiyi, kendi yeteneğine 
göre eğitim, öğretim görmüş, kötü davranışlarını dü
zeltmiş olarak geri vermektir. Batı dünyası, özellikle 
iktidarca modeli benimsenen Amerika Birleşik Dev
letleri, kriminolog ve mimarların işbirliğiyle bir ce
zaevi mimarisi oluşturmuşlardır. 

ALÎ RIBKI ATASEVER (Tekirdağ) — Nerede 
var öyle hapishane, 'var mı öyle hapishane? 

HASAN ALTAY ı(Devamla) — ıBu mimarinin 
özellikleri, uyku saatleri dışında hükümlüleri çalıştır
mak, dershane, kütüphane, müzik ve spor salonlunda, 
kafa ve beden yönünden eğitmek, uykuyu odada yal
nız başına geçirmek amacına dayanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tutukluların, hükümlü olma
yıp, 'her an aklanmaları ve salıverilmeleri söz konusu
dur. Bu nedenle, ayrı yerlere konulup, ayrı işleme 
tabi tutulmaları gereklidir. 

Çocuk suçluların, özel olarak korunup, eğitilme
leri gibi, nıice sorun ve dert yumağı, aşılmaz engeller 
olarak durmaktadır. 

Sonuç olarak: Ülkemizin hukuk düzeni, Atatürk 
devrimciliğini, yeni atılım ve girişimleri, hızlı sosyal 
ve ekonomik, kültürel gelişmeyi destekleyen bir düzeni 
olarak düzenlemelidir. «Yeterli çoğunluğu bul, dile
diğini yap, dilediğin yasayı çıikar; ben yaptım, oldu» 
düşüncesi bir yana bırakılmalıdır. Ulu Önder Ata
türk'ün, hakkı, güçten üstün tutan anlayışla söylediği 
«Adliye gücü bağımsız olmayan bir ulusun, devlet 
durumunda varlığı kabul edilemez» sözünü ilke edi
nip, çağdaş, sosyal adalet ve insan haklarına dayalı 
çoğulcu demokrasinin kurum ve koşullarıyla," hukuk 
devleti çerçevesinde, gerekli yasal düzenleme ve iş
lemleri yaparak, daha huzurlu, daha adil, daha ba
rışçı bir Türkiye yaratalım, «Adalet mülkün (yani ül
kenin) temelidir» sözüne uygun, (barışçı ve dostça bir 
düzeni geliştirelim. 

filaym milletvekilleri, güç yaşam' koşullarında, bu 
bütçe ile kendi sorunlarını dalhi çözemeyen Adalet 
Bakanlığının cefakâr ve adalete candan inanmış say
gın personeline ve sayın bakana katkılarından dolayı 
teşekkür ieder, başarılar diler, yüce Meclise saygılar 
sunarım. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 

IFERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sözcü, demin konuşmasının bir yerinde, «Hukuk 
ve adalet yüce Mecliste her gün çiğnenmektedir» de
miştir. (SHP sıralarından «Çok doğru, doğru söy
ledi» sesleri) 

IBu cümleyi, şahsımız için değil, grubumuz için de 
değil; fakat yüce Meclis için çok ağır bir cümle ola
rak telakki ediyoruz ve kalbul etmiyoruz. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, yüce Meclisıte kanunlar yapılır. Ka
nunların vazıı olan yüce Meclisin, hukuk ve adaletin 
hergün çiğnendiği bir yer olduğunu kabul edemiyo
ruz ve sözünü geri almasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, zabıtları tetkik ede
lim efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sözcünün 
bu sözleri ya geri alması lazım ya da Başkanlığın mü
dahale etmesi, zabıtları getirterek incelemesi gerek
mektedir; istirham- ediyorum, 

SAIİIM EREL ((Konya) — Sayın IBaşkan, konuş
mak için müsaade aldı mı? 

BAŞKAN — Müsaade edilmese, konuşturmazdık, 
değil mi efendim? Müsaade almadan konuşamaz el
bette, değil mi efendim? 

M. «TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — Han
gi maddeye göre söz verdiniz? 

'BAŞKAN — Tamam efendim, zabıtlara bakaca
ğım, gereğini yapacağım. 

(PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
zabıtlara geçtiğine göre, «Hukuk ve adalet yüce Mec
lisıte hergün çiğnenmektedir» dedi. Bu .cümlenin mut
laka zabıtlardan çıkarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Altay, böyle bir söz söyledi
niz mi efendim? 

HASAN ALTAY (Samsun) — Söyledim efendim; 
hukukî konularda dahi oylamaya başvuruluyor... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, dinleyemiyoruz, lütfen... 

iPERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
tevile yer yok, aynı cümleyi söylemiştir; geri alma
lıdır; biz bunu kabul etmiyoruz. 

(BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Aşçıoğlu, 
lütfen oturun efendim. 

DEVLET BAKANİ AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, çıkarın bu sözleri zabıttan. 

IBAŞKAN — Efendim, zabıtlara bakacağım. 
(ANAP ve SHP sıralarından 'gürültüler) 

Buyurun Sayın Vardal, süreniz 30 dakikadır elfen-
dim. 

SHP GRUİBU ADINA İSA VARDAL {Zongul
dak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde SHP Gruibu 
adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım. 
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Sözlerime başlamadan evvel (hepinizi saygıyla selam
larım. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bazı değişikliklerle 1960 yı
lına kadar devletimizin anakanunu olarak benimse
nen 1924 Anayasasında, kuvvetler ayrımı prensibi be-
nimsenmiş olmasına rağmen, icra organı daima, yargı
ya çeşitli yollarla müdahale etmiştir. 1961 yılında yü
rürlüğe giren 334 sayılı Anayasayı hazırlayanlar, geç
miş dönemin uygulamalarını göz önünde tutarak, icra 
organının yargıya müdahalesini önleyici kesin hü
kümler getirmişlerdir. 

1960 - 1980 döneminde icra organı, hiçbir şekilde 
yargıya müdahale edememiş ve yargı organı, kanun
ların kendisine verdiği görevleri yapmaya çalışmıştır, 
Bu dönemde kurulu bulunan siyasî partilerin, iktidara 
gelebilmeleri için seçtikleri yallar ve uygulamalar 
Meclislere de yansımış, gerek Meclisler ve gerekse bu 
Meclislerden çıkan hükümetler, Anayasa ve kanun
larla kendilerine verilen görevleri yapamaz hale gel
mişlerdir. Hepinizin de bildiği 'gibi, sonuç olarak ül
kemiz 'bir kaosun içine düşmüş, terör alabildiğine 
tırmanmış ve hükümetler bunlarla baş edememiş, aciz 
duruma düşmüşlerdir. Netice olarak, 12 Eylül 1980 
müdahalesi kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çık
mıştır. Ne var ki, sonraları, memleketlin bu hale düş-
mesinin faturasının büyük bir kısmı, yargı organının 
üzerine çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bunun tartışmasını burada 
yapmanın bizlere hiçbir şey kazandırmayacağını bil
diğim için, bu konu üzerinde fazla durmak istemi
yorum. Yukarıdaki açıklamaları yapmamdafci maksat, 
yargı organının bugünkü durumunu daha iyi anlata
bilmektir. 

(Biraz evvel, memleketin 12 Eylül 1980 öncesi du
ruma düşmesinin faturasının büyük bir kısmının yar
gı organına çıkarıldığını .söylemiştim. Bu sözlerimi 
ve kanaatimi 12 Eylül 1980*den sonra, yargı organıy
la ilgili yapılan yeni düzenlemelere dayanarak belirt
mekteyim. Yapılan yeni düzenlemelerle, yargının ba
ğımsızlığı ve hâkim teminatı ortadan kaldırıl
mıştır. Yapılan ilk iş, 1961 Anayasasıyla ku
rulan ve her yönüyle yargının bağımsızlığı ile 
hâkim teminatının garantisi olan Yüksek Hâ
kimler (Kurulunun lağvedilmiş olmasıdır. Mü
essese olarak fevkalade iyi düşünülen bu kurum, yar
gının bağımsızlığı ile hâkim (teminatımı koruma gö
revini başarıyla yapmıştır. Bu organa seçilen bazı 
üyelerin kusurlu tutumları nedeniyle birtakım şikâ
yetler olmuşsa, bunları kurumlara mal etmek müm-
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küm değildir; ama maalesef, şahısların kusurları ku
ruma mal edilmiş ve Yüksek Hâkimler Kurulu lağv 
edilerek, yerine önce, 13 Mayıs 1981 gündü ve 2461 
sayılı Kanuna, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu; daha sonra 1982 tarihli ve 2709 sayılı Anayasa 
ile, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturul
muştur. 

Adlî ve idarî yargı hâfciımılıerinin tüm özlük iş
lemi', Anayasal ve yasal düzenıletmede adı geçen kuru
la verilmiştir. Yüksek Kurulun Başkanı, yikütırne or
ganımda yer atan Adalet Baklanıdır. İstemler Adalet 
Bakanlığımda yürütülür; kurul üyeleninıin birisi die 
Adatet Bakanlığı Müsteşarıdır. Adalet Bakanı bir si
yasî partinin 'balllrılli politikalarımı hükümet içimde ve 
dışında uyguliamakffla görevlHdıir. Bağımsız ve yansız 
Hâkimler Kurulumda yetkilerimi kullanıırken, hangi 
oranda nesnel ölçüliere bağlı kalabildiği; 'hep gündem
de, ıflamtış'İabilıir bir konu olllarak kalacaktır. Bugüne 
kadar yapılan uyguıiamıallıardia, başta sayım bakan ol-
malk üzere, ıkendıilsinden önce görev yapan düğer sa
yın adalet bakanılarınım, yetkililerimi kullanırken, 'her
hangi bir sekilide yanlı harelkıetlteırtine rastfıamm&mış 
lise de, ileride yanık hareket erimeyeceğini kim ga
ranti edebiilir? Bu ıtartışıma sürdüğü müddetçe bun
dan yargı zarar görür. 

'Diğer taraftan, kuruta, Yargıtay ve Danışitıay'dıan 
gelen üyeleri de yüksek mahkemeler doğırudan doğ
ruya içlerinden seçmemekte; yürütme görev ve 'yet
kisiyle domatıtaıış Cumhurbaşkanı, gösterilen 3'er 
aday arasımdan bu seçimi yapmaktadır. 

Çözüm, evvelice olduğu gibi, yargımın kendi için
de yapıılımasıdır. Kişisel kusurlara göre yapılan de-
ğerlendiırm'elıeırle, kutrum ve kuruluşları ortadan kal
dırarak, yerlerine, yürütme ağıdikh yemi organlar 
olüşturmıa, 'özelikle yargı yönümden kolaycı; ancak, 
sakıncalı bir yöntemdir. Yargıdan beklenen güveni-
İriifc, yansızlık ve bağımsızlık ölçütiltetri, bu gücün 
kendi içinden, eski Yüksek Hâkimler Kurulu tipi 
bir oluşumu er geç gündeme getirecektir. Yargıitay 
Birimci Başkanı Sayım Nihat Renda, yeni adalet yı
llımın açılışımda yaptığı konuşmasının bir yerinde, 
«Bugün yargı 'bağımsızlığımın ve yargıç güvencesinin 
gerçeik anıliamdia var dlduuığnu söylemek olanaksızdır» 
dıemiek suretiyle, yargımın bağımsızlığı ve hâkim te
minatımın bulunmadığı (tartışmasını başlatmıştır. 

Sayım mıİlflietvdkMeri, yukarıda açıklbadığıım duru
ma ıragmıen, yargımın yine de oldukça düzenTji işjle-
yeblmes'i, hâkimlerimizin kişilikleri ve geleneksel ku
ralılara gösterdikleri titizlik sayesinde mümkün ola-
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bilknektedir. Nimetleriyle külfetlerinim 'büyük denge-
sizlliğine nağmen, yargı mensupları ibizde, ahlakî yön-
ılıeni en güçlü olan, fedakâr, feragatti ve şeref lıi bir 
zümre vasfını daima korumuşlardır ve koruyacak
lardır. 

Mahkemelerde yargı h'izımı©tll!ari'n)i ifa etmek üze
re, adlî yargıda, 4 206 .hâkim ve 2 422 savcı olmak 
üzere, toplam 8 628 kadro vardır. Bu kadroların 15 
Bfaiım 1985 tarihi 'itibariyle 1 772'sıi halen boş bu-
lıummaıkitadıır. 

Toplumumuzdaki sosyal ve ekonomik gelişmeler-
ılie, nüfus çoğalmasının getirdiği iş artışı ölçüsünde 
yeni mahkemeler ve ıadalet daireleri kuraibilmek bir 
yanla, mevcut mahkemeler için dahi hâkim ve savcı 
bulmak mümkün değildir ve çok yerde bir hâkim, 
birden fazla mahkememin işimi yürütmeye çalışmak-
Hadır. 

Kadrodaki. 'bu açık, 1985 yılıma münhasır değil
dir, geçmiş yıllardan kaymaklanan ıbirikimı'm bir ne
ticesidir; ancak, 1980'den sonra, kadroıllandaiki bo
ralıma nispeti göze çarpacak şekilde artmıştır. IKıad-
ırolaridaki !bu 'boşluğun neticesi Olarak, adlî yargıda, 
1983 M 1984 yıllarındaki devreden dosyaları, 1986 
yılı programından sizlere 'okumak 'işitiyorum. 

1983 yıllından 1984 yıllıma devreden anıamahke-
melere ait dosyalar : Ağır ceza imahkemelleirı.'ınde 
30 484; asliye ceza mahkemelerimde 167 537; sulh 
ceza mahkemelerinde 176 015; asliye hukuk mah
kemelerimde 321 164; sulh hukuk mahkemelerinde 
120 122; 'tapulama mahkemelerinde 177 610 dosya, 
1984 yılıma devredilmiştir. 

MUSTAFA ÇAKALOÖLU (Antalya) — Kaç 
malfokernıede? 

ISA VARDAL ı(!Devamıla) — Türkiye genelimde. 

MUSTAFA ÇAKALOÖLU (Antalya) — Mah
kemelerin adedi kaç beyefendi? 

ÎSA VARDAL (Devanda) — Mevcut oıahkeme-
lıarde sayın arkadaşım. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım 
Mitlfon. 

İSA VARDAL (Devamla) — Önünüzde 1986 yıflı 
programı vardır; lütfen açıp okuyun. 

1984 yılımdan 1985 yılına devir; ağır ceza maili-
kemeleınimde 30 592 adet ile, bir yıl evve'kfmdcm da
ma fazla; asliye ceza mahkemelerimde 194 148 adut 
ille yine daha flazılıa; sulh oezıa mahkem ı̂'siilnıde 
188 237 adet ile daha fazlla; asifrye hu&'uk «ıahfoeıme-
kıi'inde 348 590, suflh hukuk mahlkemslleiLnde 131 877, 

tapulama mahkemelerimde 1'64 627'dir. Sayın aııka-
da'şHarım, gördüğümüz giibi, yılara göre devreden 
dosya şayian da otomatikman arıtmaktadır. 

Sayın mıMetvelkdlerıi, bu da gösteriyor kıi, yargı 
organı işlemez duruma doğru şeraitle gitmektedir. 
Her ne kad;ar sayın balkan, ıPlıan ve Bütçe Komis
yonunda yaptığı konuşmada, «Bu kadro açığına nağ
men, görevde 'bulluman hâlkıiım ve savcılarımızlla diğer 
personelin üstün görev anlayışları, feragat ve feda-
kânlııklla çalışmaları sayesinde adalet hizmetlerimin 
aksamadan yürütülmekte olduğunu» söyliemliş ise 
'de, yukarıda okuduğum rakamlara göre, yargı men
suplarının hakikaten üstün görev amllıayışları, feragat 
ve fedakârlıkla çalışmaları, hizmetlerim aksaımaması-
ma yetmediğimi göstermektedir. 

«Toplumumuzdaki sosyali ve ekonomik geüişme-
'lıerin, istihdam sahası çok geniş odan hukuk mezun
larıma yeni ve cazip iş sahalıları açtığını, hukuk me-
zunllarının büyük bir çoğunluğumun hâkim ve /savcı
lık mesleğine 'intisap etmediğini» sayın balkan bil
dirmiş lise de, hemen arkasından, «Kamu kesimine 
mensup görevliler 'arasında ve, emsall'eriyils kıyaslan
dığımda, h'âkim ve savcılar için, devletim 'Jmkâm'Jaırı 
içinde farklı ve yeterli bir malî imkân 'sağlandığını» 
söylemiştik". 

Adallet meıısıuibu oilımıayaın sayın balkanın bu söz
lerinden, 'bir devilette yargının fontosiyamunun ağn.Cı-
ğını henüz kavrayamamış olduğu anlaşılmaktadır. 
Sayın balkan, .bu ağırlığı gönmüş ofoaydı, hâlk'im ve 
savcıları, kamu kesimine ımensup diğer görevlıiılerile 
mulkayese etmezdi; zina hiçbir ülkede bu mukaye
se yapılmamış ve yapılmamıaktadır. 

Diğer taraftan, kadrolardaki hoşa'ımaıların mey
dana galiş nedenleri de, sadece sayın bakanın bei'jint-
ıtiği hususlar değildir; hâkim ve savcılhk mesleğimin 
gelişimimi kısaca özetlersek şöyledir : 

Dir hâkim adayı, ıstajı müteakip, kura çekmek 
suretiyle ya mahrumiyet bölgesindeki 'bir ilçeye ve
ya ıbiır aiğıır ceza mahkemesi üyeliğine gidsr. Aldığı 
ımıaaş, son zamllarila 'birilikte 80-90 bin l>lra civaınm-
dadır. Mahrumiyet 'bölgeslm'dıe ise, 'Oturacak ev 'bu-
ı'Jamıaz. Mesleğe yeni giınmi'̂ '-ör ve kemdVme AYuh' 
tan başka yardımcı alacak ıklimse yoktur. 'Eltinde, 
doğro dıürüsit başvuracağı mesfekî k'tapiarı dıhıl iba-
lummaımaktadıır. Ziıra stajda aldığı 54 bin lira ay
lıkla 'bu kitapları ıtemin eîımcai mümkün •d^Tdir. Çe
şitli sıkıntılar içerisinde, okulda ve stajda nazarî Ola
nak öğrendiklerini tatbike çailışmıallcta ve birken yıl
lanmış dıosyallarilıa boğuşmaktadır. Şayet bir ağır 
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oeza mıalhfcemesıine İkona çökmıişse, aldığı maaşın 
40-50 'bin 'lirasını ev takası olaralk vermekte, geriye 
'klaliam 40-50 bin likayla geçinmeye çalışımıakibadır. İlki 
yıl dıayanaıbl'kse, oradan mahmmdyet ibülgesıkıe git-
mdkıtıe ve orada taarşıilıaşacağt sorunlarla görevimi yap
maya çalışjmjalfctadır. 'M'esılelkte kıdem aldıkça işlerin 
daha yoğun olduğu lyarlere gellımetote ve bu duıruım, 
eımieikl'i oluncaya taadar devam eiümekıtedk. 

Talbiîdiır ki, 'bu arada, sosyal yaşantısını da, 
mesleğine ba'lel galımeyecek şeklide ayarllıamalk, ken-
dıisi ve ailesini çevreden soyuiilliamalk m'ecbuıriyeıtıinde 
fcaHmalkıtadır. 'Bir 'hâ'kim ne taadar ikıdıeımi -olursa 
odsun, balkitığı dava ladıed'i, ikıdemlyfe ımütenasıip ola-
ıralk artmıalkıladır. 

Yılarca, sıaiğlıik koşulluları en asgarî düzeydıe olan 
ıbir ortamda görev yapmış dlımailları nedeniyle, sağ-
liğıtu kaybetmekte ve emekli olduğu tarihten kısa 
bir zaman sonra foayaltınt yitirmektedir. Bugün 65 
yaşında emekli olan Ihâlkim ve savcının yüzde 75'd, 
yıların yorgunluğunu ©idıermeden- hayatlarını yitk-
m'efctedirter. 

İşte, bir yargı mesnulbunun ıbu diuruımıunu önce-, 
dıen bülten kimse, butaulk fa'küıltosıinden mezun oıidulk-
itan sorma mesleğe İtifait etmemekte, 'bilmeyen kimse 
lise ya dört yılını dokturdulkıtan sonr veya ©metolCüıÜk 
balklkını taazanıır Ikıazanmaz mesfekten ayrılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, değeri arkadaşlarım, özle
mini dlu'yduğumuz bir yargı erlkinin tauımllalbitoes'i 
içki ona Ibakış 'açımızı değiştirmemiz gerökımeiktedir. 
Bu ıbalkış açımızı değişitikmediğiımliz müddetçe, yaırgı 
erklinin ©n üst düzeye getirlmıes'i mümlkün olama-
yaoalktır. 

Hükümetin hazırladığı 1986 yılı programını tet
kik ettiğimizde, yargının istenilen düzeye gelebilmesi 
için dokuz maddeden oluşan düzenlemeler öngörül
mektedir. Bunların hemen hepsi, uzun vadede ger
çekleştirilmesi mümkün olan görüşlerdir. 

Hükümetin 1986 yılı programında yargı erki için 
yapmak istediği düzenlemeler, kanımca, yeterli de 
değildir. Bugün adlî ve idarî yargı mensuplarının an
cak yüzde 40'ı için lojman temin edilebilmiş, geri 
kalan yüzde 60'ının lojmana kavuşabilmesi on yıllık 
plana bağlanmıştır. Lojman için ayrılan ödenekle, so
runun on yılda çözümlenmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan, mahkemelerin yarıdan fazlası ya 
eskimiş köhnemiş binalarda ya da derme çatma 
kiralık binalarda bulunmaktadır. Hâkim küçük bir 
odada hem oturmakta, hem de duruşma yapmakta1 

dır; mefruşat ise, yürekler acısıdır. 

Mahkeme kalemleri de aynı şekildedir. Küçük 
odalarda birden fazla mahkeme kalemi görev yap
makta ve burada görevli olan personel, mesai mef
humu nedir bilmeden, fedakârca, çok az bir ücretle 
çalışmaktadır. Bu personele, kamu kesiminde çalışan 
diğer personelden farklı bir ücret sisteminin getiril
mesinde mutlak bir zaruret vardır. 

Sayın Bakandan - bırakın taşradaki mahkemele
ri - hükümet merkezi Ankara'da, Rüzgârlı Sokak
taki mahkemeyi gezmelerini ve görmelerini istiyorum. 
Kendileri bu mahkemeye gitmişlerdir; fakat hâkimle
rin ve mahkeme kalemlerinin görev yaptıkları yer
leri gezdiklerini zannetmiyorum. 

Sayın Bakan, Ankara Adliye Sarayının, bu soru
na son vereceğini ve adliye sarayının 1986 yılı so
nunda bitirileceğini Plan ve Bütçe Komisyonunda ifa
de etmişse de, adliye sarayının en erken 1988'den 
önce bitmesinin mümkün olmadığı söylenmektedir. 
Bu da gösteriyor ki, Ankara adliyesi o tarihe kadar 
perişan vaziyette görev yapmaya devam edecektir. 

Diğer taraftan, 1986 yılı programında hâkim ve 
savcılık mesleğinin dışında bulunan, başkâtip, zabıt 
kâtibi, mübaşir, gardiyan vesaire gibi yardımcı per
sonel hakkında ne düşünüldüğüne dair bir ibare mev
cut değildir. Hâkim ve savcının sağ kolu olan ve en 
az hâkim ve savcı kadar üstün görev anlayışı, fera
gat ve fedakârlıkla çalışan bu personelin durumları
nın da en kısa zamanda iyileştirilmesinin gerektiği
nin kabul edilmesi, bir zarurettir. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin hazırladığı 1986 
yılı programında öngörülen tedbirler en kısa zaman
da yerine getirilmiş olsa dahi, salt bu tedbirlerle, yar
gı erkinin istenilen düzeye çıkmasını, hâkim ve sav
cılık mesleğinin cazip hale gelmesini beklemek ha
yalden ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, evvelemirde, hâkimlerin her 
türlü tesirlerin dışında tutulmaları lazımdır. Unutulma
malıdır ki, hâkim de bir insandır, bir iradesi vardır. 
İster istemez, içinde yaşadığı cemiyetin tesiri altında 
kalabilir. Onun için, dışarıdan meydana gelecek te
sirlerin hâkim üzerindeki menfî etkilerini ortadan 
kaldıracak tedbirlerin bulunması her zaman büyük 
önem taşır. Bunun için- de, ne hükümetlerin ne de 
Adalet Bakanlığının, mahkemeler üzerinde hiçbir te
sir ve müdahalesi olmamalıdır. 

Öte yandan, Parlamentodaki çoğunluğa güvenerek, 
memleketin Bünyesi ile bağdaştırılması mümkün 
olmayan kanunlarla, hâkimlerin karşı karşıya bı-
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rakılmaları da sakıncalar doğurmuştur; çünkü, bu tür 
yasaların adil oluşundan daima şüphe duyulur; huzur 
ve emniyet zedelenir. Bir ülkede ilerlemenin en tabiî 
şartı ise, huzur ve emniyettir. Yargılama erki, yasa
ma ve yürütmenin etkisinden kurtulamamış bir ülke
de, özgürlük yoktur, huzur yoktur. 

«Her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulu
nabileceği, toplumda eribüyük güven duygusunu sağ
lar» sözlerini 200 yıl önce Montesquiou dile getirmiş
tir. Robespierre, «Adalete yeterli egemenlik alanı ta
nımıyorsanız, özgürlük boş bir söz olur» demek su
retiyle, yargının gerçek yerini belirlemiştir. 

Sayın milletvekilleri, işte yukarıda işaret ettiğim 
hususlar gerçekleştirildiğinde, yargı mensuplarının 
maddî sorunları ortadan kaldırıldığında, yargı erki 
istenilen düzeye çıkacak ve hâkim ve savcılık mes
leği cazip hale gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, bilinen nedenlerle, Türkiye, 
12 Eylül 1980 askerî müdahalesiyle, olağanüstü bir 
döneme girmiş; ancak, 7.11.1982 tarihinde kabul edi
len Anayasa, sonra da 6 Kasım 1983 günü yapılan 
seçimle, yeniden demokratik parlamenter sisteme ge
çilmiştir. 

12 Eylül olağanüstü döneminin kendisine özgü 
koşulları nedeniyle, temel hak ve özgürlükleri zede
leyen ve kısıtlayan kararlar alınmış ve kanunlar çıka
rılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin göreve baş
lamasından beri iki yıl geçmiş olmasına karşın, ulu
sun irade ve oylarıyla oluşan ve egemenliğin tek tem
silcisi olan parlamento ve onun hükümetince, Anaya
sanın 2 nci maddesiride belirtilen, «Türkiye Cumhu
riyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde, kısan haklarına saygılı, Atatürk milli
yetçiliğine bağlı, başlangıçta 'belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev
letidir» ilkelerinin ışığı altında demokrasiyi yeniden 
kurmak, pekiştirmek ve daha açıkçası, yaşatmak için, 
olağanüstü dönem ve koşullarda temel hak ve özgür
lüklere getirilen kısıtlamaların kaldırılması veya de
ğiştirilmesi yönünde büyük bir gayret gösterilmesi, 
Türk^ halkının, ertelenmesinin sakıncalar doğuracağı
na inandığımız, vazgeçilmez bir beklentisidir. 

Hal böyle iken, sözkonusu kanunların değiştiril
mesi için partimiz milletvekilleri tarafından getirilen 
kanun teklifleri, komisyonlarda engellenerek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemine alınmamıştır; ancak, 
parti çıkarları doğrultusunda fayda sağlayacağına ina
nılan ve milletvekilleri transferini kolaylaştıracak Ana
yasanın 84 üncü maddesini askıya alan ve ciddî dev-
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•let anlayışıyla bağdaşmayan değişikliklerle ilgilenme
yi, ANAP iktidarı, grubu ve genel başkanı, demok
rasi ve hukuk devleti adına, içlerine sindirebilmişler 
midir? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 2 nci mad
desinde, Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken, «Türkiye 
Cumhuriyetinin, laik ve sosyal bir hukuk devleti ol
duğu» vurgulanmıştır. 

