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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarılan ile 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasanlanmn 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, . . . . . . 

1994 Malî Yılı bütçeleriyle, 1992 Malî Yılı kesinhesapları kabul edildi. 

14 Aralık 1993 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.09'da son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

ilhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Işılay Saygın (İzmir) 

O —; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/628, İ/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları; 393, 392, 397, 382) (1) 

A) ADALET BAKANLIĞI 
1.—Adalet Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2.—Adalet Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruuşlar Bütçe Kanunu 

Taşanları ile 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Taşanları üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Programa göre, Adalet Bakanlığı 1994 Malî Yılı bütçesiyle 1992 yılı kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarım 

sırasıyla okuyorum: 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sinop Milletvekili Sadık Keseroğlu, Adana Milletvekili Ali 

Yalçın Öğütcan; Refah Partisi Grubu adına Van Milletvekili Fethullah Erbaş, Erzurum Milletvekili 
Lütfü Esengün; Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya, Aydın Mil
letvekili Yüksel Yalova; SHP Grubu adına Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz; CHP Grubu 
adına Hatay Milletvekili Fuat Çay. 

Şahısları adına; lehinde, Elazığ Milletvekili Tuncay Şekercioğlu; aleyhinde, Tokat Milletveki
li İbrahim Kumaş. 

İlk söz sahibi Sayın Sadık Keseroğlu, buyurun efendim. 

Sayın Keseroğlu, yarım saatlik sürenin paylaşımını siz ayarlayacaksınız. 

(1) 393, 392, 397, 382 S. Sayılı Basmayanlar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 
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DYP GRUBU ADINA CAFER SADIK KESEROĞLU (Sinop) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1994 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlıkça teklif edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonun
ca aynen kabul edilip huzurunuza getirilen bütçenin, bir önceki 1993 yılı bütçesinin yüzde 91 artı
rılması suretiyle 9 trilyon 307 milyar 140 milyon olması karşısında, Bakanlık tarihinin her devrin
de olduğu gibi yine bu bütçede bir Üvey evlat bütçesi haline getirilmiştir. Her ne hikmetse, bu büt
çenin genel bütçenin bir kâtresi olarak uygulanması ve âdeta ölü yatırımlar olarak kabul edilmesi 
gibi yanlış bir düşüncenin eseri olarak buraya getirilmiş olması, gerçekten, bu camiada yirmibeş 
yılını dolduran bir kişi olarak beni ziyadesiyle üzmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adalet ve hukuk düşüncesi insanlık tarihi kadar eski 
olup, en ilkel toplumlarda dahi, gerek insanların gerekse yönetenlerin, belli bir hukuk ve adalet 
anlayışı içinde oldukları, bu kurallara uymayanlara da cezalar verildiği, bu kuralların keyfî olarak 
ihlal edildiği zamanlarda da yönetimlerin ve devletlerin yıkıldığı, rejimlerin devrildiği örnekleri 
saymakla bitiremeyiz. 

"Adalet mülkün temelidir" sözünün ruhunda, devletin temelinin adalet olduğuna açıkça işaret 
edilmektedir. Hukuka ve adalete dayalı ve ona mutlak surette itaat eden birçok devlet, zamanla 
imparatorluklar kurmuştur; mesela, modern hukukun öncülüğünü yapan Roma İmparatorluğu, 
keza Osmanlı imparatorluğu.. Demek ki, sadece insanlar arasındaki münasebetleri değil, insanın 
devletle veya devletin vatandaşıyla olan tüm münasebetlerinin belirli bir takım kuram ve kurallara 
bağlanması, hukuk ve adalet olgusunun kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir unsurudur. 

En eski çağlardan günümüz devletlerine, modern devletlere gelinceye kadar, devletin idarî 
yapısı ve rejimi ne olursa olsun, belli birtakım hukuk kurallanyla bağlı olmalan ve bu kurallara 
azamî ölçüde uymalan, o devletin vatandaşlannın bir güvencesi olmuştur. Belli hukukî kuralın, 
kişi veya kişilerce veya belli gelenek ve göreneklerle oluşması, o kadar önemli değildir; önemli 
olan, o hukuk kavram ve kurallanna uymak ve uygulatmaktır, işte o nedenledir ki, bu hukukî 
kurallann ihlal edilmesi halinde, hukuku ihlal olunan kişi, kurum veya kurumlann başvuracağı 
mahal ve tek merci mahkemedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birçok defalar bu kürsüden, şu veya bu şekilde, mahkeme 
kararlan eleştirilmiştir. Mahkeme, netice itibariyle bir karar verecektir. Bu karan, beğenenler olur, 
beğenmeyenler olur; fakat, her halükârda bu karara uymak mecburiyeti vardır, idarenin adlî işlere 
müdahalesi şeklinde yorumlanabilecek bu tür davranışlardan, yasama organında görev yapan arka-
daşlanmızın azamî ölçüde kaçınmasında fayda mülahaza ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizler, bu Yüce Parlamentonun mensupları olarak, yar
gının acilen istediği yasal düzenlemeleri, maalesef, zamanında yapıp, mevkii meriyete koyamıyo
ruz; biraz şahsî, biraz da siyasî mülahazalarla, millet yaranna olan bu yasal düzenlemeleri gecikti
riyoruz. Artık, bu çatı altına gelmiş ve bu görevi yapan bizlerin, siyasî spekülatif düşüncelerden 
annıp, daha objektif, daha geniş perspektifte çalışma yapmamız gerekmektedir. 

Demokratik ve çağdaş bir devletin üç erki, yani üç kuvveti vardır: Bunlardan birincisi yasa
ma, ikincisi yürütme ve üçüncüsü yargıdır. Anayasamızın 9 uncu maddesi "Yargı yetkisi, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır" demekle, hukukî tavsifini yapmış bulunmaktadır. 
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Birbirinden bağımsız ve eşdeğerde olan bu üç kuvvetin en önemli olanı, bence, yargıdır. Çünkü, 
ara rejimlerde belli bir süre yasama ve yürütme yetkisi askıya alınabiliyor; ama, yargı yetkisi, hiç
bir zaman askıya alınamaz ve vazgeçilemez durumunu muhafaza etmektedir. Nitekim, Anayasamı
zın 2 nci maddesinde devletin unsurları sayılırken, devletin sosyal bir hukuk devleti olduğu, 6 ncı 
maddesinde hukukun üstünlüğü, 125 inci maddesinde de "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine 
karşı yargı yolu açıktır" diye beyan edilirken, "demokrasilerde hukukun vazgeçilmez olduğu" ifade 
edilmektedir. Kanımizca, cumhuriyetin en önemli yapısal değişikliği hukuk inkılabı olmuş ve 
Batı'dan alınan adaptasyon kanunlara milletimiz kısa süre içinde uyum sağlayabilmiştir; hatta, 

. zamanla değişen şartlar ve toplumsal hukuk anlayışımızda, daha modern ve çağdaş bir yapıya 
kavuşmuşuzdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet, kendi varlığının güvencesi olan adalet mekaniz
masının tam ve mükemmel bir biçimde işlemesi için gereken özeni göstermek mecburiyetindedir. 
Polis devletinden kanun devletine, kanun devletinden hukuk devletine, hukuk devletinden de 
demokratik sosyal hukuk devletine geçiş sürelerinden sonra, bağımsız mahkeme ilkesiyle doruğa 
ulaşılmıştır. 

Anayasa, 138 inci maddesinde "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna 
ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler" hükmünü vazetmiştir. Bu mad
deyle mahkemelere bağımsızlık getirilirken, 139 uncu maddeyle de hâkimlere teminat getirilmiştir. 

Yıllarca maddî imkânsızlıklarla mücadele eden Adalet Bakanlığı teşkilatının, son yıllarda 
çıkarcı insan egosunun devletin birçok kurumlarında meydana getirdiği korropsiyon illetine bulaş
mamış olması, gerçekten takdire şayan bir husustur. Her gün kamuoyunda ve basında yolsuzlukla
rın, rüşvet ve zimmetin olağan sayıldığı bir ortamda adalet dağıtan bu teşkilatı, bu özverisinden 
dolayı herkesin huzurunda kutlamak gerekir. ' 

2992 sayılı Yasayla teşkilat yasasına kavuşan Adalet Bakanlığının görevleri bu yasada belir
lenmiştir. Genel olarak, Adalet Bakanlığının görevleri, adalet hizmetlerini etkin, çağdaş, süratli bir 
şekilde yerine getirmek şeklinde özetlenebilir. Bu görevlerin istenilen bir düzeyde yerine getirile
bilmesi için, bizce, iki önemli şart ortaya çıkmaktadır : Bunlardan birincisi, bu toplumda çağdaş 
bir hukuk düzeninin kurulmuş olması, ikincisi de bütçesinden önemli payların ayrılması suretiyle 
oluşur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insanların ihtiyacı, sadece ve sadece havayı teneffüs 
etmek, su içmek, yemek yemek değildir, en az onlar kadar önemli olan birşey daha vardır; hak, 
hürriyet ve müsavat. Adaletin olmadığı bir toplumun anarşi ve terörün kol gezdiği, güçlünün güç
süzü ezdiği ilkel bir topluma dönüşmesi doğaldır. İnsanın ve devletin hayatında bu denli önemli 
bir yeri olan adaletin, en hızlı, en ucuz ve en adil bir şekilde sunulması esastır. Bu Yüce Mecliste 
bulunan her üye bu konuda hemfikirdir. Ne var ki, böyle kutsal adalet hizmetinin görülmesinde, 
yukarıda da temas ettiğim gibi, yeterli tahsisat ve ödenek ayrılamamaktadır. 

Bakınız, bu konuda, son dört senede Adalet Bakanlığına ayrılan bütçeyi rakamlarla yüce 
huzurunuzda arz edeyim : 1990 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi 773 milyar 696 milyon lira, 1991 yılı 
bütçesi 1 trilyon 403 milyar 591 milyon lira, 1992 yılı bütçesi 3 trilyon 39 milyar 920 milyon lira, 
1993 yılı bütçesi 4 trilyon 868 milyar 948 milyon liradır ve geliyoruz. 1994 bütçesine; bir önceki 
bütçenin yüzde 91'i kadar bir artışla 9 trilyon 307 milyar 140 milyon lira olmuştur. Elbette ki, bu 
bütçeyle, istenilen normal hedeflere dahi ulaşmanın mümkün olmadığı aşikârdır. 
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Adalet hizmetleri, gerçek anlamda bir kamu hizmetidir; özünde mevcut olan, bizatihi bedava 
yapılmasıdır. Başvurma harcı, nispî harç, tebligat masrafları, keşif ve bilirkişi ücretleri, vasıta 
ücreti gibi daha pek çok masraflara muhatap olan dava yanlılarının bu kadar ağır bir masrafla hak 
arama mecburiyetinde bırakılmaları ve bütün bunlara rağmen davanın veya icra takibinin senelerce 
sürmesi muvacehesinde, vatandaşı, çek-senet mafyasının eline teslim etmiş olmaktayız. Son sene
lerde, basında ve kamuoyunda, sık sık, bu kanunsuz eylemlere ve ihkak-ı hakka şahit olmaktayız. 
Bu durum, devletin zafiyetinden başka bir şey değildir. 

Onun içindir ki, devletimizin, adalet hizmetlerinde, en azından eğitim ve sağlık hizmetlerinde 
olduğu kadar özen ve önemi göstermesini arzu etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; senelerdir Türkiye'de herkesin konuştuğu, ama çare 
konusunda hiç de duyarlı olmadığı bir husus vardır ki, o da, hâkim ve savcı açığıdır. Bakınız, şu 
çarpıcı rakamlarla bu konuda hiç de iç açıcı olmayan durumu gözlerinizin önüne sermek istiyorum 
: Aralık 1993 tarihi itibariyle yurdumuzda çalışan hâkim ve savcı sayısı 6 797'dir, münhal bulunan 
hâkim ve savcı sayısı 2 648'dir. Çalışan hâkim ve savcılardan 454'ü idarî yargıda, 379'u Yargıtay-
da, 228'i Bakanlık merkezinde, 6'sı da Anayasa Mahkemesinde raportör olarak görev yapmakta 
olan toplam 1 067 hâkim ve savcı sayısını genel toplam olan 6 797'den çıkardığımızda, kürsüde 
fiilen görev yapan hâkim ve savcı sayısı 5 730 olmaktadır. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 1981 yılında almış olduğu bir ilke kararıyla, gelen iş 
durumuna göre, keza yeni kurulan ilçeler için 138 adet kadro da dahil°olmak üzere 3 676 ek kadro 
vermesi suretiyle, bugünkü durum itibariyle toplam 6 324 hâkim ve savcıya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Adalet mekanizması birçok dişliden ibarettir. Sadece hâkim ve savcı unsuru değil, bunların 
yanında, bunları tamamlayan diğer personelin de -yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleri, mübaşir, 
odacı, icra müdürü ve yardımcıları, infaz koruma memurları gibi- daha birçok faaliyete katkısı 
bulunan, tabiri caizse diğer birçok dişliden ibaret olan bu mekanizmanın çalışabilmesi ve hedefine 
ulaşabilmesi için, tüm dişlilerin aynı ahenk içinde çalışması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Keseroğlu, 16 dakika oldu; sadece hatırlatma yapıyorum. 
CAFER SADIK KESEROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum : 
1993 yılı içinde hâkimler ve savcılarla ilgili olarak yapılan iyileştirmelerle bir adım atılmıştı; bu 
iyileştirmenin, adliyede çalışan diğer personel için de yapılması zarurîdir. Ayrıca, bilgisayara 
geçilmesi, arşivin mükemmel hale getirilmesi ve yeni kurulan ilçelerde derhal mahkeme teşkilatı
nın kurularak faaliyete geçirilmesi gibi, şahsımın ve Grubumun isteklerini huzurunuzda belirtmek 
istiyorum. 

Zor şartlar altında büyük bir özveriyle adalet dağıtan bu teşkilata huzurlarınızda teşekkürleri
mi sunar; Adalet Bakanlığı 1994 yılı bütçesinin, adalet teşkilatımıza ve devletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler; Yüce Meclise saygılar mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keseroğlu. 

Kalan süreyi kullanmak üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Ali 
Yalçın Öğütcan'ı kürsüye davet ediyorum. 

Sayın Öğütcan, 12 dakikanız var. 

Buyurun efendim. 

— 648 — 



T.B.M.M. B : 44 14.12.1993 O : 1 

DYP GRUBU ADINA ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Adalet Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi hakkında, artan süre içerisinde, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına görüş ve düşüncelerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuş ve devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğü ve cumhuriyetin nitelikleri, değişmez esaslar olarak hükme bağlanmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerinde öngörülen değişmez esasların hiç-, 
bir zaman, hiçbir zemin, hiçbir ortamda ve hiçbir yöntemle asla tartışma konusu yapılamayacağı 
da kesinlikle bilinmelidir. 

Tüm vatandaşlarımız, kökenine bakılmaksızın, temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde 
yararlanırlar. Kökenlerine göre ayırım yapılarak bazı vatandaşlarımızın yararlandırmadıkları hiç
bir hak ve özgürlük mevcut değildir. 

Köklerini tarihten alarak kader birliği ve kardeşlik duygularıyla barış içerisinde birlikte yaşa
yan yurttaşlarımızı, güçlü bir Türkiye'nin varlığını kendi yararlarına uygun bulmayan dış güçler ve 
teröristler bölmek istemektedirler. Vatandaşlanmız, onlann bu tuzaklarına düşmeyecektir. Terör 
örgütlerinin çoluk çocuk, kadın demeden ahlakî ve insanî hiçbir değer gözetmeyen hain saldırıları 
ve diğer yıkıcı faaliyetleri, devletin tüm organlanyla vermekte olduğu mücadele karşısında eriye
cek; terör örgütleri, destekcileriyle beraber hüsrana uğrayacaklardır. 

Devletin temel güçlerinden biri olan yargı gücünü Türk Milleti adına kullanan hâkim ve cum
huriyet savcılanmız, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ve cumhuriyet ilkeleriy
le devletin üniter niteliğinin korunmasında verdikleri kararlarla daima Türk Milletinin yanında ve 
hizmetinde olmuşlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı, öne
minden dolayı, Anayasayla düzenlenmiştir. Bağımsızlık ve teminat, kuşkusuz, keyfîliğe yol açacak 
kavramlar değildir. Anayasanın 138 inci maddesi, "Hâkimler, Anayasaya, kanuna ve„ hukuka 
uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler" demek suretiyle, yargının bağımsızlığını 
düzenlemiştir. Adalet, ancak bağımsız yargı ve teminatlı yargıçlarla sağlanabilir. Hâkimlerin 
bağımsız olduğunun yazılması, yargının bağımsızlığı için yeterli değildir. Bu bağımsızlığı sağlaya
cak çarelere, teminatlara ihtiyaç vardır. 

Bu teminatlardan en önemlisi, Anayasamızın 159 uncu maddesinde yer alan Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruludur. Milletvekili olduğum günden beri üçüncü bütçe yılında Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmak bana nasip olmuştur. İki bütçe 
konuşmamda da belirttiğim gibi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasada belirlendiği 
gibi, hâkim teminatını gerçekleştirememektedir. 

Bütün konuşmacılar -Danıştay bütçesinde de ifade ettiğimiz gibi- Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun yeniden düzenlenmesini, Anayasanın bu konuyla ilgili maddesinde değişiklik 
yapılmasını her zaman önermişlerdir; ancak, tüm siyasî partilerimiz bu konuda anlaşmalanna rağ
men, böyle bir düzenleme, üçüncü yasama yılına girdiğimiz şu günlerde dahi gerçekleşmemiş ve 
teşebbüse dahi geçilmemiştir. Bu nedenle, artık, bu konuyla ilgili Anayasa maddesinin değişmesi 
umudunu yitirmiş bulunuyoruz; ancak, Danıştay bütçesinde de söylediğim gibi, umudumuz şudur: 
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir kanun tasansıyla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu üyelerinin aslî görevleriyle ilişiğinin kesilmesi, artık, Kurulda tam olarak mesailerini değerlen-
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dirmeleri, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslaklann bu Kurul tarafından hazırlanması ve 
Kurulun kendine ait bir sekreteryasınm bulunması şeklinde bir yasal düzenleme yapıldığı takdirde, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu daha bağımsız şekilde çalışma olanağına sahip olacaktır. Bu 
Kurulun aslî üyesi ve Başkanı olan Adalet Bakanı da, Anayasada bulunmasına rağmen, bir ilke 
karan olarak, bu Kurula başkanlık etmediği ve bunu artık bir âdet haline getirdiği takdirde, anaya
sanın bu hükmü değişmeden de hâkimler daha bağımsız şekilde çalışacaklar ve teminatlanmış ola
caklardır. Ancak, bugüne kadar bu hususta bir anayasa düzenlemesi.yapılmamıştır ve yapılması 
umudunu da yitirmiş bulunuyoruz. Benden sonraki konuşmacı arkadaşlanm da bu konulara deği
neceklerdir; ancak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasasında bir hususta bir değişiklik 
yapıldığı takdirde, Anayasadaki düzenleme daha basit şekilde gerçekleştirilebilecektir. 