Hukuk devleti kavramının, Cumhuriyetin, Anaya
sada sayılan nitelikleri arasında belirli bir şekilde ağır
lığı olduğuna kuşku yoktur. Bu kuralın titizlikle gö
zetilmesini, görevli ve yetkililerden istemek de, va
tandaşların, vazgeçemeyeceği haklarıdır. . 

Toplumsal yaşamda aslolan, normal sivil düzen
dir. Olağanüstü dönemin kuralları, o dönemde geçer
li ve o dönemle sınırlıdır. Bunların olağan dönemlere 
aktarılması, olağanüstü döneme özgü hak ve özgür
lükleri kısıtlamayı amaçlayan ve asla hukuk devleti 
anlayışıyla bağdaşmayacak bir süreklilik arz eden 
uygulamalara yol açar. Hukuk devleti, insan hakla
rına saygılı, adil bir hukuk düzeni demektir. Ayrıca 
bu, yürütmenin ve yönetimin her türlü eylem ve işle
minin yargı denetimine bağlı olmasını gerektirir. 
O nedenle, bir yargı kararına, herhangi bir soruştur
maya, hatta savunma almaya gerek görülmeksizin, 
kamu görevlilerinin ve kamu kesiminde çalışan işçi
lerin, görevlerinden uzaklaştırılmalarına ilişkin, sıkı
yönetim komutanlarının kararları, sıkıyönetim o böl
geden kaldırılırken, kendiliğinden ve bütün hukukî so
nuçları ile artık geçersiz olmalıdır. 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 2 nci maddesine, 28.12.1982 gün 
ve 2766 sayılı Kanunla eklenen son fıkra hükmü, en 
kısa zamanda, bu yönde değiştirilmelidir. 

Bir hukuk devletinde, yargı yolunun kapalı ol
ması, pek istisnaî bir haldir. Anayasanın öngörmediği 
bir kısıtlamaya, yasalarda yer verilmemelidir. O hal
de, evvelce olduğu gibi, sıkıyönetim komutanlarının 
idarî işlemleri de yargı denetimine tabi olmalı, şahsî 
kusur nedeniyle, devletin malî sorumluluğu kabul 
edilmelidir. Bu nedenle, Sıkıyönetim Kanununun, 
2342 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü maddesi, yü
rürlükten kaldırılmalıdır. 

Personel hukukunda uyarma ve kınama cezaları
nın, pek çok sorunu ve sakıncayı birlikte -getirdiği 
gözetilerek, bunlar içki de yargı yolunun açık tutul
ması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135/2 
nci maddesi ile Hâkimler Kanununun ilgili maddesi
nin değiştirilmesi gerekmektedir, 
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Sıkıyönetim komutanlarının işlemlerini geri alma
larına karşın, birçok yerde yönetimin, eski kamu gö
revlilerini veya işçileri hizmete almadıkları bilinmek
tedir. Devlet, bu keyfiliğin ağır sorumluluğunu üst
lenmemeli, bu kimseler doğrudan doğruya ve kaza
nılmış hakları gözetilerek eski işlerine alınmalıdırlar. 

Sayın arkadaşlar, benden evvel konuşan Sayın Al-
tay'ın değindiği konuya ben de değinmek istiyorum. 
Bugün, meslekî kuruluşlara siyaset yasağı getirilmiş
tir. Türkiye İşverenler Sendikası ve Sanayi Odaların
da açıkça siyaset yapılmasına rağmen, Sayın Adalet 
Bakanı bunları görmezlikten gelmekte; ancak, diğer 
taraftan, hükümetin tespit ettiği taban fiyata, görev
leri icabı karşı çıkan ziraat odaları yetkilileriyle, gö
revi insan sağlığını korumak ve hayatını kurtarmak 
olan Türk Tabipler Birliği yöneticileri hakkında, 
ölüm cezalarına karşı olduklarını açıklamalarını, «si
yaset yapıyorlar» diyerek kovuşturma açtırmak, 
ANAP iktidarının, demokrasi ve hukuk devleti anla
yışını, açıkça ortaya koymaktadır. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, af konusu, özellikle 6 Ka
sım seçimleri öncesindeki seçim konuşmalarında ka
muoyuna getirilmiştir. Daha önceki sessiz af beklen
tisi, bu konuşmalarla beslenerek güçlenmiş, genelleş: 

mistir. Sorumlu siyaset adamlarının ve yöneticilerin, 
soruna çözüm getirileceğini, çalışmaların sürdürül
düğünü açıklamaları, af tartışmalarını sürekli ve di
ri tutarak, umutları büyütmüştür. Bu süreç, af ko
nusunu toplumsal ve siyasal gündemin üst sırasına 
yükseltmiştir. 

Siyasî konuşmalarla büyütülen, yaygınlaştırılan af 
beklentisine, sağlıklı, kalıcı ve adaletli bir çözüm ge
tirmek, siyaset adamlarının ve özellikle parlamentonun 
kaçınamayacağı, geciktiremeyeceği bir ödev haline 
gelmiştir. Ciddî bir çözüm getirmeden, konuyu uzun 
süre tartışmaya açık tutmak, hem af bekleyen hü
kümlü ve tutuklularla, onların yakınlarının umutla
rının söndürülmesi biçiminde, ek ve haksız bir ce
za uygulaması sonucunu doğurmakta ve hem de po
litikanın ciddiyetine, parlamentonun saygınlığına ya
raşmayan tedirginlik ve güvensizliklere neden ol
maktadır. Kısacası, sorun, zaman yitirmeden çözüm 
getirilmemesi halinde, yeni sorunlar yaratacak dü
zeye yükselmiştir. 

Af beklentisini zorunlu ve haklı kılan bir başka 
neden de, toplumumuzun geride bırakmak, kapatmak 
istediği olağanüstü dönemin, sıkıntı ve kırgınlıkları
nı da unutmak özlemidir. 
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Ülkemiz, gerçekten zor ve acılı bir dönem geçir
miştir. İnsanlarımız, özellikle genç insanlarımız, ulu
sal bağımsızlığımıza, mutluluğumuza, bütünlüğümü
ze ve rejimimize kasteden hain ve gizli bir plan içe
risinde birbirine düşürülmüş, vuruşturulmuş, düşman-
laştırılmıştır. Cana kıyılarak, kan dökülerek, soygun
lar ve baskınlar düzenlenerek, terör ve siyasal amaç
lı şiddet egemen kılınmak istenmiş; halk, korku, 
panik ve yılgınlığa zorlanmıştır. Bu suç ortamının 
oluşmasının ve giderek büyümesinin, olağan önlem 
ve uygulamalarla önlenemediği, ulusal varlığımıza yö
nelik kanlı olaylar zincirinin, gerçek planlayıcı ve 
yönlendiricilerinin saptanamadığı ve yargı önüne çıka-
rılamadığı da bilinmektedir. 

Toplumu derinden sarsan terör ortamından, ola
ğandışı bir rejimle ve o rejime özgü olağandışı ön
lem, uygulama ve yargılamalarla çıkılmak zorunda 
kalınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, süreniz bitmek üze
redir, 1 dakikanız var, ona göre toparlayınız efen
dim. 

İSA VARDAL (Devamla) — Peki efendim. 
O olağanüstü koşullar ile uygulama ve önlemler, 

doğal olarak, geride, giderilmesi gereken kırgınlıklar, 
düşmanlıklar ve sarılması gereken yaralar bırakmış
tır. 

Yeniden yapılaştırmak istediğimiz demokrasimizi 
bu olumsuz öğelerden arındırmak zorundayız. De
mokrasimizi, bu kırgınlık, küskünlük, kin ve düş
manlık kalıntıları üzerine kuramayız, kurmamalıyız. 
Olağanüstü dönemlerde, olağanüstü önlem ve uygu
lamalara nasıl gerek görülmüşse, demokratik dönem 
içine, olağanüstülük görüntüsü veren hiçbir sonucun 
yansımamasını sağlamak da, en az o derece gerekli ve 
hatta mutlak anlamda zorunludur. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

O halde, olağanüstü dönemden çıkıp, demokratik 
yaşama yönelen toplumumuzun ilk ve önemli soru
nu, toplumsal barışı sağlamaktır. Zor dönemin bütün 
sıkıntı ve acılarını geçmişte bırakıp, unutmak için, 
demokrasiye hiçbir olumsuzluğun sızmaması, sağlıklı 
başlayıp, sağlıklı gelişmesi için, önce toplumsal barı
şın kurulması gerekmektedir. 

İşte, bu saygıdeğer amaca ulaşmanın aracı ola
rak, af kurumuna başvurmak zorunluluğu ile karşı 
karşıyayız. Af kavramına karşı olanlar dahi, affı, 
olağanüstü dönemlerden sonra başvurulabilecek zo
runlu bir onarım aracı olarak kabul etmekte ve bu 
amaçla kullanılmasını önermektedirler. 
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öngörülen toplumsal barışı sağlamak amacı, af
fın kapsamının ve niteliklerinin de belirleyicisi ola
rak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, af düzenlemesi, 
hem toplumsal, siyasal barışı gerçekleştirecek geniş
lik,' bütünlük ve yapıda olmalı, hem de bu barışın, 
sürekliliğini garanti edici, önlem ve yaptırımları da 
içermelidir, özetle, barış özlemine yönelik bir sis
tem oluşturmalıdır. Bu amaca yaklaşırken, devletimi
zi ebedî kılan yüce değerler, toplumun bağışlama duy
gusunun sınırları, geleneksel ahlak yargıları duyar
lıkla korunmalıdır. O nedenle, en kısa zamanda, yu
karıda açıkladığım doğrultuda bir affın çıkarılması 
zorunlu hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, mensubu olmakla daima 
iftihar ettiğim yargı erkinin, her türlü baskı ve tesir
den uzak tutularak, saygın bir düzeye getirilmesi, he
pimizin aslî görevidir. Bir devlet, ne kadar zengin 
olursa olsun, yargı erki görevini yapmıyorsa ya da 
yapamıyorsa ve vatandaşların yargıya güvenleri kal
mamışsa, o devlet yıkılmaya mahkûmdur; tarihte bu
nun örnekleri çok görülmüştür; en yakın ve belirgin 
örneği, Osmanlı İmparatorluğudur. Tarihten ders ala
rak, bütün gücümüzle bunu başarmalıyız. 

Burada sözlerime son verirken, yeterli olmayan 
bu bütçenin, yargı erkine hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler", yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Şahısları adına, lehinde konuşmak üzere, Sayın 

Hakkı Artukarslan, buyurun efendim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Bravo 
Artukarslan. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Nurol büyük 
konuşmacı (!) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Alay, ca
hilin en rahat yaptığı iştir. Ne diyeceksin!.. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim, 
lütfen... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 1986 Malî Yılı 
Bütçe Tasarısının, Adalet Bakanlığına ait bölümü 
üzerinde, şahsım adına konuşmak üzere yüksek hu
zurlarınızdayım. 

Yüce Başkanlığı ve millî iradenin mümtaz temsil
cilerini saygı ile selamlayıp, konuşmama başlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, eğer tenkit, yapıcılık mana
sında ise bizler buna katılırız ve biz de yaparız; fa
kat tahrik manasında olursa, ona da cevap vermeye 
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çalışırız. Dolayısıyla, yapılmayanları ve söyleneme-
yenleri ben şimdi söyleyeceğim ve siz de, «Artukars-. 
lan'da hükümeti tenkit etti» diyeceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, 29.3.1984 tarihinde yüce 
Meclisçe kabul edilen 2992 sayılı, Adalet Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda be
lirtildiği üzere, teşkilatlanma, araştırma, denetim, 
personel, bina, donatım, araç ve gereç gibi konulara 
rahatlık getirilmiştir. 

Bakanlık kuruluşuna bir göz atacak olursak gö
rürüz ki; merkez teşkilatı, mahkemeler, adalet daire
leri, cezaevleri ve 2659 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
adlî tıp kurumlarından ibarettir. Ayrıca, 916 adet no
terlik, 201 adet ticaret sicil memurluğu, 67 adet es
naf ve sanatkârlar sicil memurluğu, 766 adet icra 
memurluğu hizmetleri yürütmektedir; cezaevleri ise 
639 adettir. 

Bütün bu hizmetleri yürütmek için görev alanlar 
kadro tablosuna bakarsak, adlî yargıda hâkimler 
4 206 ve yine adlî yargıda savcılar 2 422; Devlet Gü
venlik Mahkemeleri hâkimleri 128 ve idarî yargıdaki 
hâkimler ise 905 kişidirler. Toplam 651 dolu kadro
suna karşılık, adlî yargıda 1 754 hâkim ve savcı kad
rosu boş bulunmaktadır. Bu'hesaba göre, bu ağır 
yük 5 897 hâkim ve savcı ile yürütülmektedir. Buna 
karşılık, diğer yardımcı personel sayısı da tam değil
dir. . 

Bu kadrolara yüklenen dosya adedi konusundan, 
biraz evvel konuşan arkadaşım bahsetti. Ben de, ce
za mahkemelerindeki, hukuk mahkemelerindeki ve 
cumhuriyet savcılıklarındaki, icra dairelerindeki dos
ya toplamlarını vermek istiyorum. 

1983 yılından gelen iş 6 651 382; 1984'de gelen 
iş, 7 169 817 ve 1983 ile 1984 arasındaki artış ise 
518 435'tir. Tüm yargı organlarımızı nazara alıp, bir 
dosya tahmini yapacak ^lursak, bunun 10 milyonu 
aşacağı kanısındayım. Buna göre, en azından beş ki
şiden birisinin mahkemeyle ilişkisi var demektir. Bu 
sonuçları aile bazında nüfusa tatbik edecek olursak 
göreceğiz ki, dolaylı olarak 25 - 30 milyon insanın 
meselesini kapsamaktadır. Bu imkân ve bu kadro, 
bu işin altından nasıl kalkar ve geciken adaletten ne 
hayır beklenir, bilemiyorum. 

Bir de bu ağır yükün muhatabı olan adalet men
suplarının ekonomik ve sosyal durumlarına göz ata
lım : Hâkim ve savcılarımızın konut sorunu, son za
manlarda - teşekkür ederiz - epey gelişme kaydet
mesine rağmen, ancak yüzde 50 - 55 oranında hallol
muş ve yüzde 45 - 50 oranında hâkim ve savcımız 
halen açıktadır. 
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Mesleğin hassasiyeti itibariyle - kiracı durumda 
• olan hâkimlerimiz, icabında ev sahibi veya yakınları 
tarafından taciz edilebilirler - ne yapıp yapıp, bu so
runu çözmeliyiz. 

Kâtip, mübaşir, gardiyan, hizmetli ve görevliler 
insanüstü çalıştırılmaktadırlar. Bu fedakâr kadroya, 
elimizden gelen her imkânla uzanmalıyız. 

Bu arada, bir kanaat ve temennimi de belirtmek 
isterim: Mesaiyle bitirilecek olan görev, tahminî de
ğil bilimsel olarak tespit edilmelidir. Bu tespitten faz
la bitirilen dosya adedi ve hacmine göre, ilgili görev
lilere bir prim sistemi uygulanması acaba denenemez 
mi? 

Cezaevlerimiz daha iyi hale getirilmeli, tutuklu 
ve mahkûmlarımız cezaevlerinde insanca muamele 
görmeli; cezaevleri, eğitim ve sanat kazanılan yerler 
haline dönüştürülmelidir. Bu hususta çalışmalar ya
pıldığını bilmekteyiz ve bakanlığa, bu hususta yaptı
ğı hizmetlerden dolayı da teşekkür ederiz. 

Cezaevlerinde görev yapan, ekmek parası için ce
zalılarla beraber yaşayan cezaevi görevlileri gardi
yanların, ekonomik imkânları artırılmalı, yıllık izin
lerinde ve istirahatlerinde, bu yorgunluklarına karşı 
sosyal tesislerde imkânlar tanınarak dinlendirilmeli-
dirler. 

Cezaevlerimizde işkence yapıldığı iddiası, mak
satlı çevrelerce abartılarak, dünya kamuoyunda aley
himizde kullanılmak istenmektedir. Bu nevi şikâyet
ler alındığında, süratli bir şekilde araştırılmalı ve şi
kâyet gerçekse, müsebbibinden hesap sorulmalıdır. 

Biz Türk'üz; düşeni çiğnemez, esire hakaret et
mez, aman diyene kılıç çekmeyiz... Cezaevine düşen 
insanımıza ve insanlara eza, hakaret, millet olarak, 
yapamayacağımız bir şeydir; ben bu kanaatteyim. 

Yine bu arada - tutanak dergisi de burada -
29.5.1984 Salı günü, gündem dışı yapmış olduğum 
bir konuşmada, müstehcen neşriyat mevzuunu dile 
getirmiş; gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak; ka
dınımızı, onun, bunun zevk aleti olması manasından 
çıkarabilmek, Türk kadınını yerine oturtabilmek için 
gündeme getirdiğimiz, müstehcen meşriyat mevzuun
daki çalışmaların ilerletilmesi ve gerekenlerin yapıl
masını rica etmiştim. Bu mevzuda bakanlığımızın 
yaptığı hizmetin nelerden ibaret olduğunu ve Mecli
se ne zaman gelebileceğini de öğrenmek isterim. 

Yine bir hususa burada, tashih manasında da ol
sa, antrparantez değinmek istiyorum. Başbakanlık 
bütçesi Mecliste görüşülürken, kültürün getirmiş ol
duğu tahribat neticesinde oluşan genel hadiselerden 

i bir kesit alarak, bunu, Türk kadını üzerinde, Türk 
insanı üzerinde meydana gelen tahribatın bir misali 
olarak, arz etmiştim. Burada, kadını küçük düşürmek 
değil, onu yüceltmek ve büyütmek, tarihte olduğu 
yere getirmek manasında, kültür tahribatını dile ge
tirmiştim. Hiçbir zaman, Türk kadınına dil uzata
cakların dilini kesmeyecek bir adam değilimdir. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar). 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Za
bıtlar öyle değil Sayın Artukarslan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, zabıt da burada, elimde. Türkân hanım sizinle 
münakaşaya burada değil de, dışarıda hazırım. Sabit 
fikirle hareket edilirse anlaşılamaz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım sa
yın hatip. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bugün 
bir arkadaş, hükümet olarak bizim, «Avrupalı ile 
karşı karşıya geldiğimizi ve yavaş yavaş fireler ver
diğimizi» söyledi. Aslında biz, Avrupalı ile karşı kar
şıya değiliz; komünistlerle, yeşillerle, Ermenilerle, 
bölücülerle ve bazı hatalı, bozuk, sosyal demokrat
larla karşı karşıyayız. (Alkışlar). 

Bu memlekette, günde yirmi kişi ölürken, yüzler
ce insan yaralanıp hastanelere düşerken, anneler ca
yır cayır ağlarken, çocuklar okula gidemezlerken, 
devlet müesseseleri işgal edilirken, devlet tanınmaz
ken, bayrak indirilirken, hürriyetten ve demokrasi
den yana bağıran, şu saydığım Avrupalı o gün nere
de idi? (Alkışlar). 

Aziz milletvekilleri, konuşmalarımızda, Türk'ün 
tarih boyunca düşmanı olanlara, hiç hatası olmama
sına rağmen, hata bulup saldıranlara, done olabile-

I cek hatalardan şiddetle çekinelim. Gerçekten böyle 
I bir haksızlık varsa, bunu kendi içimizde ve aramızda 
I konuşalım; hükümetimize götürelim, meselelerimizde-

ki haksızlıkları giderelim, elbetteki bu hakkımızdır; 
ama, olmayanı «vardır» diye gösterir, polemik konu
su yapıp, buradan başkalarına selam gönderirsek, 
dün irtibatlı olanlar, bugün aynı şeyi yapmaya gayret 

I edeceklerdir. 
Bu arada, 1974 yılında çıkarılan af kanunundan 

da bahsetmeden geçemeyeceğim; bu, sık sık dile ge
tirildi. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen toparla
yın. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitiri-
I yorum efendim. 
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Affı hatırlatmakta fayda vardır. O gün de, bu 
kürsülerde, basında, sokakta, okulda, dernekte, top
lantıda, kongrede, insancıl, hürriyetçi, demokrasi ha
varisi olanlar, bir genel affın gerektiğini, hatta sabı
kaların da silinerek, herkesin eşitlenmesini bize tec
rübe ettirdiler. Netice: Bu haşere, devleti ele geçir
dikten sonra, koca cumhuriyeti yedi devlet sarsamaz-
ken, tir tir titrer hale getirdi; taa 1980'lerde ordumu
zun güçlü yumruğu başlarına ininceye kadar. 

Dolayısıyla şunu söylüyorum: Affı bugün için 
gündeme getirenlere bir hususu hatırlatmak isterim; 
af, bugün çıkarılmaz duruma düşmedi, bunu bilhas
sa belirtmek istiyorum. Bugün, hapiste olan, aslında 
siyasal olmayıp, yıkıcı ve bölücü olmayıp, adî suç
lardan yatanlarıma da af getiremiyorsam, onu ben
de, hükümetimde değil, 1974'te çıkan afta vuku bu
lan netice ve ihanette aramalarını tavsiye ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen bitirelim 
efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bir ar
kadaşımız da, kaçakçılık ve tahsisten bahsetmeyip, 
bu sefer büyük bir yanlışlıkla, tekelcilikten bahset
mektedir. Biz bunu tarihe, katladık, gömdük. Allah' 
m izniyle kapılar açık; ithalat yapmak isteyen var
sa buyursun, ihracat yapmak isteyen buyursun. Bun
lar yasalarla temin edilmiştir; kimsenin tahtı tasar
rufunda değildir. Tahsisler tarihe karışmıştır; çimen
to mu lazım, alabildiğin kadar, demir mi lazım, ala
bildiğin kadar... Bunlar bittiğine göre... 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen efendim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Peki, tekelcilik nereden çıkıyor? Tekelcilik, as
lında... 

VECtHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bunlar da ne
reden çıkıyor? Şaşırıyorsun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, konuşmanıza cevap olarak, şahsım adına az çok 
cevap veriyorum. Müsaade buyumn, kanaatlerimi 
söylemekte beni tahrik etmeyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dola
yısıyla, bir yanlışa sarıldınız. Tekelciliği, değil özel
de, devlette dahi yavaş yavaş rötuş etmek, tesviye et
mek durumundayız. Bu bakımdan, suya düşen yıla
na sarılır misali, nereye el atıyorsanız, o köpük eli
nizde kalıyor. Bu tutumunuzu tashih etmelisiniz. 
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Adalet, mülkün temeli; haklının kalkanı; zalimin, 
haksızın korkulu rüyasıdır. Bu yüce teraziyi hassas 
ve dikkatle elinde tutan Türk hâkimine buradan say
gı sunmayı, bir hakşinaslık saymaktayım. Yine, ba
kanlık olarak parlak bir devrine girmiş ve başlangı
cıyla beraber, her gün biraz daha iyiye gitmekte olan 
adalet hizmetlerinin daha .yüce yerlere ulaşmasında 

hizmetlerini gördüğümüz bakanlığı da tebrik ve tak
dir eder, yüce Başkanlığı ve yüce Meclisi, beni din
lediği için saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars
lan; 

Aleyhte; Sayın Şeref Bozkurt, buyiurunuz efen
dim. 

ONORAL ŞEREF ©OZKURT (Çanakkale) — 
Sayın 'Başkan, saygıdeğer miMetvekileri; akşamını 
bu geciken (Saatinde, doğrusu, söz almaya fazla ni
yetli değildim; halta arkadaşlarıma dla, kalkıp, söz 
hakkımı Sulanmayacağımı ifade etmemin nasıl kafr-
şılanacağımı sordum. 

\MEFIHN GÜRDBRE (Tokat) — îyi olurdu. 
(BAŞKAN — Lütfen efendıim... 

ONIURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Ama, «İyi olurdu» diyen arkadaşıma rağmen, tima-
nryorum ki, birkaç hususta görüşlerimi arz etmem 
gerekmektedir., 

Doğrusu, toplum yaşamında adalet kavramının 
ve bu kavramı .tesis edecek mekanizmanın son de
rece önemilü bir yeni olduğu, tartışmasızdır. Ger
çekten, bugünkü, adalet mekanizmasının, «toplumun, 
mülkün temeli» dediğimiz adalet kavramım gerçekleş
tirmeye ne denli müheyya oHduğunu, burada dile getir
mekte 'fayda vardır. 

Hâkim ve savcılarımızın teminatı, güvencesi ko
nusunda, gerçekten en iyi çözüm şeklinin tatbik edi
lip edilmemekte olduğu hususunda bir istifhamı 
kafamda taşımakta olduğumu arz etmek isterim. 

Hâkimlerin, savcıların ve yardımcı adalet perso
nelinin maddî diurumlarının, son derece güçlük arz 
ettiğini ifade etmeme 'lütfen müsaade buyurunuz. O 
camiadan birisi olarak, onların sıkıntılarım yakından 
gözlemiiş binisi olarak, ıgerek hâkim ve savcıların, 
gerekse adliye personelinin durumunda, şiddetle ve 
acilen bir iyileştıirmeye intdyaç olduğunu burada vur
gulamak istiyorum. 

Sayın (Başkan, değerli müetvekiled; bu on da
kikalık sınır içerisinde elbetteki konuyu detayıyla arz 
etme olanağına sahip değilim. Kişisel konuşmaların 
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on dakikayla sınırlı oknıası, doğrusu bizi son derece 
siıkı, son derece dar 'bir kapsam aceminde konuşma
ya mecbur bırakmaktadır; ancak, şunu da ifade et
mek 'isterim: Hâkini ve savcılarımızın durumunun 
yanı sıra, 'yasallarımızın da mutlak ele alınması ge
rekmektedir. Unutulmamalıdır, ta Osmanlı'dan beri 
gelen, ita Osmanlı'dan beni tatbik edilmekte olan ya
salara sahibiz. Gün geçtikçe, çıkarılan yasalarımı
zın sayısındaki artış, yasal sistemlimizi ya da yasa
larımızın içinde bulunduğu sistematiği bozmaktadır. 

Yasallarımızın' dili, yeterince sadeleştiırîlmemiştir. 
«Kanunu bilmemenıin mazeret sayılmadığı» bir top
lumsal yapı içerisinde, son derece ağdalı ve yeni ku
şakların anlayamayacağı bir yasa dilinin ne denli 
uygun olacağını takdirlerinize arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, af konusu üzeninde biraz 
durmak istiyorum, çünıkü öbür konular, değerli ko
nuşmacılar tarafından lifade edildi.: 

Af konusu birkaç gündür yine gazetderiınizin 
önem verdiği ve gazetelerimizde önemli boyutlarda 
yer allan t*ir Ikonu haline geldi. Sayın Adalet Baka
nının, Yüce Mecliste, bu kürsüden yapmış olduğu 
bir konuşmaya da değinmeden, af konusundaki görüş
lerimi arz etmeye ıgeçemeyeceğiîn. 

Anamuhalefet partisini savunmak bana düşmez, 
esasen böyle ibir amacım da yok; aıma «Sen getir; 
sen, getiırmıiyorsun. 'Sen getir ben göreyim, ben götü-
reyim» gibi bir mülahazayı, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Adalet Bakanının ağzına yakıştırmadığı
mı, üzülerek ve beni 'bağışlamaları dileğiyle, burada 
vurgulamak, ifade etmek istiyorum. 

Devlet, toplumsal gereksinimleri görmezlikten ge
lemez. Gereksinimler var ise, devlete düşen, bu ge
reksinimi karşılayacak önlemleri almaktır. Af gibi 
bir konuda hükümetlerin tasarı hazırlamaları ve par
lamentolara sunmaları daha uygun bir davranıştır.; 
Bu, elbette, diğer siyasî partilerin ve milletvekillerinin 
af konusunda bir Öneri' hazırîayamamaları anlamın
da değerlendirilmemelidir. Hukuk teorisinde yeni ta
nımlar geliştireceksiniz, bir ekonomik suç kavramı 
ortaya atacaksınız, «Ekonomik suçun müeyyidesi 
ekonomik olmalıdır» deyip, kaçakçıyı affedeceksi
niz; öte yandan, Boğaız'da kaçak yapı yapanları, vil
la, köşk yapanları, getirdiğiniz limar affı 'Be affe
deceksiniz, yine 'birtakım vergi cezalarını affede
ceksiniz; ama konu adlî yargıya geldi mi; konu adlî 
mekanizmada, adlî yargıda yapılması gereken affa 
geldi mi, onu anamuhalefet partisine, «Sen getir», 

öbürüne «Sen götür» diyeceksin. Bu, devlet sorum
luluğuyla, bağdaştırmakta biraz tereddüt ettiğim bir 
davranıştır,, 

Değerli milletvekilleri, kamuoyunda, bir af bek
lentisi, oldukça yaygınlaşmıştır. 6 Kasım seçimleri 
öncesinden büğlüne değin, tüm siyasî parti üyeleri
nin, milletvekillerinin, siyasî parti yetkililerinin, af
fın gerekliliği konusunda beyanda bulunmalarına 
karşın, bu konuda somut bir davranış, bugüne de
ğin maalesef ortaya konamamıştır. Bu davranış - iş
te gazeteler, iki 'gündür gene gazetelerde güncel 
konu haline geldi - binlerce hükümlü ve ailesinin 
her gün yeniden tazelenen; fakat bir türlü, gerçekleş
tirilmesi için ciddî adımlar atılamayan af söylentile
riyle, ümit ve üzüntü içinde bulunmalarına yol aç
maktadır. Aynı tedirginlik, mağdurlar ve onların ya-
k«iftarı, la'iFJefeni içinde söz konusudur. 

Değerli milletvekilleri, kuşkusuz, kapsamı, bi
çimi ve zamanlaması iyi yapılan bir afta, toplum
sal açıdan yarar vardır. Ne var ki, adalet anlayışı
nın gerektirdiğinden fazla bir ımerhaımet, lütuf ve 
yandaş ya da politik sempati toplama gibi neden» 
ilerle dayalı, kamu vicdanını ve insanî duyguları ze
deleyen bir affın faydası konusunda da, gerek teori
de, (gerek uygulamada ciddî kuşkular bulunmakta
dır. O nedenle, af yapılırken 'bu konuda son derece 
itinalı ve hassas davranmak gerekmektedir. Anaya
samız, bazı' suçların affını kabul etmemektedir., Bu 
nedenlerle, Anayasanın 'öngördüğü çevrede bir af 
ancak, olanaklıdır. îNe var. ki, 12 Eylül 1980 önce
kimin koşuları göz önüne alınır ise, toplumumuzda, 
istenmemesine, arzu edilmemesıine karşın, bazı etki
ler ve zorlamalar nedenliyle, işlenmiş suçlar olduğu 
da bir gerçektir, bir vakıadır. Bu itibarla, terör kap
samına 'girmeyen, bölücülük teşkil etmeyen, adam 
öldünme ve gasp gibi sıiHahlı eyıtemileri içermeyen, si
yasî ve fikir suçlarının da göz önünde bulundurul
ması, ibir vicdanî zorunluluk halline gelmiştir. 

Değerli milletvekiler'i, bu zorunluluğun, bu ge
reksinmenin, hiç değilse îmfaz Yasasında yapılacak 
bazı düzenlemelerle ve değişikliklerle giderilmesi 
mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, zamanınız döldü 
efendim, lütfen..;.! 

ONUlRAOL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — To-
parlıyorum Sayın Başkan. 

Şu durumda, çıkarılacak bir aif söylentisinin, af 
yasasının polemik ya da spekülasyona yol açmaya
cak bir biçlimde ve konunun gerektirdiği ciddiyetle 
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ele alınıp oluşturulmasında gerçekten fayda vardır. 
Bu amıaçk parlamentodaki tüm siyasal partilerin tem
silcileri ve yetkililerin, bir araya gelerek, hükümetle 
toarşıhıklk müzakerciıtarde 'bulunmak sonötiıyiDe, konu
yu enıine, boyuna değerlendirip, günün koşularına 
uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek, teorik ve pra
tik sakıncaları giderilmiş 'bir yasa tasarısı ya da öne
risini hazırlamaları, artık bir zorunluluktur. 

'Sayın bakanım, eğer spekülasyona yol açmamak 
arzusundiaysanız, sıize düşen asri görev, böyle bir ta
sarıyı süratle hazırlayıp, yüce parlamentoya sevk 
etmektir diye düşünürsem, herhalde yanlış bir şey 
yapmış olmaım., I 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP, MDP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt 
Sayın Adalet Bakanı, buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce İMeciisin değerli üye
lerdi; 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, Ba
kanlığımla İlgili bölümünün görüşülmesine başlan
ması vesile'siyle, Yüce 'Meclisimizin Sayın Başkan ve 
üyelerini, şahsını ve bakanlık mensuplarını adına say
gı üe selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Sayın üyeler tarafından öne sürülen görüşleri, ten
kitleri ve sorulan sualleri cevaplandırmadan önce, 
bakanlığını teşkilatı, çalışmaları ve imkânları hak
kında genel bir bilgi arz etmek istiyorum. Arz ede
ceğim bu 'bitliğinin içinde, gerek (grupları gerekse şa
hısları adına konuşan muhterem hatiplerin, birçok 
eleştiri ve temennilerine cevap bulacaklarını ümit 
ediyorum. Ayrıca bu arada, konuşma metninin için
de yer almamış bulunan; ama mutlaka cevaplandırıl 
ması' gereken bazı eleştirilere de, yeri ve zamanı ge
lince cevap arz edeceğim. 

Adalet Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hak
kındaki (Kanunda ifade edildiği üzere, Adalet Bakan
lığı; adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve de
netimli, adalet «hizmetleri ile ilgili. araştırma ve hu
kukî düzenlemelerin yapılması, 'bakanlıklarca hazır
lanan kanun ve kanun hükmündeki kararname tas
laklarının, Türk hukuk sistemine ve kanun yapma 
(tekniğine uygunluğunun incelenmesi sekinde, geneli 
olarak sayılmış görevleri yerine getirmekle mükellef 
bir bakanlıktır. 

Biz, bakanlık olarak, yargı bağımsızlığı ilkesine 
bağlı kalarak, adli ve idarî yargının kuruluş, işleyiş, 

personel, bina, donaıtım, araç ve gereçlerini ilgilen
diren konularda, üzerimüze düşen bu görevleri ifa 
edebilmek için, '1986 yılı boyunca, huzurunuzdaki 
bütçe tasarısının bize sağlayacağı malî imkânları en 
iyi 'bir biçimde değerlendirerek, adalet hizmetlerini, 
geçen yılardla' olduğu gibi, aksatmadan ifa etmenin 
gayreti (içinde olacağız^ Hiç şüphe yok ki, bu konu
da en büyük yardımcımız, kendilerine sonsuz güven 
duyduğumuz adlî ve idarî yargı hâkimleri ve savcı
ları ile fedakârane çalışan yardımcı personellimiz ve 
diğer kuruluşlarımız olacaktır. 

Sayın milletvekıillerd, hükümet programının ada
letle ilgili bölümünde bakanlığımıza üç konuda gö
rev verilmiştir. Bunlar; 

1. Vatandaşları mahkeme kapılarında beklemek
ten kurtaracak tedbirlerin alınması ve usul kanun
larının hazırlanması, 

2. Adlî ısiicül kayıtlarının günün modem teknik
leriyle 'tutulması ve basitleştirilmesi, 

3 .i Ceza infaz kurumlarının daha sıhhatli bir ya
pıya kavuşturulması, cezaevi personelinin , eğitimi 
ve infaz sonrası koruma tedbirleridir. 

Bunlardan, adaletin süratlendMıknesıiyle ilgili 
olarak; Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun, Ce
za Muhakemeleri ösulü Kanununun, değiştirilmesi 
ile İlgili tasarılar, ile Tebligat Kanunu, bakanlığımız
ca hazırlanmış ve Yüce Meclislinizin tasvibine maz-
har olarak yürürlüğe girmiştir. 

Bir sayın konuşmacı, bu usul kanumları ile ilgili 
çalışmalarımızı yeterli bulmamış, kanunların tümü 
üzerinde bir çalışmanın yapılması gereğine işaret et
miş idi; buna yürekten katılıyoruz. Usul kanunları 
temel 'kanunlardandır. Bunlar üzerinde de, yine ba-
kanilığım teşkilat kanununun, bakanlığımıza vermiş 
olduğu yetkiye dayanarak kuracağımız komisyonlar
la çalışmalarımızı yapacağız ve bu kanunları tek tek 
alıp yüce huzurunuza getireceğiz. Bizim yaptığımız 
değişiklikler, acil nitelikteki değişiklikler ve tedbir
lerdi. 

Adlî sicil konusunda anablgîsayar ve anaveri 
kayıt sistemlerinin ihaleleri yapılmış, , cihazlar i'thal 
edilmiş, Ankara'da yeni bir bina satın alınarak bu 
makinelerin montesine başlanmıştır. Bu yıl sonunda 
faaliyete geçmesi planlanmıştır. 

Ceza infaz kurumlarında; yeni yapıma, eğitime, 
hizmet içi eğitime geniş yer verilmiş, ceza infaz ku
rumları ve tutukevleri İdaresi hakkındaki kanun ta: 

sarısı son sekilini almış, infazdan sonraki koruma-
, ya ait kanun tasarısı hakkındaki çalışmalarımız da 
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özenle sürdürülmektedir. Bu suretle ki'sa bir sürede, j 
hükümet prograımın'da gösterilen hedefe varmış ola
cağız. • 

'Bugün adlî yargı olarak, en 'küçük idarî bölüm 
ilçe olmak üzere, 641 yerele mahkeme teşkilatı var- I 
dır. Bunlar, ağır ceza mahkemeleri, ceza mahkeme
leri, «hukuk mahkemeleri, tapulama ve trafik mah
kemeleri, tek ve çi'ft hakimli mahkemeler, icra dai
releri, tciaret sicili memurlukları olarak görev ifa et
mektedirler. 

İdare mahkemeleri de (22 yerde b'ölge idare mah
kemesi, 22 yerde 33 idare mahkemesi ve 33 yerde 63 
adet vergi mahkemesi olarak) bölgesel faaliyet gös
termektedirler. 

'Devlet güvenlik mahkemeleri de, bildiğiniz gibi 
8 ilimizde faaliyetlerini yürütmektedirler. 

'Muhtelif sınıftan 9Ü6 adet noterlik dairesi ve 201 
ticaret sicili memurluğu adalet hizmetlerine yardımcı I 
olmaktadır. Denetimi bakanlığımıza ait 67 yerde de 
esnaf ve sanatkârlar sicil memurluğu vardır. 

Ülkemizde 61 adet baro mevcuttur. Bu barolar
da, 1985 yılı Aralık ayı itibariyle kayıtlı avukat sa
yısı, 22 540 olup, yasaların özel hükümlerinden fay
dalanan 1'32 davavekiii de görev yapmaktadır. 

Biraz sonra daha geniş bilgi arz edeceğim ve teş
kilatımızın çok önemli bir ünite'si olan cezaevleri'miz I 
de, bütün il ve ilçelerimize dağıtılmış olarak, 638 
adettir. 

Halen 641 mahalde 766 adet icra dairesi mev
cuttur. 

Arz ettiğim bu mahkemelerimiz için, adlî yargı
da 4 484 hâkim ve 2 422 savcı, devlet güvenlik mah
kemelerinde 128 hâkim ve savcı, idarî yargıda 905 
hâkim ve her ilki yargıda 25 773 diğer personel var
dır. Ayrıca adlî ve idarî yargı için 1 161 adet hâkim 
adayı kadrosu bulunmaktadır.' Ancak hemen ilave 
esdeyim ki, halen; yani Aralık 1985 başı itibariyle 
adlî yargıda 1 793 hâkim ve savcı kadromuz, mün
hal hulunmalkta'dır. 

Özel yasasırida mevcut hükümler sebebiyle sivil 
hâkiım ve savcılarla takviye edilmekte olan sıkıyöne
tim mahkemelerinde, 41 hâkim ve 40 savcı, Askerî j 
Yargitayda da 69 hâkim ve savcı görevli olup, bun
lar da, demin arz ettiğim rakama dahil değildir. 

'Bu itibarla, toplumumuzdaki so'syal ve ekonomik 
'gelişmelerle, nüfus çoğalmasının getirdiği iş artışı öl-. 
Çüsühde yeni mahkemeler ve adalet daireleri kura-
'b'ilmek mümkün olamamaktadır. Bununla beraber, 
1985 yılı içerisinde, hizmetin çok zorunlu kıldığı yer- | 
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terde 80 adet yeni mahkeme ve 4 adet de icra dairesi 
kurulmuştur. 

Arz ettiğim bu kadro açığına rağmen, görevde 
'bulunan hâkim ve savcılarımızla diğer personelimizin 
üstün görev anlayışları, feragat ve fedakârlıkla çalış
maları sayesinde, adalet hizmetlerinin aksamadan 
yürütülmeye çalışıldığını ifade eddbilirim. 

Kadrolarımızdaki münhallerin meydana gelişi;. 
hâkimlik ve savcılık meslekine gireceklerin sadece 
hukuk fakülteleri mezunları olması, son yıllarda hu
kuk fakültelerine alınacak öğrencilerin muayyen bir 
kontenjanla sınırlanması ve hukuk fakültelerinin me
zun ettiği öğrenci sayısının azalması, kaynakta ih
tiyacın karşılanmasının yetersizlinde aranmalıdır. He
men ilave edeyim ki, toplumumuzdaki sosyal ve eko
nomik gelişmeler, istihdam sahası çok geniş olan 
hukuk mezunlarına yeni ve cazip iş sahaları açtığın
dan, hukuk mezunlarının büyük 'bir çoğunluğu da 
hâkimlik ve savcılık mesleğine intisap etmemektedir
ler. 

Yoiksa, kamu kesimine mensup görevler arasın
da ve emsalleriyle kıyaslandığında, hâkim ve savcı
larımız için, devletimizin imkânları içinde farklı ve 
yeterli malî imkân sağlaridığı aşikârdır.' Hükümeti
mizce kabul edilmiş bulunan 241 ve 243 sayılı kanun 
hükmüride kararnamelerle, hâkim ödenekleri ve yan-
ödemelerde meydana getirilen artışlarla, diğer me
murlarla beraber yapılan artışlar, birlikte mütalaa 
ddildiğin'de, önemli derecede ferahlık yaratılmış ve 
derecelerine göre yüzde 36 ila yüzde 45 arasında 
değişen maaş artışı sağlanmıştır. Bu artış, hâkim 
adayları için; yüzde lOO'dür. 

Bu konuda Sayın Bay azıt, 241 ve 243 sayılı ka
nun hükmündeki kararnameleri eleştirdi ve bu ve
sileyle de, ^Sayın Başbakanın yargıya yönelmesini, 
adaletin .sorunlarına eğilmesini» temenni etti. 

241 ve 243 sayılı Kanun Hükmündeki kararname
lerle getirilen imkânları arz ettim. Yeterli olduğunun 
kesin iddiasında değiliz; ancak, mevcudun ve im
kânların azamisinin verildiğini, burada samimiyetle 
ifade etmek isterim. Kararnameden doğan bazı sa
kıncalar var ise, bunların da giderilmesi pekâlâ müm
kündür. , 

Kararnameyi iyice incelerseniz ve bundan önce 
hâkim ve savcılarımızın almış oldukları maaş ve öde
neklerle karşılaştırırsamz, diğer meslek gruplarıyla 
karşılaştırırsamz, Sayın Bayazıt, - isim vermeyece
ğim - hâkimlerin, kimlerin fevkine çıkarıldığını ve
yahut kimlerin seviyesine getirildiğini, ilk defa kim-
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lerin seviyesine getirildiğini, görmüş ve tespit etmiş 
olacaksınız. 

Bu yıl uygulanan yeni katsayılarla daha da yük
selecek olan mesleğe giriş derecesi aylığının, genç hu
kuk fakültesi mezunlarını cezbedeceğine inanıyoruz. 
Nitekim, 1984 yılında açtığımız sınava 441 kişi baş
vurduğu halde, 1985 yılı Ocak ayında yaptığımız 
sınava 520 kişi başvurmuştur bir ay içinde. 

Ayrıca, hâkim, savcı ve avukatların, mesleğe kabul 
için başvuranlarından atananlarla, geçen yılın bu 
aylarında 2 069 civarında olan hâkim ve savcı açı
ğımız, 1 793 sayısına düşmüştür ki; alınan önlemler 
tesirini göstermiş demektir. 

Hiç şüphe yok ki, emeklilik, istifa ve ölüm gibi 
nedenlerle ayrılan meslektaşlarımız da, kadro açığı
mızın artmasında rol oynamaktadır. Bunlardan, er
ken emekli olacaklarla, başka hizmetler için istifa 
edecekleri, meslekte tutabilmemizde yararlı olduğuna 
inandığımız bu malî imkânların artırılması yanında, 
en büyük sosyal sorun olan ev kiralarının etkisinden 
onları kurtarmak için, bakanlık olarak, lojman soru
nuna da büyük önem vermiş bulunuyoruz. 

Bu konuda, 1976 yılında başlamış bulunan ve 
1980'den sonra etkin bir şekilde uygulanan bir plan 
ve program çerçevesinde, hükümetimizin bütçe im
kânlarını azamî derecede zorlayarak en fazla ödene
ği vermeye çalışmasına rağmen, yılları bütçeleriyle 
sağlanan ödenek, o yıl planda önerilen sayıda lojman 
sağlanmasını maalesef karşılayamamıştır. Hiç şüphe 
yok ki, bunda, gayrimenkul değerlerinde kısa süre
de meydana gelen artışlar da rol oynamıştır. Bu ko
nudaki çalışmalarımıza büyük imkânları zorlayarak 
devam ediyoruz ve edeceğiz. 

Şu hususu, Yüce Meclisin bilgilerine arz etmeden 
geçemeyeceğim. 1985 bütçesinde - yine tetkik buyur
duğunuzda göreceğiniz gibi - üç hizmet grubuna loj
man yapma ve satın alma imkânı tanınmıştır. Bun
lar, emniyşt, silahlı kuvvetler ve hâkimlerdir. Bu da, 
hükümetin ve Sayın Başbakanımızın yargıya verdiği 
değerin ve yaklaşımının bir ifadesi olmuştur; bu birin
cisi. 

ikincisi : Bütçe ile verilen ödeneklerle yetinme-
mişizdir; Yatırımları Hızlandırma Fonundan aldığı
mız ek ödeneklerle, yıllık programlarımızı, geçen se
ne yüzde 100, bu sene yüzde 50 fazlası ile uygula-
mışızdır. 1985 Aralık ayı itibariyle, 294 yerde 
3 083 daireli olmak üzere lojman sağlanmış, 46 yer
de de 548 dairelik lojman inşaatımız devam etmek
tedir. Bunların da bitmesi halinde, 3 631 daire, hâ

kim ve savcılarımızın istifadesine arz edilmiş olacak
tır. 7 939 olan adlî ve idarî yargı hâkim ve Cumhu
riyet Savcı kadromuza nispet edersek, kanunî kad
ronun yüzde 45,7'sinin ihtiyacı; fiilî kadromuz olan 
6 146'ya nazaran da yüzde 60 oivarında ihtiyaç kar
şılanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlığımın teşkilatı ve 
kadroları ile ilgili bu özet açıklamamdan sonra, şim
di de, görev alanımıza giren ve 1985 yılı içinde, bu
güne kadar olan çalışmalarımız hakkında kısa bilgi 
sunmak istiyorum. Bunları, mevzuat çalışmalarımız 
ve diğer çalışmalarımız olmak üzere iki anakonu ola
rak arz edeceğim. 

Mevzuat çalışmalarımız : Bilindiği üzere, Adalet 
Bakanlığının görevleri arasında mevzuat çalışmaları
nın çok önemli bir yeri vardır. Konuşmamın başın
da da arz ettiğim üzere, bu konu Teşkilat Kanunu
muzun «Amaç» maddesinde özellikle belirtilmiştir. 
Mevzuat çalışmalarımızı; 1985 yılı içinde hazırlanıp 
yürürlüğe girenler, bakanlığımızda hazırlanıp Başba
kanlığa sunulmuş olanlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş olanlar ve halen üzerinde çalı
şılmakta olanlar şeklinde dört grupta arz edeceğim. 

Bakanlığımızca hazırlanan ve yürürlüğe girmiş bu
lunan kanunlar : Yüce Meclisin malumu olduğu üze
re, bu kanunlar 15 adettir, sadece isimlerini zikret
mekle yetineceğim; Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun, Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha
millerinin Korunması Hakkında Kanun, 2797 Sayılı 
Yargıtay Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun, 
10 Haziran 1949 Tarihli ve 5435 Sayılı Kanunun 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun, 1412 Sayılı Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerine Fıkralar Ek
lenmesine ve Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun, 
Tebligat Kanunu, İcra ve iflas Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun, Hâkim 
ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun, Kat Mülkiyeti Kanununa 
Devre Mülk Hakkı ile ilgili Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun, Finansal Amaçlı. Kiralama Kanunu, 
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Kaçakçılık Kanununda Değişiklik Yapan Kanun, 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapan Kanun, Bazı Suç Failleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun. 

Bakanlığımızca hazırlanan ve halen Başbakanlıkta 
bulunan kanun tasarıları : Bir konuşmacı arkadaşı
mız, Medenî Kanun Tasarısı ile ilgili olarak bizi eleş
tirdi ve «bu kanun tasarısının, kamuoyunun tartış
masına açılmadığı ve Başbakanlıkta bekletildiği» yo
lunda bir ifadede bulundu. 

Değerli milletvekilleri, Medenî Kanun, temel ka
nunlardan biridir; ceffelkalem Yüce Meclise sunula
bilecek bir kanun değildir. Ayrıca, komisyonun bu 
hususta hazırlamış olduğu rapor, bütün milletvekil
lerine gönderilerek tetkiklerine sunulmuştur; ayrıca 
barolara, üniversitelere, diğer mahkemelere, ve yük
sek yargı organlarına da gönderilerek konunun tar
tışılma imkânı hazırlanmıştır. 

Üst Mahkemeler Kanun Tasarısı, İdarî Yargıla
ma Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı, Bölge İdare Mahkeme
leri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Türk Ceza Kanu
nunun 119, 426, 427 ve 428 inci Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türk Ce
za Kanununun 252 ve 253 üncü Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Adliye 
Mahkemelerinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısı, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ka
nuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

Bu vesile ile Sayın Bayazıt'ın temennisine cevap 
vermek istiyorum. Sevk ettiğimiz 2802 sayılı Ka
nunla ilgili tasarıda, burslu öğrenci okutmak, mec
burî hizmeti getirmek ve yurt açma görevini bakan
lığa almak istiyoruz. Bu kanun, Yüce Meclisin tas
vibine mazhar olursa, mesleğe ve özellikle meslek
teki açıkların kapatılmasına büyük katkıda buluna
caktır. 

Ticarî İşletme Rehni Kanununun 2 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı; 

Bunlar Başbakanlıkta bulunan kanun tasarıları
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan tasarı
lar : 

1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

Bakanlığımızca üzerinde çalışılan kanun tasarı
ları : 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin İdaresi 
Hakkında Kanun Tasarısı, Cezaların İnfazından Son
raki Korunmaya Ait Kanun Tasarısı, Adlî Sicil Ka
nunu Tasarısı, Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasa
rısı. Bildiğiniz gibi. bir ilmî heyet kurduk. Bu heyet, 
29 Ocak 1985 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır ve 
toplantılarına halen devam etmektedir. Türk Ceza 
Kanununun «Genel hükümleri» bölümünü bitirmiş 
ve diğer kitaplarına geçmiştir. İftiharla söylüyorum, 
huzurunuza gelecek olan bu kanun, sayın bilim adam
larımızın da ifade ettiği gibi, tamamen millî nitelik
te olacaktır. 

Adalet Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Kanu
nu Tasarısı. 

Sayın üyeler, şimdi de diğer çalışmalarımızla il
gili bilgi arz edeceğim. Bu yıl barolara başvurarak 
avukatlık stajını ikmal eden hukuk mezunlarından, 
2 Aralık 1985 tarihi itibariyle, 1 145 avukatın baro 
levhasına kayıt işlemi yapılmıştır. 

Kamu görevi ifa etmekte olan noterlikler, bilin
diği üzere, illerin nüfusu ve diğer ekonomik ve sos
yal şartları nazara alınarak dört sınıfa ayrılmış bu
lunmaktadır. Noter olmak üzere başvuran ve gerekli 
şartlara sahip 317 kişiye bu yıl içinde noterlik bel
gesi verilmiştir. 

Ayrıca, bu yıl içinde, Mut ve İslahiye'de olmak 
üzere iki yeni ticaret sicili memurluğu ihdas edilmiş
tir. 

Bu yıl ilk defa olarak ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı ile işbirliği yapılarak, 507 sayılı Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununun, 62 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişik 114 üncü madde
si ile getirilen hüküm gereği, her il merkezinde tica
ret davalarına bakan mahkemeler nezdinde bir «Es
naf ve sanatkârlar sicili» kurulmuştur. 

Adalet Bakanı olarak kanunların bana verdiği 
yetkiye istinaden tarafımdan, 47 adet dava nakli is
tenmiş, 1 589 adet yazılı emir verilmiş, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 148 inci maddesindeki 
kamu davası açma yetkisi hiç kullanılmamış; ancak, 
özel kanun gereği 1 iş için gerekli izin verilmiştir. Sı
rası gelmişken Sayın İsa Vardal ve Sayın Hasan Al-
tay'ın Türk Tabipler Birliği hakkında yaptığımız iş
lem dolayısıyla vaki tenkitlerine bu vesile ile cevap 
vermek istiyorum : 

Geçen gün Anayasa Mahkemesi bütçesi görüşü
lürken bir vesile ile arz etmiş, Anayasamızın 135 in-
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ci maddesini okumuştum; hatırlayacaksınız, 135 inci 
madde, dernekleri, sendikaları ve kamu kurumu ni
teliğindeki meslekî kuruluşları amaçlan dışına çık
maktan ve siyaset yapmaktan men etmiştir; 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununda en son yapı
lan değişikliklerle, diğer meslekî kuruluşlar gibi - ki, 
geçen hafta ben rakamı yanlış vermişim, 6 demiş
tim, 6 değil; son olarak Diş Tabipleri Birliği Oda
sının kurulması suretiyle 10'a çıkmıştır - bu madde 
aynen 10 meslekî teşekkülün kanununa girmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği Kanununa göre, Sağlık Ba
kanlığına ve Adalet Bakanlığına, bu kanunun amacı 
dışında bir faaliyet gördükleri takdirde, merkez kon
seyi üyeleri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak 
görevi verilmiştir; daha doğrusu ilgili adlî makam
ları tahrik etme görevi verilmiştir. Söz konusu bil
diri, tarafımızdan, amaç dışı bir bildiri olarak mü
talaa edilmiştir ve Cumhuriyet Savcılığına gerekli bil
dirimde bulunulmuştur. Konu mahkemeye intikal et
miştir. Tartışılmasını, üzerinde detaylı olarak görü
şülmesini - geçen gün de arz etmiştim - doğru bul
muyorum. Siyaset yaptıkları için değil, amaçları dı-

* şında faaliyet gösterdikleri için savcılığa tevdi ettik. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Aynı titizliği di

ğer kuruluşlar için de gösterin Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Vardal. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Müsaade buyurun, diğer kuruluşlar için 
de hiç endişeniz olmasın; aynı hassasiyeti, aynı dik
kati gösteririz. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sizin bakanları
nız gidiyor oraya. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Vardal... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De-
vamla>— Sayın Vardal... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanıza de
vam edin efendim. 

ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (De
vamla) — Affedersiniz, isim vermemem lazımdı. 