Teşkilattaki hâkim açığını kapatmak ve niteliğini yükseltmek üzere, ileriye dönük tedbirler 
kapsamında, mesleğe giriş derecesinden başlayan farkh malî imkanlann onlara sağlanması, lojman 
sorunlannın giderilmesi, savcı ve hâkim adaylannın eğitim merkezlerinin akademiye dönüştürül
mesi gerekmektedir. 

Adalet gecikirse, gücü ve kıymeti azalır. Vatandaşlann mahkeme kapılannda yıllarca bekle
meleri, mahkemeye gitmekten kaçınmaları, haklanm almak için hukuk dışı yollara başvurmak iste
meleri, bütün hukukçulan düşündürmelidir. Vatandaşın adalete ve devlete güveni daha fazla sarsıl
madan çözüm yollan bulunmalıdır. .• , 

Konuşan toplumlarda kanunlar da konuşmalı ve anlaşılmalıdır. Hazreti Mevlana "ne kadar 
bilirsen bil; bildiğin, karşındakinin anladığı kadardır" diyerek, ne güzel bir ifadede bulunmuştur. 
Bunun gibi, demokraside, kanunlan, yalnızca uygulayıcılan değil, toplumun her ferdi anlamalıdır. 

Tüm mevzuat taranarak güncelleştirilmeli ve anlaşılır hale getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beşinci ve altıncı beş yıllık kalkınma planlarında kurul
ması gereğine işaret edilen istinaf mahkemelerinin teşkili konusu, son yıllarda, Yargıtay Birinci 
Başkanınca adalet yılını açış konuşmalannda sürekli olarak gündeme getirilmiştir. Türk Yargıtayı-
nı yalnızca temyiz işlevine sahip bir yapıya kavuşturacak istinaf mahkemelerinin kurulması bir an 
önce gerçekleştirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devlet ve ulus adına adaletin gerçekleştirilmesini sağla
yan yargıçlann ve savcılann ekonomik duramlan haklı olarak iyileştirilirken, devlet adına savun
ma yapan kamu avukatları ile hâkim ve savcılann yardımcılan olarak onlarla birlikte çalışan adlî 
personelin durumlarının hiç düşünülmemesi üzücü olmuştur. Kamuda görev yapan avukatlarda, 
hâkim ve savcılığa geçmek üzere talepler artmaktadır. Bu suretle, devlet, kendisini savunacak 
deneyimli avukat bulmakta sıkıntı çekecektir. Bunlarla ilgili dengenin kurulması gerekmektedir. 

Anayasamıza göre, demokratik ve siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasî partiler hak
kında son zamanlarda dava açılarak, kapatılmalan istenmektedir. Siyasî partiler, ülke, ulus ve dev
let bütünlüğünü yıkma, demokrasiyi zedeleme gayretleri içerisinde olmamalıdırlar. Şu unutulma
malıdır: Hiçbir anayasa, kendi devlet varlığına kasteden siyasî partilerin faaliyetlerini sürdürmesi
ne.olanak tanıyamaz. 

Kehanette bulunmayı ve felaket habercisi olmayı hiç sevmem; ancak, uyarmayı da bir görev 
addettiğim için ifade zarureti hissediyorum: Cezaevlerimiz patlama noktasındadır; gerekli önlem
ler alınmadığı ve buralar bir ıslah kurumuna çevrilmediği sürece, yakında, acıları sanlamayacak 
olayların çıkması önlenemeyecektir. Olaylar çıktıktan sonra da, tüm sorumlulan, gerekli önlemleri 
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neden almadıkları konusunda suçlu görmek, mazeret olarak kabul edilemeyecektir. Adalet Bakan
lığımız, bu hususta gerekli düzenlemeyi yapmalı ve önlemleri almalıdır. 

Başka ülkelerde bilmem kaçıncı cumhuriyet kurulabilir; ama, Türkiye'de, birinci ve sonuncu 
cumhuriyet vardır ve Atatürk'ün sözleriyle, sonsuza dek yaşayacaktır; onu yıkmaya kimsenin gücü 
ve nefesi yetmeyecektir. 

Bu inanç ve duygularla, 1994 malî yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin, tüm adalet camiamıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler; Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi sevgi ve saygılarımla 
bir kez daha selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ali Yalçın Öğütcan. 

Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fethullah Erbaş'ta. 

Buyurun Sayın Erbaş. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adalet Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunmak 
üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, "adalet" denildiği zaman ilk akla gelen, adaletin timsali Hazreti Ömer 
radiallahü anhümanın" Adalet mülkün temelidir" sözlerini hatırlatmak istiyorum, işte, bu espriden 
hareketle, bugüne kadar görüştüğümüz ve bundan sonra görüşeceğimiz en önemli bütçe üzerinde 
görüşmekteyiz. 

Tarihi inceleyecek olursak, adalet temeli üzerine kurulan toplumlar, uzun yıllar hayatiyetleri
ni devam ettirebildikleri halde, adaletten yoksun toplumlar, kısa sürede dağılmış, yok olup gitmiş
lerdir. 

Yine Hazreti Adam Aleyhisselamdan, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu 
Aleyhi Vesellem'e kadar gönderilen 124 bin peygamberin, gönderildikleri toplumlara mesajları, 
aralarında adaletle davranmaları ve haddi aşmamalarıdır. Nitekim, kutsal kitabımız Kur'an-ı 
Kerim'in incelenmesinde, aile hukuku, borçlar hukuku, miras hukuku, toprak hukuku ve ceza 
hukukuyla ilgili ayetlere rastlamaktayız. Osmanlı döneminin son yıllarında Ahmet Cevdet Paşa 
tarafından kodifıkasyonu yapılan bu ayetler "Mecelle-i Ahkâmı Adliye" ismiyle yayımlanmış ve 
Osmanlı Devletinin ana hukuk kitabı olmuştur. Bugün bile İsrail başta olmak üzere, birçok ülkede, 
bu yasalar, Müslümanlara uygulanmaktadır. 

Konuya bu açıdan bakacak olursak, hukuk sistemleri, genelde, iki büyük gruba ayrılmaktadır: 
Beşerî hukuk sistemleri ve ilahî hukuk sistemleri. 

İlahî hukuk sistemlerinin kaynağı semavîdir ve semavî kitaplardır, dindir, peygamberlerin 
hadisleridir, ilim erbabının içtihatlarıdır, fakihlerin kıyas yoluyla ortaya koydukları görüşlerdir. 

Beşerî hukuk sistemleri ise, bir milletin tarih süreci içerisinde oluşan kurallar, örf, adet ve 
geleneklerinin mecmuasıdır. 

Her milletin kanunu, kalbinden bir parça, emeklerinin aynası, maddî ve manevî değerlerinin, 
menfaatlarının garantisi, örf ve adetlerinin, millî düşünce ve ideallerinin tatbikatı ve usulüdür. Mil
letin memnun kalacağı ve devamlılığı istenilen kanunlarda buna benzer hükümler vardır. Tarihî 
hukuk mektebinin görüşüne göre, hukuku, bir millet kendisi, tarih süreci içerisindeki yaşayışıyla 
yapar. Bir milletin hukuku, o milletin tarihin derinliklerinden beri var oluşundan ortaya çıkar. 
Hukuk, yaşayan canlı bir organizmadır, toplumla birlikte yaşar. Bu görüşün dünya üzerinde tek 
istisnası vardır; o da, Türkiye Cumhuriyetidir. 
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Bilindiği gibi, Osmanlı Devletinde, 1800'lü yılların ilk yarısında başlayan Batılılaşma hare
ketleri hukuk alanında da kendisini göstermiş, ülkede yaşayan gayrimüslimlerin hukukunun onla
rın kendi din ve örflerine göre tanzimi esas alınmış, bu bağlamda, Avrupa hukuku, Osmanlı Devle
tinde uygulanmaya başlanmıştır. Mahkemeler de, nizamiye mahkemeleri ve şer'iyyc mahkemeleri 
olarak ikiye ayrılmıştır. Bu durum, 1923 yılına kadar sürdü. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, Türkiye Cumhuriyeti topraklan üzerinde gayrimüslim 
tebaa yok denecek kadar az olmasına rağmen, ne gariptir ki, 1926 yılında yapılan hukuk devrimiy
le, şer'iyye mahkemeleri lağvedilmiş, sadece nizamiye mahkemeleri kalmış. Ayrıca, o güne kadar 
Müslüman milletimizin örfünden, yaşantısından ve inancından doğmuş olan İslam hukuk sistemi 
ve Mecelle-i Ahkâmı Adliye lağvedilerek, yerine, Hıristiyan Avrupa'nın Katolik mezhebine bağlı 
İtalya'nın Ceza Kanunu, İsviçre'nin Medenî Kanunu ve Borçlar Kanunu tercüme edilerek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yapılan itirazlara rağmen kabul edilmiştir. 

Dini ayrı, örfü ayrı, mezhebi ayrı, ırkı ayrı, inancı ayrı, yaşantısrayrı, değer yargıları tama
men farklı milletlerin hukukları, Türkiye'de yaşayan Müslüman millete tatbik edilmeye başlanmış
tır. Usul hukukunda da, keza, İsviçre gibi küçücük bir devletin küçük bir kantonunda uygulanan 
usul yasası tercüme edilmiş ve kabul edilmiştir. Tabir caizse, beş yaşındaki bir çocuğun elbisesi 
kırk yaşındaki bir insana giydirilmek istenmiş; bunu sağlamak için de, cebir ve şiddete, insan hak
larını ihlale ve korumacılığa başvurulmuştur. 

Bu hukuk sisteminin ülkemize girişiyle birlikte, insanımızın giydiği elbiseden, okuduğu kita
bına ve yazısına kadar her şey değiştirilmiştir. -

Harf İnkılabıyla birlikte, insanımızın geçmişiyle ilgisi kesilmiş, Osmanlı dönemi tarihe 
gömülmüş, bilgi ve tarih deposu olan kütüphane ve arşivlerimiz, ton hesabıyla hurda kâğıt olarak 
Bulgaristan'a satılmıştır. 

Bunların hepsi, muasır medeniyet seviyesine ulaştırılmak istenen bir milletin, kurtarıcıları 
tarafından, bir heykeltraş gibi, şekillendirilmesi idi. Heykeltıraşın kafasındaki şekil ortaya çıkınca
ya kadar bu devam etmiş ye yeni cumhuriyet nesilleri ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği gibi, hukuk, bir toplumun ekonomik düzenini koruyan bir kabuk mesabesindedir; 
yani, bir ceviz düşünürsek, cevizin içi, o toplumun ekonomik yapısı, kabuğu ise, o ekonomik yapı
yı koruyan hukuk sistemidir. 

Ekonomik yapımız, 1984'dcn sonra süratle değişime uğramıştır. Bu nedenle hukuk sistemi
mizde de köklü değişikliklerin olması kaçınılmazdır. Şu anda birçok yasamız, Anayasamız dahil, 
antidemokratik maddeler içermektedir. Bunların bir an önce düzeltilmesi ve hiçbir zaman toplumu
muza giydirilemeyen bu hukuk sisteminin yeniden ele alınarak, tarihimize, inancımıza, örfümüze, 
yaşantımıza, ihtiyaçlarımıza cevap verecek bir biçimde düzenlenmesinde sayısız faydalar vardır. 

Bu hukuk sisteminin, toplumumuz tarafından hazmedilmediğini, Batılılar, dışarıdan görmek
tedirler. 1960'lardan beri Avrupa Ortak Pazarına girmeye gayret ettiğimiz halde, kabul edilmedik. 
Halbuki biz, Avrupa ülkelerinde uygulanan ekonomik ve hukukî düzenlemelerimizi taa 1926'larda 
yaptık. Avrupa'ya benzemek için, kıyafet ve şapka devrimlerini, 1925'lerde yaptık. Alfabemizi de 
Batı'ya uydurduk. Bizim, Batı'ya uydurmadığımız neyimiz kaldı? Tek bir şeyimiz; örf, âdet ve 
dinimiz... Bunları değiştirmek için çok çaba sarf edildi; ancak, hâlâ muvaffak olunamadı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; size kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir ayet meali 
okuyayım. Bakara suresinin 120 nci Ayeti aynen şöyle der: "Kendi dinlerine uymadıkça, Yahudi 
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ve Hıristiyanlar, senden asla hoşnut olmayacaklardır." Görüldüğü gibi, Avrupa Topluluğu, onların 
dinine dönmeyeceğimizi anladığı için, bizi kabul etmemektedir. 

Türkiye'de yasaların uygulama biçimi de, kurumlara, şahıslara, zamana ve mekâna göre 
değişmektedir. Mesala, Türkiye'de başörtüsü örtmek yasak değildir, bunu yasaklayan hiçbir 
hüküm yoktur. Hepimizin anası, bacısı, eşi, başını örtmekte, kimse de buna mani olmamaktadır; 
ancak, belli konumda olanların, mesela öğrencilerin ve memurların, okul ve işyerlerinde eşarp tak
maları, bazen, keyfî olarak, oraların idarecileri tarafından yasaklanabilmekte, bazen de, aynı kade
mede bulunan başka bir okulun idarecileri tarafından serbest bırakılmaktadır; yani, Türkiye'deki 
52 üniversitenin büyük bir çoğunluğunda başörtüsü yasağı yokken, bazı üniversiteler bu yasağı 
koyup, uygulayabilmektedir. 

Anayasa Mahkememiz, yasaları sadece iptal eder; görevi bu; bazen, kendini Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisinde görerek, yeni yasalar çıkarabilir!.. Şapka Kanunu yürürlükte olduğu 
halde Türkiye'de hiç kimseye uygulanmazken, un fabrikasında çalışan bir işçinin başındaki un 
çuvalını kıvırarak caddeye çıkması sonucu, yakalanarak, Şapka Kanununa muhalefetten ceza veri
lir!.. 

Yeni çıkarılan Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası olağanüstü hal bölgelerinde uygulanmaz
ken, avukat isteyen hiçbir sanığa da avukat gitmemektedir. Baronun görevlendirdiği avukatlar, 
ücretin komik olması nedeniyle, bu görevlerini yerine getirememektedirler. Ücretin daha cazip 
hale getirilmesiyle, karakollardaki ifade alımlarına, bir hukuk adamı olan avukatların katılması 
sağlanabilir. 

Yine, karakollarda alınan ifadeler, hukuk nosyonundan uzak, içişleri Bakanlığına bağlı jan
darma karakol komutanları veya asayişten sorumlu polis memurları tarafından alınmaktadır. Bu 
ifadelerin hemen tamamına yakın bir kısmı, mahkemelerde, sanıklar tarafından inkâr edilmekte, 
cebir ve baskı altında bu ifadeleri verdiklerini söylemektedirler. Bu ifadeler, usulüne uygun biçim
de, hukuk nosyonu olan adlî polis tarafından alınırsa, herhalde durum daha değişik olacaktır. 

Tahminen bundan birbuçuk ay önce, istanbul Emniyet Müdürü ile İstanbul Cumhuriyet Baş
savcısı arasındaki anlaşmazlıktan dolayı, Emniyet Müdürü, "Cim savcısının" korumasını bile geri 
çekmişti. 

Olayların daha objektif değerlendirilebilmesi, suçluların yakalanması ve adliyeye şevkleri açı
sından, cumhuriyet savcılıklarının eli ayağı mesabesindeki kolluk güçlerinin bir an önce ayrılarak, 
"adlî kolluk kuvvetleri" adıyla, Adalet Bakanlığına bağlı bir kolluk gücünün kurulmasını canı 
gönülden arzu ediyoruz. 

Yine, Osmanlı döneminde,' bir kadı, 30 Osmanlı Altını maaş alırken, 18 altına da, o yörede 
beğendiği emin kişileri, araştırmacı olarak emrinde çalıştırabiliyordu; şimdi Amerika'da uygulanan 
dedektiflik müessesesine benzer bir uygulamaydı. Adlî kolluk kuvvetlerinin kurulmasıyla,- bu tür 
aksaklıkların sona ereceği inancındayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mevzuat yetersizliğinden ve uygulamadaki yanlışlıklar
dan dolayı, toplumumuzda yeni kanunsuz meslekler doğmuştur; bunlardan bir tanesi de, çek-senet 
tahsil mafyalarıdır. Tahsil edilemeyen senet ve çekler bu mafyalara devredilmekte; icra dairesinin, 
senelere sari olarak, tahsil edemediği paraları, bu mafyalar, yarı yarıya tahsil etmektedir. Bu husus
ta, resmî kurumlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasayı işleterek, ken
di alacaklarını kendileri tahsil yoluna gitmektedirler. Son olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu, aynı 
yetkileri, bizden almıştır. Bu konuda icra ve iflas Yasasında gerekli düzenlemeler yapılarak, icra 
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dairelerinin elini kolunu bağlayan mevzuat düzeltilmelidir. 
Mahkemelerdeki iş yoğunluğu hepimizce malumdur. Halen derdest olan dosya sayısına baka

cak olursak, neredeyse Türkiye nüfusunun tamamı, ya davalı ya davacı ya da şahit olarak, mahke
melerle ilgili bulunmaktadır. Bu iş yükünün azaltılması için, mahkeme sayılan çoğaltılmalı ve 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Son zamanlarda, Güneydoğu Anadolu'ya yaptığım seyahatte, Cizre'de PKK militanlannın 
halk mahkemeleri kurduklanhı, suç işleyenleri çağınp yargıladıklannı ve anında da suçlulara ceza-
lannı verdiklerini öğrendim. Bu bölgedeki devlet otoritesi boşluğunun bir an önce giderilmesini 
diliyoruz. Cezaevlerindeki durumda da, basın ve televizyonlardan öğrendiğimize göre, çok büyük 
gelişmeler olmuştur. Bilhassa güneydoğudaki cezaevlerinin bir eğitim müessesesi, hatta eğitim 
akademisi hüviyetine girdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Eğer, mübalağa edilmiyorsa, devlet eliyle 
eğitilmiş, teorik bilgilerde teçhiz edilmiş, gerilla eğitimini de Bekaa Vadisindeki Mahsun Kork
maz Akademisinde tamamlayacak adaylar yetiştirilmiş ve yetiştirilmeye devam edilmektedir. 
Sayın Bakanın, konuyla ilgilendiğini ümit etmekteyiz. 

Keza, yeni kurulmuş bulunan ilçelerde, dört yıldan beri, adliye teşkilatları kurulmamıştır. 
Van'ın Saray, Edremit ve Bahçesaray ilçeleri, bu ilçelerden birkaçıdır. Bahçesaray'ın yolunun 
sekiz ay kapalı olması nedeniyle, adliyeye intikal eden davalar yılda dört ay görülebilmekte, keşif
ler senede bir aya sıkıştınlmakta, duruşmalar da bu dört ayda yapılabilmektedir. Bu nedenle, mah
kemeye düşen Bahçesarayh, hakkından vazgeçmektedir. Sayın Bakanımızın bu durumlarla ilgilen
mesini istirham etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adliye teşkilatındaki maaş ve ödeneklerdeki dengesiz
likten bahsedildi. 

BAŞKAN — Sayın Erbaş, 15 dakika oldu efendim; hatırlatmak için söylüyorum sadece. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) —: Daha iyi hizmet için, adliyede çalışan personeli, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun statüsünden çıkanp, ayn bir personel rejimine tabi tutmamız 
gerekecektir. 