Geçen hafta söyledim, bu hafta da söylüyorum; 
bu dernek, meslek kuruluşları ve sendikaların, Ana
yasaya ve kendi kuruluş kanunlarına ve Dernekler 
Kanununa muhalif hiçbir hareketine müsamaha et
meyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — TÜS1AD için de ay
nı şey söz konusu mu? 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — TÜSİAD olsun, ister şu olsun, ister bu 
olsun... 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — TÜSİAD bülbül 
gibi her gün ötüyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Özcan, lüt
fen efendim... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De^ 
vamla) — Tekrar ediyorum; amacı dışına çıkan, si
yaset yapan bu tarz kuruluşlar daima bizi karşıla
rında bulacaklardır; biz bu konuda hassasız, titiziz; 
Cumhuriyet Savcıları da aynı hassasiyeti göstermek
tedirler. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sizin amacınızın dı
şına çıkan... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — İdamdan yana 
mısınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Canver niye 
konuşuyorsunuz, kimden müsaade aldınız efendim? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — özür dilerim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan devam edin efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Böylece bunu cevaplandırmış oluyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Türkiye Odalar Bir
liği, Mehmet Yazar'ı alternatif olarak çıkardı karşı
nıza. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Devam
la) — Bunun haricinde, iade işlemleriyle ilgili 167, 
hükümlü transferi ile ilgili 164, istinabe ile ilgili 4022, 
tebligat ile ilgili 761, anlaşmalar ile ilgili 70 konu 
bakanlığıma intikal etmiş, bunlardan 1 017 adedi so
nuçlandırılmış ve 14 hükümlünün yabancı ülkelerle 
transferi gerçekleşmiştir ki, bunlar Avusturya'dan 
Türkiye'ye gelmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, önem verdiğimiz bir husus 
da, yeni yeni başlattığımız hizmet içi eğitimdir. Ana
yasamızdan kaynaklanan ve 2802 sayılı Hâkimler 
Kanununun 119 uncu maddesinde yer alan, yargı 
organları mensuplarının hizmet içi eğitimleri düzen
lenirken, yargısal kararlara ve görevlere müdahale
den kesinlikle kaçınılmış, sadece adlî hizmetlerin da
ha etkin, verimli ve süratli olarak yerine getirilmesin
de karşılaşılan meslekî ve idarî sorunların mevzuat 
ve uygulama yönünden değerlendirilmesi, idarî ey
lem ve işlemlerde karşılıklı görüş teatisine yer veri
lerek, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması 
hedef alınmıştır. 
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Bu amaçla, 1985 yılı içerisinde Adana, Diyarbakır, 
Bursa, Ankara ve Antalya'da olmak üzere beş sem
pozyum düzenlenmiştir. Bu illerin çevresindeki il ve 
ilçelerden adlî ve idarî yargı mensuplarından 407 hâ
kim ve savcı ile, bakanlık yetkili ve görevlilerinin, 
Adlî Tıp Kurumu yetkililerinin katıldığı bu sempoz
yumlar, çok yararlı olmuştur. Ayrıca, Emniyet Genel 
Müdürlüğü yetkilileri de, bu sempozyumlarda, anar
şi, terör ve bölücülük konularında - kendileri • yö
nünden - aydınlatıcı bilgiler vermişlerdir. 

Bu yılbaşında yürürlüğe konulan 5 yıllık bir eği
tim planı gereği, öncelikle 5 inci bölgelerde görev 
yapan ve meslekte yeni hâkim ve savcılarımızın Yar
gıtay ve Danıştayda kurs görmeleri sağlanmıştır, ilk 
ikisi birer ay, üçüncüsü iki ay süreli olmak üzere ya
pılan kurslara, adlî yargıdan 107 hâkim, 38 Cumhu
riyet savcısı, idarî yargıdan da 39 hâkim olmak üze
re, 184 kişi katılmıştır. 

4.1.1985 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan, Ada
let Meslek Lisesi Yönetmeliği gereği, lisenin öğretim 
ve idarî kadrolarının yapılacak atamalarla tamamlan
ması çalışmaları son aşamaya gelmiş, okulun birinci 
sınıfında okutulacak kitapların basımı tamamlanmış
tır. Bu okulun tedrisata başlaması ile, teşkilatımızın 
ihtiyacı olan zabıt kâtibi ve cezaevleri koruma me
murları, buradan yetişmiş olacaktır. 

1984 yılı bütçesine konulan ödenekten yararlanı
larak satın alınan 26 milyon liralık hukuk alanına ait 
23 çeşit kitap, teşkilata dağıtılmış ve bu yıl satın 
alınması için 13,5 milyon Türk Lirası ödenen 15 
değişik kitabın tevziî de devam etmektedir, önemli hü
kümleri değiştirilmiş bulunan Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu da yeniden bastırılarak, hâkim ve savcılarımıza 
gönderilmiştir. 

Bakanlığımızca basılan Adalet Dergisi ile Yargı-
tayca çıkarılan Yargıtay Kararları Dergisi de, geçen 
yıl olduğu gibi, bu yıl da muntazaman bütün hâkim 
ve savcılarımızın adreslerine tek tek gönderilmiştir. 

Yargı mensuplarının, başlangıçta, staj döneminde 
daha iyi yetişmelerinin sağlanması ve bugün uygulan
makta olan stajda karşılaşılan aksaklıkların gideril
mesi amacı ile yürürlüğe konulan 3221 sayılı Hâkim 
ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Gö
revleri Hakkındaki Kanun büyük bir ihtiyaca cevap , 
vermiş bulunmaktadır. Eğitim merkezi için bina te
mini konusu olumlu safhada olup, uygulamayı sağ
layacak olan ve yasada gösterilen yönetmelikler de 
hazırlanmaya başlanmıştır. 1986 yılı içinde bu mües-
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sesenin faaliyete geçmesini temin edecek gerekli öde
nekler de bütçemize konmuştur. 

Kıymetli zamanınızı almamak için, konuşmacıla
rın, gelen ve çıkan iş sayısı ile ilgili vermiş oldukları 
rakamları tekrarlamak istemiyorum. 

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişen, nüfusu de
vamlı artan ülkemizde davaların artması normaldir. 
Hâkim açığı nedeniyle de, maalesef, itiraf etmek ge
rekir ki, devirler fazla olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, önemli bir ünitemiz de ce-
zaevlerimizdir. özet olarak bu konuda da bilgi arz 
etmek istiyorum. Bugün 638 yerde 85 850 hükümlü ve 
tutuklu kapasitesine sahip cezaevimiz mevcuttur, 23 
yerde de cezaevimiz yoktur. 

Bu cezaevlerimizin 398 adedi, belli bir tip üzeri
ne cezaevi olarak yapılmış binalardır. 77 cezaevi dev
lete ait, 134 cezaevi ise kiralık binalardadır. 7 açık 
cezaevi, 18 yarı açık cezaevi, 3 çocuk ıslahevi ve bir 
adet de çocuk cezaevi bulunmaktadır. 

Modern infaz sistemi, hükümlünün, ceza infaz 
kurumunda eğitilmesini ve topluma yararlı bir kişi 
olarak iadesini amaçlamaktadır. Bu eğitimin gerçek
leşmesi, nitelikli personel, elverişli infaz, koruma ve 
yeterli ödeneklerle sağlanabilmektedir. 

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklula
rın iaşeleri devlet tarafından karşılanmakta ve üç 
öğün sıcak yemek verilerek, dışarıdan gıda madde
si alınması önlenmiş bulunmaktadır. 

1985 malî yılında, kapalı cezaevlerindeki hüküm
lü ve tutuklular 200 liradan; hasta ve müşahedeye ta
bi hükümlülerle, açık, yarı açık ve çocuk ıslahevlerin-
deki hükümlüler 210 liradan iaşe edilirken; bu mik
tar, günün ekonomik şartları karşısında yetersiz kal
dığından, 1986 malî yılı için 260 ve 275 liraya çıka
rılmıştır. 

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tu
tukluların eğitimine, ıslahlarına büyük önem vermek
teyiz. Yine bir konuşmacı arkadaşımıza cevap olarak 
arz ediyorum, cezaevlerimizde halen 118 öğretmen, 
115 doktor, 38 diş hekimi, 19 sosyal hizmet uzmanı 
ve 28 psikolog görev ifa etmektedir. 

Islahın etkin vasıtası olan hükümlü ve tutuklula
rın çalıştırılması konusunda da hassasiyetle durul
maktadır. 140 ceza infaz kurumunda iş yurdu çalış
ması mevcuttur. Halen 6 bine yakın hükümlü yurt 
ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışmakta
dır. 1984 malî yılı kârı, bir önceki yıla oranla yüz
de 87'lik bir artışla 2 219 955 061 liradır. Ayrıca, 2638 
ve 3193 sayılı kanunlarla sağlanan imkânlar sonucu, 
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kamu ve özel sektörde hükümlü çalıştırılmasına bü
yük hız verilmiş olup, cezaevi personeli gözetiminde 
çalışan hükümlü sayısı 577 kişidir. 

1 Kasım 1985 tarihi itibariyle cezaevlerimiz mev
cudu 69 566 kişi olup, bunların 64 945'i erkek, 1 630'u 
kadın, 2 991'i de terörist hükümlü ve tutukludur. 
Bunların infaz ve ıslahı ile ilgili görevli personel 
sayısı ise - her sınıftan olmak üzere - 19 856'dır. 

Hükümet programımızda da yer almış bulunan 
adlî sicil kayıtlarının günü gününe tutulması, takip 
edilmesi, adlî sicil ile ilgili işlerin kırtasiyeden kurta
rılarak basitleştirilmesi - geçen-yıl da arz ettiğim üze
re - bugüne kadarki uygulama olan insangücünden 
yararlanmanın terki ile, modern cihazlardan fayda
lanmak, bilgisayar veri kayıt sistemlerine geçmekle 
mümkün olabilecektir. Konuşmamın başında bilgi arz 
ettim; bu sisteme inşallah ocak ayı başından itibaren 
geçmiş olacağız. Hatta hatta meseleyi daha da uza
ğa götürüp, ağırceza merkezlerinde kuracağımız ter
minallerle doğrudan doğruya sağlanacak bağlantı sa
yesinde, adlî sicil kayıtları, hiç vakit geçirilmeden va
tandaşlarımıza verilmiş olacaktır. 

Konuşmamın başında, bağlı kuruluşumuz olarak 
işaret ettiğim Adlî Tıp Kurumunun 1985 yılı içindeki 
çalışmalarına da kısaca değinmek istiyorum. 

Adlî Tıp Kurumumuz, Kurum Başkanlığı, Başkan
lar Kurulu, Adlî Tıp Genel Kurulu, Adlî Tıp İhti
sas Kurulları, Adlî Tıp ihtisas Daireleri, Adlî Tıp 
Kurumu Grup Başkanlıkları ve şube müdürlükleri 
olarak çalışmaktadır. 

Kurum, istanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
kampusu içerisinde yeni yapılmış müstakil bir bi
nada faaliyettedir. 

Bursa, Adana ve İzmir'de grup başkanlıkları, 
Ankara, Diyarbakır, Sivas ve Erzurum'da da şube 
müdürlükleri, kurum dışında hizmet gören üniteler
dir. 

Bu yıl içinde Ankara'da 150 milyon liraya satın 
alınan bir binanın da onarım ve tadili bitmek üzere 
olup, buradaki şube müdürlüğü de grup müdürlüğü 
haline ifrağ edilecektir. 

Şimdi de 1986 yılı yatırım faaliyetlerimiz ve bun
larla ilgili, bütçeye sağladığımız ödenekler hakkında 
kısaca bilgi arz edeceğim. 

Yatırım faaliyetlerimiz, adalet ve cezaevi binaları, 
lojman ve taşıt alımıyla ilgili bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, Beşinci Beş Yıllık Plan çalışmaları 
sırasında alınan prensip kararı gereği, illerde hükü
met konakları yapımı Maliye ve Gümrük Bakanlığın

ca programlandığı takdirde, adalet binaları da, hü
kümet konağı projesi içinde, müstakil blok olarak 
bu bakanlıkça yaptırılmaktadır; mümkün olmadığı 
takdirde ise, bakanlığımız yaptırmaktadır, ilçelerde 
ise, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yaptırılmakta 
olan hükümet konakları bünyesinde, adliye de yer -
almaktadır. 

Bu prensipler dairesinde Mersin'de yaptırılan müs
takil adliye sarayı ile, Trabzon'da hükümet konağı ile 
birlikte yaptırılan adliye binası bu yıl içinde hizmete 
açılmıştır. 11 veya ağır ceza merkezi olarak Tekirdağ, 
Salihli, Ankara, Bafra, Siverek, Vezirköprü'de adalet 
binaları ve Manisa ile Bolu'da da ek adalet binası 
yapımı devam etmektedir. 

Sayın Isa Vardal'a cevap arz ediyorum; Ankara 
Adliye Sarayının 1986 yılı sonuna kadar bitirilmesi' 
ni sağlamak üzere, bütçeye sırf bunun için 3 milyar 

lira ödenek konulmuştur, inşallah zamanında biter ve 
endişe ettiğiniz gibi, 1988'e kalmaz. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — iddiaya girelim 
mi sayın bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Ona meraklı değilim; bitince konuşuruz. 
423 milyon lirası etüt - proje ödeneği olmak üzere, 

bu işler için 5 milyar 503 milyon lira ödenek 1986 
yılı bütçemizle teklif edilmiştir. Ayrıca, adliye bina
ları için, kamulaştırma suretiyle bina teminine de 
500 milyon lira ödenek konmuştur. 

Lojman inşaatı için, devam eden inşaatları sür
dürmek ve büyük onarımları karşılamak üzere 3 mil
yar 70 milyon liralık; kamulaştırma ve satın alma 
yoluyla 1986 bütçe yılında yeni lojmanlar temin et
mek üzere de 1 milyar 200 milyon liralık ödenek 
sağlanabilmiştir. 

Meslek mensuplarımızın eğitim ve dinlenme ihti
yaçlarını karşılayacak olan sosyal tesisler yapımı da 
devam etmekte olup, ödenekleri yukarıda arz ettiğim 
miktarlar içinde yer almış bulunmaktadır. Bunlardan 
Gökçeada tesisleri bu yıl içinde tamamlanmış ve ağus
tos ayında hizmete açılmıştır. Yalova ve Erdek tesis
leri de bu sene bitecek ve hizmete açılacaktır. Silif
ke'deki tesisin de inşaatına inşallah bu sene başlana
caktır. 

Sayın milletvekilleri şu ana kadar arz ettiğim, 
Adalet Bakanlığı teşkilatının, görevlerini yerine geti
rebilmesi maksadıyla, 1986 yılı bütçe tasarısında, cari 
harcamalar için 75 milyar, yatırım harcamaları için 
34 milyar 70 milyon, transferler için 2 milyar 452 
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milyon, zemin etütleri için de 459 milyon ol
mak üzere, toplam 111 milyar 522 milyon lira öde
nek teklif edilmiş olup, geçen yıl bütçesine nazaran 
31 263 550 000 lira, yani yüzde 39'luk bir artış gös
termektedir. Yüce Meclisinizce tasvip buyurülduğu 
takdirde, azamî tasarrufa riayetle, hizmeti yürütmeye 
çalışacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sıra, grup söz
cüsü arkadaşlarımızın tenkitlerine ve eleştirilerine gel
miş bulunuyor. Şimdi bunlara cevap vermeye çalışa
cağım. 

Sayın Hasan Altay, Anayasadaki düşünce özgür
lüğünü kısıtlayan hükümlerin kaldırılması temennisin
de ve önerisinde bulundular ve Birleşmiş Milletler İn
san Hakları Evrensel Beyannamesinden de örnekler 
verdiler. 

Hepinizin malumu olduğu için, Anayasamızın, te
mel hak ve hürriyetlerle ilgili bölümünü okumayaca
ğım, sadece birkaç ülkeden misal vermeye çalışaca
ğım; bir de, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesinde yer alan hükümleri, hatırlatma ka
bilinden, arz edeceğim. 

10.3.1954 tarihli ve 5366 sayılı Kanunla onaylan
mış bulunan İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetlerini 
Koruma Hakkında Avrupa Sözleşmesinin 10 uncu 
maddesinin 1 numaralı bendinde, düşünce hürriyeti 
ve bunu açıklama hakkı kabul ve teyit edilmekle bir
likte, aynı maddenin, hemen sonra gelen (2 numaralı) 
bendinde aynen, «Kullanılması vazife ve mesuliyeti 
tazammun eden bu hürriyetler demokratik bir toplu
lukta zarurî tedbirler mahiyetinde olarak, millî güven
liğin, toprak bütünlüğünün veya amme emniyetinin, 
nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın ve
ya ahlakın, başkalarının şöhret veya haklarının ko
runması, gizli haberlerin ifşasına mani olunması ve
ya adalet kuvvetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının 
sağlanması için ancak ve kanunla muayyen merasi
me, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi tutula
bilir»; 17 nci maddesinde de aynen : «Bu sözleşme 
hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, topluluğa veya fer
de, işbu sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerin yok 
edilmesini veya mezkûr sözleşmede derpiş edildiğin
den daha geniş ölçüde tahditlere tabi tutulmasını is
tihdaf eden bir faaliyete girişmeye veya harekette 
bulunmaya matuf herhangi bir hak sağladığı şeklin
de tefsir olunamaz» denilmektedir. 

1949 yılında kabul edilmiş bulunan Birleşmiş Mil
letler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, kişinin, 
doğuştan itibaren sahip olduğu temel hak ve hürri- [ 

yetlerini ve bu arada fikir ve ifade hürriyetini 18 ve 
19 uncu maddelerinde teminat altına almakla birlikte, 
bunların; 

a) Demokratik bir toplumda, ahlak, nizam ve ge
nel refahın haklı gereklerini karşılamak için tespit edil
miş kısıtlamalara tabi bulunduğunu; 

b) Beyannamenin hiçbir hükmünün, bizzat bu 
beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetlerin bir 
devlet, zümre veya fert tarafından yok edilmesi ama
cını güden bir faaliyete girişmeye veya bilfiil bunu 
işlemeye herhangi bir hak gerektirir mahiyette yo
rumlanamayacağını, 29 ve 30 uncu maddeleriyle ka
bul etmektedir. 

Bizim Anayasaya bakıyorsunuz, bu prensipler ay
nen bizim Anayasaya da girmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarıma soruyorum: Beynel
milel düşünce platformunda kabul edilmiş bulunan 
bu hükümler mi düşünce ve fikir hürriyetini, söz hür
riyetini kısıtlamaktadır? Bu kısıtlama sadece bizde mi 
vardır? 

Elimde, Federal Almanya Cumhuriyeti "Anayasa
sının 5 inci maddesi var; bu maddeye göre: 

«1. Herkes fikrini, söz, yazı ve resimle açıkla
yıp yazmak, herkese açık olan kaynaklardan hiçbir 
engele uğramadan bilgi edinmek hakkına sahiptir. 

2. Bu haklar, genel kanunların hükümleri, genç
liğin himayesini gözeten kanun maddeleri ve kişisel 
şeref hakkı ile sınıflıdır. 

Yukarıdaki hükümde öngörülen bu hak, hür de
mokratik temel düzeni yıkmak amacıyla kötüye kul
lanıldığı takdirde, ilgililer 18 inci maddeye göre bu 
haklarından mahrum edilebilirler.» Uzun bir mad
dedir, tamamını okumuyorum. 

İsviçre Ceza Kanununun, devlet ve ulusal savun
ma aleyhine işlenen suçlara ait 3 üncü bölüm, madde 
275'te, «Her kim, konfederasyon veya kanton anaya
sasına dayalı müesses nizamı gayrimeşru şekilde de
ğiştirmeye veya tehlikeye sokmaya kalkarsa, beş yıl 
ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
edilir» diyor; yine madde devam ediyor: «Konfede
rasyon veya kantonda müesses anayasa nizamını ce
bir ve şiddet kullanarak yıkmayı amaçlayan dış kö
kenli propaganda faaliyetinde bulunanlar, hürriyeti 
bağlayıcı ceza veya para cezasına mahkûm edilirler.» 
yine aynı madde; «Ceza Kanununun 256, 266, 271, 
274 ile 275 inci maddelerde yer alan suçları işlemek 
üzere grup kuranlar, grup kurulmasını - cemiyeti 
kastediyor - veya böyle bir gruba üyeliği teşvik eden-

| 1er, grup kurulmasını tahrik edenler veya talimat-
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larına uyanlar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandı
rılırlar» demektedir. 

Sayın milletvekilleri, kısıtlama dediğiniz bu hü
kümler, görüyorsunuz, birçoklarının imrendiği Batı' 
da da aynı; hatta hatta biraz daha şiddetli olarak 
bulunmaktadır. 

Fikir hürriyeti, fikri yayma hürriyeti, hatta fikir 
suçu var mıdır, yok mudur tartışmaları son zaman
larda gittikçe artmakta ve maalesef bazen - arkadaş
larımı tenzih ediyorum, onları kastetmiyorum - de
magojik bir sahaya dahi itilmektedir. 

Yine Hasan Altay arkadaşımız, insan Hakları Ko
misyonunda beş ülkenin aleyhimize açmış bulunduğu 
davayı geri almalarıyla ilgili, hükümetin, geniş kap
samlı af ve cezaevlerinin yabancılar tarafından denet
lenmesi güvencesi verdiğini ifade ettiler. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Basından duydum 
efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Ben de size, Türkiye Cumhuriyeti Adalet 
Bakanının ağzından duymanız için gerçeği söylüyo
rum. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Tekzip edin Sa
yın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — «Basından duyduğunuzu» söylüyorsunuz, 
«basından duyduğunuzu» ifade ediyorsunuz; ben de 
şurada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Adalet Ba
kanı olarak ifade ediyorum. Bana veya iç ve dış 
maksatlı basına inanıp inanmamak, size kalmış bir 
husustur. 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Tekzip edin o 
zaman. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sayın Başbakanımız bunu tekzip etmiştir; 
resmî açıklaması var'dır - lütfen dinleyin - böyle bir 
şey yoktur. Hiçbir taahhüt verilmemişir, hiçbir taviz 
verilmemiştir. Lütfen gazeteleri açın bakın, son gün
lerde dış politika bakımından neler oluyor Türkiye' 
de, neler elde ediliyor, hangi başarılar sergileniyor? 

Gülersiniz Sayın Gürkan, gülersiniz... (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Biz bütün 
gazeteleri okuyoruz; sadece Milliyeti değil. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Kusura bakmayın, alışkın değilsiniz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Biz gazetelerin hep
sini okuyoruz; sadece Milliyet veya Cumhuriyeti oku
muyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Bakan, devam edin efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Kusura bakmayın, alışkın değilsiniz. 
Hani meşhur bir sözdür... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tehditleri de biliyor

sunuz, o da var. Milliyet, tamam... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş

mayalım Sayın Barış Can. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Sözüm meclisten dışarı; «Kedi ulaşamadığı 
ciğere mundar» dermiş. Onun için, anlatamayız, inan
dıramayız sizi. 

CÜNEYT CANVER (Attana) — Lozan'ı tartışa
lım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Bakan soru so

ruyor. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — «iktidar, hukuku ve hukuk devletini çiğne
mektedir» demektedir. 

Bu da maalesef, pelesenk edilmiş, devamlı söy
lenir, ortaya atılır. Onun için, tebessümle geçiyorum. 
Varsa, bunun sorumluluğuna katlanırız ve ülkede Ana
yasa Mahkemesi vardır, Anayasa Mahkemesine gidi
lir, hukuka aykırı davranışların hesabı orada verilir, 
kanunlar iptal edilir. 

«Barolar üzerindeki... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Bakan, siz so

ru soruyorsunuz. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla)— Efendim, sataşmalar oluyor. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Barış Can... Efendim, 

kimden izin aldınız? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soru soruyor, biz de 

muhatap oluyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, ne yapıyoruz, anlamıyo

rum yani? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ama efendim, soru 

soruyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, izin alın da söyle

yin. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Bakan 

azarlar gibi konuşmasın. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, konuşmanıza 

devam ediniz. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, insanların mizaç-
larıyla isimleri arasında benzerlik olduğu söylenir. 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın bakan bizi 
mecbur ediyor... 

BAŞKAN — Başkanlığı çok kötü duruma düşü
rüyorsunuz Sayın Can. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Arkadaşımızın adı yanlışlıkla «Barış» ol
muş, «Savaş» deselerdi herhalde daha isabetli olur
du. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından 
gürültüler) 

«Barolar üzerindeki vesayet kaldırılmalıdır» de
niyor. 

Anayasanın getirmiş bulunduğu bir hükümdür. 
Bütün meslek kuruluşları üzerinde ve bu arada ba
rolar üzerinde hükümetin malî ve idarî denetim yet
kisi bulunmaktadır. 

Meslek kuruluşlarıyla ilgili bilgi arz etmiştim. «Af 
yasası pazarlık mevzuu yapılmaktadır» dediler, fikir 
suçları üzerinde durdular. 

Biz hiçbir zaman - geçen hafta da söyledim - affı 
pazarlık mevzuu yapmadık; aksine, affın çok hassas 
bir konu olduğunu ifade ettik, bu hususa dikkatleri
nizi çekmek istedik, hatta bütün grupların dikkatle
rini çekmek istedik ve biz daima ve daima, af ko
nusunda ölçülü konuştuk; teenni ile hareket ettik. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Peki efendim. 

Misal olarak gösterilen Milliyet Gazetesindeki şu 
haber dahi, eğer tarafsız bir gözle ve insaf ölçüleri 
içinde dikkatlice okunursa, benim söylediklerim bura
da, yani bizim bu konudaki tutumumuz burada açık 
seçik olarak görülmektedir. Bu konu hükümetin gün
deminde vardır, iki defa görüşülmüştür, daha da gö
rüşülecektir. Meclisin gündemine gelmiştir, görüşüle
cektir. SHP Genel Başkanı Sayın Gürkan - basından 
okuduğumuz kadarıyla - ifade ettiler, onlar da bir 
teklif vereceklermiş. Verilir, tetkik ederiz. Unutma
yalım - tekrar ediyorum - çok hassas bir konudur; 
sosyal, siyasal bir meseledir; hukuk meselesidir ve bu 
konudaki beyanatlarımızda da konuşmalarımızda da 
dikkatli olalım. Tabiî bunu hepimiz için söylüyorum. 

Fikir suçlarının affı: Bu konuda tartışma açmak 
istemiyorum, sıra geldiğinde konuşuruz. Yalnız, ar
kadaşımız ciddî bulduğum bir ithamda bulundu: 
«Şartlı salıvermede, siyasal görüşe göre hareket edi
liyor» dedi. 

Yüce Meclisin huzurunda ben bu arkadaşıma soru
yorum : Kim, siyasî görüşüne göre, şartlı salıverme 

imkânından yararlanmış; kim bu imkândan mahrum 
edilmiştir? Burada açıklamasa bile, lütfen bana bu 
isimleri getirsin, versin. Kendilerine bir hafta, on gün 
izin veriyorum, müsaade ediyorum, lütfen on gün için
de bana bildirsin, bütçe bitinceye kadar. Bu süre zar
fında bana inandırıcı debilerle gelmediği takdirde, mü
saade buyursunlar, burada çıkıp, bu konudaki söz 
hakkımı o zaman kullanacağım. Böyle şey olmaz de
ğerli arkadaşlarım... Madde ile gelin, üzerine gidelim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Mühlet verin, müd
det değil. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Müdahale değil Sayın 

Başkan, «Soruyorum» diyorlar, onun için. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Kimden 

müsaade aldınız? 
Devam edin Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, müddetiniz doluyor, ona göre to

parlayın efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Bazı konuşmacı arkadaşlarımız, Hâkim ve 
Savcılar Yüksek Kurulu üzerinde durdular. 

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu, bir anayasal 
kuruluştur, 1982 Anayasasından kaynaklanmaktadır, 
başkanı, Adalet Bakanıdır, müsteşar tabiî üyesidir. 
Ama, unuttuğunuz, açıklanmayan bir husus var; bu 
da, müsteşarın, birinci sınıf hâkim olduğudur; siyasî 
kişi, yalnız bakandır. 

Kurulun bugüne kadar olan çalışmalarıyla ilgili 
olumlu ifadeleri için Sayın Vardal'a teşekkür ediyo
rum; ama anayasal bir kuruluştur, Anayasa böyle 
kaldığı sürece, biz bunu böyle götüreceğiz; değiştir
memiz mümkün değildir. 

Yalnız, bir hususu hatırlatayım; hâkim ve savcı
lar, idarî işlemlerinden dolayı Adalet Bakanına bağlı 
bulunmaktadırlar ve yanılmıyorsam, zatı âlinizin de 
bulunduğu Danışma Meclisince kabul edilen Anaya
sada, bu bağlılıktan dolayı Adalet Bakanına başkan
lık görevi verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan 
iktidarı olarak, yargıya bugüne kadar verilmemiş bu
lunan değer - iddia ediyorum ki - maddî açıdan ol
sun, moral açısından olsun, bizim iktidarımız zama
nında verilmiştir, verilmektedir. Biz, adaletin mülkün 
temeli olduğuna inanıyoruz. Adaleti sağlayacak olan 
hâkim ve savcılarımızın, her bakımdan mükemmel 
birer insan olması gereğine inanıyoruz, çabalarımız, 
gayretlerimiz de hep buna matuftur; yaptıklarımız 
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meydandadır. Yeterli mi? Değil, kesinlikle değil. Bu 
şerefli meslek mensuplarına çok çok daha fazla hiz
met götürmek lazım, götürmek mecburiyetindeyiz; iş
başında ister Anavatan iktidarı olsun, ister başka bir 
iktidar olsun; adalet her şeyin temelidir, adalet bu 
Meclisin temelidir, adalet devletin, milletin temeli
dir. 

Beni dinlediğiniz için, şahsım adıma, bakanlığım 
mensupları adına ve Tünk hâlk'im ve savcıları adına 
hepimize sevgiler, saygılar sunuyorum. (ANAP sına-
larımdan alkışlar) 

tBAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Balkan. 
(SHP sıralarından «Soru» «©sileri) 

14 . 12 , l$85 0 : 3 

Soru sormak isteyenleri tespit ©diyorum. 

Soru sorana 'istemlimde bulunan arkadaşlanmızım 
isimlerimi okuyorum : Sayın Saiıt Erol, Sayın Özcan, 
Sayın Canver, Sayın Eryurt, Sayın Can, Sayın Vaır-
dal, Sayın Taşdetmir, Sayın Varol, Sa'yın Osmanlı-
oğlu, Sayın Mustafa Çelebi, 'Sayın Bayram, Sayın 
Alıtay, Sayın Arıkam, Sayın Biçer, Sayın Turhangil, 
Sayın Oktay ve Sayın Emel. 

Başkaca soru ısorımıak "isteyen arkadaşımız var mı 
efemıdiım? Yok. 

Soru sortmalk isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 

in. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'a bir bir
leşim Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi . 

BAŞKAN — Sayın Hasan Akfcay salondalar 
efendıim? 

mı 

HASAN ALTAY '(Samsun) — Buradayım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın miletvekileri, bir konuya 
açıklık getirmek istiyorum : Başkanlık, Anayasa ve 
içtüzüğe ıbüyülk !bir hassasiyet göstermekte ve tiüiz-
liıklıe tatbik etmektedir. 

Sayın arkadaşımızın Adalet Bakanlığı 'bütçesinıin 
görüşülmesi sırasında, zabıtlardan tespit ettiğim ko
nuşmasını okuyorum : 

«... Oysa, iktidar, hukuk devleti ilkesini çiğne
mekte, hulkuıku savunmaya zorlamaktadır. Bu du
rum, "bu Anayasanın yapıcısı en liberal hukukçular -
oa dahi vurgulanmaktadır. En Ibelirgin öırnelk, Meclis 
içtüzüğünün çıkartılmayarak, oylama yoluyla ve fii
lî durumla hukuk ve adalet, yüce 'Meclfete her ıgün 
çiğnenmektedir; güç, iadafete üstün getaıek'tedıiır...» 

Sayın milletvekilleri, sayın arkadaşımızın bu söz
lerinin, ıbir sürçü lıisan ve zühul eseri olduğu kanaa
tini taşıyorum. Lütfen tavzih etsinler. Biz Başkanlık 
Divanı olarak böyle bir şeyi kabul eitmiyoruz. Lüt
fen tavzih buyursunlar efendim. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Olayı tavzih et
mem, şöyle ki : örneğin ıbir üye geliyor, izin alma
dan kürsüye çıkıyor. Bu, fiilî 'bir durumdur; bunun 
zabıtlarda örneği vardır. 'Ben 'bunu kastediyorum; 
yoksa başka 'bir şeyi değil. (ANAP sıralarından «Tav
zih ediyor mu?» sesleri). 
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BAŞKAN — Söz alınmadan ne zaman konuşul -
muştur? 

HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Mustafa 
Taşar siöz almadan kürsüye gelmişibir. Bu, fiilî bir 
durumdur, zabıtlarda vardır efendim. (ANAP sıra
larından «Ne zaman olmuş?» sesleri) 

BAŞKAN — Ne zaman olmuştur efendim? 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Ledin Bar-

las'ın Başkanlığı zamanında efendim. 

BAŞKAN — Kastettiğiniz odur; başka bir şeyi 
kastetmiyorsunuz değil mi efendim? 

HASAN ALTAY (Samsun) — Bu ve benzeri 
olaylar efendim. 

BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (ZbnguMak) — Tavzih 
etmedi ki, Sayın Başkan. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Size ne oluyor? Bu
rada Başkanlık Divanı var... Talimat vermeyin. 

BAŞKAN — Sayın Altay, bunu Ibir sürçü lıisan 
olarak kalbu! ediyorum; siz de bu şekiMe kabul edi
yor musunuz efendim? 

HASAN ALTAY (Samsun) — Kabul ettiğim 
söylenemez. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, soruma cevap ve
rim; 'bir sürçü lisan, feıiır zulhul ©serıi olduğunu, Mec-
l'isi toastetaedıiğinizıi kabul ediyor musunuz efen
dim? 

HASAN ALTAY (Samsun) — Hayır, etmiyorum 
Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı, bunu, 
Başkanlığa ve Meclise bir hakaret olarak telakki edi
yor ve sizi bıir celse Meclisten tard cezası ile ce-
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BMamdınyorum (ANAİP sşrallarımdam «Bravo» sesleri, 
alkışlar) ve bunu yüce Meclisin oylarıma »umuyo
rum, : Kabul «deriler...: Etmeyenler... Ka'butt edil
miştir. 

©uyurun Sayın Aütay.; 

Efendimi, saat 21.00'den iıtdlbarıem, gündemıiınizde-
loi konulariı görüşmeye devamı etmek üzere, 'birleşi
me ama verıiyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 

»>•• •<« ,.<... 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Ba^anvddB Abdulhalâıı Araş 

KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağkr (İçel), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük iMüdt MecMsinin 44 üncü 'Birleşiminim Dördüncü Oturumunu acıyorum. 

n . — KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. —1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli- İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarılara. (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları; 361,360,381, 382) (Devam) 

C) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Adalet Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Adalet Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabu 

BAŞKAN — Müzakerele.re, kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet <yerfenimıi alimışiiardır. 
SoruHar kısmıma geçiyoruz. 
Sayım Sait Erol?.. Yok. 
Sayım Enver özcan?.. Yok,. 
Sayım Cüneyt Camver; buyurun. 
Sayın Çamver, sorular met, laçılk ve kesin olacak; 

nnülballaa olmayacak, görüş olmayaoak. 

Buyurun. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayım Balka
nımı, Sayın Bakamımıza (sormanızı 'istirham ediyo
rum : 

1974 affımdam yararlanarak tiahDiye olan kaç kişi 
vardır? Bunlarım kaç tanesi, hangi suçu işleyerek 
yeniden mahkûm olmuştur? Bu konuda bakanlığı
nızca yapıilmuş araştırma var mııdıır? 

ttikimci sorum : Sayım bakam, «Anavatan- iktida-
rtncai yarguya değer verildiğimi ve saygılı oldukla
rını» 

Yabancılarım Gayrimenkul Edinmeterimti Sağlayan 
Yasa, SHP'niim tbaşvurusu üzerime iptal edimıişti. O 
sıra'da Çin'de bulüman Sayın Başbakan, «Anayasa 
Ma'tokenıesiiMî, yapılan yayımlarım etkisinde kalarak 
'bu yasağı iptali ettiğimi» ısöyledü ve böylece en yük
sek yargı organını eleştirdi. Bunu nasıl değerlendıi-
riyorlîar? 

iBir ısoru daha efendim : 5 Temmuz 1985 Cuma 
günü Mersıim'de Adiye Sarayınım açılışında sayın ba
kam yaptığı konuşmada, «af içim önce bir taslak ha
zırlanacağını, affın kapsamımın IbelMeneceğind ve 
eylül ayımda gündeme gelebiileeeğinıi», söyfemıişler. 

(Bir taslak hazırlanıp hazırlanarnadığımı, hazıdiamdı 
lise kapsamının bel'iırtıillımıesimi ve eylül1 ayında meden 
gündıemıe gelmıediği hususlarımı öğrenımek (istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM {Mar
din) -— Sayın Başkan, 1974 affından yararlanarak 
tahliye olanlardan' tekrar suç 'işleyenlerim sayısı hak
kımda bir rakam vermek, 1974 affı adlî »idil kayıt
larımı; ortadan kaldırdığı içim, mümkün değil; ancak, 
yaygım kanaat, tekrar 'bu kişilerim suç işlemiş ol
dukları merkezindedir. 
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«1974 affından kaçJkişi yaralanmıştır?» şeklin
deki suallerine gelince : Şu anda elimde bu mevzu
da belge yok; sorularının cevabını keındMejtine yazılı 
Olarak ıbıillidireceğitn. 

Arkadaşımız, yabamcıffların mülk edinmesiylıe iigi-
li yasanın 'iptai konusalında Sayın Başbakanın be
yanatını «Yargıyı ve özelilklıe Anayasa Mahkemesi
ni tenkit» diye yorutmladjı ve dıeğertodiirdi. 

®u ıtaımamıen kendü şahsî değedmdirımes'idir. Sa
yın 'Barbakanımız, Anayasıa Mahkemesini veya yar
gıyı tenkit etmemıişıtıir; hatalarına 'böyle 'bir şey 

. gelmez. 
MeraıinNJeki konuşmaıma gelinöe : Her zaman için 

söylediğim husustur; taslak hazırlanır, birçok taslak 
hazırlanır. «Eylül ayında gündeme geâecekbir» sözü 
doğrudur; gündeme geMi, eylüfl ayından itibaren 
bakanlar kurulunda 'bu konuyu görüşmeye başladık. 
Eylül1 ayında Milliyetçi (Demokrasi Partisi kanun tek
lifi verdıi; !bu da gündem demelkıtir. 

BAŞKAN — Teşeklkür ederiz Sayın ©akan. 
Sayın Sabahattin Eryuırt, ibuyurun. 
SABAHATTİN ERYURT ı(Braurum) — Efen

dim, iki yıldan beni güncel bir konu halline gelen 
ve bahusus basında her gün yer alan bir konu 
hakkında sayın bakanımdan istirhamım olacak. Şim
di kısmen temas buyurdular; ama benim suallerim 
ayrı. 

Tarafımdan hazırlanarak, MDP Grubu adına 14 
Ağustos 198'5'te, yani dört ay önce yaptığım bir ba
sın toplantısında mahiyetini açıklamış ve aynı gün 
de Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevdi etmiş 
olduğum genel af teklifim, tabiatıyla Adalet Bakan
lığına ve Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonuna 
intikal etmiş bulunmaktadır. • 

Soru 1. Bu kanun teklifimiz hakkında Adalet 
Bakanlığının bir çalışması var mıdır? Varsa ne saf
hadadır? 

Soru 2. (Halkımızın beklentisi haline gelen bu 
genel af kanununun çıkarılması konusunda bakanlık 
ve hükümet olarak bir çalışma var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADAUET BAKANI M. NECAT BLDEM (Mar
din) — Teşkekür ederim Sayın Eryurt. 

Biraz evvel ben bu konuyu açıkladım; teklifiniz 
bakanlığıma intikal ettirilmiştir, değerlendirilmektedir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — İkinci 
sualime cevap verilmedi; malumu âliniz iki soru sor

dum. Acaba genel af konusunda bakanlığın ve hükü
metin bir çalışması var mıdır? 

BAŞKAN — Ona cevap lütfettiler efendim. 
ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, «Gündemde» dedik, «Bakanlar Ku
rulunda görüşülüyor» dedik. Bu, çalışma değil mi 
Sayın Eryurt? 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Bana 
cevap vermediniz de... 

ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — İşte cevaplandırıyorum; affedersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Saym Başkan, kamu 

görevine atanmada; nakillerde, terfilerde ve yeniden 
atamalarda, idarî işlemlerin tamamlanmasından önce 
kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapıldığı hepiniz
ce malumdur. 

Güvenlik somşturma'sı yöntemi uygulanmaya ne 
zaman başlanmıştır? Hangi yasaların, hangi hüküm
lerine dayanılarak sürdürülmektedir? Bu soruşturma
yı yürütmekle görevli makamlar hangileridir ve na
sıl bir soruşturma yöntemi uygulanmaktadır? Mahi
yeti aynı olduğu için sorularımı hep birbirine bağlı 
olarak soruyorum. 

(BAŞKAN — Anladım efendim. 

H. BARİŞ CAN (Sinop) — Güvenlik soruştur
masının uzamasından dolayı ortaya çıkan mağduri
yet ve zararlar nasıl giderilmektedir? Haklarında gü
venlik soruşturmasının sonucu olumsuz çıkan kişi
lere gerekçe bildirilmekte midir? 

Yine buna bağlı olarak soruyorum : Sıkıyöneti
min kalktığı illerde, haklarındaki işlem geri alınma
mış olan kamu görevlilerinin göreve iadesi konusun
da hükümet ne düşünmektedir? Bu çok güncel bir 
konudur. «Geri alınmamış olan kamu görevlileri» de
yimi biraz yetersiz oldu; ellerinde sakıncaMık halle
rinin kalktığına dair belgeler var, bu belgelerle ida
reye müracaat ediyorlar. Bunlar hakkında hükümet 
bir çalışma yapmakta mıdır? 

İzninizle, yine güncel bir soru soracağım.: Anka
ra'nın Cebeci semtinde, Yargıç Sokakta, vatandaş
ların yaşadıkları apartmanların arasında bir morg 
binasının inşa edildiği ihbarını aldık. Bu bilgi ihtiyarî 
mahiyettedir; sayın balkan bilgi sahibi olmayabilir 
de. Bu morg binası için yer seçimi şayet orasıysa, 
niçin adlî morg olarak düşünülmüştür? Doğru mu
dur, değil midir? 

'Bunları öğretmek istiyorum. Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Son suallerine cevap vereyim. Bahsettiğiniz 
yer morg binası değil, Adlî Tıp Ankara Grup Baş
kanlığı binasıdır. 

(Diğerlerine de yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İsa Vardal. 
USA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

Adalet Komisyonunca kalbul edilen ve önümüzdeki 
günlerde Genel Kurulda görüşülecek olan, Avukatlık 
Kanununda değişiklik yapan tasanda, adlî ve idarî 
yargı hâkim ve savcılarıyla, yüksek mahkeme üye
lerinin, çalıştıkları yargı çevresi içinde 2 yıl süreyle 
avukatlık yapamayacaklarına dair bir hükmün yer 
alması sebebiyle son günlerde gerek hâkim ve sav
cılar, gerekse yüksek (mahkeme üyeleri arasında, mes
lekten ayrılmak için başvuruların arttığı bilinmekte
dir. 

Bu husus doğru mudur? Doğruysa, bu nedenle 
ayrılanların sayısı ne kadardır? Hükümet olarak, 
Adalet Komisyonunca kabul edilen böyle bir hük
mü nasıl karşılıyorlar? 

ikinci sorunu: 1985 yılı için Adalet Bakanlığı büt
çesine mefruşat için konulan ödenek mi'tkarı ne ka
dardır ve Hazine bu miktarın ne kadarını vermiş ve 
kullanılmıştır? 

Üçüncü sorum : Sayın Bakandan» bir Adalet Ba
kanı olarak değil de, bir hükümet ü'yesi olarak cevap 
vermesini bilhassa istirham ediyorum. 

(Bir hâkim ve savcıya Türk Milleti adına yargı 
yetikisi verildikten sonra, artık, o hâkim ve savcı hak
kında herhangi bir idarî işlemin yapılması mümkün 
değildir, Adalet Bakanlığı dışında. 

'Şimdi, naklen tayin kararnamelerinde, hâkim ve 
savcılar hakkında güvenlik soruşturması yapılmakta
dır. Bu güvenlik soruşturma'sı hangi kanuna istina
den yapılmaktadır ve niçin Adalet Bakanlığı bu ka
nunsuz uygulamaya müdahale etmemektedir? Bu ha
reket Anayasa ihlali değil midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Avukatlık Kanununda değişiklik yapan ta
sarı Adalet Komisyonunda görüşülürken, söz konu
su hüküm komisyonca tasarıya eklenmiştir. Bu hü
küm dolayısıyla gerek emeklilik ve gerek'se istifa su
retiyle meslekten ayrılmalar maalesef son bir hafta 
içinde göze çarpacak şeklide olmuştur. Bunlara ge
rekçe olarak da, bu getirilmesi mutasavver olan dü

zenleme gösteriliyor. Bir hafta içinde 21 hâkim ve 
savcı arkadaşımız meslekten ayrılmışlardır. 

'Kanunla ilgili cevahım budur. 

BAŞKAN — Bir de «mefruşat» vardı sayın ba
kanım. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Mefruşat için, geçen sene 175 milyon konul
muş idi. Bunun yüzde 50*sini harcadık. 

Diğer konu, Sayın Canver'in sualinin hemen he
men aynısıdır; onu da yazık Olarak cevaplandıraca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Taşdemir; buyurun 
efendim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
insanların, yargılanmadan mahkûm edilmiş gi'bı, be
lidi halklardan mahrum edilmesini hukuk ve adalet 
anlayışınız açısından na'sıl değerlendiriyorsunuz? 

BAŞKAN — Nasıl efendim, anlamadım? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — İnsanların yar
gılanmadan ve hatta mahkûm olmadan belirli hak
lardan mahrum edilişi sizin hukuk ve adalet anlayı
şınıza uygun mudur? 

Adlî sicil 'kayıtlarının esas alınması; yani özellik
le kamu görevlerine alınmada esas alınması gerekip 
gerekmediği konusundaki düşünceleriniz nelerdir sa
yın bakanım? 

Ayrıca, Anaya'saya aykırılığı açık bulunan; fakat, 
Anayasanın 15 inci maddesi gereğince iptal davası 
açılma olanağı bulunmayan belirli yasalar ve yasa
lardaki bazı hükümler, özellikle, 2969 sayılı Yasa ve 
buna benzer yasaların Anayasaya uygun hale getiril
mek üzere düzenlenmesi konusunda bakanlıkça her
hangi bir çalışma var mıdır? Varsa hangi aşamada
dır; yoksa sayın bakanın görüşleri nelerdir? 

BAŞKAN —' Birinci soru vuzuha kavuşmamıştır. 
Türkiye'de, yargılanmadan herhangi bir kimsenin 
mahkûm olacağı kanaatine Başkanlık sahip değil
dir. Bu itibarla bu suali soramıyorum. 

İkinci suali cevaplandırın efendim; buyurun Sa
yın Bakan. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Müsaade bu
yurun Sayın Başkanım; ben bunu, güvenlik soruş
turmaları nedeniyle, herhangi bir yargı organı kararı 
olmaksızın, mahkûm edilmiş gibi işlem gören in
sanlar için kullandım. Açıklığa kavuşmuştur. 

BAŞKAN — Evet, şimdi açıklığa kavuşmuştur. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM {Mar
din) — Aynı sual, bir başka şekilde sorulmuş bulun
maktadır; yazılı cevaip vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
'Sayın Taşdemir'in diğer bir sorusu daha vardı; 

adlî sicil konusu. Aynı mahiyette olduğu için bu 
soruya da mı yazılı cevap vereceksiniz? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Evet. 

Üçüncü sorusu 2969 sayılı Yasayla ilgiliydi. 2969 
sayılı Yasa, yanılmıyorsam, Adalet Komisyonunda 
görüşülmektedir; kanunî gereği neyse orada yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Veysel Varol?.. Yoklar. 
Sayın Hayri Ösmanhoğlu, buyurun. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Sa

yın balkandan üç sorum var. 
iSorumun birincisi : Türkiye'de tüm mahkeme-

lerdeki -dava adedi ile karşılıklı davalıların miktarı 
ve bunun Türkiye nüfusuna oranı nedir? 

(İkinci sorum : Adliye mensuplarının, savcı ve hâ
kimlerin yolsuzluk yaptıkları, hatta rüşvet aldıkları, 
alırken yakalandıkları, zaman zaman basına akset
mektedir. Bir adliye mensubunun basında bu şekilde 
yer almasının Türkiye koşullarında ne kadar güç 
olduğu da herkesçe bilinmektedir. Bunun Türk adli
yesi için ne kadar üzücü olduğunun bilincinde ola
rak, Türk adlî sisteminde sorunlar olduğunu da gör-
memezlikten gelemeyiz. 

BAŞKAN — Saym Osmanlıoğlu, bu konunun 
sual kısmına geçin efendim. 

İM. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — So
ru soruyorum efendim. 

Bir memlekette herhangi bir hizmette aksaklık 
oluşu, bozulma, önemli olmayabilir; ancak adliye 
bozulmuşsa, o memlekette her şey bitmiş demektir. 

'BAŞKAN — Sayın Hayri Osmanlıoğlu, burada 
görüşlerinizi bildiriyorsunuz, daha soruya geçmedi
niz, lütfen soruya geçin efendim. 

ıM. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Ba
kanlık, yargının bu güç durumuna çözüm getirmek 
zorundadır. Bu, bir ücret sorunu da değildir. Bu ko
nuda hükümet ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, şimdi bu suali 
bir kelimeyle ifade etmek mümkünken, siz şahsî gö
rüşlerinizi de burada ifade ettiniz. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Hayır efendim, açıklık getirmek için. 

BAŞKAN — Sadece zatı âliniz için söylemiyo
rum; bundan sonra soru soracak arkadaşlara da Baş-
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kanlığımızın tutumunu ifade bakımından söylüyo
rum, 

Evet, üçüncü soruya geçin efendim. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

İkinci sorumun devamı efendim : Bakanlık, adliye
nin iyileştirilmesi hususunda ne gibi tedbirler düşün
mektedir? Mahkemelerin yükünü hafifletecek, onla
rı hızlı, etkili ve adil kararlar verecek bir sisteme 
kavuşturmak, vatandaşı birbiriyle davalı duruma dü
şürmeyecek kanunları tedvin etmek ve kanunlarda 
değişiklikler yapmak, hükümetin görevi değil midir? 
Bu konuda bakanlığın bir çalışması var mıdır? 

Şimdi üçüncü sorum : Gün geçmiyor ki, basın
da, «Ev sahibi, kiracısını yaraladı» veya «Kiracı, ev 
sahibini öldürdü» gibilerden haberler yer almış ol
masın. Ayrıca, mahkemelerde kira davaları büyük 
bir yekûn tutmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Osmanlıoğlu, kira ko
nusunda sorunuzu hemen sorunuz lütfen. Bunu, ya
zılı olarak değil de, kürsüde söz isteyerek könuşsay-
diniz, tahmin ediyorum daha rahat olurdu. Zatı âli
nize özd bir söz vermiş durumuna giriyorum. 

lÖZIDEMlR FEHLİVANOÖLU (izmir) — De
vam etsin; aman ne güzel soruyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; Başkanlık vazife
sini bilir, 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Bakandan soruyorum : Türkiye çapında, kira dava
larınım miktarı ve diğer davalara oranı nedir? Tüm 
bunlar, Türkiye'de acil çözüm bekleyen bir kira so
runu olduğunu açık seçik göstermektedir. Mevcut 
kanunlardan, kiracılar kadar, ev sahipleri de rahat
sızdır; hangi taraf kuvvetliyse, hukuk dışı yollardan 
istediğini yapmaktadır. Mahkemeye gitmek de so
runu çözmüyor; seneler sürüyor... 

BAŞKAN — Sayın Hayri Osmanlıoğlu, Başkan
lığı yormaktan zevk mi alıyorsunuz? 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Bu nedenle, ev sahibi kiracıyı, kiracı ev sahibini bo
ğazlamaya kalkıyorlar. Bakanlığın görevi, halkın bir
birleriyle boğazlaşmasına seyirci kalmak mıdır? 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümet, belediye ve vakıfların gayrimenkuleri-
nin kira sorunu çözülmüştür. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, itiraz ediyorum; bu soru değil, düpedüz iş
gal. 
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M. HAYRI ÖSMANUOĞLU (Gaziantep) — 
Bakanlık, vatandaşlar arasındaki bu sorunların çö
zümü için ne düşünüyor? 

HAKİKİ ARTUKARSLAN (Bingöl) — Yine ko
nuşuyor. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Osmanlıöğlu, bu soru
larınızın hiçbirisini bakana tevcih edemiyorum. Çün
kü, 'bunlar şa'hsî mütalaa ve görüşlerden ibarettir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Buyurun Sayın Mustafa Çelebi. 
M. HAYRI ÖSMANLIOÖLU (Gaziantep) — 

Yeni bir kira kanunu için çalışma yapılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
M. HAYRI ÖSMANLIOÖLU (Gaziantep) — 

'Ben soruyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bunların hiçbirisi soru de

ğildir, lütfen... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Yarına 

kadar soru sor. 
BAŞKAN — Efendim, şahsî mütalaa ve görüş

leri ifadeden başka bir şey değildir. 
M. HAYRI ÖSMANLIOÖLU (Gaziantep) — 

Hayır efendim; kira kanunu hakkında yeni bir çalış
ma var mıdır? 

BAŞKAN — Efendim, kira kanunu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sual bir. Ne kadar kira davası yar? 
İki. Sual böyle sorulur. 

'SURURİÎ BAYKAL (Ankara) — Hata ediyorsun; 
Başkana ver, işenin yerine o sorsun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, siz de yazın, 2,5 
saat burada soru adına konuşm'a yapın... Olur efen
dim... 

SSURURI BAYtKAL (Ankara) — Siz bizim yeri
mize konuşursunuz da, soru da sorarsınız Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî sorarım efendim. 
dSMAtL ÜÖlDÜtL (Edirne) — Sayın Başkan, ne 

demek istiyor? 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

neden kavga eder biçimde konuşuyorsunuz? 
BAŞKAN — Ne demek efendim? 

M.-SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yakışıyor mu 
yani şu Meclis Başkanlığına? 

BAŞKAN — Size yakışıyor mu efendim? 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Nasıl konuşu

yorsunuz? Tehdit mi ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Kimi tehdit edeceğim? 

İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Kavga mı edi
yorsunuz, yoksa yönetiyor musunuz? 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Kavga ediyor... 
BAŞKAN — Ben, sayın milletvekiline... (Gürül

tüler) 
'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Lütfen sakin 

konuşun. 
BAŞKAN — Ben sayın miMervekiline... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sükûnete davet 

ediyorum. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen. Ben 

zatı âlinize söz vermedim. (Gürültüler) 
•M. SEYBİ OKTAY (Ankara) — Terör havası 

yaratıyorsunuz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Baskı mı ya
ratmak istiyorsunuz ses tonunuzla? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, buyurun. 
ÖZDEMİR PEHL1VANOĞLU (İzmir) — Otur 

be!... 
M. (SEYFİ OKTAY (Ankara) — «Otur be» diye 

terbiyesizce konuşmayın. 
ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Terbi

yesiz sensin. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Terbiyesiz senin 

sülalen. 
BAŞKAN — Sayın özdemir, Sayın özdemir, sizi 

ne ilgilendiriyor? 
Buyurun Sayın Çelebi. 
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Efendim, geçen 

sene bütçe müzakereleri sırasında 241 ve 243 sayılı 
kanun kuvvetindeki kararnamelerle ilgili soru sor
duk. Sayın bakan, «Bir eksiklik varsa düzeltilir» de
diler, Bu sene de aynı konu üzerinde konuşurken, 
«•Bir eksiklik varsa düzeltilir» dediler. Acaba düşün
celeri nedir? Bir eksiklik olduğu belli; çünkü, Yargı
tay'da hâkimler her gün bu konuyu konuşuyor, sa
yın bakanın geçen sene bütçe görüşmelerinde söyle
diği sözler gündemdedir. 