Çağımız, teknoloji çağıdır. Adliyelerin, bilgisayar destekli bir sisteme geçmesinde yarar var
dır. 

Adlî Tıp Kurumu yeniden ele alınmalı, toplumda kaybettiği inanırlığını ona yeniden kazandı
rıcı önlemler bir an önce alınmalıdır. 

Bilirkişilik müessesesi ele alınmalı, ödenekleri makul miktara çıkarılmalı ve cazip hale geti
rilmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Adalet Bakanlığı bütçesinin, adalet camiasına ve milletimize 
hayırlı olmasını diler; hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlanın. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Erbaş, konuşmasının bir yerinde -sanıyorum, kısaltma gayesine 

matuf olmak üzere- "cim savcısı" tabirini kullandı. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; bu zabıt
lar, bizden sonra da okunacak ve tetkik edilecek. "Cim savcısı" diye bir müessese yok; Bu, cumhu
riyet savcısı"dır. Stenograflann bunu bu şekilde anlamalarını, düzeltmelerini ve zabıtlara böyle 
geçirmelerini istiyorum. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Her zaman "TC" deniyor ya... 

BAŞKAN — Öyle söylerseniz, onu da düzeltirim. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
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ben, düzeltme görevini yapıyorum. Dikkat ederseniz, "başka bir gayeye matuf değil, kısaltma 
gayesine matuftur" diye de başta söyledim. 

Geri kalan süreyi kullanmak üzere, Sayın Lütfü Esengün; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini arz etmeye devam etmek 
üzere huzurlarınızdayım; hepinize saygılarımı arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, yargı sistemimiz, hızla gelişen ve büyüyen toplumun ekonomik ve sos
yal değişimine ayak uyduramamakta; şikâyetler, yıllar geçmesine rağmen, azalacağı yerde artmak
ta; adliyeye ve adalete olan güven, giderek sarsılmaktadır. Davalar, çok uzun zaman içerisinde 
sonuçlanırken; istenen hak, bu süre içerisinde değer keybetmektedir. "Gecikmiş adalet" olarak 
isimlendirdiğimiz, bu durumun sonucu olarak, yargı, gerçek özünü kaybetmekte ve haksız olan 
tarafa hizmet veren bir kurum haline gelmektedir. 

Bugün ülkemizde karşılaştığımız huzursuzluk ve anarşi ortamının doğuşunda, adalet teşkilatı
mızın, insanlık idealine uygun işlemeyişinin payı büyüktür. Bilhassa, manevî değerlerimizin çok 
zayıfladığı çağımızda, iyi işleyen bir adalete, daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Adalet olmayan bir 
yerde huzur ve saadet aramak boşunadır. 

Adaletin sağlanması için, öncelikle yasaların adil olması; topluma zahmet veren, eziyet veren, 
insanı ezen değil, aksine, fertleri mutlu eden yasaların yürürlükte olması gerekir ve tabiî olarak en 
başta da Anayasadan söz etmek gerekir. Anayasalar, bir ülkededüzeni tanzim eden önemli belge
lerdir. Vatandaşların saadetiyse, her şeyden önce ve en büyük oranda, düzene bağlıdır. Dolayısıy
la, anayasaların amacı, topluma ve onun bireylerine saadet getirmek olmalıdır. 

Anayasalar, bir ülkede yaşayan vatandaşlar arasında, onların arzusuna uygun olarak tanzim 
edilmiş bir toplumsal anlaşma niteliğindedir. Anayasanın hazırlanmasında gaye, istisnasız bütün 
vatandaşların, "bizim ne güzel anayasamız var" inancında olmalarının teminidir. Bunun için de, 
anayasalann gayesi, insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak değil, bunlan teminat altına 
almak olmalıdır. 

Halbuki, ülkemizde, çok partili hayata girdiğimiz elli yıldan beri, partilerin bir araya gelerek 
yaptığı bir anayasa olmamıştır. Anayasalar, askerî darbelerin ürünü olarak, adil düzenin temel 
esaslan korunmadan, Batı etkisinde kalınarak ve bazı olaylara karşı reaksiyonlar esas alınarak 
hazırlanmış ve milletin ne istediği değil, millete nasıl bir şekil verileceği gözetilerek düzenlenmiş
tir. Bu yüzden, bir yandan bu anayasaların sık sık değişmesi gerekmiş, diğer yandan da bunlar, 
topluma huzur ve saadeti temin edeceğine, huzursuzluk ve buhranlara sebep olmuşlardır. Bu 
bakımdan, 1982 Anayasasının bir an evvel değiştirilmesi gereklidir. Milletin bu arzusunu yerine 
getirmek, bizatihi yürürlükteki Anayasanın da belirttiği gibi, Anayasayı değiştirme yetkisine sahip 
ve göreviyle sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazifesidir. Anayasalar, bütün toplu
mu kucaklayan bir toplumsal anlaşma olduklan için, Anayasanın değiştirilmesinde, millet iradesi
nin temsilcileri olan siyasî partilerin hepsinin uzlaşmasının temini büyük önem arz etmektedir. Bu 
uzlaşma, hiç değilse, Yüce Mecliste temsilcisi bulunan partiler arasında gerçekleşmelidir. Böyle 
bir uzlaşmaya dayanmayan, sadece bir iki partinin uygun görmesiyle yapılacak değişikliklerin, 
ülkeye huzur getirmesi ve vatandaşlann beklentilerine cevap vermesi ve aynca uzun ömürlü olma
sı mümkün değildir. 

Anayasanın yapılmasında önemli bir şart, fikir ve inanç hürriyetinin önündeki bütün kısıtla
maların ve tabulann kaldınlmasıdır. Bunun kadar önemli bir diğer temel şart ise, samimiyettir. 
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Yani, bir yandan "demokrasi" deyip, diğer yandan, milleti kendi isteğine uydurma amacı güdülme-
melidir. Aynı şekilde, bir yandan "çoğulcu demokrasi" deyip, öbür taraftan, bir kısmın diğer kıs
ma, hatta azınlığın çoğunluğa tahakkümü gayesi güdülmemelidir. Yine, "insan haklarına saygı" 
deyip, diğer yandan, insan haklarını ortadan kaldırmak için çalışılmamalıdır. 

Bu ilkeler doğrultusunda bir anayasa değişikliği yapılması yönünde Hükümette bir gayret 
görmek bir tarafa, 12 Eylül kalıntısı mevzuatın ayıklanacağına dair, Hükümet Programındaki vaa
din dahi unutulduğunu, üzüntüyle görmekteyiz. 

Hükümet, ne Anayasada ne yasalarda gereken değişiklikleri yapmış ve ne de mevzuattaki 
antidemokratik hükümleri kaldırmak için bir gayret sarf etmiştir. Düşünce özgürlüğü önündeki 
engelleri, insan hak ve hürriyetlerine aykırı mevzuatı kaldırmak yerine, ülkeyi geri götürecek, 
yeniden, inanan insanlar üzerinde baskı ve zulümlere yol açacak yeni bir yasa teklifiyle Meclisin 
huzuruna gelmiştir. Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinde yapılmak istenen değişiklik, bu 
Hükümet için bir talihsizliktir. Hükümet, bu tasarıyı Meclise sevk etmekle, hiç yoktan, ülke günde
minde yeni bir laiklik tartışması başlatmış, sonuçta da, kamuoyunun tepkisi ve milletvekillerinin 
sağduyulu davranışları sonucu, tasarıyı yasalaştıramamıştır. Şurasını herkes bilmelidir ki, tasarı, 
Hükümetten gelen şekliyle bu Meclisten geçemeyecek, 163 üncü madde bir daha geri gelmeyecek
tir. (RP sıralarından alkışlar) 

Siyasî iktidarların bu tür yanlış davranışlarına meydan verilmemesi veya uygulamadaki hak
sızlıkların önlenmesi için, Anayasada, laikliğin tarifi kesinlikle yapılmalı, laikliğin ne olduğu ve ne 
olmadığı açıkça belirtilmeli, inanç ve fikir hürriyeti kesin olarak teminat altına alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;, adalet teşkilatının en önemli görevi, toplum hayatında 
istikrarı sağlamaktır. Her toplumda kurallar mevcuttur. Bu kurallara aykırı hareket, bazen suç teş
kil etmekte ve cezayı gerektirmekte, bazen de fertler arasında veya fertle devlet arasında ihtilaf 
çıkmaktadır. 

Hâkimlerimiz, kamu hizmetleri içerisinde özel bir yer işgal eden cezalandırma ve ihtilafları 
çözümleme, yani adalet dağıtma ile görevli bulunmaktadırlar. Adalet dağıtımı konusunda, fertler, 
her şeyden önce, hâkim ve savcının tarafsız olmasını isterler; ancak, tarafsızlık, bazı özel vasıfların 
mevcudiyetini gerektirir. Hâkimlik ve savcılık mesleğini seçenler, sırf bu seçim sebebiyle, tarafsız 
ve bağımsız kalacaklarını taahhüt etmektedirler. 

Anayasa da mahkemelerin bağımsızlığını teminat altına almıştır. Hâkimler, görevlerinde 
bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verirler. Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, 65 yaşından önce emekli edilemez, aslî görevleri dışın
da başka hiçbir görevle iştigal edemezler ve özlük işleri de özel bir yasayla düzenlenir. Buna rağ
men, hâkim ve savcılarımızın ve tüm adliye personelimizin sonınlan bir türlü bitmek bilmemekte, 
buna bağlı olarak da adalet hizmetleri, bir türlü, beklenen verime ve sürate ulaşmamaktadır. 

Adlî yargıda davaların geç sonuçlandığı, yıllardan beri şikâyet konusu olan bir durumdur. 
Burada reform yapmak, gerekli ve acil hale gelmiştir. Reform yapılırken ana düşünce, adaletten 
sapmadan, davaların basit ve seri şekilde bitirilmesi olmalıdır. Ülkemizde, kanunlar, bazen insan
ların ve baskı gruplarının gelip geçici heves ve menfaatlerine dönük olarak yapılmakta, bu yüzden 
de temel sonınlan çözmek mümkün olmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de, "Hak, insanlann hevesine 
tabi olsaydı, dünyanın düzeni fesada uğrardı" mealinde pek çok ayet vardır. İnsan, tabiatın bir par
çasıdır. Bu yüzden, kâinatta cari olan yaratılış kanunlan, insan ve toplumu etkilemektedir. însanla-
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rımızın temel sorunları bellidir. Eşyanın ve hayatın kanunlarına uygun bir hukuk düzeninin kurul
ması gereklidir. 

Temel kanunlar ve bilhassa Türk Medenî Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve usul kanunları, bu 
düşünce çerçevesinde, yeniden düzenlenmelidir. Hâkim ve savcılarımızın ekonomik sorunlarının 
halli yönünde, geçen zaman içerisinde alınan tedbirleri olumlu buluyor ve takdir ediyoruz. Ancak, 
bu iyileştirmenin, diğer adliye ve cezaevi personeline de yansıması gerekmektedir. Ayrıca, yine 
hâkim ve savcılarımızın yükünün azaltılması için lazım gelen tedbirlerin alınmasını, boş bulunan 
kadroların bir an evvel doldurulmasını talep etmekteyiz. 

Bugün, yargının yükü süratle artmaktadır. Toplumdaki ahlakî çöküntü, ceza ve hukuk davala
rının sayısını her geçen gün kabartmakta, ekonomik çöküntü ise, icra dairelerinin yükünü çekilmez 
ve içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Bu hal ise, sonuçta, adliyeye olan güveni sarsmakta, 
insanları gayri meşru yollardan ve bizzat haklarını temin ve tahsil yoluna sevk etmektedir. 

Bugün, hukuk olsun, ceza olsun, mahkemelerin duruşma günlerinde hâkimlerimiz, 40-50 dos
yayla kürsüye çıkmaktadırlar. Yoğun iş hacmi, hem adliyecilerimizi, hem adliyeye işi düşen insa
nımızı yıpratmakta, davalar uzamakta, dava sonunda verilen kararlar, uzun zaman sonra yazılabil
mektedir. Keza, mahkemelerden diğer kamu kurumlarına yazılan yazılara süresi içinde cevap 
verilmemesi, bilirkişilerin raporlarını kısa zamanda hazırlayamamalan, şahitlerin mahkemede 
hazır bulunmamaları ve dosyamn tetkiki için duruşmanın taliki, davaların boşuna uzamasının başta 
gelen sebepleri arasındadır. 

Bilirkişilik müessesesi yeniden tanzim edilmeli, özellikle hâkimin bilgi ve tecrübesi dahilinde 
bulunması lazım gelen konularda, bilirkişi mütalaası alınmasına kesinlikle imkân verilmemelidir. 

Keşifler, tayin edilen günde muhakkak yapılmalı, hazırlıksız keşif günü tayin edilmemelidir. 
Bugün, doğu ve güneydoğuda, maalesef kırsal kesimdeki davaların keşifleri yapılamamaktadır. 
Bölge itibariyle, çoğunlukla genç ve tecrübesiz hâkimlerin görev yaptığı yörelerde, asayiş sorunu 
davaların yürümesinde büyük çapta engel teşkil etmektedir. Bu konuya acil çözüm bulunmalıdır. 
idare mahkemelerinde birikimi önlemek için, idarî Yargılama Usulü Kanununda değişiklik yapıl
ması, özellikle cevap sürelerinin kısaltılması, karar safhasındaki dosyalann bekletilmemesi, devlet 
sun teşkil etmeyen işlem dosyalarının taraflarca ve vekillerince incelenmesi imkânının getirilmesi 
gerekmektedir. 

Adlî tatil, yaz mevsiminin kısa sürdüğü Doğu Anadolu'da keşiflerin yapılmasına en büyük 
engeli teşkil etmektedir. Gerek keşiflerin yapılamaması, gerekse duruşmaların çok uzun zaman 
sonraya talikine sebep olan adlî tatil, ya tamamen kaldırılmalı veya yılbaşında fiilen mevcut olan 
ara vermeyle birleştirilerek ocak ayına alınmalıdır. 

Hâkim ve savcıların tayinleri yılda bir defa ve adlî tatil içerisinde yapılmalı; bu suretle, hâkim 
tayini sebebiyle yargılamanın aksamasına son verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, muhterem arkadaşlar; Adalet Bakanlığı 1994 yılı bütçesinden 3 trilyon 
liraya yakın bir meblağ, cezaların infazı ve tutukluların muhafazası için ayrılmıştır. Halen, 631 
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cezaevinde toplam 31 420 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Cezaevlerinin modern, çağdaş ve 
tutuklu ve hükümlülerin ıslahına, yeniden topluma kazandınlmasına elverişli yerler haline getiril
mesi lazımdır. Bir süre önce televizyonlarda seyrettiğimiz Diyarbakır Kapalı Cezaevinin durumu 
çok üzücü ve düşündürücüdür. Eskişehir Cezaevini kapatmakla övünen Sayın Bakanımızın, Diyar
bakır Cezaevinin bu manzarası karşısında ne yaptığını, ne gibi tedbirler aldığını, cezaevine hâkim 
olup olamadığını merak etmekteyiz. 

Cezaevlerinde her türlü tedbirin alınması.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 

Buyurun. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — ... bu yerlerin, içine girilemeyen, korkunun kol gezdiği, 
devlet otoritesinin bulunmadığı yerler olmaktan çıkanlması gerekmektedir. Hükümlü ve tutuklula
ra cezaevlerinde yapılacak en hayırlı hizmet, onlann nefislerini ıslah etmelerini temin ve işledikle
ri suçun kötülüğünü idrakte yardımcı olmak, onlara Allah korkusunun ne olduğunu, helali, haramı 
ve gerçek hesap gününü öğretmek ve böylece bir daha suç işlememelerini sağlamaktır. Ancak, 
bugün bu manada bir çalışmanın olmadığını, Cezaevinden çıkan suçlulann bir kısmının çeşitli 
sebeplerle tekrar cezaevine döndüğünü üzülerek müşahade etmekteyiz. 

Küçük yaşta cezaevine düşen çocukların hali ise içler acısıdır. Çocuk mahkemelerinin yaygın-
laştmlması, ruh ve beden sağlıklanyla yakından ilgilenilmesi, en önemlisi de, çocuklann suç işle
mesine engel olacak tedbirlerin toplum içerisinde süratle alınması temin edilmelidir. Çocuğu 
küçük yaşta veya ergenlik çağında suça iten en büyük etken, bugün hiçbir ahlakî değer tanımadan 
yayın yapan televizyonlar ve ahlaksız sinema filmleridir. Televizyon ve sinema, çocuklan ve genç
leri her türlü ahlaksızlığa yönlendirmekte, suç işlemeye tahrik ve teşvik etmekte, bu kötü gidişi 
önlemek için de hiçbir tedbir alınmamaktadır. Sayın Bakanım, bugünkü Milliyet Gazetesini özel
likle okumanızı rica ediyorum. Cumartesi günü gösterilen filmlerde 500 tane cinayet sahnesi gös
terilmiş bu çocuklara ve iç sayfasında da çocuklann başına gelen üç kötü örnekten bahsediliyor. 
Burada vakit dar, arz edemiyorum. 

Türk Ceza Kanununun müstehcen neşriyatı cezalandıran 426 ncı ve devamı maddelerinde 
değişiklik yapılması ve cezalann ağırlastınlması yolunda verdiğimiz yasa teklifi bir yılı aşkın bir 
zamandan beri komisyonda beklemekte, Hükümet, teklife sıcak bakmamaktadır. Aksine, aynı 
Hükümetin Sayın Adalet Bakanı, halkın ar ve haya duygulanm inciten ve cinsi arzulan tahrik ve 
istismar eder mahiyette olan, genel ahlaka aykırı olduğu mahkeme karanyla sabit olan "Temel 
İçgüdü" isimli bir filmin yasaklanmasına dair mahkeme kararının bozulması için yazılı emir yoluy
la Yargıtaya müracaat etmekte, halkın ar ve haya duygulan ve genel ahlak kuralları bizzat Bakan 
tarafından hiçe sayılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Esengün, son cümlelerinizi alayım... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Efendim, yalnız şunu arz edeyim, iki konuşmacı arasında
ki değişimde... 

BAŞKAN — Ben saati durduruyorum buradan efendim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Duruyor mu?... 
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BAŞKAN — Ben durduruyorum. Siz merak etmeyin, bizim buradaki adalet terazisi şaşmaz. 
Zannetmeyiniz ki sadece adil düzende adalet var, burada da var adalet. Lütfen toparlayın, son cüm
lelerinizi alayım. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Böyle bir zihniyetten, çocukların suça itilmemesi için ted
bir alınmasını beklemek de uygun olmaz kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, adalet mekanizması içerisinde en önemli bir görevi 
yürüten kesim de avukatlardır. Barolar, Adalet Bakanlığının vesayetinden çıkartılmalı... 

BAŞKAN — Bitmez efendim o sayfa, arkası da var, ben buradan görüyorum. Lütfen son 
cümlelerinizi alayım. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Öyleyse kısaca arz edeyim. 
Avukatları, yeni getirilecek Avukatlık Kanunu tasarısıyla Bakanlık vesayetinden çıkarıp, 

baroların vesayeti altına sokmayalım. Kamu kesiminde çalışan avukatların özlük haklarını, ekono
mik haklarını bir an evvel verelim. Bugün aynı miktar, aynı müddet hizmet yapan ve 1 inci dere
cenin 4 üncü kademesinde olan bir hâkim 22 milyon lira ücret alırken, aynı durumda olan bir Hazi
ne avukatı 7,5 milyon liraya çalışmaktadır. Bu, çok üzücü bir durumdur. 

Ben, Adalet Bakanlığı bütçesinin hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum, gru
bum ve şahsım adına tekrar saygılarımı arz ediyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Esengün. 
Anavatan Partisi Grubu adına ilk söz sırası Sayın Yüksel Yalova'nın. 
Buyurun efendim. 
Sayın Dumankaya'ya da yeterli süreyi bırakmanız temennisiyle buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; 1994 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubu görüşlerini, arkadaşım 
Sayın Halit Dumankaya'yla birlikte arz etmek amacıyla huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmelere ilişkin birinci tespitimi hemen arz etmek istiyorum. Partileri adına konuşan 
hemen her konuşmacılar, "demokratik" sözcüğünü bir hayli fazla kullandılar. 1951 yılına kadar 
Fransa'da, "Yaşasın demokratik ve sosyal cumhuriyet" diye bağırmanın cezası 6 aymış. Nereden 
nereye gelindi... Bunu bir memnuniyet olarak belirttikten sonra, gene hemen her konuşmacının, 
adalet üstüne söz sarf eden değişik insanlardan yaptıkları alıntı alışkanlığını sürdürerek Ebul Necip 
Sühreverdi'nin adalet için verdiği bir tanımı dile getirmek istiyorum : "Yerlerin ve göklerin huzur 
ve mutluluk kaynağı" diyor adalet için. Ebul Necip Sühreverdi, "Yönetenlerin Yönetimi" adlı kita
bında, bir devlet adamında bulunması gereken nitelikleri sayarken, hemen birinci özellik olarak 
devlet adamının adaletli olması şartını koymuş ve arkasına 14 şart daha eklemiş. 

Gene, devlet sosyolojisine ilişkin değişik uzmanların tanımlamalarına baktığımızda; örneğin 
Churchill'in, "Devlet adamı, gelecek nesilleri, siyaset adamı, gelecek seçimleri düşünür" şeklindeki 
bir tanımlaması var. 

Bu bütçe görüşmeleri sırasında almamız gereken bir başka kaynak da, sanıyorum yüce kitabı
mız Kur'an'dır. Orada devlet adamının nitelikleri sayılırken, "Devlet adamı: 1. Adaletli, 2. Bilgili, 
3. Merhametli, 4. Cesaretli olmalıdır" şeklinde bir tanımlama var. 
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Şimdi, tüm bunları alıp topladığımız vakit, bütçenin görüşülme usulüne, metodolojisine iliş
kin bir iki tespiti de yapmak mecburiyetindeyiz. Adet yerini bulsun, dostlar alışverişte görsün şek
linde, yine gavurca bir tespit yaparsak, ingilizlerin "Oyun sürmeli" "The show must go" dedikleri 
espri içerisinde geliyoruz; işte "Adalet Bakanlığının bütçesi şunlar şunlar, şu kadar rakam" diyo
ruz. Eğer bütçeyi savunma mevkiindeysek, "Geçen yıl, eski dönemde yüzde şu kadar olan artış, 
bizim dönemimizde şu kadar çıktı" şeklinde bir sayısal konuşma oluyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, izin verirseniz, bu bütçenin analizini ve tahlilini 
yaparken, uygulayacağımız metodoloji, diyelim, uygulanacak yöntem, usul üzerinde 4 ana başlığı 
huzurlarınıza getirmek istiyorum: 

Birincisi, "jurnalistlik" dediğimiz gazeteci yöntemi. Eğer itibar görürse diye söylüyorum -ki, 
yöntemim değil- sadece ele alabileceğimiz yöntemleri, yaklaşımları dile getirmek için arz ediyo
rum. Eğer gazetecilik yöntemini burada usul olarak seçmiş olsaydım, Adalet Bakanlığı bütçesinde 
de, bakanlıkla ilgili olsun olmasın; yani ülkenin genel siyasal politikasına kadar her şey konuşulma 
durumundaysa, bir adet haline gelmişse, bu yöntemi izleseydim, hemen Eskişehir Cezaevinden 
başlayıp, gene geçen yılki bütçe görüşmesi sırasında mezheplere ilişkin birtakım suçlamaların dile 
getirildiğini, sanki, diyelim o mezhebe mensup insanlar Türkiye Cumhuriyetinin eşit anayasal hak
lara sahip vatandaştan değilmişçesine getirilen suçlamaları anabilirdik. 

Kadrolaşma dile getirildi ve SHP sözcüsünün geçen bütçe konuşması sırasında, oldukça 
yadırgadığım ve zabıtlarda da itirazlarımın yer aldığı şekilde, üst düzey bürokratların hangi illerde 
doğmuş olduklarını belirtmeleri; "hâkim sınavlarındaki kayırmalar filan" diye gidebilirdik. 

Buna, tabii eklenecek olan bir ISKl pisliği sırasında savcıların tutumu ve bu savcıların tutumu 
üzerinde Bakanlığın her hangi bir etkisi oldu mu olmadı mı; tartışma olarak getirilebilirdi. Örne
ğin, Sayın Moğultay'ın bu Meclis kürsüsünde yapmış olduğu bir konuşmada -zabıtlarda bulunan-
"Efendim, ben Başbakana arz ettim, daha sonra öğleden sonra da savcı açıklama yaptı" şeklindeki 
sözleri alınabilirdi; eğer o yöntemi izleseydik. 

Yine, iLKSAN olayı ile ilgili olarak, üç eski bakan ve dönemin Başbakanı hakkında yapmış 
bulunduğumuz suç duyurusunun prosedürü sırasında, Adalet Bakanlığının, Cuhuriyet Başsavcılı
ğından gelen yazıyı, niçin Anayasa prosedürü çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına getirtmediği; ama buna mukabil, eski üç bakanın görev yaptığı bakanlığa o yazıyı gönderdi
ği söylenebilirdi; yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin yerine, başka bir kurumu ikame ettiği söy
lenebilirdi. Ben bunu geçiyorum. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Halen söylemediniz? 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Geçiyorum dedim. 

İkinci yöntem olarak hukukî yöntemi, yaklaşımı dile getirmek mümkün; yani juridik yöntemi; 
yazılı kurallara bakarak. O yazılı kurallar hangileri?.. Adalet Bakanlığının teşkilat kanununa bak
sak, sayılmış bulunan, adeta bir Mecelle zihniyetiyle sayılmış bulunan görevlerinden kaçını yerine 
getirdiği, kaçını yerine getirmediği şeklinde bir .yargılamaya, bir neticeye gitmek mümkün. Onun 
için ne yapacağız?.. Geçen yıl yaptığı bütçe konuşmasında Sayın Bakan neler söylemiş?.. Yapılan 
işlerin yanı sıra, önümüzdeki yıla ilişkin, o bütçenin kabulüyle, önümüzdeki yıla ilişkin yapabile
cekleri olarak neleri saymış, bunlardan kaçını yapmış, kaçını yapmamış; onun da tespitini, dökü
münü yapmak mümkün idi; ama o yöntemi de bir yana bırakıyorum, gerçeği tam olarak yansıtma
yacağını söylüyorum. 
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Bir üçüncü yaklaşım : "Siyasî kimlik açısından politik tahlil, politik yaklaşım" diye üçüncü 
başlığı veriyorum. Orada denebilirdi ki, SHP'li bir bakandır, dolayısıyla siyasal ideolojisi, sosyal 
demokrat, artı hem de halkçı bir partidir. O zaman sosyal demokrasinin kökenlerine, o ideolojiye 
anlamını veren, boyutlarını veren kökenlere gidebilirdik. "Marksist demokrasiden neler almış, 
neler almamış, buna ilişkin neler yaptı?" diyebilirdik; ama, bu da gerçeği tam yansıtmazdı. Şundan 
yansıtmazdı : Sonuçta bir koalisyon olduğu itirazıyla, tek başına kendi ideolojisini uygulamak, 
icraatını uygulamak durumunda, mevkiinde olmadığı söylenirdi. O nedenle, bu yaklaşımı da bir 
yana bırakıyorum. 

"Fonksiyonalist" adını verdiğim sosyolojik bir yaklaşımı burada tercih etmek istiyorum. Bakı
nız sayın milletvekilleri, yazılı olmayan kurallarla ancak Adalet Bakanlığının, bence toplumumu
zun en önemli kavramı olan, adalet kavramıyla icraatını-yazılı olmasa da Bakanlığın teşkilat kanu
nunda ya da Anayasada şurada burada, diğer yasalarda olmasa da- değerlendirmek zorundayız. 

Bakınız, bugün içinde bulunduğumuz toplumda adalet kavramının, bu kavramla icraat yapan 
insanların -hâkimdir, savcıdır, diğer adalet mensubudur- yeri ne, rolü ne, toplumsal yapı içerisinde, 
statüsü ne?., işte burada, mesela bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hukukî skan-
dallarından olan bir "ateş kes" konusu sözkonusu olduğunda, Parlamentoya getirildiğinde, basın 
toplantılarıyla anamuhalefet partisi tarafından dile getirildiğinde, belki en Yüce Divanlık olabile
cek bir konuda, bugüne kadar herhangi bir cumhuriyet savcısının bu basın toplantılannı ihbar 
kabul ederek harekete geçmeyişi, bakınız, işte bugün adalet kavramının ve o kavram içerisinde 
icraat yapan insanların, toplumsal hayatımız içerisinde nasıl birinci derecede pay sahibi olmaları 
gerekirken, kendi rollerini, üçüncü, beşinci, belki de daha arkalarda bir sırada algıladıklarının en 
somut delili. 

Değerli gazeteci Sedat Ergin, dün veya evvelki gün köşesinde öldürülen bir mafya babasına 
ilişkin yazıyordu. Değerli milletvekilleri, eğer "hukuk devleti" diyorsak, sadece Hükümet Progra
mında, sadece parti programında, sadece basın toplantılarında yaptığımız konuşmalarda "hukuk 
devleti" kavramına sıkça yer vererek, o kavramı savunmak, toplumsal hayata yerleştirmek müm
kün değil. Eğer bugün, hukuku, ülkenin coğrafyasının her alanına egemen kılamıyorsanız; yani, 
üçte bire yakın kısmı bugün artık kendi hukukunu, -kendi örf, adet hukukunu- o toplumdaki, diye
lim, varsa, grupların kendi taşıdıkları ananelerini, eğer sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku
nun yerine koyarak meseleleri çözmeye kalkıyorsa, işte o zaman Adalet Bakanlığının fonksiyonu, 
her zaman olduğundan çok daha fazla önem taşımaktadır. 

Bakın, bir başka örneği hemen arz ediyorum : Burada, bir "laiklik" kavramı konuşuldu. 
SHP'nin genel başkan yardımcısı düzeyinde yetkilileri de kaç gündür o konuya ilişkin fikirlerini 
söylediler. İşte, elimde Profesör Charles Debache'ın Yves dodet ile birlikte hazırladığı Lexigue De 
Termes Politiques'ini -siyasal terimler lekxiquc'i- açar bakarsanız, orada "laicite" kavramının birin
ci tanımı, "Devlet içerisinde dinî toplumla, sivil toplumun ayrımı prensibi" diye başlar. Fransa'da 
1791'de Üçüncü Cumhuriyet Döneminde nasıl kurumsallaştığı yazılır; ama şimdi, sunî olarak yara
tılan bir laiklik tartışması sırasında, bu ülkenin insanlarının bir grubu, sanki laiklikten yanaymış, 
sanki bir grubu da laisizme karşıymışçasına, üçbeş değişik ideoloji mensubunun kendilerine göre 
yaptıkları yorumun etkisi altında savunmasız kalırsa, adeta suçlanır hale gelirse, ben, benim o Ada
let Bakanına yüklediğim fonksiyonelist, fonksiyonuna göre görev yapması mantığım gereği, ben 
bir Adalet Bakanımızın kendi parti yetkilisini çıkartarak konuşturacağına ...ki, orada bir söz duy
dum, hâlâ anlayabilmiş değilim; zannediyorum Bayan Alpago idi "laiklik, aklın bağımsızlığıdır" 
diyor. Elinsaf... 
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Şimdi, ticaretin din işlerinden ayrılması... Doğrudur; laikliğin bir başka kavramı içerisinde, 
bir başka boyutu da din ve devlet işleri ayrımı gibi Türkçeye gelmiştir; ama öyle bakarsanız, dev
letin bizim bugün tüm din işlerini malî ve idarî açıdan da yönettiğini görürsünüz. O zaman ne 
yapacağız?.. O zaman savunmasız mı bırakalım?.. O kadar insanı bu iki kutup içerisindeymişçesi-
ne... Tabiî, bir üçüncüsünü de eklemek mümkün. "Biz tartışmaya katılmayalım, duralım, bakalım, 
ne olacak?" şeklinde bekleyen insanlar... 

işte o zaman, o kavramın da bu sosyal yaşantımız içerisinde taşıdığı önemi düşünerek, o öne
min insanlarımıza yüklediği muğlaklığı, belirsizliği düşünerek, adalet ve hukuk devleti kavramına 
önem vermemiz gerektiğini ve bu işin sorumluluğunun da, kendi teşkilat kanununda yazılı olmasa 
da, bizim Bakanlığımızda olduğuna inanıyorum. 

Tabii "laiklik" derken, hoşgörünüze sığınarak, burada o tartışmanın diğer tarafındaki fikir 
mensupları için cevap olması dileğiyle söylüyorum: Peygamber efendimizin Mekke'den 12 yıl son
ra Medine'ye göçtüğünde Müslümanlar ile Yahudileri putperestlere karşı bir ilke etrafında bir ara
ya getirerek, orada ilk islam anayasası sayabileceğimiz bir anlaşmayla, önce, bir devlet düzenini 
kurduğunu görürüz. Yani, devlet düzeni olacak ki, o düzen içerisinde yaşayan insanların din hürri
yeti olacak. "Örnek" derseniz; çağa uygulanmışı; Rusya'nın, Afganistan'ı işgali... Deseydi ki; orada 
devleti oluşturan yeni güç, devlet güçlerini kullanan yeni iktidar deseydi ki, "Burada Ezan okun
mayacak, burada namaz kılamazsınız..." Yasaklardı. O zaman, demek ki, önce devlet düzeni... 
Eğer önce devlet düzeni ise, 1951'e kadar olduğu gibi, "demokratik devlet" demek de 6 ay hapsi 
gerektirmiyorsa, o devlet düzeninin temel taşlan -ki, birisi laisizmdir, birisi demokratik cumhuri
yettir, birisi hukuk devletidir, üstelik de sosyal bir hukuk devletidir diye -1982 Anayasamızda-
beğensek de, beğenmesek de, ifadesini bulmuştur. Mademki Adalet mülkün temelidir, o zaman, o 
'devlet düzeninin temel kavramı olan "adalet" kavramını, Bakanlığında isim olarak taşıyan bir 
Bakanlığın, bir Bakanın, işte bu dördüncü kategoride saydığım fonksiyonelist yaklaşımla saydı
ğım, toplumdaki fonksiyonuna bakarak saydığım özelliği nedeniyle, her gün savunulması gerekir
di-

BAŞKAN — Sayın Yalova, 16 dakikayı geçtiniz. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) — 1 dakikada bitireceğim Sayın Başkanım; arkadaşımın 
rızasıyla tabiî ki. 

Demin, Doğru Yol Partisi sözcüsü milletvekili arkadaşımız, "Birinci ve sonuncu cumhuriyet 
olacaktır" dedi. Yine aynı Bakanlığa bu fonksiyonu da yüklüyorum. Kaç zamandır, "Birinci cum
huriyet, ikinci cumhuriyet" tartışması... 

Sayın milletvekilleri, hemen bir siyaset matematiği yapalım. Cumhuriyetin kuruluşundan, 27 
Mayıs 1960'a kadar, eğer cumhuriyet, birinci özelliği itibariyle kavram olarak cumhurbaşkanın, 
cumhurreisinin, cumhur tarafından seçilmesi ise, 1923'ten 27 Mayıs 1960'a kadar, cumhurbaşka
nıyla yönetilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, askerî müdahale döneminde "Devlet Başkanı" 
diye Resmî Gazetelerde görürsünüz, "Cemal Gürsel" denmiştir, altında "Devlet Başkanı" "Cum
hurbaşkanı" demez; kesilmiştir arada. Ne zaman?. 1961 Anayasasının kabulüne kadar. O Anayasa 
kabul edildikten sonra, tekrar "Cumhurbaşkanı" diye gitmiştir. Ne zamana kadar?.. 12 Eylül 1980'e 
kadar. Gene arada cumhuriyet var; ama, 12 Eylül 1980 askerî müdahalesi yapılıp da, belirli bir 
süreye kadar Anayasa yapılıp halkoyuna sunuluncaya kadar geçen süre içerisinde, yine Sayın 
Kenan Evren'in "Devlet Başkanı" imzasını kullandığını görürsünüz. Şimdi bu tabloya bakarsanız, 
o zaman, bugün "İkinci cumhuriyet" diye bir iddiada bulunan insanlann, aslında üç tano diye 
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sayarsanız, dördüncü cumhuriyeti savunmaları, iddia etmeleri gerekir. Aradaki o iki kesintiyi kas
tederek söylüyorum. O zaman, bir "Cumhuriyet" kavramı düşününüz ki, savunucusu yok. Kim 
savunacak?.. Belki Kültür Bakanının da işidir, belki Millî Eğitim Bakanının da işidir; belki, sadece 
ekonomiden anlayan, politikadan pek anlamayan başbakanların işi değildir gibi gözükebilir; ama, 
bence her hal ve şartta, önce ve önce Adalet Bakanlarının işidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Parti Grubum adına hepinize en üstün saygılarımı sunuyorum, 
teşekkürler ediyorum. Arkadaşımın konuşma hakkını bir dakika belki aldım, onun da affını diliyo
rum. 

Sağ olunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yalova. 

Kalan süreyi kullanmak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Dumankaya; buyurun 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; ben de, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini izah 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Kalan kısmı, ben, bu Bakanlığın cezaevlerinde yaptığı tahri
bata ayırmış bulunuyorum. 

Koalisyon Hükümeti kurulduğu günlerde Eskişehir Cezaevi tartışılıyordu. Koalisyon Hükü
meti daha kurulmadan önce, Eskişehir Cezaevine o zaman HEP milletvekilleri ve 300 tane taraftan 
gidiyor, "Cezaeviyle ilgili olarak topluca görüşeceğiz" diyorlar. Cezaevi müdürü buna müsaade 
etmiyor... 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Biz de vardık, Mehmet Kerimoğlu da vardı... Alakası yok... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Siz de vardınız; ama, HEP milletvekilleri de sizinle 
beraberdi. 