BAŞKAN — Yani, burada demek istiyorsunuz 
ki, geçen sene, burada, «düzeltiliyor» dendi; aradan 
bir sene geçti, gene düzeltilmedi. Bunun anlamı ne
dir, niçin düzeltilmiyor? Bunu soruyorsunuz... 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — EVet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
ADALET BAKANI M. NECAT. ELDEIM (Mar

din) — Kanun hükmündeki kararname, çıktığı gün 
yüce Meclise sevk edilmiştir. Mecliste görüşülmesi es
nasında, mevcut olan aksaklıklar giderilecektir. 

'MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Teşekkür ede
rim. 
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Bir sorum daha var... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Buyurun, 'buyurun. 
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Efendim, be

nim sorularım kısa. 
BAŞKAN — Anlıyorum efendim, ben duyuyo

rum; buyurun. 
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Efendim, yük

sek bakanlığa bir sene evvel, «Mevzuatımızla, ilgili 
değiştirmek istediğiniz kanunlar var mıdır?» diye bir 
soru sormuştum. Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesin
den verilen cevapta, «Bizde tashihi karar usulü yok
tur; ama biz bazen hâkim olarak yanlış karar vere
biliyoruz, bundan üzüntü duyuyoruz. Kanunla, tas
hihi karar müessesesinin, bu hakkın getirilmesini is
tiyoruz» diye yazdılar. Acaba bakanlık bu hususta 
bir çalışma yapıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Bu hususta çalışma yapıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Altay? Yok. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Hasan Beye bir 

oturum ceza verildi. 
•BAŞKAN — Sayın Türkân Arık'an... 
TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, birinci sorum : Edirne İlinde, Yunan ve 
Bulgar hududundaki Meriç ve Lalapaşa kasabala
rında, lojman eksikliğinden savcı ve hâkimler zor du
rumlarla karşılaşmaktadırlar. Ben sorumu Türkiye 
çapında genelleştirmek istiyorum : Hudut şehir ve 
kasabalarına lojman yapımında bir öncelik tanınma
sı mümkün müdür? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum : Bütçenin raportörlerinin bir açık
laması var; 198(6 yılında arsası hazır olan 91 yerde 
adliye lojmanı yapımı hedeflendiği halde, Devlet 
Planlama Teşkilatı bunu 2 7 ^ indirmiş. Devlet Plan
lama Teşkilatı bunu genelde mi indirmiştir, yoksa 
sadece bu bakanlık için mi indirmiştir? Bu konuda 
açıklama istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Hudut il ve ilçelerimiz için lojman inşaatın
da öncelik tanımamız tabiîdir. Sözünü ettiği ilçeler 
de bu meyandadır. 

Hedeflenen lojman inşaatı ile ilgili rakamın 27'ye 
indirilmesine gelince, cevabım şudur : Kürsüden de 
arz ettim; sadece emniyet, silahlı kuvvetler ve adalet 
mensuplarını lojman yapımına müsaade edilmiştir. 
imkânlar bu kadardır; 27'sine ancak ödenek ayrıla
bilmiştir. 
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BAŞKAN— Sayın Coşkun Bayram, buyurun. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan» 

sayın bakanım biraz önceki konuşmasında, eğer yan
lış anlamadıysam, şu andaki hâkim açığının geçen 
yıla nazaran, 2 017 sayısından 1 740'a düştüğünü; 
yani lehe doğru 250 civarında bir gelişme olduğunu 
•söylediler. Bu araya, elimde bulunan kitapta, Yar
gıtay Birinci Başkanının 1985-1986 Adalet Yılı açış 
konuşmasında belirttiği rakamı ise, -ki kaynağı yine 
Adalet Bakanlığından alınmıştır- aleyhe 540 fazla 
açık olduğu merkezindedir. Acaba bu, kitaptaki bir 
balskı hatası mıdır, yoksa sayın bakanımızın dinde
ki notlarda mı bir yanlışlık vardır? Bunun açıklan
masını istiyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Gerçek rakam en son verdiğim rakamdır; 
1 793 olarak görülüyor, yalnız, bu son istifalar ne
deniyle vaki olan 21 rakamı ona dahil değildir. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — 800 kadar fark 
var efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Gerçek rakam benim verdiğimdir. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer? Yoklar. 
'Sayın ismet Turhangil, buyurun efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, sayın bakan konuşmasında, kırtasiyeyi azalt
mak için, adlî sicilde gelişmiş her türlü araçtan isti-
fa'de edeceğinden bahsettiler. Acaba ticaret mahke
melerine bağlı olan ticaret sicilinin, icra dairelerinin, 
böyle gelişmiş araçlardan İstifadesi konusunda ba
kanlıkça bir araştırma yapılmış mıdır? Birinci sorum 
bu. 

İkinci sorum : Manisa bölge cezaevinin -ki, yeni 
bir kapalı cezaevi yapılmıştır- yaygın haberlere göre, 
bir jeneratör yokluğundan açılamadığından bahsedi
lir. Bu doğru mudur? Çünkü, mevcut eski cezaevi, 
bir insanın yaşamasına müsait olmayan her türlü 
imkândan yoksun bir cezaevidir. Her an yangın çı
kabilir... Acaba bu söylentiler doğru mudur? Bun
ları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Ticaret sicili ve icra dairelerinde kompütüre 
geçmek, idealimizdir; ileriye matuf bir düşüncedir. 

Manisa cezaevinin açılamamasına neden olan je
neratörün 52 milyona ihalesi yapılmıştır, cezaevi ya
kında açılacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay, buyurun efen
dim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın bakan, 
afla iıligii beyanda bulunurlarken; «af, sosyal ve si
yasal konudur, hassastır» buyurdular. 

ADALET BAKANI tM, NECAT ELDEM (Mar-
ıdıin) — Bir de, hukuksal, ded'kn. 

M. SEYFt OKTAY (Arnikam) —. ... hassas bir 
(konudur» şeklinde ifade ettiler. Bu koşulları varsa, 
!bu,' bugün de öyle, yiarın dıa öyle, öbürkü gün de 
öyle.... Ancak, gerek cezaevierindeikıi tutuklular veya 
hükümlüler, gerekse bumllıarm dışarıdaki yakınılan, 
artık, afla ilgili, gerçekten belirgin bir şey duymak 
işitiyorlar'. Hükümettin afla 'ilgili ıtufcutmu nedir, ne oıl'a-
caktır? Af çıkaoalk ımı, Ibuınun zamanı nedir? Hiç ol
mazsa biıntıakım objektif şeyler söylenmeli. Lütfen 
bü konuda sayın 'balkan bilgi sunarlarsa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Evet. Yani kesin 'bir tavır takınıl-
mıasıı ve af beklentisi içerisindeki insanliarın bu bek-
lenitj içerisinde bulunmamalılarını ve onların umut
larının... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Hayır yani, 
bilelim ,nedir acaba, ne düşünüyor hükümet, ne za
man af çıkacak?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, bu, sualden çok, bir temenni... Kür
süde de arz ettim; konu, bakanlar (kurulunda göırü-
şüilımekıtedir. Şu anda herhangi bir tarih vermem söz 
konusu değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salim Erel. 
SALİM EREİL (Konya) — Sayın Başkanım, ada

let hizmetlerinin görüşebilmesi için gerekli olan hiz
met binaları çoğu yerde satın alinımalk suretıiyle kar
şılanıyor. 

M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Bu lizahat değil mi? 

BAŞKAN — Evet, siz sorun. 
İSALİM EREL (Konya) — Bu binaların, gere

ğince hizmete elverişli olimadığı gtifbi, ileride de mah-
zuırlan oluyor.j Bu bakanlığın bu şekilde ihazır bina 
alma duruımıuınu uygulamasını daha mı münasip gö
rüyorlar veyahut ıda projesine uygun adalet binaları, 
adalet sarayı yaptırmayı düşünıüyoırlDar mı? Bu, bi
rinci sorum., 

İkinci sorum : togillerin müracaatı: halinde, sav-
cılıkdan, sabıka kaydı veriliyor, «Sabıkası var
dır» veya «Sabıkası yoktur» şeklinde tıaJbdî. «Sabıka-
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sı yoktur» şeklinde bir bilgi verilmesine rağmen, 
ayrıca bu iılgİii hakkında güvenlik soruşiüurması ya
pılıyor. Böyle bıiır kayda rağmen güvenlik soruş
turması yapılmasının amacı nedir? 

Üçüncü sorum 'Sayın Ba'şlkanım : Bunu ben pek 
tasvip «tmemeMe beraber, yani kabii etmemekle be-
ralber, ceza ve ıtutulkevlerinde hükümlü ve tatuflclula-
ra' kobay oûarak kulanıllıma gibi bir işlem yapııldı-
ğımı gazete haberlerinden öğrendim. Bu mevzuda da 
sayın balkanımın açıklayıcı 'biır bilgi vermesıini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Hizmet binası olarak şimdiye kadar hiçbir 
satın alma işlemi olmamıştır. Sadece adlî sicil için 
Ankara'da o da kompütüırleri 'yerleştirmek üzere bir 
Ibima atamıştır. Projeler geliştiriyoruz; tip projeleri
miz vardır. Ayrıca bakanağımızda, fonksiyonel pro
jeleri yapabilmek için birim kurduk. 

İkinci sualiniz, sayın arlkadaşliarımızın sorduğu su
allerin aynısıdır; yazılı olarak cevaplandıracaktır, 

Üçüncü sualinize gelince : Ceza ve tevkifevteri-
ımıizıin hiçbirinde hiçbir tuıtuklu, hiçbir hükümlü ko
bay 'olarak kullanılmamıştır. Gazete havadisi gerçek 
dışıdır. 'Bildüğiniz 'bir şey varsa, lütfen açıklayınız. 

SAUİİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, Kon
ya Brepi'siınde 150 milyon (Mira civarında bir para ile 
adalet binası sattın alınmıştır< 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Lojmanla beraber alınmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Efendim, son söz olarak, üzerinde söz isteyen ar

kadaşlardan Sayın Tevfik Güneş, buyurun efendim. 
Sayın Güneş, süreye riayet edilmesini özellikle 

rica ediyorum. 

TEVFİK GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; Adalet Bakanlığı 1986 Büt
çe Tasarısı üzerindeki kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, tarih bilimi zulme ve adalet
sizliğe olanak veren toplumların payidar olmadığının 
örnekleriyle doludur. En geri ve ilkel toplumlarda 
bile, adalet duygusu kendisini hissettirmedikçe, «Top
lum yaşamı adalet ile ebedîleşir, adaletsizliklerle yı
kılır» sözü bir gerçeğin ifadesidir. Büyük Atatürk 
«Milletlerin yargı erki, bağımsızlıklarının bir koşu
ludur. Yargı erki bağımsız olmayan bir ulusun, dev
let halinde var olması düşünülemez» demektedir. Bu 
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bakımdan, devletlerin temel görevlerinden birisinin 
adalet dağıtma olduğu, yüzyıllardan beri değişmeyen 
bir anakuraldır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 2 nci mad
desi, Devletimizin, demokratik, laik ye sosyal bir hu
kuk devleti olduğunu belirtmektedir. Devletimizin 
bu temel niteliklerinin hiçbir biçimde değiştirilmeye-
ceği de yine Anayasamızda ifade edilmiştir. Devle
timiz, yasama, yürütme ve yargı erkinin dengeli bir 
biçimde, kuvvetler ayrılığı prensibine göre, ayrımı 
esasına dayanmaktadır. Bu ayrımın aynı zamanda bu 
üç erk arasında tam bir uyumu da beraberinde ge
tirdiği kuşkusuzdur. 

Değerli milletvekilleri, «Geciken adalet, adaletsiz
liktir» sözünü benden önce konuşan arkadaşlarım 
söylediler, ben de yineliyorum; bu, bir gerçeğin ifa
desidir. Ağır işleyen bir adalet mekanizmasının, ada
letin gerçekleştirilmesinde etkili ve başarılı olamaya
cağı kuşkusuzdur. Uzayan davaları dolayısıyla yurt
taşların yakınmalarını en az düzeye indirmek için 
adalet hizmetlerinin, ilmin ışığında yeniden düzenlen
mesinin, adalet mekanizmasının çağdaş düzeye ulaş
tırılmasının gereği açıktır. 

İlk derece mahkemeleriyle, yüksek Yargıtay ara
sında kurulması düşünülen istinaf mahkemelerinin 
artık bir zorunluluk haline geldiği görülmektedir. 
Mahkemelerin, ihtisas mahkemeleri haline getirilme
si, yani, hâkimlerimizin ihtisaslarına göre bir önem 
taşıdığını ifade etmek isterim. Bir hâkimin, özel ih
tisas isteyen çeşitli işlere bakması ve bunun kabul 
edilebilmesi mümkün değildir. Ne var ki, bugün yur
dumuzun pek çok yöresinde bu uygulamanın varlığı 
bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, son yapılan değişikliklere 
rağmen, usul yasalarımızın, yeterli olduğu söylenemez. 
Bu konuda işi temelden ele alan ve kapsamlı bir ça
lışmanın ortaya konmasının gerekliliğini belirtmek is
terim. 
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Değinmek istediğim bir başka konu da, yasama 
çalışmalarıyla ilgilidir. Yeni çıkarılacak yasaların dili, 
tekniği ve biçimi açısından Adalet Bakanlığı önemli 
bir işlevle karşı karşıya bulunmaktadır. Hâkimlik 
mesleği ve yardımcı adliye personelinin durumları, 
bu mesleklerin daha cazip hale getirilmesi için, ya
ni yeni düzenlemeler yapılması gereğini ortaya koy
maktadır. Bugün hâkim ve savcı kadrolarının önem
li bir kısmının boş olduğu, bir gerçektir. Mesleği il
ginç kılacak yeni düzenlemelerin yapılması halinde, 
hızla artan dava sayısı karşısında önemli darboğazla
rın ortaya çıkmasından endişe edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, buna misal olarak elimdeki 
rakamlardan size bazılarını okuyacağım. 1984 yılı iti
bariyle, Adalet Bakanlığında bulunan dosya sayısı 
7 946 941'dir. Bu dosyaların 1985 yılında, 4 487 003'ü 
işlem görmüş, geri kalan 3 459 938'i gelecek yıla 
devredecektir. Yani, 1985 istatistiği elimizde olmadı
ğından, bu rakam daha da artabilir. 

Burada, biraz da, cezaevleriyle ilgili durumlara 
değineceğim. Cezaevleri, suçluyu topluma yeniden 
kazandıracak, onları ıslah edecek ve eğitecek mües
seselerdir. Bu nedenle, hükümlülerin, cezalarım daha 
insanî koşullarda çekmelerini sağlamak, cezaevi şart
larını iyileştirmek ve bu arada, tutuklularla hüküm
lüleri, çocuklarla yetişkinleri bir arada bulundurma
mak gerekir. Cezaevlerindekilerin gerek birbirleriy
le ve gerekse cezaevi idaresiyle ilişkilerini daha olum
lu kılmak ve iyi hal göstermeyi cezbedecek önlemleri 
almak yerindedir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi burada keserken, 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Adalet Bakanlığının 1986 Malî Yılı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

487 — 
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1. — Adalet Bakanlığı 1986 Malt Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve des
tek hizmetleri 8 478 380 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yargılama işleri 51 157 939 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının in
fazı ve eğitimleri, tutuk
luların muhafazası 48 474 532 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 630 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 108 740 851 000 
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Gelir 
Türü Açıklama 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

Adlî Tıp Kurumu ile ilgili bölümleri okutuyorum : 

111 Resmî bilirkişilik hizmet
lerinin yürütülmesi 2 781 149 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 2 781149 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2. — Adalet Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

— 488 — 
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Prog. Ödeneğin Çeşidi 

Adalet Bakanlığı 
101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

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

111 Yargılama işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının infazı ve eğitimleri, 
tutukluların muhafazası 

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

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 2548 sayılı Kanun gereğince toplanan para
larla yaptırılacak mahkeme binaları ve ceza
evi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ADALET BAKANLIĞI 
A — 

Ödenek 
Lira 

CETVELİ 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

Lira 

2 200 656 000 1 425 701 049 

29 881 304 000 25 532 274 575 

16 463 290 000 14 231 397 550 

1 547 908 000 1 541 332 915 

419 976 990 99 517 872 

TOPLAM 50 513 134 990 42 830 223 961 320 459 



Ödenek 
Ödeneğin Çeşidi Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı - Adlî Tıp Kurumu 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurumu ile ilgili bölümleri okutu
yorum : 

Adlî Tıp Kurumu 

Resmî bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesi 936 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 9 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 946 135 000 

GENEL TOPLAM 51 459 269 990 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla d 
rolunan öde 

Lira 

656 456 571 

11 686 022 

668 142 593 — 

43 498 366 554 320 459 
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Adalet Bakanlığı 1984 yılı kesinhesabının bölüm
leri kabul edilmiştir. Milletimize hayırlı ve uğurlu ol
sun. 

D) YARGİTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Yargıtay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi 
2, — Yargıtay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesin-

hesabı 

'BAŞKAN — Programımıza göre, Yargıtay Baş
kanlığı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Gruplar adına söz sırası, Milliyetçi Demokrasi 

Partisi Grubu adına Osman. Bahadır, SHP Grubu 
adına Sayın Coşkun Bayram ve Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Lütfullah Kayalar şeklindedir. 

Buyurun Sayın Bahadır. 

MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; genel bütçe kanun tasarısı içerisinde hazırlanan 
Yargıtay bütçesi hakkında, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, grubum 
ve şahsım adına yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

1982 Anayasasının «Yargı» bölümünde yer alan ve 
genel esasları 154 üncü maddede yeniden düzenlenen 
yüksek mahkeme Yargıtayın kuruluş tarihi 19 uncu 
yüzyıl ortalarına kadar uzanır. 

İslam hukukunda temyiz yolunun açık olup olma
dığı uzun süre tartışma konusu olduğundan, Fetva
hanenin, bugünkü anlamda, yüksek yargı organı özel
liği yoktu. 

İlk yüksek mahkeme, Padişah Sultan Aziz'in, 6 
Mart 1868 tarihli iradesiyle kurulan Divanı Ahkâmı 
Adliyedir. 18 Haziran 1879 tarihli Nizamiye Mahke
meleri Kuruluş Kanunu ile 'Mahkemei Temyiz ola
rak adı değiştirilen bu yüksek mahkeme, Osmanlı dö
neminin sonuna kadar İstanbul'da görevini sürdür
mekteydi. Osmanlı döneminin son günlerinde kuru
lan Ankara Hükümeti, Sivas'ta, IMuvakkat Temyiz 
Heyeti adıyla yeni bir mahkeme oluşturmuştu. Cum
huriyetin ilanından sonra 10 Mayıs 1926 tarih ve 834 
sayılı Kanunla Eskişehir'de kurulan Temyiz Mahke
mesi, 1935 yılında Ankara'ya nakledilmiştir. 

11 'Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Kanunla, gö
rev, kuruluş ve çalışma biçimleri düzenlenen Yargı
tay; 1933, 1948, 1952 ve 1953 yıllarında çıkarılan ka
nunlarla bazı değişikliklere uğramış, 1973 yılında çı
karılan 1730 sayılı Kanunla da, yeniden teşkilatlandı -
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nlmıştır. 10 Ocak 1945 tarihinde Anayasa metninin 
sadeleştirilmesi sırasında, Temyiz Mahkemesi adı, 
Yargıtay olarak değiştirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasasının yüksek 
yargı organları hakkında getirdiği değişikliğe uygun 
olarak düzenlenen 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 
4.2.1983 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konulmuş 
ve 1730 sayılı Yargıtay Kanunu da, bu kanunla yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci 
sınıfa ayrıldıktan sonra üç yıl başarılı görev yapmış 
adlî yargı hâkim ve cumhuriyet savcıları arasından, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından se
çilirler. 

Yargıtay, Birinci Başkan tarafından temsil edilir; 
2 başkanvekili, 24 daire başkanı bulunmaktadır. Yar
gıtay Birinci ve İkinci Başkanları ile 24 daire baş
kanı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından salt 
çoğunlukla ve gizli oyla seçilir. Görev süreleri dört 
yıl olup, süreleri bitenlerin yeniden seçilmeleri müm
kündür. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük 
Genel Kurulunun, Yargıtay üyeleri arasından, üye 
tamsayısının çoğunluğuyla toplanarak yapılan ilk oy
lamada en çok oy alan 5 aday arasından Cumhur
başkanı tarafından seçilir. Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcı yardımcıları ve tetkik hâkimleri, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar. 

Yargıtayda 4 ceza dairdsi, 15 hukuk dairesi bulun
maktadır. 

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanu
nun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar 
ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasıyla, bu kanun ve diğer kanun
ların hükümlerine göre görev yapan, bağımsız bir 
yüksek mahkemedir. 

Sayın milletvekilleri, burada içtihatların birleşti
rilmesi hususundan kısaca söz etmek istiyorum. Ma
hallî mahkemeler, hukuk kurallarını somut olaylara 
uygularken, bu kuralları farklı şekilde yorumlamala
rından doğacak içtihat aykırılıkları Yargıtay aracılı
ğıyla giderilir; ancak, Yargıtayda bu görevi yapacak 
kurullar birden fazla olduğu için, hukuk kaidelerinin 
uygulanmasında birliği sağlamaya çalışan temyiz ku
rulları, Yargıtay içinde de içtihat aykırılığına düşebi
lirler. İşte Yargıtayda, ayrıca idarî görevler yanında, 
direnme kararlarını inceleyen, içtihat uyuşmazlıkları
nı gideren, içtihatları birleştiren, Yargıtay Büyük Ge
nel Kuruludur. 
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ıBu nedenle, Hukuk Genel Kurulunun, benzer olay
larda birbirine aykırı hiçimde verdiği kararlar ile, Ce
za Genel Kurulunun, yine benzer olaylarda birbirine 
aykırı olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Ku
rulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile 
bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza 
dairesi veya Ceza Genel Kurulu ile bir ceza dairesi; 
Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hu
kuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuş-
mapMcIarını gidermek ve içltihaltlan bMeştkımek, 
Yarigitay BÜlyük Genel Kurulumun aslî görevleri ara
sında yen almaktadır;. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun içtihatları Wk-
leşıtirme kararı kesün oluip, bu kararlar aleyhine baş
ka blir yargı merciine başivurullmalyacağınidan'i mah
kemeleri bağlayıcı riiiteİkltedlir,. Bu kararlarım değiş-
fllritfmeislî, kaldırılması da, yitne Yargıtay Büyük Ge
nel Kurulunun görevidir. 

Halen Yargıflayda, genellikle dosyaları okuyan, 
îtalkrlir eden, düşüncesini de bildirme zorunluluğu kaj-
foul edilen 228 adet tetkik hakimli bulunmaktadır. 
Yarlgıltayda bir bölümü dokuz malsa halimde çalışan, 
kendilerime verilen dlosyaları Cumhuriyet Başsavcısı 
adıma inceleyen, teblıiğnıajmıeleılini düzenleyen ve bun
ları Cumhuriyet Başısalveıisı ajdına imzalayajn 78 adet 
de Cujmlhurliyöt Başisa|veı Yardımcılsı bulunmaktadır. 

30 Kaisraı 1985 tarihi itibariyle, Yargıtay ceza 
dairelerime, devirle beraber gelen ddsya adedi 81 372; 
(hulkuık dairelerime geleni diösya adedti. 192 402; Oum-
fauriıyet Başsavcılığıma devirle birlikte gelen dolsya 
ajdedli 1I1H 5Wftır. 

Yalbamcı ülkelerin emsal yüksek mahkemelerinlin 
ÜS durumu ise, 1967 - 1968 yıllarında elde edilen, 
bakamlara göre, Amerika, Birleşik Devîetllerli Yük
sek Mahlkemesiriin yılık ortalama iş adedi 400(rİs
viçre1 Federal Mahkemesinin 1 CİQÖ Alman Yargıta-
yımm; 900i, Fransa Yüksek Malhlkemıesliınıin; 25 bin 
civarımda, olduğu töslpiit edlmliş'tıir. 

Verilen bu rakamlar mukayese edildiği takdirde* 
Türk Yarigıtaiyınım değerli üyelerinıin;, tetkik hâkim
lerinin ve başsavcı yardımcılarının ne derece yoğun 
Ibir iş yükü altında, gece gündüz demeden, feragat 
ve yorulmak bilmeyen gayretle çalıştıkları ortaya çık
maktadır. 

Yargıtayı bu ağır iş yükü altından ve yorgunluk
tan kurtarmak liiçffinı üst mahkemelerin bir an önce 
kurulmasında, zorunluluk bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ilk derece adliye mahkeme
lerinin hüküm ve kararlarını incelemek ve gerekli 

gördüğü hallerde, davaya yeniden bakarak karar ver
mek üzere, önemli merkezlerde üst derece mahke
melerin kurulmasına duyulan ihtiyaç, otuz yıldan 
beri, hukuk otoriteleri ve uygulayıcılar tarafından 
dile getirilmektedir. Sözü edilen mahkemelerin ku
rulmasıyla, daha güvenceli bir adaletlin sağlanacağı 
ve dolayısıyla Yargıtayın işlerinin de azalacağı mu
hakkaktır. 

Üst derece mahkemeler, ilk derece mahkemeleri 
ile, Yargıtay arasında yer alacak ve ikinci derece 
mahkeme olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir. 
Böylece, ülkemizde ihtiyaç duyularak son yıllarda 
kurulan vergi mahkemeleri, bölge idare mahkeme
leri ve diğer mahkemeler gibi üst derece mahkeme
lerin kuruluşuyla da, büyük bir yargı mercii eksikliği 
giderilmiş olacaktır. Bu mahkemelerin hâkim ve sav
cılar, Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri ve savcılar 
arasından atanacağından, bütçeye fazla bir yük getir
meyeceği gibi, hâkim ve savcı açığını da oldukça 
olumsuz yönde etkilemeyecektir. 

241 ve 243 sayılı Kararnamelere ben de değin
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 241 ve 243 sayılı kanun hük
mündeki kararnamelerin, personel hukukumuza önem
li değişiklikler ve ilkeler getirdiği ve dolayısıyla, me
murlarla, diğer kamu görevlileri meyanında, hâkim
lere de bazı olanaklar sağladığının inkâr edilemeye
ceğini; ancak, temelde yapılan değerlendirme hata
ları yüzünden, sözü edilen kararnamelerin, yüksek 
yargı organları arasındaki eşitliği bozduğu gibi, bu 
organların üyeleri arasındaki dengeyi ve eşitliği de 
zedelediği, bunun da, yargı organları üyeleri arasın
da derin üzüntü ve huzursuzluğa neden olduğu ileri 
sürülerek, bu ayrımın bir an önce yüce Meclis ta
rafından düzeltileceğine inancı bulunduğunu, Yargı
tay Birinci Başkanı, 1985 Adlî Yıl açış konuşmasın
da, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız huzurunda ifade 
ettiği halde, hükümetin bu husustaki çalışmalarının 
yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. 

Hâkim açığının giderilmesi için leylî ve yarı ley-
lîlik müessesesinin ihyası ve bu öğrencilerin özel 
adalet yurtlarında barındırılması ve bol kitap sağ
lanması ile uygulamalı derslerin verilmesi yanında, 
asıl davanın, hâkimlik mesleğim çekici, arzu edilir, 
imrenilir bir meslek durumuna ulaştırmaktır. Bu da, 
bir ölçüde, hâkime maddî ve manevî imkân sağla
makla mümkündür. 