Cezaevi müdürüne, o zamanki HEP'in genel sekreteri aynen şöyle diyordu : "Koalisyon Pro
tokolünde Adalet Bakanlığı bize verilecektir, işte o zaman hepinizin canına okuyacağız." Üç gün 
sonra Adalet Bakanlığı SHP'ye bırakılınca, Sayın Adalet Bakam, SHP milletvekilleri, HEP millet
vekillerinin bir kısmı -ki, onlar o zaman SHP milletvekiHeriydi- Eskişehir Cezaevine gidiyorlar ve 
savcının odasında Sayın Bakan, katil koğuş temsilcisini çağırıyor, onunla sarılıp öpüşüyor ve 
onunla, nakil sırasında mahkûmlara verilecek erzağı tartışıyor. Bakınız, o günkü gazetede ne deni
yor: "Devletin teröriste taviz vermesi olduğunu ileri süren görevliler, 'Canımızı tehlikeye atıp azılı 
teröristlerin karşısında görev yapmamızın mükafatı, işkenceci damgası mı?' dediler. 

Eskişehir Özel Tip Cezaevinin üç günde tamamlanan boşaltma işleminin 200 milyon liraya 
mal olduğunu öğrenildi. Boşaltılan cezaevinde hücrelerin çöp içinde olduğu, hemen tüm camların 
kırıldığı, demir kapıların menteşelerinin koptuğu ve nevresimlerin yırtıldığı belirlendi." 

Demek ki, teröristler bayram ediyordu; ama, devlet güçleri, emniyet güçleri, adalet güçleri de 
büyük bir moral çöküklüğü içerisindeydi. Canını dişine takmış kişiler, bir teröristi yakalamak için 
canından oluyor; ama, gelen bu Hükümet teröristleri oradan salıveriyordu. 

Bakınız, dün Kanal 6'da DYP İstanbul İl Başkanı aynen şöyle diyordu; ki, tespiti doğruydu : 
"Eskişehir Cezaevi, özel ve güzel bir cezaevidir." Ben kendim de gittim. Eskişehir Cezaevinin 
bugün bir tek özelliği vardır, o da şudur: Eskişehir Cezaevinden kaçmak mümkün değildir, ona 
göre yapılmıştır. Ama, kaloriferlidir ve bir kişilik, dört kişilik koğuşları vardır. 
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Değerli arkadaşlarım, işte, bugün anarşinin başladığı yer Eskişehir Cezaevidir. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Daha önce yoktu Türkiye'de değil mi?! 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Eskişehir Cezaevinin boşaltılmasıyla, diğer cezaevle
rindeki teröristler, adeta cezaevlerine hâkim olmuşlardır. 

Bakınız, Kayseri Cezaevinden kaçanlar olunca, rahmetli Adnan Kahveci ile oraya gittik. Bir 
görevliyle görüştük, o görevli bize aynen şöyle dedi: "Beyim, bize ne soruyorsunuz? Biz burayı 
yönetmiyoruz, sayım yapamayız. Arama yapmak mı; mümkün değildir..." 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Aynı sözü Mahmut Oltan Sungurlu da söylüyordu. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — "Çünkü, biz bir mahkûmun kolunu tuttuğumuz 
zaman, arama yapmak istediğimiz zaman, 20 dakika sonra, 2 saat sonra hemen Ankara'dan telefon 
geliyor ve bizi sürgünle tehdit ediyorlar." 

Değerli arkadaşlarım, işte, cezaevleri adeta bu Hükümet döneminde, bu Bakan döneminde 
sefa evine döndü. 

Nevşehir Cezaevindeki kaçaklar dolayısıyla cezaevinde incelemeye gittim, buraya ilk giren 
milletvekillerinden biriyim. "Tünel nerede?" diye savcıya sordum! Dikkat edin, beni umum merdi
venin altına getirdi. Dört, beş tane koğuş kapısı açılarak umum merdivenin altına geldim. Tünel o 
kadar darki, dikine inemezsin, dönemezsin. Savcıya aynen şöyle dedim: "Şuradan bir kedi geçir de 
ben göreyim. Ne kadar zayıf bir adam olursa olsun şunu bir geçirin." İnsanın geçmesi mümkün 
değildi. Toprakların konduğu koğuşa gittik. Topraklar iki tane dosya dolabının arkasında; bir iki 
çuval toprak konmuş. Halbuki, o tünelin topraklarını bir odanın alması mümkün değildi. Çünkü, 
Eskişehir Cezaevinde torpilliler yatıyordu, SHP yanlıları yatıyordu ve oradaki kişilerin Cezaevleri 
Genel Müdürünün kartı cebindeydi... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Müdür, sizin zamanınızda atanan müdür. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Ve o cezaevine teröristler istediği şekilde giriyor, iste

diği zaman çıkıyor. 
Gece geç saatlere kadar koğuş kapıları açıktı. Teröristler birbirleriyle, istediği şekilde koğuş

larda oturup oyun bile oynayabiliyordu. 
Değerli arkadaşlarım, valiye gittik. Bu devletin valisi, yani bu Hükümetin atadığı vali istihba

rat alıyor, diyor ki; "Nevşehir Cezaevinden kaçacaklar vardır; şu şu kişiler kaçacaktır." Cezaevi 
yetkilileriyle görüşüyor, cevap alamıyor, çok gizli ve özel olarak şu yazıyı yazıyor: "Cezaevinden 
şu şu kişiler kaçacaktır." Yazının fotokopisi buradadır. Bu ihbarı Sayın Bakana yazıyor. Yani, 
diğer yetkililere değil, Adalet Bakanına çok gizli ve özel olarak yazıyor ve Sayın Adalet Bakanı bu 
yazıyı umursamıyor. Bir ay sonra cevap veriyor, şu tarihli yazıyla, "Böyle bir durum yoktur. Ceza
evi yetkilerinden şu bilgiyi aldım, böyle bir durum yok ve nakillerine lüzum da yoktur" diyor. 

Şimdi, sayın vali, bu Hükümetin valisi, cezaevi yetkililerini şikayet ediyor, Sayın Bakan da 
ondan aldığı cevaba göre, bir müfettiş göndermiyor. Değerli arkadaşlarım, arkasından bakıyoruz 
ki, kaçan adamlar o gün isimleri vali tarafından bildirilen kişilerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Bayrampaşa Cezaevi değişik mi?.. Nevşehir Cezaevinden 
kaçma olayı olduktan sonra, Bayrampaşa'dan da 7 kişinin kaçtığını duyuyoruz. O cezaevine gidi
yorum; Sayın Bakanın, milletvekillerinin cezaevine girebileceği talimatına rağmen, Nevşehir'deki 
bu inceleme basına yansıyınca, 8 saat kapıda bekliyorum ve nihayet, 8 saat kapıda bekledikten 
sonra, cezaevine girip savcıyla görüşme imkânını elde ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, orada da değişik; aynı şekilde duvarlarda Apo'nun resimleri vardır, dev
rimci sloganlar vardır ve bir gün evvel Bayrampaşa Cezaevinde bir devrim nişanı yapılıyor. 

Şimdi, bu kaçan kişiler, büyük ihtimalle, basına da yansıdığı şekliyle, daha önce kaçmışlar, 
ama buna bir kılıf hazırlamaları lazım; 5 kişiyi bilahare kaçırıyorlar ve yakalıyorlar. Sekiz saat ora
da kaldığımda şunu gördüm: Hiçbir gardiyanın başında gardiyan kepi yok; ama, kaçanlara ve gar
diyanlara kep giydiriliyor ve basının önüne öyle çıkarılıyorlar. 

O günkü gazeteden bir pasaj okumak istiyorum: "Yol geçen hanı... Dingonun ahırı... Ne der
seniz deyin, bu tam bir kepazeliktir. 

Tarihin hangi döneminde, hangi ülkede bu kadar tutuklu ve mahkûm, ellerini kollarını sallaya 
sallaya kaçabilmiştir? 

Utanması, sıkılması olan görevliler, "Biz bu işi beceremiyoruz, deyip çekilmeli, değil mi? 
Fakat ne gezer..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Dumankaya, tamamlayınız. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — "Onlar, onurlu bir istifa yerine, yüzlerini kızartıp kol
tuklarında oturmayı tercih ediyorlar. Bir yandan da firarlar devam ediyor." 

Diğer kısımları zaman darlığı nedeniyle okuyamıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Diyarbakır Cezaevi de bundan değişik değil. Diyarbakır Cezaevinde 

150 kişi bir koğuşta kalıyor; bunların 20'si terörist, 130 tanesi de yataklık yapan kişiler. Oraya kişi 
normal olarak giriyor; ama, teröristlerce eğitilip, terörist olarak dışarıya çıkıyor. Türkiye'de bugün 
terör, adeta cezaevlerinden yönlendiriliyor ve cezaevleri bu şekilde olduğu müddetçe de, terörün 
önünün alınması mümkün değildir. 

Birçok konu vardı; ama zaman darlığı nedeniyle değinemiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, RP ve DYP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 

Konuşma sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cemalettin Gürbüz'de. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; şahsım ve SHP Grubu adına hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Adalet, herkesin, hepimizin yaşam boyu güvenerek sığınabileceği, şemsiyesi altında hak ara
yabileceği, kendisini orada koruyabileceği, güvenceye alabileceği bir kurum olup, toplumsal düze
nin ve beraber yaşamanın da temininde vazgeçilmez unsurlarından biridir. Onu yok etmek yada 
yok saymak, ondan fedakarlık etmek, onu zaafıyete uğratmak, hiç kimsenin ve hiçbir toplumun 
yararına olamaz. 

Günümüzde toplumların ve bireylerin ilişkilerindeki karmaşıklık, çeşitlilik, yoğunluk ve vaz
geçilmezlik bilinmektedir. O nedenle, bu ilişkilerin belli bir düzene bağlanma zorunluluğu sonu
cu, yasalar ve buna bağlı çok değişik kurumlar oluşturulmuştur. Yasaların uygulaması karşısında 
her zaman ve rahatlıkla insanlar tatmin edilemez. Bu tatminin sağlanmasında uygulamacıların, 
aynı zamanda adil olmalan da ayn bir zorunluluktur. İşte, adalet dediğimiz tüm bu ilişkilerin ve 
kurumlann bütünü olan şeylerin hayatımızda, toplumumuzda ve bireylerimizde varlığını gösterebi-
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lecek en etkili örgütlerden birisi olan Adalet Bakanlığı, bu özellikleri nedeniyle, daha bir önem 
kazanmakta ve dikkatlerimizi üzerinde toplayabilmektedir. Böyle önemli işlevi ve görevi olan 
Bakanlığın bütçesi görüşülürken de, çok önemli bulduğumuz ve tüm toplumumuzu ilgilendiren 
gelişmeleri de bu nedenle ortaya koymak ve tartışmak gereklidir. 

Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde hepimizin ortak hedefi, içtenlikle 
inanıyorum ki, adaletin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi ve bunun için gerekli olan tüm yasal alt
yapısının oluşturulmasıdır ve bundan hiçbir arkadaşımızın da fedakârlık etmeyeceğini çok iyi bili
yorum. 

Hukuk düzenimizin temelini oluşturan Anayasa, doğaldır ki, tüm bu hedeflerimizin ve niyet
lerimizin gerçekleştirilmesinde en etkili hukuk metnidir. Bu nedenle de, adaletin gerçekleştirilme
sinde ve yasal altyapısının oluşturulmasında bu hususa çok özen göstermek gerekli ve zorunludur. 

^ Bu konu ile ilgili olarak, gerek Hükümetimizin gerek Meclisimizin ve gerekse siyasî partileri
mizin belli bir yoğunlukta görüşleri ortaya konulmuştur. Gerekli olan mutabakat bir an evvel sağ
lanmalı ve toplumun ihtiyaçları yönünde hiç gecikilmeden belli düzeltmeler yapılabilmelidir. 
Buna, toplumda ihtiyaç duyulduğu çok açık bir gerçektir. 

Ancak, yalmzca anayasal değişikliğe bağlı olarak yapılabilecek yasal düzenlemeler yanında, 
ona bağlı olmadan da yapılabilecek yasal düzenlemelerle adaletin gerçekleştirilmesinde ve hızlan
dırılmasında çok ciddî mesafe almak mümkün olabilecektir, Belirtmeliyim ki, Adalet Bakanlığımı
zın bu konularda çok hassas olması ve yoğun bir çalışma temposu içerisine girerek, oldukça önem
li sonuçlara ulaşmaya hazır hale gelmesi takdirle karşılanacak bir durumdur. 

Adalet Bakanlığınca verilecek hizmetlerle, adaletin sağlanmasında kullanılabilecek unsurlara 
bir göz atarsak, aslî unsurun, anayasal güvenceye alınmış bağımsız mahkemeler olduğunu görürüz. 
Mahkemelerin yıllarca süren davaların sıkıntısı altında ezildiğini biliyoruz. Görev yapan yargıçla
rımızın yaptıkları görevle uyuşmayacak maddî ve sosyal imkânlarla çalıştıklarını, insanlarımızın 
bu yüzden hayatlarının yansına yakın ve en verimli yıllarını mahkeme kapılarında geçirdiklerini, 
bir dava dosyasının birçok hâkim eskittiğini, buna rağmen sonuçlanmadığını, bu zor ve sıkıntılı 
ortamda sonuçlanan davalarda da adaletin istenildiği gibi sağlanamadığını, insanların tatmin edile
mediğini, bu yüzden de yargıya olan güvenin azalmakta olduğunu, bunun sonucu olarak da, top
lum düzeni ve huzurun birçok kereler bozulma eğilimi gösterdiğini çok iyi bilecek durumdayız. 

insanlar, anlaşmazlığa düştüklerinde, bu anlaşmazlığın en doğru ve en adil biçimde sonuçlan
dırılacağı yer olarak bağımsız yargıyı göstermektedirler. Bu inançlarına ve anlayışlarına asla gölge 
düşürülmemelidir; Bunu sağlamak, başta adlî teşkilatımız olmak üzere, aynı zamanda Yüce Mecli
simizin de aslî görevlerindendir. Bugün resmî kaynaklardan alınan bilgilere göre, hâkim ve savcı 
olarak 5 700 kişi görev yapmaktadır. 2 600 boş kadroya atama için çalışmalar sürmektedir; ama, 
adaletin verimli dağıtımı için 7 bin hâkim ve savcının daha görevlendirilmesi gerekmektedir. 

Bir zamanlar, hukukçularımızın okuldan mezun olduklarında hâkim ve savcılık mesleği yeri
ne, başka meslekleri, ya da serbest çalışmayı yeğledikleri, soruna gerekli özen ve duyarlılık göste
rilemediği için de, adliyelerimiz yıllarca yeterli hukuk adamı ile takviye edilemediği için sorun 
hâlâ güncelliğini kaybetmemiştir; ama, bugün sevindirici olan bir husus var ki, gerek avukatlık 
mesleğinden ve gerekse yeni mezunlardan çok yoğun bir şekilde hâkimlik ve savcılık mesleğine 
yöneliş görülmektedir. Yapılan yeni düzenlemeyle, ekonomik olarak rahatlatılan bu kesime olan 
yöneliş nedeniyle yarışma ortamı doğmuş, bunun sonucunda mesleğin ve meslek adamlarının nite-
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liginde artış olması da mümkün hale gelmiştir. Toplum düzeni açısından son derece önemli olan 
bu görevlerde gerekli ihtiyacın bir an önce karşılanması hususunda herkesin üzerine düşen görevi 
yapacağını ümit ediyorum. 

Bu arada önemle vurgulamak istediğim bir husus var ki, Bakanlığın teşkilat ve görevleri ile 
ilgili olarak çıkarılmış bulunan, toplumda "By-Pass" diye lanse edilen yasa, esasında Adalet 
Bakanlığı Teşkilatını, yargıç güvencesi anlayışı içerisinde yeniden yapılandırarak sisteme bağlan
ması ve yönetim anlayışı açısından çok önem arz eden bir yasadır. O günlerde, esasen gözden 
kaçırılmaya çalışılmışsa da, teşkilata Teknik Daire Başkanlığı, Yayınların Değerlendirilmesi, 
Toparlanması Teşkilata Ulaştırılması ile İlgili Daire Başkanlığı gibi iki de önemli ünite kazandırıl
mıştır. 

Yargıçlarımız birinci sınıf olabilmek için rencide olmakta, birilerinin icazetine ya da lütfuna 
mazhar olma ihtiyacı içerisine girmekteydiler; ama, bugün getirilen düzen ve sistem sayesinde her 
bir yargıcımız, bu sistemdeki işlerlik sayesinde kendi gayreti ve emeğiyle istediği yere gelebilmek
tedir. Bu sayede -tüm yargı camiasında kabul edilen bir gerçektir ki- yargıçlarımız, yargıç bağım
sızlığı, yargıç güvencesi açısından son derece önemli bir kazanım elde etmişlerdir. 

Adaletin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan en büyük sıkıntılardan birisinin de yargının yavaş 
işleyişi olduğunu belirtmiştik. Adalete olan güvenin pekiştirilmesini, insanlarımızın adliye koridor
larında ömür tüketmelerini ve işgünü israfını önlemelerini temin açısından gerekli olan şeylerin 
gerçekleştirilmesi, aslında, önce niyete, sonra uğraşa ihtiyaç duymaktadır. Niyetin mevcudiyeti 
konusunda olumlu izlenimlerimiz bulunduğunu belirtmek istiyorum. Yargılama usulünün tamamı
nı gözden geçirip, usul sisteminde bütünlük sağlayıcı çalışmalar, mahkeme teşkilatlalannın yeni
den şekillendirilmesi, yargıya teknoloji getirilmesi, dava açımını, görülmesini, sonuçlandırılmasını 
hızlandıracak görüntüler, bunu bize söylemektedir. 

Üst mahkemeler oluşturarak, tüm işlerin Yargıtaydan geçmesini önlemek de, yargının hızlan
dırılması, adaletin hızlı gerçekleştirilmesi yolunda alınmış önemli mesafeler olacaktır. 

Tüm adliyelerin bilgisayara kavuşturulması, işlemlerin hızlandırılmasında önemli olduğu 
kadar, eşgüdüm, iletişim, bilgi toplama, arşivleme konularında da son derece olumlu ve verimli 
sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. 

Usulün sistem bütünlüğüne kavuşturulması, yargılama da bütünlük sağlayacak, dosyaların 
çabuk tekemmülüne yardımcı olacak, dolayısıyla kararların da daha kısa sürede taraflara sunulma
sında oldukça önemli zamanlar kazandırabilecektir. Usul konusunda tartışmaları azaltacak, yerleş
miş içtihat oluşumunda kolaylık ve rahatlık sağlanabilecektir. 

Mahkemelerin teşkilatlandırılmaları, görev ve yetki alanlarının yeniden düzenlenmesi, yargı
nın işleyişinde önemli kararların sağlıklı çıkmasında, dolayısıyla adaletin gerçekleştirilip teminin
de de çok etkili olabilecektir. 

Bu arada, mahkemelerimizin ve yargının vazgeçilmez unsurlarından olan değerli adlî perso
nelimizin de hakettiği ilgiye ve desteğe kavuşturulamamış olmasından duyduğumuz üzüntüyü 
burada belirtmeden geçemeyeceğim. Mesaisi olmayan, görevin başlayış ve bitiş saatleri olağan 
mesai gün ve saatlerini aşan, bu şekilde görev yapan personelimizin, bu ilgisizliğe layık görülmesi
ni kabullenebilmemiz pek mümkün olmamaktadır. Adaletin sağlanmasında, yargılamanın yürütü-
lebilmesinde kuşkusuz oldukça önemli ölçüde emeği ve katkısı bulunan bu elemanlarımızın ilgi 
alanımız içerisine alınması yararlı, hatta zorunludur. 
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Yargının işleyişinde vazgeçilmez unsur olan yargıçlarımızın ve savcılarımızın yanında, süre
siz mesai yapan bu insanlarımıza, yalnızca keşif bedelinin bir kısmının adliyedeki tüm personele 
bölüştürülerek destek olunduğu kabul edilmemelidir. Yargılama gibi son derece önemli ve ciddî 
bir görevle ilgili elemanlarımıza gölge düşmemesi, leke gelmemesi için, mağdur edilmemeleri çok 
açık bir gerçektir. En azından, benzeri ve emsali konumdaki kamu görevlilerinin ücretleri ve sos
yal imkânlarıyla kıyaslanabilecek bir konumda bulundurulmaları, esasen yargıya verdiğimiz öne
min ve ciddiyetin de bir gereği olacaktır. Bu hususta tüm yetkililerin ilgilerini esirgemeyerek, 
umuyoruz yakın bir zamanda bu personelimizin yaptıkları görevle uyumlu imkânlara kavuşturul
malarına olanak sağlanabilecektir. 

Bakanlığım, uzun süredir yaptığı bu yoğun çalışma içerisinde, adliyelerimize yeterli sayıda 
eleman temin edememiş olmasından da üzüntü duyuyoruz. Hem işlerin sağlıklı yürütülmesi müm
kün olmamakta, hem de bu personelimiz birkaç kişilik iş yükü altında bırakılmaktadırlar. Bu soru
nun çözümü için Bakanlığımıza gerekli destek mutlaka sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün biliyoruz ki, hizmet veren birçok adliye binamız 
hizmet için uygun değildir. Birçok yerde adliye binası bulunmamaktadır. Bu nedenle de, yapılan 
çalışmalar yer yer aksamakta, yargılamanın düzenli olabilmesi, adaletindaha olumlu dağıtılabil-
mesi zorlaşmaktadır. Bütün bunların aşılabilmesi için gerekli kaynağın ayrılabilmesi ve hızlı bir 
şekilde bu ihtiyacın giderilebilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan koşullarda ve mekânlarda çalı
şabilmek zor olduğu gibi, adaletin ve adliyenin ciddiyetine, mesleği icra edenlerin saygınlığına da 
zarar vermektedir. 

Birçok değişik kurumda çalışanlara lojman temin edebilmiş olan devlet, adliye mensuplarına 
da bu imkânı sağlamada daha aktif, daha becerili olabilmelidir. 

Adliyelerimiz, ulaşım aracı yönünden de oldukça sıkıntılı bir durumdadır. Ne yazık ki, mah
kemelerimiz ve icra dairelerimiz kendi vasıtalarına sahip olmadıklarından, bu konuda piyasadan 
tarafların temin ettikleri ve ücretleri kontrol edilemez şekilde tespit edilen araçlarla keşiflere, icra 
işlemlerine ve infazlarına gitmekte, dolayısıyla da vatandaşların maddî açıdan zararlarına neden 
olmaktadır. Bu durum, sakıncalı gördüğümüz bir husustur. 

Diğer bir husus ise, çok saygıdeğer konumda olan, olmaları da gereken yargıçlarımızın ve 
savcılarımıza, hiç değilse, müştereken istifade edebilecekleri birkaç taşıt temin edilememiş olması
dır. Belki diğer kamu kurumlarında ve devlet dairelerinde, belediyelerde çok sayıda görevlinin bu 
imkândan yararlanması söz konusu olmasaydı, hâkim ve savcıların buna katlanmaları daha kolay 
olurdu; ama nerede ise, yetkilendirilmiş herkesin makam otosuna sahip olduğu bir dönemde, 
bağımsız, kimseden emir almayan, çok önemli görevler yapan hâkim ve savcılarımızın, kısmen 
bile olsa, bu imkândan yararlanamamaları, doğrusu bizleri, onlar adına burukluğa sevk etmektedir. 

Adliyelerimiz, bugün, adalet dağıtımının yanında, devlete oldukça önemli miktarda gelir de 
sağlamaktadır. Hiç değilse, gerekli donanım ve olanaklara kavuşuncaya kadar, kendi kurumların
dan elde edilen getirinin bir kısmından yine o kurumların yararlandırılmaları mümkün olabilmeli
dir. O zaman, en bakımsız, en gösterişsiz, en uygunsuz koşullarda ve imkânlarda çalışan adliyeleri
mize, belki biraz daha rahat koşullar sunma imkânımız doğabilecektir. • 

Cezaevlerimiz, bugüne kadar hep konuşulan, eleştirilen, sorun yaratan kurumlar olarak gün
demde kalmışlardır. Bundan sonra da, özellikleri nedeniyle gündemde kalmaları doğal olacaktır. 
Gerek infaz usulümüz, gerek infaz kurumlarımız, gerek bu kurumlarda görevli .yönetici ve perso-
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nel ve gerekse bu kurumlarda görev yapan güvenlik güçleriyle sık sık tartışmalar yapılagelmiştir. 
Ne yazık ki, bu konularda derinlemesine ciddî çalışmalar yapma imkânı belki olmuştur; ama bugü
ne kadar herhangi bir yenilik ya da herhangi bir gelişme ortaya konulamamıştır. 

Bugün, cezaevlerinin yeniden yapılandırılması konusunda hazırlanmış olan kanun hükmünde 
kararname, açılan dava sonucu, iptal edilmiştir. Esasen cezaevleri, ciddî olarak ele alınması ve bir
takım değişikliklere tabi tutulması gereken kurumlardır. Yönetim şekli, yönetici atama usulü, ara
nan nitelikler konusu gözden geçirilmelidir. Her adliye olan yere bir cezaevi ya da her ile bir ceza
evi kurulması fikri terk edilmelidir. Bölgelerde kurulan bölge cezaevleriyle, buralarda uygulana
cak yeni sistemler, hem infaz konusunda yeni sistemler uygulamamızı, hem güvenliğin sağlanma
sını, hem de hükümlülerin infaz sonrası topluma uyum sağlamalarını ve onlara iş teminini kolay
laştıracaktır. 

Cumhuriyet savcısı, cezaevi müdürü ve jandarma gibi üç değişik birimin faaliyeti belli bir 
düzene bağlanarak, cezaevi yönetimleri, infaz, koruma, idarî, malî personel gibi ve varsa iş yurtlan 
olan yerlerde iş yurdu müdürü gibi görevleri değişik müdürlerce yürüteceklerdir. Oluşturulacak 
eğitim kurumlannda, buralarda çalıştınlacak personel yetiştirilecektir. Bunun için pilot illerin tes
piti dahi yapılmıştır. Cezaevlerinin model olarak da yeni bir infaz anlayışına uygun şekilde inşaası 
ya da düzenlenmesi düşünülmüştür. Bu düşünceyle, teknik ve elektronik donanımlı, iç ve dış koru-
malann cezaevi personelince yapıldığı, koğuşların belli sayıda kişilerden oluşan ünitelerden oluş
turulması, yatma saatlerinde tek, sair saatlerde beraber bulunabilecekleri ortak kullanım yerleri 
olan bu ünitelerde, korumanın, fıran önlemenin, çalışmalarda verimliliğin daha olumlu sonuçlar 
vereceği muhakkaktır. Ümit ediyoruz, bu çalışmalar bir an önce sonuçlanabilecektir. 

Bir başka düşünce de, işletmelerde iş yurtları oluşturulacak, tüm iş yurtları aynı merkezden 
yürütülecek ve daha da güçlendirilecektir. Böylece bu kurumlarda hükümlüleri topluma kazandır
ma ve iş edindirme yönlerinden ceza süreleri içinde oldukça önemli mesafeler alabileceklerdir. Bu 
kişilerin cezaevlerinden çıktıklannda, topluma uyumları daha rahat hale gelebilecektir. Aynı 
zamanda, buralardan elde edilecek ekonomik kazanımlarla da adliyelerin ihtiyaçları karşılanabile
cektir. Bu düşünceleri çok olumlu buluyoruz. Bunun, toplumsal yararı yanında, kaynak sıkıntısı 
çekilen dar bütçe koşullan içinde, hem hükümlüler hem de adlî kurumlar önemli ve düzenli bir 
kaynağa kavuşturulmuş olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çalışmalar yanında, hazırlanmış bulunan ve 12 yasa 
tasansından oluşan paketle getirilmek istenilen düzenlemelere ve yeniliklere de yürekten katılıyo
ruz. Birçok kereler dile getirildiği gibi, Meclis İçtüzüğünde yapılacak değişiklikle Meclis çalışma 
temposunun yükseltilmesi, diğer birçok bakanlığımızın çalışmalannm da hayata geçirilmesi imkâ
nımız bulunacaktır. 

Son günlerde değişik vesilelerle birçok yönde adlî makam ve kuruluşlar şaibe altına sokulma
ya çalışılmaktadır. Bunu son derece yanlış ve tehlikeli girişimler olarak görüyor ve endişe ediyo
ruz. Adlî kişi ve kurumlar, hepimizin her zaman titizlikle koruması ve savunması gereken değerli 
varlıklardır. Bunlan kişisel, siyasal çıkarlar ve emeller için hiçbir surette kullanmak, kullandırmak 
ya da zan altında veya baskı altında bırakmak, asla onaylanacak davranışlar olamaz. 

Bizler, her zaman, hâkim ve savcılanmızı her türlü baskıdan korumak için çaba veren insan
lar olduk. Bu konumlannı daha da güçlendirmek, onlan verecekleri kararlarda ve yapacakları 
işlemlerde en geniş yetkilerle donatmak ve iradelerini, hukuk bilgilerini karara dönüştürmede son 
derece bağımsız olabilmelerini sağlamak, hem bireylerin hem toplumun hem de devletin yaranna 
olmuştur ve bundan sonra da yaranna olacaktır. Herkesin, ama herkesin mutlak ihtiyaç duyabilece-
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ği, en çok güvenebileceği, sığınabileceği bu yerlere duyulan güveni azaltıcı, şüphe yaratıcı her tür
lü girişim, kendi hakkımıza, güvencemize, hukukumuza karşı yapılmış girişim olacaktır. Bunun 
bir kez daha hatırlanmasını ve herkese hatırlatılmasını özellikle şu günlerde faydalı görüyorum. 
Tabiî aynı anlayışın sonucudur ki, gerek bu mesleği icra edecek hâkim ve savcılann, gerekse adlî 
kurumlarda çalıştırılacak personelin seçiminde ve atanmasında da buna uygun oranda titiz olunma
sı zorunluluğu bulunmaktadır. Bugün, bu kurum ve kişilere karşı yapılacak yanlış davranışlar ne 
kadar zararlıysa, o oranda da görevlilerin yapabilecekleri ya da ortaya koyabilecekleri yanlış tutum 
ve beyanlar o kadar zararlıdır. 

Herkesin hiçbir kuşku ve kaygıya kapılmadan her türlü hakkını, hürriyetini ve varlığını ema
net ettiği bu kişilerin, buna uygun düşmeyecek hal ve davranışlarda bulunmaları halinde, aynı 
ölçüde yaptırımları da görecekleri kuşkusuzdur. Mevzuatımız da buna uygun düzenlenmiştir. 
Uygulamada da bundan asla sarfı nazar edilmemelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adliyelerde ve adlî işlemlerde görevli kolluk güçlerinin 
bu görevlere göre eğitilmiş insanlardan oluşturulması hususu da, son derece önem verdiğimiz 
konulardan birisidir. Yıllardır ihtiyaç duyulduğu halde, bir türlü gerçekleştirilemeyen adlî kolluk 
kurulması yasasının bir an önce çıkarılmasıyla çalışmalara önemli ölçüde düzen ve rahatlık getiri
lecektir. 

Yargılamanın önemli unsurlarından olan savunma temsilcileri avukatların, bağlı olduğu kuru
luş olan baroların, vesayetten kurtarılarak daha rahat ve bağımsız çalışma koşullarına kavuşturul
ma imkânı tanıyan Avukatlık Yasası değişikliğinin de bir an önce, Meclisimizden geçmesini dili
yorum. 

Meslekî beceri düzeyini artıracak, adlî müzaheret müessesesini işler hale getirecek bu yasay
la, adaletin temininde önemli kazanımlar elde edilecektir. 

Güvenlik soruşturması konusu da, gene önemle üzerinde durduğumuz konulardan birisidir. 
Göreve başlatılacak memurlardan, hakkında olumsuz bilgi verilenler, sınav kazanmış bile olsa, 
görevlerine başlatılmamaktadır. Devletin, görevlendireceği memuru hakkında, gene görevli başka 
memurlarına bilgi toplatması, belki çok aykırı görülmeyebilir; ama uygulamada öyle örnekler 
görülmüştür ki, ciddî hiçbir dayanağı olmadığı halde, insanlar aleyhine raporlar düzenlenip, gele
cekleriyle oynanmaktadır; bunun önüne geçilmelidir. En azından, bu soruşturmada belli ölçütler 
bulunmalı ya da belirlenmelidir. Hangi hallerin bulunması durumunda ve hangi deliller ışığında 
engelleme yapılacağı hususları netleştirilmelidir. Yoksa, keyfî beyanlarla insanların gelecekleri 
olumsuzluğa itilmektedir. Bu konuda, en azından, Adalet Bakanlığımızın hazırladığı yasa, belli 
işlere, münhasıran soruşturma esası getirmektedir. Bu aşamada, yasayı, Meclisimizin desteklediği
ni görmek bizi sevindirmekte; yasalaştığında, birçok sıkıntının aşılacağını bilmek, toplumumuz 
adına sanırım hepimizi rahatlatmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın sonuna gelmeden, değerli grup sözcüleri
nin değindikleri birkaç konuda da fikirlerimi belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Onlara Sayın Bakan cevap verir efendim, siz kendi fikrinizi söyleyin. 

CEMALETTÎN GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan Hükümeti temsil edi
yor, ben ise Grubumu temsilen buradayım. O nedenle, ben, Grubum adına fikirlerimi söyleyece
ğim. 

BAŞKAN — Şimdi oldu, öyle söyleseydiniz müdahale etmezdim zaten. 
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CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Ben aynen öyle söylemiştim efendim. 

Değerli arkadaşlar, haftalardır gündemde olan Terörle Mücadele Yasası Tasarısının 8 inci 
maddesinde yer alan "laiklik" kelimesinin, bu maddeden çıkarılması burada gündeme getirildi. 
Fikir özgürlüğünü savunduğunu söyleyen insanlarımız, fikir özgürlüğüne darbe olarak kabul ettik
leri bu değişikliği kabul etmemekte ve ısrarla "laiklik" kelimesi olmadan, bu madde metninin 
düzenlenmesini istemektedirler, bunu savunmaktadırlar; ama ben bir hususu söylemeden geçmek 
istemiyorum. Esasında bu yasanın içerisinde, fikir özgürlüğüne çok daha ciddî zararlı olan hüküm
ler bulunmaktadır/Fikir özgürlüğünü savunduğunu söyleyen insanlarımız bunları neden gündeme 
getirmiyorlar anlamıyorum. Mevkuteler ve mevkute niteliğinde olmayan basılı eserler yasaklan
maktadır. Anayasada, çok net bir şekilde "laiklik" yazılı olduğu halde, bunun bir metne ilavesi, 
sanki insanların dini yasaklanıyormuş noktasına getiriliyor, böyle yorumlanıyor; ama Türkiye'de, 
gazeteler, dergiler, kitaplar yasaklanır hale getiriliyor, bu insanlar bu davranıştan fikir özgürlüğüne 
getirilen bir darbe olarak görmüyorlar, bunu anlamak-mümkün değildir. 

Ben burada, Partim adına çok net bir şekilde bir hususu söylemek istiyorum. Bu ifade, ister 
yeni çıkarılacak kanun metinlerinin içine alınsın, isterse alınmasın, Türkiye Cumhuriyeti demok
ratik bir hukuk devletidir ve laik sistemi bundan sonra da devam edecektir. Biz, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak, bunu sonuna kadar savunmaya ve bunu korumaya kararlıyız. Esasen bu, bizim 
yaptığımız görevin de bir gereğidir. Ne yazık ki bu kürsüden, Türkiye Cumhuriyeti Devletini koru
maya yönelik, sistemi korumaya yönelik, rejimi korumaya yönelik Anayasa üzerine yemin eden 
insanlarımız, gene bu kürsüden bu sistemler, bu düzenlemeler ve bu rejim aleyhine beyanlarda 
bulunabilmektedirler. 

Ülkemizde, ahlak çöküntüsü olduğu söyleniyor. Ahlakı, yalnız baldır bacak göstermek ve 
açıklık olduğunu kabul edemeyiz değerli arkadaşlarım. Batının her şeyine karşı olduğunu söyleyen 
insanlar, Batının markıyla, dolarıyla, Arap Riyaliyle, ülke aleyhine, rejim aleyhine, Atatürkçülük 
aleyhine, Atatürk'ün getirdiği devrimler aleyhine faaliyette bulunuyorlar; ama, bu davranışlarını 
ahlakla nasıl bağdaştırıyorlar, bunu anlamak mümkün değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ben bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğim: Konuşmamda kısmen bahsetmiştim; ama 
bir hususun üstünde durmak istiyorum: Burada sürekli olarak hâkimlerimizin, savcılanmızın ya da 
kamu görevlilerimizin belli bakanlıklar veya bakanlar tarafından veyahut üst düzey görevlileri 
tarafından baskı altında tutulduğu söyleniyor. Burada altını önemle çizmek istiyorum ki, yapılmak 
istenen, esasında, hâkim ve savcılanmızı baskı altında tutup, onlann görevlerini doğru yapmamala-
n sonucuna ulaşmaktır. 