Bu arada, hâkim ve savcılarla devamlı birlikte 
çalışan zabıt kâtibi ve mübaşirlerin de maddî durum-
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larını iyileştirmek, insanî ve adalet anlayışı bakımın
dan son derece önemlidir. Adalet camiasını tümüyle 
ele almak mecburiyetindeyiz. Bu vesile ile, 5 Mayıs 
1985 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan, Yargıtay 
personelinin fazla çalışma saatini 60 bine çıkarmak, 
daha adil olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 492 Sayılı 
Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere değinmek 
istiyorum. 

Anayasanın 141 inci maddesinde ifade edilen, 
davaların en az giderle ve mümkün olan süratle so
nuçlandırılması, hiç şüphesiz, aziz vatandaşlarımızın 
dileği olduğu kadar, değerli ve onurlu hâkimlerimi
zin de en büyük arzusudur. Yargı bağımsızlığı, hâ
kim güvencesi yanında, 500 yıl önce «Ücreti sukûk» 
adı altında hâkime ödenen ücretin de, bir amacı 
vardı. Yine bu düşünce ile, hâkimlerin terfileri, iki 
yılda bir yapılmaktadır. Hâkim maaşlarını, diğer 
üst derece kamu görevlileriyle değil, uygar devlet
lerin hâkimleri ile kıyaslamayı düşünmeliyiz. Gü
nümüzde, şayet hâkimlerin zor koşullarının bir öl
çüde giderilmesine layıkı veçhile önem verilse idi, 
yüksek yargı organlarının üyeleri arasındaki ek gös
tergeler bakımından yapılan ve 10 milyon lira por
tesi olan farklı ödemeler, derhal giderilmiş olurdu. 
Bugün, hâkimlerin huzurla görev yaptığını savunmak 
güçleşmiştir. 492 Sayılı Harçlar Kanununda yapılan 
değişiklikle, yargı ve noter harçlarının 10 katına çı
karılması yetkisinin hükümete devredilmesi ile, va
tandaşın, ucuz hak arama imkânının, giderek zorlaş-
tırılmış olacağı görüşündeyiz. 

Değerli milletvekilleri, 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun 14 üncü maddesi hükmüne göre... 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bir-hususu hatırlat
mak isterim. 

Şu vaziyette 10 dakikanız kaldı. Zatı âliniz, ge
nellikle, Yargıtaydan ayrılarak, genel konulara da 
kaymış bulunuyorsunuz. Bu itibarla, zamanınızı de
ğerlendirmek bakımından bir hatırlatma yaptım. 

Buyurun efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Biraz müsa

mahanızı... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kanım, o kadar da tolerans tanıyın, nasıl olsa hep 
toleranslı gidiliyor. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesi hükmüne 
göre, emeklilik sebebiyle görevlerinden ayrılan hâ

kim ve cumhuriyet savcıları, görev yaptıkları mah
keme ve daireler dışındaki mahkeme ve dairelerde 
vekâlet görevi üstlenebiliyorlar. Maddede öngörü
len iki yıllık yasak süre, ancak hizmet gördükleri 
mahkemeler ve dairelerle sınırlı idi. Böylece Türk 
toplumu, engin bilgi ve deneyimi olan hâkimlerden, 
emekli olduktan sonra da, avukat olmaları halinde, 
derhal yararlanma imkânı buluyordu. Henüz Ge
nel Kurul gündemine gelmeyen, Avukatlık Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının, Meclise niyaıbeten görev yapan 
Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında, komis-

• yon üyelerinden bir sayın milletvekilinin düzenlediği 
önergeyle, tasarıda yer almayan, Avukatlık Kanunu
nun 14 üncü maddesine de atıf yapmak suretiyle 
maddeye, «Hâkim ve savcıların, emeklilik.ve istifa 
gibi sebeplerle görevlerinden ayrılma tarihinden iti
baren iki yıl süre ile, görev yaptıkları yargı çevre
sinde avukatlık yapamayacakları» şeklinde bir deği
şiklik getirilmiştir. Bu değişiklikle, hâkimlerin, va
zife gördükleri mahkeme ve daireler dışında avu
katlık yapma imkânları, görev yaptıkları yargı 
çevresi olarak genişletilmek suretiyle hâkimlerin, 
vazife gördükleri kaza çevresindeki tüm mahkeme 
ve dairelerde iki yıl süre ile avukatlık yapmaları ön
lenmek istenmektedir. 

Bu değişikliğin, İstanbul Barosunun etkisi altın
da yapıldığı ileri sürülmektedir. 

Sözü edilen kanunun 14 üncü maddesinde ya
pılmak istenen değişiklik kapsamına girmemek için, 
bugün birçok illerde hâkim ve savcıların emekli ol
mak istedikleri haber alınmıştır. Bu itibarla, sözü 
edilen değişikliğin, hâkim ve savcı açığını da olum
suz yönde etkileyeceği muhakkaktır. Bu nedenle, 
son 12 gün içerisinde 21 hâkimin, emeklilik ve is
tifa suretiyle görevinden ayrıldığı tespit edilmiştir. 

Eskiden, bedestenlerde iş yapan bir esnafa fazla 
müşteri geldiğinde, o esnaf, müşterilerinden bir kıs
mını, henüz siftah yapmayan komşu esnafa gönde
rir, onun da geçimini sağlamasına yardımcı olurdu. 
Toplum hayatında, komşusunun da geçimini düşün
menin gerekliliğini vurgulayan bu gibi millî haslet
lerimizden uzaklaşmanın bir göstergesi olan her tu
tumu şiddetle kınıyorum. Bu tutumun, hâkimlerle 
avukatlar arasında gereksiz yere, suni bir çatışma 
ortamı yaratacağını sanıyorum. 

«Emekli hâkim avukatlık yaptığı takdirde, arka
daşlık nedeniyle, kararlar, istekleri doğrultusunda 
verilir» demek, halen görevi başında bulunan hâkim-
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leri töhmet altında bulundurmaktır. Böyle bir olayı 
kesinlikle... 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bir konuyu tekrar 
hatırlatmak istiyorum, affedersiniz. 

Bu konular, bununla ilgili kanun tasarısı yada 
teklifi Meclisimize geldiğinde elbette konuşulacak
tır. Söylediklerimiz, Yargıtaym genel bütçesiyle de 
ilgili olmadığı için, zaman bakımından ihtilafımız 
olacak; bu itibarla bu konuları tamamlayınız. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Ttamamlıyo-
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, tamamlayalım efendim. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — İki sefer 

sözünü kesip, 10 dakikasını elinden aldınız. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

öte yandan, devletin milyarlık davaları hak
kında hüküm veren hâkimin, emekliliğinden sonra 
da, müktesebatına uygun bir seviyede yaşamını sür
dürmesini güvence altına alabilmesi gereğine inanı
yorum. Hâkimlik mesleğinin devamı niteliğinde olan 
avukatlık görevini emekli hâkimler için sınırlama 
gayretleri hiç kimseye fayda getirmez. Adalet Ko
misyonunda yapılan bu değişikliğe yüce heyetinizin 
iltifat etmeyeceğini, kanunun 14 üncü maddesini, es
kiden olduğu gibi muhafaza edeceğini ümit ve te
menni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk toplumu, kültür, 
hars, âdet ve anane bakımından, tarihin efsaneleşen 
derinliklerine uzanan zengin ve köklü bir geleneğe 
sahiptir. Tanzimattan bu yana, Garplılaşmanın bir 
gereği olarak ve yeni Türk Devletinin kuruluşuyla 
da, Büyük Atatürk'ün direktifleriyle, uygar Kara 
Avrupası toplumlarının en mükemmel kanunlarını, 
tercüme etmek suretiyle ülkemizde yıllardan beri 
uygulamaktayız. Ülkemizde açılan hukuk fakültele
riyle de, vasıflı ve değerli hukukçular yetiştirdik. 
Bu kaynak ve deneyimlerden yararlanarak ve ye
tiştirdiğimiz hukukçuların katkılarıyla, hiç şüphesiz, 
Türk Milleti kendi hukukunu yaratmak ve kanun
larını tedvin etmek düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. 
Garplılaşmayı bir kopyacılık şeklinde değil, ilim 
ve teknoloji dallarında ilerleme olarak kabul etmeli
yiz. Ancak, yüce Meclisin görevi ve sorumluluğu 
altında, topluma mal edilen kanunların tedvininde, 
iktidar kanadının gerekli özeni göstermediği gözlen
mektedir. 

tdarî ve vergi kanunlarının yüce Genel Kurulu
muzda görüşülmesi esnasında, iktidar kanadının iz-
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lediği tutum bizi cidden üzmektedir. Kanun tasarı
ları tedvin edilirken, ilim çevreleri ve yetkili kuru
luşların görüşü alınmadan, diğer kanunlarla olan 
irtibatları yeterince incelemeden ve aceleyle komis
yonlardan geçirilmek suretiyle Genel Kurul gün
demine getirilmektedir. Genel Kurulda, hataları fark 
eden milletvekillerinin, önergeleri, muhalefetten gel
diği düşüncesiyle, yeterince dikkate alınmadan ve 
çok kere iktidar kanadının önergeleri doğrultusun
da, tasarılarla birlikte, birçok af teklifleri de kabul 
edilerek, kanunlaşmıştır. 

Yüce Meclisin yetkileri hükümete devredilmek
te, Meclis dışlanmakta, yer yer de Anayasanın bazı 
kuralları göz ardı edilmektedir. 

Bir kanun başlığı altında, madde numarası tesel
sül ettirilmek suretiyle, birçok kanunlarda aynı za
manda değişiklik yapılmaktadır. Bunun sonucu ola
rak, Anayasa başta olmak üzere, birçok kanunların 
kısa zamanda değiştirileceği imajı yaratılmıştır. Bu 
aceleci tutumla, necip milletimizin, kanunların uzun 
süre yürürlükte kalacağına ve uygulanacağına olan 
güveni giderek sarsılmaktadır. 

Uygulayıcılar açısından da tereddütler husule ge
tirilmiştir. Bunun sonucu olarak, mahkemelerde iş
lerin sonuçlanması olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Her şey,, reform düşüncesi altında süratle yapılırken, 
temelde yapılan değerlendirme hataları, sosyal ve 
ekonomik bünyemizi sarsıntıya uğratır. Banker olay
ları, kaçakçılık, vergi iadelerindeki yolsuzluklar, ha
yalî ihracat, hukukî bozuklukların, toplum düzenini 
sarsan belirgin örnekleridir. 

Toplumun, özlemini duyduğu köklü ve modern 
kanunları, ehliyetli ellerin katkılarıyla çıkarmaya 
özen göstermeliyiz. Güncel olaylara çözüm getirir
ken, kısa ömürlü kanun tedvininden mümkün oldu
ğu ölçüde kaçınmalıyız. Hukuk devleti = kanun 
devleti demek değildir. Acelenin çok defa çelme 
taktığını unutmamak gerekir. Güncelliğini halen 
muhafaza etmesi, bakımından, rahmetli Recai Seç-
kin'in «Adlî Yıl» açış konuşmasından bir pasajı 
sizlere okumak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, 1 dakikanız kal
mıştır efendim. 

OSMAN. BAHADIR (Devamla) — Kısa efen
dim, onu okuyayım, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, 1 dakikanız kalmış
tır, lütfen toparlayın efendim. 

Aslında, tahammül gösterip, konumuzun dışında 
konuşulduğu için, birkaç defa karşılıklı muhatap ol-
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ma durumuna geldik; ama görüyorum ki, bir hayli 
de sayfa var. Bunların beş - on dakikada okunaca
ğına da kani değilim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — 5 dakikada 
bitirebilirim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, mümkün değil. Ya
ni, değil 5 dakika, 10 dakikada bile okunacağına ka
ni değilim, sayfaları görüyorum çünkü. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Demin konu

şulan süreleri bana bağışlasaydmız bitirebilirdim. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim; Sayın Ba-

yazıt'tan izin lütfedip, bunları, onunla beraber oku-
saydınız... 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Peki, okumu
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Yargıtay genel bütçe içinde kendi bütçesiy
le yönetilir. Ayrıca 50 milyon civarında, Yargıtay 
yayınları döner sermayesi de vardır. Yargıtay 1986 
yılı cari harcamaları, yatırım harcamaları ve transfer 
harcamalarını karşılamak üzere, bütçe, toplamı 2 
milyar 15 milyon 843 bin lira ile bağlanmıştır. 170 
milyon liralık ödeneğin eğitim ve dinlenme tesisleri
nin inşaatında, 250 milyon liralık ödeneğin de Yar
gıtay personelinin lojman ihtiyacının karşılanmasında 
kullanılması öngörülmüştür. Temenni ederiz ki, bu 
ödeneklerin kısıntıya uğramadan, tamamı, yıl içinde 
sarfedilebilsin, 

Yargıtay hizmet binalarının yaklaşık 60 yıldır hiç 
onarım görmedikleri, birbirine eklenen gayri mun
tazam binalar topluluğu şeklinde oldukları ve hizme
tin görkemiyle bağdaşır düzeyde bulunmadıkları he
pinizin malumudur. Artık, bu tür binalara girildi
ğinde, asansör ve merdivenlerle karşılaşılmayıp, asan
sör ve merdivenleri yanlara yerleştirilmiş geniş bir 
girişle karşılaşmayı yürekten özlüyorum. Türk mi
marisi bu tür bina inşaatına yönelmelidir. Hayal et
tiğimiz bu görkem şöyle dursun, Yargıtay binaları
nın bugünkü yetersizliği hizmeti aksatacak duruma 
gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçede Yar-
gıtaya ayrılan onarım, lojman ve tadil tesisleri ya
pımı ödeneklerinin yıl içinde muntazam şekilde öden
mediği, kesintiye uğratıldığı, bu nedenle yetersiz öde
neklerin ayrıca enflasyon erozyonuna da uğratıldık

ları bizce malumdur. Vergi gelirlerini de, bütçeye 
ulaşması gereken vergi miktarlarını olumsuz yönde 
etkileyen 2,5 trilyon tutarında 77 adet ve Meclis mu
rakabesinden uzak fonlardan arta kalan gelirlerle ve 
iki yıldır büyük açıkla hazırlanan bütçede, enflasyon 
ve israfı bertaraf edici hiçbir önlem alınmadığından, 
sözü edilen harcamaların düzenli bir şekilde yapıla
mayacağı iki yıldır müşahede ettiğimiz uygulamalar
la kesinlik kazanmıştır. Bu haliyle, genel bütçe espri
si içinde hazırlanan Yargıtay bütçesi de gösterme-, 
lik olmaktan öteye gidememiş, grubumuzdan iyi not 
alamamıştır. 

1986 yılı Yargıtay bütçesinin büyük milletimize 
ve Yargıtay camiasına hayırlı olmasını dilerim. 

Sözlerimi bitirirken yüce heyetinizi Milliyetçi De
mokrasi Partisi Meclis Grubu ve şahsım adına saygı 
ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Coşkun Bayram, buyurun. (Alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ana
yasamızın 154 üncü maddesi ile, yüksek mahkemeler 
arasında yer alan ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu 
ile fonksiyonunu icra eden yüksek mahkemenin 1986 
Malî Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde grubumuzun gö
rüşlerini arz etmeye çalışırken, yüce heyetinizi saygı 
ile selamlıyorum. 

Değerli üyeler, geçen yıl yine bütçe tasarısıyla il
gili olarak grup adına yapmış olduğum konuşmamın 
bir yerinde, «İnşallah önümüzdeki yasama yılında 
bu konuda kürsüye çıkacak olan arkadaşlarımın, yıl
lardan beri yapıldığı gibi, hep aynı şeyleri tekrar et
mek zorunda kalmamalarını bütün samimiyetimle te
menni ediyorum, demiştim. Fakat, maalesef, üzüle
rek belirtmek zorundayım ki, Yargıtay cephesinde 
değişen pek fazla bir şey olmadığından, yine aşağı 
yukarı aym hususları tekrar etmek zorunda kalaca
ğımdan, beni bağışlayacağınızı ümit ediyorum. 

Hakikaten, konu, ciddiyetle ve derinlemesine in
celendiğinde, 1920'lerden bu yana, her yıl ileri sürü
len ve kısa sürede çözüm beklediği bilinen birçok 
adalet sorunu karşısında, maalesef, bugüne kadar cid
dî bir adalet politikasının izlenmemiş olduğu rahat
lıkla söylenebilir. 

Değerli milletvekilleri, şu gerçeği artık hepimiz 
kabul etmeliyiz ki, sosyal ve kültürel kalkınma olma
dan, ekonomik kalkınmanın istenilen seviyeye ulaş
ması mümkün değildir. Demokratik bir ülkede sana
yiin, ticaretin, tarımın arzu edilen seviyeye ulaşabil-
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mesi her şeyden önce istikrarlı bir sosyal ortamın bu 
lunması şartına bağlıdır. Demokratik kurum, ve ku
ralılar, vergi adaleti, asayiş ve emniyetin yanında, 
mahkemeler, bu ortamın hıazırianımasınıda en ön plan
da (gelirler. Bunun içindir ki, Anayasamızın 166 net 
maddesi, yakıız: ekonomik kalkınmanın değil, sosyal 
ve kültürel kalkınmanın da plana bağlanmasını ve 
plan çerçevesinde yürütülmesini zorunlu kılmıştır; 
ama maalesef, şu anda ülkemiz, adalet hizmetleri ve 

.adalet mekaınizmasınm işleyişi bakımından hiç de 
arzu edilen düzeyde değildir. Vatandaş, adaletin 
çok geç tecellıi ettiğinden ve mekanizmanın çok pa
halı çalıştığından şikâyet ederken, ne hazindir ki, 
adalet dağıtan hâkim ve savcılarla, savunma mevkii
ni temsil eden avukatlar da kendi durumlarından şi
kâyet etmektedirler. IBu durum, vatandaşlar üzerin
de, dosyaların yeterince incelenmeden karara bağlan
dığı yolunda bir endişe uyandırabilmektedir. İşlin 
esasına bakılırsa, mahkeme kararlarının, yurttaşlar 
arasında güven ye iç rahatlığı yaratabilmesi için, 
kararların gerçekten doğru ve adi olması yetmez; 
ayrıca da, kararların veriliş santiarında bunlara göl
ge düşürebilecek hiçbir eksikliğin bulunmaması ge
rekir. İşte o zaman, «Adaletin kestiği parmak acı
maz» sözü gerçek yerine oturabilir; aksine her dth 
rum ise, adaleti temelinden sarsar. 

Değerli arkadaşlarım, bugün her adiye binasının 
'kapısında, her mahkeme salonunda ve de her avu
katın yazıhanesinde, herkesin sık srtk tekrarladığı bir 
söz bulunmaktadıır: «Adalet mülkün temelidir.» Bu 
söz buralara süs olsun diye yazılmamaktadır; ama 
her nedense, yıllarca, bu söze, bakılması gereken göz
le bakılmadığı gibi, «mülk» kelimesi de, apartman 
dairesi, bağ, bahçe ve tarla olarak anlaşılmıştır. Bu 
anlayışın bugüne kadar devam etmesi, hükümet prog
ramlarındaki -ve beş yıllık planlardaki ike ve poli
tikaları gerçekleştirmek mevkiinde olanların, bunları 
bir yana bırakarak, gardiyan ve zabıt kâtibi tayin-
lariyle uğraşmaları yüzünden, bugün acı; fakat ger
çek, o temelin sarsılması, çatlaması gündeme gel
miştir. 

Hâkim ve savcı kadrolanndaki boşalmalar tehli
ke boyutlarına varmıştır. 6 881 kadrodan 2 binden 
fazlası münhaldir. Askerî Yargıtay ve sıkıyönetim 
mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılar da 
nazarı dikkate alınarak bir değerlendirme yapılırsa, 
geçen yıla nazaran açık 540 daha fazlalaşmıştır. Hal
buki Sayın Adalet Balkanlımız, geçen yâ bütçe dola
yısıyla yaptığı konuşmada, 241 ve 243 sayılı karar-
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namelerin sağladığı imkânlar nedenliyle, açığın git
tikçe .azalacağını beyan etmişti.: Demek ki, mesele, 
bu kararnamelerin halledebileceği boyutların çok 
ilerisinde imiş. Zaten tatbikatta hep böyle olmuş, 
yıllar boyu süregelen teşhis hatası ve ihmaller yü
zünden, mesleklerin en onurluları arasında yer alan 
hâkimlik, itibarım kaybetme tehlikesi içine düşmüş
tür. 

Toplumların adaletli bir düzeye ulaşabilmesi, 
yürürlükteki hukukun arzulanan düzeyde gelişmesi
nin yanı sıra, hâkimlerin kararlarındaki isabete bağ
lıdır. En mükemmel bir yasa, kötü 'bir uygulayıcı 
yüzünden büyük yıkıntılara neden olur. Adalet yo
luyla, hâkim eliyle yapılan 'haksızlık ise, diğer kamu 
görevlleriniin işlediği haksızlıklardan daha korkunç 
ve açtığı yara da daha derindirs 

Bir 'defa artık şu gerçek iyi anlaşıilmalıdır ki, hak
ların ve özgürlüklerin güvencesi oHah yargı hizmeti, 
özelliği olan bir hizmettir ve hâkim de, sadece bir 
memur değildir. Hukuku gerçek kılmak, adaleti 
gerçekleştirmek için yılmadan, usanmadan çaba gös
terecek, bilgili, ahlaklı, yasalara ve vicdanına bağlı, 
erdemli hâkimler, zor ve uzun bir sürede mesleki ol
gunluğa kavuşabilmektedir. Onun için, yaratılması 
son derece zahmetli olan bu değerlerin yetiştirilmesi, 
korunması, elde tutulması için, devletimizin de hiç
bir fedakârlıktan cekinmemesi gerekir, özellikle, hâ
kimini, arzulanan düzeyde yetiştiremeyen; ona, ada
leti gerçekleştirmesini sağlayacak olanakları yarat
mayan, gerekli çalışma ortamım hazırlamayan ve 
önündeki engelleri kaldırmayan devletin,, adalet hiz
metlerinden şikâyete asla hakkı yoktur. 

Bugüne kadar hâkimıllik mesleğine kaynak sağla
yacak ve mesleğe yönelmeyi özendirecek bir sistem 
kurulamamış olması karşısında, gün geçtikçe büyü
yen hâkim açığının kapatılabilmesi için, dün Danıştay 

. bütçesi üzerinde şahsım adına yaptığım konuşmada 
da belirttiğim, gibi, geçici bir süre için de olsa, 'hiz
met süresini 65 yaş ile sınırlayan Anayasanın 140 
inci maddesinin, birtakım şartlara bağlı olarak de
ğiştirilmesi bile düşünülmelidir. 

Gelelim, yargı doruğunda büyük /huzursuzluklara 
neden olan, üzerinde çok tartışmalar yapılan 241 ve 
243 >sayilı kararnamelere... Anayasanın 140 mcı mad
desinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak düzenlenmiş 
bulunan bu kararnameler, adalet dünyamızda daha 
yakın zamanlara kadar egemen olan «Hâkimlerin 
rütbesi yok, cübbesi var» özdeyişinin anlamlı ruhunu 
zedelemiştir. Cübbenin yerini rütbe almış, yani bir 
bakıma hâkimler rütlbelendirilmiştıir. 
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Bu kanun hülanündeki kararnamelerle, ister iste
mez, uygulamada, yargıya ilişkin bir derecelendirme, 
yargıya etkinlik, kazandırmada bir değerlendirme dü
zeni oluşacağına göre, yürütme karşısında yargının, 
artık eskisi gibi bağımsız ve güvenceli bulunduğunu 
söylemek mümkün değildir. Yürütmeye böyle bir 
yetki tanınması durumunda, bu sınırların zorlanma
yacağı, aşılmayacağı ve yasal kalıplarına uyduru
larak, günün iktidarlarının istekleri doğrultusunda, 
tümden, yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatının 
çiğnenmeyeceğini kim garanti edebilir? Zira, yürütme, 
kalıcı olmasına karşın, yürütmeyi ellerinde bulun
duranların geçici olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Bu konu üzerinde, geçen yılki bütçe müzakerele
ri sırasında, 'her üç 'grup sözcüsü de uzun uzun du
rarak, bu kararnamelerin bir an önce yüce Meclise 
sevk edilerek, gerekli düzeltmelerin yapılmasının şart 
olduğunu vurguladılar ve yanılmıyorsam, eleştiri
lere cevap veren sayın bakanımız, kararnamelerin bir 
an önce Meclise sevk edileceğini ve varsa aksaklık
ların düzeltilebileceğini bu kürsüden ifade etmişlerdi. 
Aradan tam 'bir yıl geçti, Anayasanın 91 inci mad
desine rağmen, kararnamelerden hâlâ bir ses yok. 

Yargı için büyük bir talihsizlik olan bu ve buna 
benzer duyarsızlık ve vurdumduymazlık anlayışının 
göstergesi olan davranışlar yüzünden, artık, gazete 
ilanlarıyla hâkim aranmaya başlanılmış, Yargıtaydaki 
Üye seçimlerinde, tarihinde görülmemiş sayıda tur
lar dönmeye başlamıştır. 

©eğerli üyeler, bugünkü •mevcut düzenlemeye gö
re, yargı bağımsızlığı ve hâkim güvencesinin gerçek 
anlamda var olduğunu söylemek, maalesef çok güç
tür. 12 Eylül öncesinin hepimize büyük ıstırap veren 
olayları, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ala
lımda tartışma konusu olabilecek anayasal değişik
liklere neden olmuştur. Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun oluşması ve çalışması, yargı ve yargıç 
için gerekli bağımsızlığı ve güvenceyi sağlamak ko
nusunda 'huzur vermekten uzaktır. 

TSiyasî bir şahıs olan adalet bakanı, bu kurulun 
başkanı.. Bugün için sayın bakanımız, yarın bir baş
kası... Memur statüsündeki, bakanlık müsteşarı, ku
rulun .üyesidir. Kurulun diğer üyeleri, yüklü yargısal 
^görevleriyle .birlikte, ek iş olarak bu görevi yürüt
mektedir. 

Kurul, müstakil bir teşkilata, sekreteryaya ve per
sonele sahip değildir. Atama kararnameleri, bakan
lık bünyesinde özlük işlerinee hazırlanmakta, gün-
-Jerce Başbakanlıkta incelemeye tabi tutulmakta, bu 

aşamada, maalesef, gerçekten kaygı verici söylen
tiler ortaya atılmaktadır. Bu yapısıyla kurulun ileri
de çok önemli sorunlar yaratacağını şimdiden belir
tiyoruz. Ayrıca, kurul kararlarının, yargı denetimi
nin -dışında bırakılması, adalet dağıtmakla görevli 
kişilere karşı, adaletle bağdaşmayan ağır bir sonuç
tur. 

Önümüzdeki yakın günlerde, Yargıtayda boş bu
lunan 24 üyelik için seçim yapılacak. Daha şimdiden, 
(A)'nın seçilmesi garanti, (B^nin seçilmesi mümkün-
değil gibi, adalet adına insanı titretecek söylentiler 
dolaşmaya başladı bile. Ben bunu kimseyi suçlamak 
için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın bu söylentiler, 
kurulan teşekkül tarzından dolayı, kendiliğinden oluş- . 
makta ve maalesef, bir ölçüde, icranın yargıya ma
nevî baskısı mahiyetindedir. 

Yine icranın yargıya müdahalesi mahiyetinde 
olan başka bir konu da, hâkim ve savcılar için yapı
lan güvenlik soruşturmalarıdır. Anayasanın 144 ün
cü maddesinde, hâkim ve savcılar için gerekli dene
ttim ve kovuşturmanın, araştırmanın hangi makam 
tarafından yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Bu ma
kam, Yüksek Teftiş Kuruludur; ama bakınız tatbi
katta ne oluyor: (A) ilinde üç beş gün önce idam ce
zası kararına imza koyan bir ağır ceza mahkemesi 
başkanının, (B) iline tayini çıktığında, hakkında mahi
yeti henüz bilinmeyen, güvenlik soruşturması yapı
lıyor. Olmaz böyle şey... O ağır ceza reisinin güven
lik sorutturması negatif yönde çıkarsa, imza koy
duğu idam kararı etkisiz mi kalacaktır? Bu uygulama, 
yargı mensupları arasında büyük huzursuzluk ve te
dirginlik yaratmaktadır. Hâkimler ve Savcılar, staja 
kabul edilirken, haklarında gerekli inceleme en ince 
teferruatına kadar yapılsın; ama bir kimseye hâkim 
veya savcı niteliğini verdikten sonra, artık bu konu, 
Anayasanın belirlediği organ tarafından yürütülsün. 