Bu kürsüden İSKİ olayıyla ilgili olarak yaptığım konuşmamda, Adalet Bakanlığımızın bu 
konuda yayımlamış olduğu birçok genelgeden örnekler okudum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İSKİ sizi batıracak Cemalettin Bey. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Bu konuda görevli savcılanmızın tamamının kamu

oyuna duyurmak için basına vermiş bulunduklan açıklamaları var; ama buna rağmen, ısrarla, 
kamu vicdanında insanlan yargılamadan mahkûm etme anlayışı içerisinde sürekli olarak hâkimle
rin baskı altında tutulduğu söyleniyor. Esasında, bunu söyleyen insanlarca hâkimlerimiz baskı altı
na alınmaya çalışılmaktadır. Bizim yargıçlanmız anayasal güvence altındadır. Yargıçlanmız, hiç
bir makamdan, hiçbir kimseden, hiçbir yerden emir ve talimat almazlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti
nin hâkim ve savcılannın bu tutumlannı sonuna kadar devam ettirmelerini bekleriz, bu tutumlannı 
sonuna kadar destekleriz. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İSKl'yi de destekliyor musun? İSKİ sizi batırır, 
batırır. 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Sevgili arkadaşlar, burada cezaevleriyle ilgili sözler 
söylendi. Eskişehir Cezaeviyle ilgili bu kürsüden çok konuşma oldu, bunlara çok yeterli seviyede 
cevaplar verildi. Bunu tekrar gündeme getirmek istemiyorum; ama, bir konuyu söylemeden geçe
meyeceğim: "Anarşi, terör ilk defa Eskişehir'den başladı" diyenler, acaba, güneydoğuda kendi 
hükümetleri döneminde ruhsat da vererek kendi elleriyle teslim ettikleri kaleşinkoflan o insanlara 
kuş avlamaları için mi verdiler? Eskişehir Cezaevi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Böyle, sesini keserler... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Gürbüz. 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Demokrasi içerisinde hepimiz kurallara uyacağız. 
Efendim, kaçak sayısını kıyaslamaya çalıştılar. Bugün resmî rakamlar herkes tarafından bilin

mektedir ki, cezaevlerimizden 16-17 bin civarında insan kaçmıştır. Bunu, birkaç cezaeviyle ya da 
birkaç sene görev yapan bir bakanın görev süresiyle bağdaştırmak insafla, izanla bağdaşmaz. 

Burada, "Eskişehir Cezaevinde SHP'liler yatıyor" diyen arkadaşımı ayıplıyorum, kınıyorum. 

Biz, bu arkadaşımın mensubu olduğu partinin iktidar olduğu dönemde olanları tekrar bu kür
süden saymayalım. Hanedanlar, yaratılan yeni zenginler konusuna girmeyelim, bunlar çok söylen
di; ama bir şeyi söylemeden de geçemeyeceğim: Yine, Meclisin, bizim milletvekili olarak görev 
yaptığımız bu yasama döneminde partinize ait bakanların Yüce Divana gittiğini biliyoruz, bu Mec
lis buna karar verdi. Bundan sonra da gideceği oldukça kuvvetli görülen bakanlarınız var. 

ALİ ER (İçel) — Gittin de ne oldu; neye karar verildi? 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Şimdi, bunlar çok net bir şekilde ortada dururken, 
kalkıp "Eskişehir Cezaevinde SHP'liler yatıyor" demek, yaptığımız göreve, terbiye kurallarına ve 
siyasetin genel kurallarına uymaz. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Gürbüz. 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Biraz fazla dağıldı da... 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet 
Bakanlığı bütçesini parasal büyüklük olarak yeterli bulmuyoruz. Birçok kuruluşumuzdan daha çok 
önem ve destek vermemiz gereken bu kurumumuzu, ileride daha uygun kaynaklar sağlanmış ve 
ekonomik olarak rahatlatılmış görmek dileğiyle, bu bütçenin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunuyorum. (SHP ve CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Fuat Çay'da. 

Buyurun efendim. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

. CHP GRUBU ADINA FUAT ÇAY (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet 
Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı görevlerini, adalet hizmetlerinin etkin, çağdaş ve 
süratli bir biçimde yerine getirilmesi, yasaların günün koşullarına uygun bir biçimde düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yaparak, yasaların çağın şartlarına, gelişen ekonomik ve 
sosyal ortama paralel hale getirmek şeklinde özetleyebiliriz. 

Toplum ve toplumsal yapı değişip, geliştikçe, bireylerin ve toplumun ihtiyaçları arttıkça, 
hukuk da kendini değiştirmiş ve geliştirmiştir. Hukuk gelişen toplum koşullarına uygun değiştikçe, 
insan haklan, bireyin devlete karşı korunması ve temel hak ve özgürlükler yönünden evrensel bir 
boyut kazanmıştır. Demokratik hukuk devleti, toplumsal yapıyı, kuvvetler ayrılığı prensibiyle 
yasama, yürütme ve yargı organları ile yönetenler ve yönetilenler arasındaki adil bir dengeyi oluş
turmayı hedeflemiştir. Hukukun iyi işlemediği ve hukuk devleti ilkelerinin tam olarak hayata geçi
rilmediği toplumlarda, hukuk devleti ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri geçen yetmiş yılın büyük bir 
çoğunluğunu, sıkıyönetim, olağanüstü yönetimler ve darbeci rejimler altında geçirmiştir. Bunun en 
ağırını, toplumu en çok sindiren, demokratik yaşamı bitirip, bütün siyasî partilerin hayatına son 
verip, hukuku rafa kaldıran 12 Eylül 1980 darbesi ve onun ürünü olan Anayasa ile yaşamıştır. 12 
Eylül 1980 askerî müdahalesiyle Türkiye'de demokratik yaşam kesintiye uğramış, hukuk devleti 
ortadan kaldırılmış, başlıca kanun ve polis devleti anlayışı getirilmiştir. Bu çerçeve içinde hazırla
nan 1982 Anayasası, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, yürütmeye üstünlük tanıyan, top
lumsal gereksinimleri karşılamaktan uzak ve toplumsal gelişmeyi engelleyen tepkisel bir anayasa
dır. 1980 darbesiyle siyasal yaşamlarına son verilen ve sonra yeniden başka isimlerle kurulup, ken
dilerini önceki parti ve siyasal düşüncenin devamı olduklarını iddia eden bugünkü Koalisyon orta
ğı partiler; gerek seçim meydanlarında, gerekse partilerarası imzalanan protokolde, 12 Eylül huku
ku kahntılan olarak nitelendirilebilecek yasal düzenlemeleri, uygulamalan ve kısıtlamaları hızla 
yürürlükten kaldırarak, her alanda tam demokratik siyasal ortamı yaratmak için vaatte bulunmuş
lardır. Oysa, aradan geçen iki sene içinde elle tutulur bir gelişme olmamıştır. Aksine getirilmeye 
çalışılan terörle mücadele yasa tasarısıyla daha da geriletilmeye, daha da antidemokratik bir yapı 
meydana getirilmeye çalışılmıştır. Hani vaat edilen demokratik düzen ve demokratik hukuk devle
ti, hani sivil toplum, şeffaf toplum, hukuk ve demokrasi söylemleri? Mangalda kül bırakmayan 
sayın Koalisyon ortakları, 12 Eylül Anayasasına uyum sağlamışlardır. 

Oysaki, demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan ve kimi haklan ortadan kaldıran 1982 Ana
yasası değiştirilmediği sürece, istenilen demokratik düzen ve hukuk devletinin oluşması mümkün 
değildir. 

Demokratik yaşamın darbelerle sık sık kesintiye uğratıldığı Türkiyemizde, darbeleri meşru
laştıran 1982 Anayasasının başlangıcında yer alan, "Türk Milletinin aynlmaz parçası olan Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağnsıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül harekatı sonucunda, Türk Mille
tinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son şekli 
verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vaz olunan bu 
ANAYASA" diye devam eden metin, bir demokrasi ayıbıdır ve bu ayıbımız halen devam etmekte
dir. 

1982 Anayasasından İktidar ve Anamuhalefet partisi şikâyetçidir, herkes de değiştirilmesin
den yana görünmektedir; ancak bugüne kadar maalesef hiçbir mesafe kaydedilmemiştir. Oysaki, 
Koalisyonun temel görevlerinin en başında, 12 Eylül mantık ve hukukunu sorgulamak, kalıntıları
nı temizleyerek, çağdaş anlamda demokrasinin kurallarını yerleştirmek, gelmelidir. Bu yapılmadı
ğı için, toplum ve Türkiye halen sancılar yaşamaktadır. 
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Anayasanın, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen maddeleri değiştirilmelidir; 
özgürlük esas, sınırlama istisna olmalıdır. Oysa, 12 Eylül Anayasasının mantığında bu durum 
tamamen tersidir. Temel hak ve hürriyetlerin özüne aykırı sınırlamalar yapılmamalıdır. 

Hükümet protokolünde yer alan dernek kurma, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakla
rına getirilen sınırlamalar mutlaka kaldırılmalıdır. Sendikal özgürlükler, uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmelidir. Lokavt, hak olmaktan çıkarılmalıdır. Dayanışma grevi, hak grevi, genel 
grev, yasak olmaktan çıkarılmalıdır. Tüm çalışanlara, grevli, toplusözleşmeli sendika kurma hakkı 
tanınmalıdır. Bu çerçeve içinde, memurlara sendika kurma hakkı açıkça tanınmalıdır. Seçme yaşı 
18'e, seçilme yaşı 25'e indirilmelidir. Siyasî partilerin üzerindeki vesayet kaldırılmalıdır. Cumhur
başkanına 12 Eylül koşullarında ve mantığında verilen geniş yetkiler sınırlandırmalıdır. Mahallî 
idareler, güçlendirilmeli, yerel yönetimlerin etkinleştirilmesi Anayasaca sağlanmalıdır. YÖK kal
dırılmalıdır. Yargıç ve savcıların bağımsızlığı ve teminatı sağlanmalıdır. Yürütme tarafından yargı
ya atama engellenmelidir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu özerkleştirilmelidir, müsteşar, 
kurul üyesi olmamalıdır. Anayasa Mahkemesine dava açma yetkileri daha da genişletilmelidir. 
İlgili kuruluşların ve parti Meclis gruplarının mahkemeye başvurma yetkileri sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu Anayasayla yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi büyük ölçüde zede
lenmiştir. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, devletin, toplumun ve bireyin güvencesi demek
tir; bu, bir siyasal tercih değil, hukuk devletinin temel ilkesidir; temel hak ve özgürlüklerin, huku
kun üstünlüğünün ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yetkilerini saptayan, Anayasanın 159 uncu madde
siyle, yargıç ve savcıları mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükseltme ve 
birinci sımfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar ver
me, disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırma gibi özlük haklarını düzenleyen, bu yetkileri 
taşıyan organ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur; ama, ne yazık ki, bu Yüksek Kurul özerk 
değildir, tamamen Adalet Bakanlığının denetimi altındadır. 

Yargı bağımsızlığını, yargıç güvencesini, gölgeleyen hususların Anayasa ve yasalardan tama
men çıkarılması bir zorunluluktur. 

Son günlerde yasalaştırılmaya çalışılan terörle mücadele yasa tasarısı, kamuoyunda tepki gör
dü, tartışıldı ve tekrar düzeltilmek üzere geri çekildi. Tartışmanın ana konusu, toplumsal düzenin 
en önemli yapı taşı olan laikliktir. Laiklik, toplumsal düzenin harcıdır; demokrasinin olmazsa 
olmaz kuralıdır. Laikliğin olmadığı bir yerde, hukuk devletinden ve insan haklarından ve demokra
siden de bahsetmek mümkün değildir. 

Bugün, öyle bir siyasal krize girilmiştir ki, laikliği savunmak, laikliği konuşmak suç olur hale 
gelmiştir. Bakınız, daha, az bir zaman önce yaşadığımız ve Türkiye'nin insan hakları ve demokra
si tarihinde bir kara leke gibi duracak; insan sevgisiyle dolu, edebiyatçı, yazar ve çağdaş 37 genç 
insanımızın diri diri -hem de herkesin gözü önünde, hiçbir kolluk kuvvetinin müdahalesi olmadan, 
hatta onların gözetimi altında- yakılması olayını yaşadık. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ö, Hükümetin aczi. 

FUAT ÇAY (Devamla) — Bu insanlık dışı ve demokrasi ayıbı olaylar yaşanırken, Sayın Baş
bakanın, din şûrası toplantılarına, anıt mezarlara başörtüleriyle giderek; çoğu yerde ezanı, bayrağı 
politikaya âlet ederek, belirli bir kesimin oylarını alma peşine düşmesi ve sürekli ödün vermesi; 
kendini laikliğin neresinde olduğu, koruyucusu, güvencesi gibi gören bu tarz davranışları, bize 
laikliğe bakış açısını sergilemiş olmaktadır. 
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Çağdaş ve insan haklarına saygılı, demokratik ve laik hukuk devletini yeterince özümseyeme-
diğimizdcn, hükümetler, adalete ve onunla ilgili kurumlara gerekli özen ve ilgiyi gösterememiş ve 
bu yüzden de bütçelerinden yeterli tahsisat yapılamamıştır. Oysaki, Millî Eğitim, Sağlık ve Adalet 
gibi, son derece önem arz eden, devletin birinci derecede fonksiyonlarını yerine getiren bu bakan
lıkların bütçedeki paylan diğer bakanlıklara göre çok farklı olmalıdır. Çünkü, eğitim düzeyi 
düşük, sağlıksız bir toplumda kalkınma olmayacağı gibi, hukuk devleti ilkelerinin tatbik edilmedi
ği bir ülkede çağdaş bir devletten de bahsedilemez. 

Takdir edersiniz ki, bir devletin adalet mekanizması bozulursa, nesiller boyu düzeltmek müm
kün olamaz. Bu anlayışla, Adalet Bakanlığı bütçesine, genel bütçeden ayrılan pay 1,13'tür. Bu, pay 
oran olarak 1974'lerden beri aynı şekilde devam etmektedir. 

Bir tarafta tüm bütçesi 9 trilyon lira civarında olan Adalet Bakanlığı, öbür taraftan devleti 9-
10 trilyon lira içeri sokan bir Sümerbank veya TEK zararı bir Adalet Bakanlığı bütçesi kadardır. 

Adalet Bakanlığı bugüne kadar 902 binada hizmet vermeye çalışmakta olup, bunların sadece 
70 adedi müstakil binadır. Bakanlık; büyük bir kısmı hükümet binalannda, bir kısmı da kiralık ve 
fizikî açıdan son derecede elverişsiz ve yetersiz binalarda hizmet vermektedir. 

Devleti her yıl trilyonlarca lira zarara sokan KİT'lerin hemen hemen tüm yöneticilerinin lüks 
lojman ve beş yıldızlı otelleri aratmayacak tesisleri varken; Anadolu'nun birçok yerinde adalet 
dağıtmaya çalışan onurlu savcı, hâkim ve adalet "personeli, geçim için yeterli olmayan maaş ve loj-
mansız, kiralık binalarda vatandaşla yüzgöz olmaya mahkûm edilmişlerdir. 

Adalet Bakanlığı personelinin özlük haklan da acilen ele. alınması gereken bir konudur. Bu 
konuda duyarlı bir çalışma yoktur. 657 sayılı Kanuna tabi bütün memurlann fazla mesai ücretleri 
varken, adliyede çalışan personelin, -nöbet tuttuklan halde- öyle bir hakkı yoktur. Bu, angarya 
insan çalıştırmaktır ve bu durum Anayasanın eşitlik prensibine tamamen aykındır. 

Bürokrasideki genel müdürlerin, müdür yardımcılannın, şeflerin ve birim amirlerinin her biri
nin özel makam arabalan, sekreterleri varken, önemli bir işlevi yerine getiren Adalet Komisyonu
nun sekreteri bile yoktur. Bugün, belki de terörün en çok boy hedefi olan kişiler hâkimler ve savcı
lardır. Özel koruması ve makam arabası olmayan bir hâkimin sağlıklı karar vermesi beklenebilir 
mi? Başka kurumlarda, sıradan bir amirin makam arabası varken, Türkiye'de, hâkim bir yana, kaç • 
savcıya ya da başsavcıya ya da ağır ceza reisinin makam arabası mevcuttur? 

Bütün bu gerçekler ortada iken, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen şekliyle Bakanlık bütçe 
taslağında, acaba mahkûm ve tutuklu taşımasında kullanılan ring aracı ihtiyacının kaçta kaçı karşı-
lanabilmiştir? 

Çoğu adliyede daktilo, sandalye, masa ve eleman eksikliği vardır ve bu eksiklikler halen 
devam etmektedir. Bu yüzden adalette gecikme ve "geciken adalet adalet değildir" özdeyişinin 
doğruluğu gündeme gelmektedir. 

tki yıllık süre içinde, değiştirilmeyen Anayasanın elverdiği ölçüler içinde adalet mekanizma
sının sağlıklı işlemesi yönünden Sayın Bakanın gösterdiği çabayı takdirle karşılıyorum. Bunların 
içinde Çocuk Mahkemeleri Kanunu, Basın Kanunu, Avukatlık kanunu, ceza ve tutukevlerine iliş
kin yasa değişiklikleri ile yargının hızlandırılması yasa tasanlan Meclise intikal etmiştir. Yüce 
Meclisin bu tasarıları öncelikle ele alarak bir an önce çıkarması dileğimizdir. 

Bununla birlikte, adaletin sağlıklı olarak işleyebilmesi, sorgulamada baskı ve işkence iddiala
rının ortadan kaldınlması için adlî kolluk yasasının mutlaka ve acilen çıkanlması zorunludur. Bu 
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yasanın çıkmasıyla birlikte, soruşturmayı savcı denetiminde yapmak mümkün olacaktır. Bu yasa 
taslağı Bakanlık tarafından yaklaşık bir yıl evvel Hükümete intikal ettirilmiştir; ancak, Hükümet 
tarafından bugüne kadar Bakanlar Kurulundan geçirerek Meclise intikal ettirilmemiştir. Yani, 
Hükümetin bu konuya olumlu pakmadığı görülmektedir. 

Cezaevlerinin, çağdaş anlamda demokratik ülkelerin standartlarına uygun ve insan onuruna 
yakışır bir hale getirilmesi için ıslahı gerekmektedir. Cezanın amacı, suçluyu toplum dışına itmek 
değil, onu ıslah etmektir. Cezaevleri, infaz sonrası suçluları -yeni bir suçlu değil- eğiten, sanat 
öğreten ve topluma kazandıran kurumlar haline getirilmelidir. Bakanlığın bu konudaki çalışmaları
nı takdirle karşılıyoruz. 

Birde, cezaevlerinin güvenlikle ilgili ciddî sorunları bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde, 
şu veya bu şekilde çeşitli firarlar olmuştur. Firarların önlenebilmesi için tek yol vardır; o da, hapis
hanelerin çağdaş hale getirilip çağdaş bir güvenlik sisteminin oluşturulmasıdır. 

Özellikle terör suçlarının tırmandığf ve korkunç bir boyut kazandığı günümüzde firarların 
önlenmesinin zorunluluğu ortada iken, güvenliğin sağlanması yönünden güvenlik sistemi için ayrı
lan paranın yeterli olduğuna acaba Hükümet inanıyor mu, yeterli olmadığı takdirde firarların ola
cağı bilinmiyor mu? 

Çağdaş ülkelerde, hapishanelerden firar etme vakalarına rastlamak pek mümkün değildir; 
çünkü, teknolojik güvenlik sistemleri uygulanmaktadır. Terörün tırmandığı, terör suçlusunun, zanlı 
ve hükümlüsünün arttığı ve hapishanelerde 6 bine yakın terör suçlusunun ve hükümlüsünün bulun
duğu Türkiye'de, mevcut tutukevleri, terörün olmadığı günlerden kalmadır ve hiçbir güvenlik 
önlemleri de yoktur. Tutukevlerinde güvenliğin sağlanabilmesi için gereken fizikî ve teknik dona
nıma 1 trilyonu aşkın para gerekmektedir; bütçeden ayrılan para ise, 265 milyar civarındadır. 
Güvenlik sistemleri için 600-700 milyar lira gibi bir para gerekirken, 30 milyar gibi çok cüzî bir 
ödenek ayrılmıştır. ' 

Bu yaklaşım ve anlayışla cezaevlerinin ıslahı ve çağdaşlaştırılması mümkün olabilir mi? 
Hapishanelerden terör suçlularının firar etmesinin önlenmesi mümkün olabilir mi? 