Şimdi de yargı camiasında son derece huzursuz
luğa, karmaşaya ve üzüntüye neden olan ve bu hü
kümet (tarafından ortaya konulan, Anayasaya aykırı 
başka bir uygulamadan söz etmek istiyorum. 

Anayasanın 138 inci maddesinin ikinci bendinde, 
«Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisi
nin kullanılmasında mahkemelere ve. hâkimlere emir 
ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve 
telkinde bulunamaz» denilmektedir. Buna rağmen 
- sebebi toazce pek anlaşılamamıştır, zarmediyorum sa
yın bakanımız açıklarlar - bakanlık, hâkim ve «um-
'huriyet savaiarıırca Adlî Tıp Kurumundan nasıl ve 
hangi hallerde görüş alınacağına dair 15.3.1985 ta-
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rih ve 15 - 56 sayılı ıbir genelge yayımlamıştır. Bu ge
nelgeyi de Anayasada sadece «Mahkeme» ibaresi 
geçtiği için cumhuriyet savcılıklarına göndermiş; an
cak, genelgenin sonunda belirtilen hususları mahkeme
lere de duyurulmaısını rica etmiştir, yani, dolaylı ola
rak mahkemelerin de vazifesine müdahale etmiştir. 
Her vesile ile hukukun üstünlüğünü savunduğumuz 
bir hukuk devletinde böyle şey olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da, üzerinde yıllarca 
konuşulan, tartışılan istinaf mahkemelerinin duru
mundan bahsetmek istiyorum. Bugün ülkemizde Yar
gıtayın, sürekli biçimde, bir derece mahkemesi gibi 
çalıştığı; oysa, görevinin, hukuk yaratmak ve yurt 
düzeyinde içtihat birliği sağlamak olduğu bütün hu
kukçuların ortak 'görüşüdür. Çünkü, Yargıtay, hukuk 
sorunlarını çözümler; olgu sorunları, onun yetkisi dı
şındadır. Bu genel ilke nedeniyledir ki, mahkeme ka
rarlarının, yüksek bir mahkeme tarafından denetlen
mesi sorunu, bugün artık her ülkede bir yargıtayın 
varlığı ile çözümlenmiş bulunmaktadır. Ne var ki, 
artık, sadece yargıtayın varlığı kâfi gelmemektedir. 

Temyiz aşamasından önce, davanın, hem maddî 
ve hem de hukukî açıdan doğru olup olmadığını ir
deleyen bir yasal yol aşamasına daha gerek vardır; 
çünkü, adlî yanılgı yalnız hukukî tanımda ve uygula
mada değil, maddî olguların .tespitinde de ortaya çı
kabilecektir. Üstelik, maddî olgulardaki yanılgı, hu
kukî yanılgıya neden olacağı için, daha da tehlikeli 
bir durum yaratacaktır. O halde, verilen hükmü, hu
kuk ve kurallar açışından inceleme öncesinde ve işin 
başında bu tehlikeyi önlemek zorunluğu vardır, işte, 
üst mahkemeleri yaratan gerçek, budur. 

Değerli üyeler, biraz da savunma hizmetlerinden 
bahsetmek istiyorum. Ülkemizde, adaletten çok, ada
letsizlikten söz edilmesinde, savunmanın yerinin ve 
yetkisinin, hizmetin gerektirdiği oranda düzenlenme
miş olmasının payı büyüktür. Hukuk ve ceza alanın
da, savunmanın yeri ve yetkileri bakımından, yasalar
da büyük boşluklar bulunmaktadır. Adaletsizliğin 
önlenmesinde en etkin çare, savunma görevinin 
eksiksiz yapılabihnesindedir. 

'Bütçe ödenekleri bakımından şunları söylemek is
terim: Adalet o kadar yüce ve evrensel bir kavram
dır ki, bir devlet politikası olmak zorundadır; hü
kümetten hükümete değişmemesi gerekir. 

Yargıtay bütçesinıin Yargıtaya ve memleketimize 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, hazırlayanlara teşek
kür eder, yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
ıBuyurun Sayın Lutfullah Kayalar. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — İçtüzüğün 46 ncı 

maddesine uygun mu komisyonun durumu Sayın 
Başkan? 

ANAP GROBU ADINA LUTFULLAH KAYA
LAR (Yozgat) — Sayın Başkan, yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Yargıtay bütçesi hakkında objektif esas
lar içerisinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşleri
ni belirtmek üzere huzurunuzdayım; bu vesile ile yü
ce heyeti saygı ile selamlarım. 

«Adalet mülkün temelidir» sözünün, millî sınır
ları da taşan bir anlam kazandığı çağımızda, insan
ca yaşama, kalkınma ve yükselmenin şartı olan bu 
ilkeye saygı ve bağlılıkta kusur edecek devletlerin ve 
milletlerin hüsrana uğraması mukadderdir. O itibar
la, her meslekte rehber olan bu ilkeyi, adıyla, sanıy
la toplum hayatına hizmet olarak takdim mevkiin
deki adalet mekanizmasının sayın mensuplarına düşen 
manevî sorumluluk da ağırdır. Bunu millet adına di
le getirmeyi görev sayıyorum. Hemen arz edeyim ki, 
bu ulvî mesleğin saygıdeğer mensuplarının büyük ço
ğunluğu, pek çok imkânsızlığa rağmen, sorumluluk
larını müdrik olarak, feragat ve fedakârlıkla, üzer
lerine düşeni yapmanın çabası içerisindedirler. 

'Büyük milletimizin kadirşinaslık duygusu, yüksek 
huzurlarınızda, dürüstlük, ciddiyet ve feragatla çalı
şan meslek mensuplarına şükran arzına beni zorla
maktadır. 

$öz hukuka gelmişken samimî bir görüşümü arz 
etmeden geçemeyeceğim. Hukuka saygı ve bağlılık yö
nünden dünyanın en eski tarihine sahip Türkiyemiz, 
öğreneceğinden çok Öğretme mevkiindedir. Hukuk ala-
ımndaki her ileri adımı ciddiyetle izlemek kararında
yız; lakin hukuku maksat için kullanarak, hukuk diye 
diye; millî varlık ve bütünlüğümüze kastetmek iste
yenlerin karşısında, her şey vatan ve millet için gö
rüşü ile vaziyet alırız. 

Adalet, az külfet ve masrafla, kolay, çabuk, ka
nuna, hukuka ve maddî meseleye uygun ve isabetli 
şekilde yerine getirilmelidir. Bu unsurlar ve bunları 
etkileyen nedenler üzerinde kısaca durmak isterim. 

Türkiye, dünyada nüfus artış oranı bakımından 
önde gelen milletler arasındadır. Nüfusumuz son is
tatistiklere göre 51 milyona ulaşmış bulunmaktadır. 
Köylerden şehirlere akın, ekonomik gelişme, sermaye 
ve işçi hareketleri, zaman zaman baş gösteren buh
ranlar, toplumdaki dalgalanmalar gibi sebepler, fert
ler ve fentle toplum arasındaki sürtüşmeleri çoğalt-
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maktadır. Saydığımız "bütün bu haller, davaların ve bin-
nefiice mahkeme İşlerinin çoğalmasında başlıca etken
ler olduğu halde, adlî teşkilat, davaların artışı ora
nımda genişletilmiş, hâkimlerin adedi çoğaltılmış de
ğildir. Her gün biraz daha çoğalan davaları karşıla
yabilmek için gündemine otuz kırk dosya koymak 
zorunluğunda bulunan mahkemelerimiz çoğunluğu 
teşkil eder. 

tik mahkemelerde olduğu gibi, Yargıtayda da dava 
adedi yıldan yıla bir çığ gibi çoğalmaktadır. Yar
gıtay bir yıl içerisinde 250'ye yakın davayı sonuç
landırmak için insanüstü bir gayretle çalışmaktadır. 
Yalnız bu durumun, vatandaşlar üzerinde, dosyaların 
yeterince incelenmeden karara 'bağlandığı yolunda bir 
kamı uyandırabileceği endişesini taşımaktayız. Böyle 
bir kanının yaygınlaşması ise, bu yüce müesseseyi 
temelinden sarsacaktır inancındayız. 

Dünyanın hiçbir medenî devletinde, ibu kadar çok 
davaya bakmak zorunda bırakılan, bu kadar çok daire
li ve esas görevinden saptırılmış bir yargıtay bulun
duğunu zannetmiyoruz. 

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve 
hükümlerin son inceleme mercii ve bir içtihat mahke
mesidir. Vazifesi, kanun hükümlerinin, kanunun met
nine, esprisine ve huikuk kurallarına uygun olarak 
bütün Türk mahkemelerince aynı şekilde tatbikini 
sağlamak, içtihat binliğini temin etmektir. 

Çağdaş ülkelerde yargıtayia ilk mahkemeler ara
sında, davayı ilk mahkemenin incelediği gibi ince
lemek, doğru ise onamak, yanlışsa, doğru kararı ken
disi vermek üzere kurulmuş istinaf mahkemeleri var
dır. Cumhuriyetin ilk yıllarıma kadar bizde de istinaf 
mahkemeleri mevcuttu. 

Yargıtaya yeni daireler eklemekte, üye kadrosunu 
genişletmekle, işlerin düzene gireceğimi sanmıyoruz. 
Bugün Türkiye'de birinci sınıfa ayrılmış yetendkl'i 
hâkim ve savcılar çoğalmıştır. 
; Bütçe mülahazaları, vatandaşları hukukî temıimat-

Jtan yoksun ibııralkımıak içki yeter sebep değildir. Bil
hassa, mahkemelerimizin tek haklimi oluşları, dava
ları Ik mahkeme gilbi ©lıe alıp inceleyecek üst mah
kemelilerin vücudunu zorunlu kılmaktadır. Konu bîr 
.anı evvel elle alınıp işlenerek, ihtiyaçlarımıza uygun 
istinaf malhkemeleninin kuırulimasındakıi fayda ve za
ruret gün gibi aşikârdır. Bu sebeple, hükümetçe bu 
konudaki çalışmanın son safhasına getirilerek, kanu
nun çıkmasını grup ollarak arzu ediyoruz. 

Saym milletvekilleri, adalet cihazında vatandaşın 
ıhalklı şikâyetlerine yol açan aksaklıklarım varlığını 
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inkâra sebep yoktur; ama şikâyetin nedenlerimi iç
tenlikle ele alır, orttoaya koyarsak, köklü tarihin sa
hibi büyük milletimiz ve onu temailen yetki kuffia-
nıamkır, gerekl'i tedbirleni bulup, takanlarını hazırla-
ımak suretiyle, şikâyetleri asgarîye dndireceklerdir; 
buna 'inanıyoruz. 

Kuşkusuz, yargı hizmeti de bir kamu hizmeti, hâ
kim de Ibiır kamu göreviisidiır; anoalk, hakların ve 
hürriyetlerin güvencesıi olian yargı hizmeti lalettayin 
bir idarî hizmet ve hâkim de sadece bir memur de
ğildir. Uygarlıkta (ilerlemiş bütün ülkelerde hâkim
lere memurlardan ayrı statü u'yguilianımıasınm ve bu 
tfikeniin Anayasamızın 140 inci maddesıinde yer al-
ımasının nedeni Ibudur. Yüzyıllarca denenmiş olıan bu 
esası degiştinmek ya da tartışma konusu yapmak, 
toplumun yararına olmaz. 

Hâkimlik mesleği kutsal bir uğraştır. Hâkimlik, 
insanlığın en güzel işidir ve bundan ötürü de sosyal 
görevler içinde çok liıyıiıiklerin ve erdemllerıin bir ara
ya gelmesıini zorunılıu kıllar. Bir (insanın yaşamı, hür
riyeti, malı üzerinde son sözü söyleyebilecek güçte 
a'jmiik ve bu güçlü nüfuza rağmen, insanlık zaaf ve 
ıtuitkuliarmın üstünde Ikaılımayı başaırmıak, işte bunca 
'ağır bir sorumluluğu gerektiren bu mesCeğin en ibü-
yük özeHiiığidıir ve 'belki de ebedî sıiıhdr ve cazibesi, 
zevki ve kutsallığı da buradadır. 

Bugün adalet teşkilatındaki 'büyük boşluğa nağ
men, 'bu mesleğe karşı isteksizlik, kanımızca, mesle
ğin cazibesinin aza'ltıılımasından kaynaklanmaktadır. 
'Hâkimlik mesleğinin özelliği ve her şeyden önce di
ğer kamu görevlilerinden farklı olan yapısı göz önü
ne alınıp, maddî ve moral imkânları yönünden daha 
çeikioi ve özlenıir hale getini'llmesi' gerektiğin© İnanmak
ta olup, bu husu'Stakıi çalışımıaları yürekten destek
lemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; (bugünkü yön
temle iyi hâkim' yetiştirildiğini ileni sürmek, gerçekle 
bağdaştıırıı1Jam'ayacak Ibir iyimserlikten öteye gidemez. 
Billıinen ve uygulanan biçimiyle 'bir veya liki yıllık 
ıstaj süresinin, 'antik, hâkim ve cumhuriyet savcısı ye-
(tiştirmek için yeterli bulunmadığı anlaşılmıştır. Hu-
•kuk blimi, gerçek ve tüzelkişiler arasındaki sorun
lara yöneldiği için, uygulama yanı ağır basamaktadır. 
Sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişme ve değişme 
hızından kaynaklanan sorunlara çözüm getirebilmek, 
bir hâkimin teorik yetişmesinin yanı sıra, praıtik alan
da da yetiştirilmesi ve 'btir yandan da meslek İçi 
eiğiıtime önem verilmesi kaçınılmaz duruma geftmiş-
tir. öyleyse, staja 'başlarken yapılacak 'bir seçmenlin 
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ve sınavını zorunlu dlduğunu kabul etmekle beraber, 
staj şekil ve süresinin, aıhşıllimı®, biçimden kıuırtarıl'a-
ralk, örnekten başka üfilkeHterıde çok yıffiiar önce ku-
ruıimuş özel eğitim merkezlerinde sürdürüllmesd ve 
çağın geçeklerini çeşiüli bilim dalarını kapsayan uy-
guliamah bir eğitimden sonra, hâkim akbtlmıe. haık-
kııniın verilmesi gerekir. Bu sebeple Hâfciım ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevileni Oak-
kımdalki 3221 sayılli Yasayı 'bu konuda çdk olumlu 
'bir atılım olanak değerlendiriyor ve eğitim mıarkezi-
nıin 'bir an önoe faaliyete geçmesini, hâkümılük mes
leğinin geleceği 'bakımından, Anavatan Partisi Gru
bu 'olarak son derece 'yararlı görüyoriuz. 

Sayın mMetvek'iılileri, yuıtt düzeyinde, adalet per
soneli dçin lojman yapımı ve Ibina satın alınması ko
nusunda Adalet Bakanlığının yürütmekte okluğunu 
bldiiğiımıiz çalışmaları sevindiricidir. Sonuca daha 
kapsamlı ve-hızlı ıbiçimıde varılabilmesi için, bu ça-
balîarın aritırılarak, kısa bir zamanda bina sorunu
nun çözümlenmesini Anavatan Partisi Grubu olarak 
beklemekteyiz. 

Ülkemizin 'birçolk ıll ve ilçelerinde adalet binaları 
ydtersiz ve hizmetin saygınlığı 'ille bağdaşmayacak 
durumdadır. Hâkimlerimiz derme çatma binalar için
de, havadan, ışıktan ydkisun Ihiır halde, 'ilkel araç ve 
gereçlerle çalışmak zorunda birakılimışilardır. Bu ka
dar 'önemli ve kutsal! bir görevi yapan kişilerin böyle -
isine li'hmal edimliş otaıiafliarı çok üzüntü veriaidir, 

Çağdaş uygardık düzeyime erişmiş 'bütün ülkeler
de, mahkemeler 'için adallöt sarayları yapılmaktadır. 
Bir ülkede bu ısorun, hastane sorunu kadar önemli
dir. Beldenin adalet sarayı o belide halkının en çok 
gurur duyduğu bir anıttır. Bu 'binalara girenler, bir 
İbadet yerine girmiş gibi saygı duyarlar. Bu meyanda, 
Yargibayıımızın daha İyi ve ıralhalt çalışabileceği modern 
binalara kavuşmasını temenni ölmekteyiz. 

Sayın ırraiîletvekileri, hükümetirrııizin çıkarmış ol
duğu 241 ve 243.sayılı kanun kuvvetinde kararname
ler dolayısıyla, hâkim maaşlarında önemli sayılacak 
oranda artış sağlanmıştır. Buna rağmen, bazı huzur
suzlukların olduğu hissedilmektedir. Hükümetimizin 
bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, adalet kavramı, bir millet 
ve devlet düzeninde daima birinci planda üzerinde 
durulan bir konu olmuştur. Demokratik düzen, ruh 
ve zihniyet meselesidir. Rejimin kaynağı, anayasa 
egemenliği ve hukuk devleti ilkesidir. Anavatan Par
tisi, Türk milletinin ihtiyaçlarına en uygun rejim ola

rak demokratik rejimi; benimsemiştir. Bu.rejime müsr 
tenit hukuk devleti kavramı içinde Yüce Türk Ulu
sunun bütün güçlüklerinin çözüme ulaşacağı kanaati 
içindedir. Mevcut hukukî siyasî, ekonomik ve kültü
rel düzenin aksayan taraflarının tadil ve ıslahı ile, 
hak ve adaletin gerçekleşeceğin© inanıyoruz. Toplum 
düzeninin, bozuk düzen avazeleriyie değiştirilmesini 
amaçlayan karıştırıcı ve bölücü görüşlerin karşısında 
olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. 

Bu düşüncelerle, Yargıtay bütçemizin, adalet ca
miasına ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepini
ze saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 
Şahsı adına, lehinde söz isteyen: Sayın Artukars- ' 

lan?.. Yoklar. 
Sayın ismail Saruhan?.. Yoklar. 
Sayın Kadir Demir?.. 
Sayın Demir söz istememektedir. 
Sayın tsmail Üğdül?.. Yoklar. 
Aleyhinde : Sayın Mustafa Çelebi?.. Buradalar. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, İçtü

züğün 46 ncı maddesini tetkik ettiniz mi? Görüşme
ler İçtüzüğe aykırı olarak sürdürülmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı Sayın 
Kadir Demir'in bu bütçe için özel olarak sözcü se
çildiğini belirten belgeyi göndermişlerdir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Belge nereden alın
mıştır? 

BAŞKAN — Belgeyi komisyon başkanı gönder
miş efendim. 

Buyurun Sayın Çelebi, konuşma süreniz 10 daki
kadır efendim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ben kısaca, adalet teşkilatından 
ve Yargıtayın ihtiyaçlarından özetlemeler sunacağım. 
İnsanların en büyük ihtiyacı adalettir. Bir devletin en 
büyük görevi de, iyi bir adalet düzeni kurmak ve bu 
düzeni titizlikle korumaktır. Ekonomik düzeni bozuk 
olan bir devlet sarsılır; fakat adalet düzeni bozulan 
bir devlet yıkılmaya mahkûmdur. 

Yargıtay, iş çokluğunun ağırlığı altında ezilmek
tedir. İş çokluğunun nedeni, kanunların çokluğu, bir
birine zıt hükümler taşımaları, taşra teşkilatının ye
tersiz ve kadroların boş olması, boş kadrolara yetki 
Verilmek suretiyle davalara bakan hâkimlerin işleri* 
nin çokluğu, verilen hükümlerin kanunlara uygun 
olmamasının nedeni olarak gösterilebilir. 

Yürürlükte bulunan Tapulama ve Kadastro Ka
nununu uygulayan teşkilat, ihtiyaca cevap verecek ye-
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terlikte değildir. Gayrimenkul davalarının artmasına, 
vatandaşlar arasında husumet doğmasına ve cinayet
ler işlenmesine rağmen, nedense hükümetler, bu ke
sime gereken ehemmiyeti vermemektedir. Arazi ve 
mera davalarının bir türlü sonu gelmemektedir. 

Yargıtayda işlerin aksamaması için, 30 seneyi dol
duran Yargıtay hâkimlerine emekli ikramiyeleri veril
meli, ondan sonra yine görevlerine devam etmeleri 
sağlanmalıdır. 

tstinaf mahkemelerinin kurulması, Yargıtayda bir 
rahatlama yaratacaktır. Boş olan kadrolara atama 
yapıldıkça işlerin daha iyiye gideceği sanılmaktadır. 

Yargıtayın demirbaş, kırtasiye ödenekleri yetersiz
dir. Kütüphanesi elverişsizdir; lojman ihtiyaçları ki
fayetsizdir. Yargıtay Başkan ve üyelerine, Ankara'da 
evleri olup olmadığı sorulmadan, lojman tahsis edil
miştir. Bunlardan bazılarının evi olduğu anlaşılmak
tadır. Gönül isterdi ki, Ankara'da evi olan hâkimler 
lojman talebinde bulunmasınlar. Lojman yönetmeli
ğinin bu yönde değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Doğu illerimizde hâkim boşluğunun başta gelen ne
deni, lojman yokluğudur. 

Usul hukukunda sık sık değişiklik yapılması ye
rine, Usul Kanununun tümüyle yeniden ele alınması 
ve düzenlenmesi, mahkemelerdeki işlerin süratlenme
sine yardımcı olacaktır. Son değişiklikle, temyiz sü
resinin devlet kuruluşları için bir ay, şahıslar için on-
beş gün olarak kabul edilmesi, kargaşaya sebebiyet 
vermekte ve eşitliği bozmaktadır. 

Yargıtayda boşalan üyeliklere zamanında atama 
yapılmaması şikâyet konusu olmaktadır. Bu hal, Yar
gıtayın işlerinin gecikmesine sebep olmaktadır. 

Uygulamada eşitliği bozan, yüksek mahkemeler 
arasındaki fark gözeten 241 ve 243 sayılı kanun kuv
vetindeki kararnamelerin, Yargıtay hâkimleri arasın
da ikilik yarattığı ve münakaşa konusu olmaya devam 
ettiği duyulmakta ve görülmektedir. Problem, kararna
medeki miktarın azlığı değil, hak ve eşitliğin bozul-
masındandır. 

Türkiyemizde yüksek mahkeme adedi çoktur. Bu 
mahkemeler, bir başkanın başkanlığı altında tek bir 
yüksek mahkeme adıyla birleşmedikçe, menfaat ay
rılıkları, görüş ayrılıkları, sen ben davaları sürüp gi
decektir. Danıştayın, Anayasa Mahkemesinin, Yar
gıtayın, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi adı 
altında birleşmesi sorunu çözecektir. Bütün dünya 
milletlerinde tek bir yüksek mahkeme vardır. Ana
yasa değişikliği yapılarak buna çare getirilmelidir. 
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Hâkimlerimiz, ücret konusunu ikinci planda gör
mektedirler. Onların, baş plana alınmasını istedikleri, 
hâkimlik güvencesidir. Adalet Bakanının, kuruldan 
izin almaksızın, hâkimler üzerinde bazı tasarruflar
da bulunması, atama kararnamelerinin Başbakanlığa 
gönderilerek, uzun süre güvenlik soruşturması yapıl
ması sakıncalı görülmektedir. İşlerin uzamasına se
bep olan güvenlik soruşturmasını yapan muhtar, 
polis, jandarma ve bekçinin hazırladığı gizli rapor
lar, genellikle, doğruyu yansıtmaktan çok uzaktır. 

Bu yola başvurulacak yerde, bilgisayarla çalışan 
Bakanlık Adlî Sicil Bürosuna başvurulması daha kes
tirme bir yol olacaktır. 

Adlî sicilde uygulanan süratten dolayı, sayın ba
kana teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

Hâkimler Kurulu üyeliği ek görev olarak değil, 
devamlı olarak yapılmalıdır. En azından, bu devam
lılık, kurul üyeleri arasında münavebe ile sağlanma
lıdır. Kurul üyesi hâkimlerin çalışacakları, hatta otu
racakları bir odaları yoktur. Atama kararnamelerinin 
taslağı Adalet Bakanlığınca hazırlanmaktadır. Hafta
da iki kere toplanan kurul üyeleri bu taslağın sicil
lere uygun olup olmadıklarını tespit etmek için ye
terli zamana sahip değillerdir. Bu taslağın, kurul 
üyeleriyle, bakanlıktan teşekkül edecek bir komisyon 
tarafından yapılması uygun olacaktır. 

Mevcut, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Yasası, kuvvetlerin ayrılığı prensibini ihlal etmekte
dir; demokratik devlet anlamıyla bağdaşmamaktadır. 
Bu yasanın uygun bir ortamda değiştirileceğine ina
nıyoruz. Bazı memleketlerde, hâkimler kurulu başka
nı, tarafsız cumhurbaşkanıdır. Bizde de bu sistemi 
benimsemek veya hiç olmazsa, Cumhurbaşkanı ta
rafından seçilen tarafsız Adalet Bakanına, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığını tevdi etmek, 
Anayasamızın kuvvetler ayrılığı prensibine daha uy
gun düşecektir. 

Mahkemelerin iyi çalışabilmeleri için, memleketi
mizde adlî polis teşkilatı kurulması çok yararlı ola
caktır. Adlî polis, görevi bakımından, bulunduğu ye
rin cumhuriyet savcısına bağlı olmalıdır. 

Cumhuriyet savcıları arasında da bağlantı kopuk
tur. İlçe savcıları il savcılarına, il savcıları da Cum
huriyet Başsavcısına bağlı olmalıdırlar. Savcılar ara
sındaki hiyerarşi, görevi hızlandıracak, savcıların 
öfik'inılliğinıi artıracalk, suçjluılarun yalkaJaımmıaısını 'kolay
laştıracak ve mahkemelerin işlerine sürat getirecek, 
işlerin azalmasına yardımcı olacaktır. 
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Yargıtay bütçesinin, devletimize, milletimize, Yar
gıtay mensuplarına hayırlı olmasını diler, Sayın Baş
kan ve milletvekillerini saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu bütçe üzerinde söz isteyen, Sayın Reşit Ülker?.. 

Yoklar. 
Sayın Hasan Altay?.. Yoklar. 
Sayın Türkân Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Yılmaz Hastürk?.. Yoklar. 
Yargıtay 1986 Malî Yılı Bütçesi ile 1984 yılı Ke-

sinhesabı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
1986 yılı Yargıtay Bütçesinin bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/ . 

Pro. 
kodu 

101 

Yargıtay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi 

CETVELİ 

Açıklama Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

866 180 000 

Gelir 
Türü 

111 

Açıklama 

Yargı hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... ' Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

1 105 820 000 

43 843 000 
900 Hizmet programlarına da-

> ğıtılamayan transferler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yargıtayın 1986 yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2 015 843 000 

2 . • 

hesabı. 
Yargıtay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesin-

BAŞKAN — 1984 yılı kesinhesabınm bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 Genel.yönettim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yargı hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

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

ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

597 022 000 581 983 320 15 038 680 

714 530 192 691 218 262 23 311 930 

42 664 000 42 610 389 53 611 

1 354 216 192 1 315 811 971 38 404 221 

Yargıtay 1984 yılı kesinhesabının bölümleri ka
bul edilmiştir. 

Yargıtayın bütçesi ve kesinhesabı milletimize ha
yırlı ve uğurlu olsun.( Alkışlar). 

Bugünkü program tamamlanmış bulunduğundan, 
yarınki programda yer alan bütçeleri görüşmek ve 
15 Aralık 1985 Pazar günü saat 10'da toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.05 

}>9<i 

— 503 — 