Değerli milletvekilleri, hukuk devletinin yerleştirilmesi konusunda çıkarılması gereken yasa
larla ilgili olarak Hükümet ve Meclis zorlanırken, genel anlamda, özellikle devleti çarpanların 20 
trilyonu bulan borçlarının af yasaları Meclisten hemen geçivermektedir. Büyük kaçakçıların affıy
la ilgili yasalar Meclisten çabucak geçmektedir. Sayın Başbakanın Eşi Özer Çiller'in eski genel 
müdürü olduğu İstanbul Bankası batırıldıktan sonra... -

ALI YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Adalet Bakanlığı bütçesiyle bunun ne ilgisi var? 
FUAT ÇAY (Devamla) — Kanundan bahsediyoruz. Kanun, hukuk devletinin yerleşmesi açı

sından önemlidir. 
istanbul Bankasının batırılmasından sonra, Ziraat Bankasına iltihak ettirilerek, borçlarının 

Ziraat Bankası tarafından ödenmesi konusunda bu Meclisten kanun çıkmıştır. Bu tür kanunlar 
rahatlıkla çıkabiliyor; ama, hukuk devletinin teessüsü için gerekli olan kanun tasarıları, Hükümet
te, bir yıl beklemektedir. • • • • ' . 

ALI YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Ama siz, Adalet Komisyonuna hiç gelmeden, raporla
rı imzalayarak muhalefet şerhi veriyorsunuz, sonra da böyle konuşma yapıyorsunuz. 

FUAT ÇAY (Devamla) — Ben Adalet Komisyonuna geldim. 
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ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — GelmedinL Ben Başkandım... 

FUAT ÇAY (Devamla) — Bakın, ben... 

BAŞKAN — Bir dakika, sayın hatip... 

ALI DÎNÇER (Ankara) — Yani, bu şekilde hırsızlığı mı kapatacaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, bir dakika efendim... 

Sayın Öğütcan, lütfen, hatibin insicamını bozmayın. 

Sayın Çay, siz Genel Kurula hitabınıza devam edin efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Dünden beri böyle laf atıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, gerektiği şekliyle ben müdahale ederim; siz lütfen sakin olun. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Size itimadımız sonsuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hiç endişe buyurmayın, sizin ikazınıza gerek yok; ben, nerede müdahale edil
mesi gerektiğini bilirim. 

Buyurun Sayın Çay, siz... 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Hem suçlu hem güçlü olanlar, zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkı
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, ihtar ettim, siz telaş buyurmayın efendim. 

Sayın Çay, siz Genel Kurula hitabınıza devam edin efendim. 

FUAT ÇAY (Devamla) — Burada amaç, hukuk devletinin teessüs etmesidir. Hukuk devleti
nin kurallarının işlemediği bir ülkede, muhalefette de olsak, iktidarda da olsak hiçbir zaman 
sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız. Türkiye eğer sancılar çekiyorsa, bu, hukuk devletinin 
işlemesinden kaynaklanıyor.. 

Dün basında da izlemişsinizdir, SSK'yı kurtarma operasyonunda, yine istanbul Bankasının 
özel emeklilerinin maaşları, SSK'ya ödettirilmek istenmektedir ve bu bir tasan olarak hazırlanmış
tır, yarın Meclise geldiği zaman çabucak geçecektir. Ama, bütün toplumu, güvenliği ilgilendiren 
bir hukuk kuralının işlemesi için hazırlanan bir teklif veya tasarı, bu Meclisten kolay kolay geçme
mektedir. Türkiye'nin çektiği, sıkıntılar, hukukun ve demokrasinin sağlanmamasındandır. Yazılı 
hukuk kuralı dışında, hepinizin bildiği gibi, Türkiye'de mafya kuralları vardır. Türkiye'de çek-
senet mafyası, Türkiye'de ihale mafyası vardır. Bunlar, yazılı hukuk kuralı dışında; ama, kendine 
özgü kurallarla çalışmaktadır ve bunlar, siyasilerle işbirliği içinde, yıllardır süregelen bir işbirliği 
içinde devam etmektedir. Böyle bir anlayışla Türkiye'de hukuk kuralının işlemesi mümkün olabilir 
mi? 

Türkiye'de medya sultası vardır. Türkiye'de, "teşvik" adı altında köşe dönme sultası vardır. 
Türkiye'de, feodal şeyh ve ağaların sultası vardır. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bun
ların, hukuk dışı kuralları vardır ve devlet, hukukunu işleteceği yerde, kendi özel görevlerini oraya 
ihale etmektedir. Türkiye'de, yolsuzluklar ve köşe dönme sultası vardır. Türkiye'de tarikatlar sulta
sı ve egemenliği vardır. Bu tür egemenlikler ve devletin belirli kadrolarının ya da belirli siyasilerin 
işbirliği olduğu sürece, hukuk devletinin olması mümkün olabilir mi? 

Değerli milletvekilleri, bütün bu sorunlar, insan haklarına dayalı, çağdaş, demokratik hukuk 
devleti ilkelerinin hayata geçirilmesi ve adaletin çağdaş anlamda gerçekleşmesi için çözümlenmesi 
zorunlu olan sorunlardır. Ancak, bu sorunların çözümlenmesi yürütmenin, adliyeye ve adalete 
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bakış açısını değiştirerek, toplumun temel düzenine ilişkin görev yapan Adalet Bakanlığının bütçe
sini artırmasıyla mümkündür. Ayrıca, hukuk devletinin teessüsü, iktidar veya muhalefet farkı 
gözetmeksizin, toplumu çağdaş seviyeye yükseltecek çağdaş anlamda yasalann çıkması için, bütün 
Parlamentonun ciddî biçimde çalışması ve bu konuda ittifak yapmasıyla eş orantılıdır. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin, ulusumuza, Adalet Bakanlığı camiasına hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çay. 

Sayın Bakan, söz sırası sizin. 

Adalet Bakam Sayın Seyfi Oktay; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; Adalet Bakanbğı 1994 malî yılı bütçesinin görüşülmesi dolayısıyla şahsım, Bakanlığım 
ve tüm adlî ve idarî yargı mensupları adına hepinizi içten saygılarımla selamlıyorum. 

Bakanlığımın bütçesiyle ilgili olarak yapılan düzeyli eleştirilere objektif ve açık değerlendir
melere, dilek ve temennilere teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan bu eleştiriler ve değerlendirmeler, 
önümüzdeki yıl içinde özenle dikkate alınacak, çalışmalarımıza yol gösterecektir. 

Sayın milletvekilleri, yargılama, devletin egemenlik hakkını kullandığı üç temel güçten biri
dir. Hatta yasamayı ve yürütmeyi denetleyen bir güç olması nedeniyle, eşitler arasında önde gelen 
güç olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, yargı sorunları, devletin, dolayısıyla ülke ve toplumun 
ana sorunlarıyla iç içedir, onlardan soyutlanamaz, onlardan ayrı düşünülemez. îşte bu nedenle 
denilebilir ki, yargılama, kâmil bir adalet dağıtımı, demokrasinin odak noktasını teşkil etmektedir. 
Böyle bir adalet dağıtımı ise, kayıtsız ve koşulsuz yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve etkin bir 
yargı işleyişiyle ancak olanaklıdır. 

Sayın milletvekilleri, çağımız bilgi ve insan haklan çağıdır. Bilgi ve insan haklan demokratik 
hukuk devletinde boy atar, gelişme ortamı bulur. Bu nedenle Koalisyon protokolü ve Hükümet 
programında yargıya, demokratikleşmeye özel bir önem ve yer verilmiştir. Demokratik bir hukuk 
devletinde bağımsız, hızlı bir yargı ülkenin ve toplumun güvencesidir. Geciken adaletin; devletin 
temel değerlerini yıpratacağı, halkın devlete karşı güven duygusunu sarsacağı, yaşanılan somut 
örneklerle ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir yargılama sistemi objektif, yansız, hızlı ve etkin bir ada
let dağıtımı, hem devletle yurttaşi arasındaki bağı güçlendirir hem de ülkedeki sorunların birçoğu
nun kendiliğinden çözümlenmesi sonucunu getirir. Bugün üyesi bulunduğumuz ve yargılama yet
kisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Haklan Komisyonu ve Avrupa insan Haklan Divanı adaletin 
gecikmesini, hakkın ihlali olarak değerlendirmekte ve adaleti geciktiren ülkeleri mahkûm edebil
mektedir. 

Bizde bir özdeyiş vardır "geciken adalet, adalet sayılmaz." İşte biz yargı sorunlanna bu anla
yış çerçevesinde yaklaştık, çözümler bulmaya çalıştık. 

Sayın milletvekilleri, şunu açıklıkla ifade edeyim ki, Adalet Bakanlığının yapısı, hizmetleri 
ve yargının sorunlan uzun yıllardan beri büyük ihmallerle karşı karşıya kalmıştır. Adalet Bakanlı
ğında sorunlar tüm kapsamıyla ve makro düzeyde ele alınmamış, sorunlar saptanmamış, çözümü 
konusunda gerekli politikalar ve eylemler zamanında ortaya konulamamıştır. Böylece, sorunlar, 
yıldan yıla birikmiş, çoğalmış ve kısa sürede çözümlenemez boyutlara ulaşmıştır. Bakınız, bu 
sorunların hangi boyutlara ulaştığını şu tablolar tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Müsaade 
ederseniz, farklı konulara ilişkin bazı rakamlar ve bilgiler sunmak istiyorum. 
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1950-1960 yıllarından kalma 425; 1960-1970 yıllarından kalma 1 228; 1970-1980 yıllarından 
kalma 10 614 dava halen derdest bulunmaktadır. 

Bir de, 1991'den 1992 yılına devreden iş durumuna bakalım. Cumhuriyet savcılıklarında 
690 772, ceza mahkemelerinde 541 277, hukuk mahkemelerinde 837 157, icra müdürlüklerinde 
2 802 527, idare mahkemelerinde 100 998. Tabiî 1992-1993 ve daha önceki yıllara ait rakamlar da 
hemen hemen aynı düzeyde bulunmaktadır. 

Bir başka tabloyla durumu irdelemeye çalışalım. 1991 yılında asliye ceza mahkemelerinde 
171 444 adet mahkûmiyet karan, buna karşın, 101 402 adet beraat karan verilmiştir. Ağır ceza 
mahkemelerinde 17 434 mahkûmiyet, 10 086 adet beraat karan verilmiştir. Bunu hangi değerlen
dirme için söylüyorsunuz, diye düşünebilirsiniz; tabiî bir ağır ceza mahkemesinde yargılanmak, 
gerçekten insan yaşamında son derece önemli bir olaydır. Düşünün ki, 17 434 kişi mahkûm olu
yor; ama, 10 bin kişi, yıllarca süren dava sonucunda beraat ediyor. O yıllar içerisinde o kişilerin 
ıstırabını düşündüğümüz zaman, olayın boyutlannı, korkunçluğunu hemen gözümüz önüne getire
biliriz. 

• Bakınız, halen 2 648 hâkim ve savcı kadromuz boş bulunmaktadır. Yüksek Hâkimler Kuru
lunca saptanan ve Batı standartlannın bile çok gerisinde kalan ölçüler dikkate alındığında, bugün 
adlî yargıda kürsüde görev yapan 5 730 hâkim ve savcıya ek olarak, 6 324 hâkim ve savcıya daha 
ihtiyaç vardır. 

Diğer adliye personelinin durumuna bir bakalım. 1964 yılında o zamanki memur sayısındaki 
yetersizliğe rağmen, Bakanlık Müdürler Kurulunca alınan ilke karanna göre, 250 iş için 1 zabıt 
kâtibi, 5 bin iş için 1 icra müdürü ve 2 müdür yardımcısı kadrosu öngörülmüştür. Bu ölçü ve mah
kemelerin bugünkü sayısı ve iş yükü esas alınarak yapılan hesap sonucu, adliyelerde mevcut zabıt 
kâtibine ek olarak, 32 517 zabıt kâtibi, 455 icra müdürü, 1 073 icra müdür yardımcısına daha ihti
yaç bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Mevcut zabıt kâtiplerinin, neredeyse üç katı kadar yeni perso
nel gerekmektedir. 

Aynca, aynı ölçüler dikkate alındığında, halen görev yapan 4 686 mahkememize ek olarak, 
2 092 yeni mahkeme daha kurulması gerekmektedir. 

Bir de adliye binalannın durumuna bakalım; 950 yerde adlî teşkilatımız bulunmasına karşın, 
Bakanlığımıza ait bina sayısı yalnızca 70'ten ibarettir. Diğerleri ise kiralık binalarda, iş hanlarında 
veya hükümet binalannın zemin katlannda hizmet vermektedirler. Halen 3 700 hâkim ve savcımı
zın lojmanı bulunmamaktadır. 

Öte yandan, Bakanlığımızın 403 taşıt aracından 216'sı, yani yansından çoğu ekonomik ömrü
nü doldurmuştur. 

Yargı, gerekli teknik donanımdan ve her türlü araç gereçten yoksun bulunmaktadır. 
Cezaevi sorununa baktığımız zaman, cezaevi yönetim biçiminin cezaevi binalannın ve ceza

evleri teknik donanımının büyük bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. Mevcut cezaevlerimizin 
tamamı, terör olaylannın bugünkü boyutlarda bulunmadığı ve çağdaş infaz anlayışının egemen 
olmadığı dönemlerin koşullanna göre yapılan ve teknik donanımdan yoksun binalardan oluşmakta
dır. Bugün cezaevlerimizin tamamına yakın bölümü, 40, 60 ve 100 kişilik koğuşlardan oluşmakta
dır. Böyle bir koğuş sisteminde, özellikle terör suçlulannın birbirini eğitmesi, önlenemez bir 
durum yaratmaktadır. Geçmiş dönemlerin yarattığı koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkan bu 
olgu, bizim dönemimizin ürünüymüş ve bu eğitime olanak sağlayan bu yapıyı biz gerçekleştirmi-
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şiz gibi suçlanmamızı Yüce Heyetin takdirlerine sunuyorum. 

Cezaevlerimizdeki bu yapısal bozukluğun yanı sıra, yönetimdeki jandarma, cumhuriyet savcı
sı ve cezaevi-müdüründen oluşan üç başlılık, sayılamayacak olumsuzluklar ve idarî zafiyet meyda
na getirmektedir. Cezaevlerimiz 70 yıl önce çıkarılan sekiz maddelik bir kanun, birbirine aykırı 
hükümler taşıyan tüzük, yönetmelik ve genelgelerle yönetilmekteydi. 

Özet olarak sunmaya çalıştığımız bu bilgiler, yargının ne derece köklü ve büyük sorunlarla 
karşı karşıya olduğunu net olarak gözler önüne sermektedir. Açıklıkla ifade edeyim ki bu durum, 
yılların büyük ihmalleri sonucu ortaya çıkmıştır. Oysaki yargı, tamamen siyasal düşüncelerden 
arınmak suretiyle, bütün siyasal partilerin, toplumun bütün kesimlerinin üzerinde birleşmesi ve 
üzerinde son derece duyarlı olması gereken bir konudur. 

Adalet Bakanlığında sorunlar bugüne kadar tüm kapsamıyla makro düzeyde ele alınmamış, 
çözümü konusunda gerekli politikalar ve eylemler ortaya konulamamıştır. Böylece, sorunlar, yıl
dan yıla birikmiş, çoğalmış ve kısa sürede çözümlenemez boyutlara ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;.yargının bu büyük boyutlu sorunların çözümü için neler 
gerçekleştirdiğimizi ve ne gibi hazırlıklar içinde bulunduğumuzu sunmak istiyorum. Yargının bu 
dev sorunlarının klasik bütçe olanaklarıyla; altını çizerek ifade ediyorum; yargının bu dev sorunla
rının klasik bütçe olanaklarıyla, klasik bütçe anlayışıyla ne denli üstesinden gelinebileceğini sizle
rin takdirine bırakıyorum. Görülüyor ki, çözüm için yargıya yeterli ve kalıcı önemli bir kaynağın 
bulunması zorunludur. Bütün sorunlar gelip toplanıp kaynak sorununda düğümleniyor. 

Mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, biraz sonra ayrıntısını sunacağımız cezaevlerini yeniden 
yapılandırmaya yönelik kanun hükmünde kararname ile, bu kaynağı sağlayacak bir kurumu oluş
turmuş bulunuyoruz. "İşletmeler ve iş Yurtları Kurumu Genel Müdürlüğü" adıyla oluşturulan bu 
yeni kuruluş, cezaevlerimizde çok dağınık ve aralarında eşgüdüm ve bağlantı bulunmayan, aynca 
önemli bir mal varlığına sahip olan döner sermayeleri tek çatı altında toplamakta; bazı harç ve ver
gilerin de bünyesine aktarılmasıyla, gerek cezaevlerinin gerekse yargının sorunlarını çözecek 
oldukça büyük ve yeterli bir kaynak yaratmaktadır. Böylece sorunların çözümlenmesinde yargı 
camiası, yalnızca kendi tasarrufunda olan bir kaynağa kavuşmak suretiyle, siyasal iktidarların eline 
bakmaktan kurtulmuş olacaktır. Ancak, bu kanun hükmünde kararname, Anamuhalefet Partimizin 
başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal edilen 
kanun hükmünde kararnamenin yasa olarak çıkarılması için altı aylık bir süre tanımıştır. Ülkemi
zin bu büyük sorununa köklü çözüm getiren bu kanun hükmünde kararnamenin, en kısa sürede 
yasalaştırılması için, tüm partilerimizi ve milletvekillerimizi katkıda bulunmaya çağırıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, gerçekleştirdiğimiz diğer bazı konulara bir göz 
atalım. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren, yargının en önemli sorununun personel açığı 
olduğunu saptadık. Nitelikli elemanlarla personel açığını kapatmanın, ancak hâkimlik ve savcılık 
mesleğinin ekonomik ve sosyal açıdan cazip hale getirilmesiyle mümkün olabileceğine inandık. 
Ülkemizdeki hukuk fakültelerinden mezun olan tüm gençlerin, öncelikle hâkim ve savcı olmayı 
düşünmelerini sağlayacak ve mesleğe girmek için kıyasıya yarışacakları bir ortamın yaratılması 
ancak bu şekilde mümkün olabilecekti. Bütçe olanakları zorlanmak suretiyle bu amacı gerçekleşti
recek bir kanlın hükmünde kararnameyi çıkarmış bulunuyoruz. 

Daha ilk günlerde, sınavlara olan ilgiden anlaşılmaktadır ki, hâkim ve savcı konusundaki per
sonel sorunumuz, kısa süre içerisinde bu sayede çözümlenmiş olacaktır. 
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Bu kanun hükmünde kararname ile cezaevi personelinin de özlük haklarının iyileştirilmesi, 
belli ölçülerde de olsa, sağlanmış bulunmaktadır. Diğer yargı personeli için bir çözüm getiremedi
ğimizi üzülerek belirtmek istiyorum. Ancak, bu konudaki çabalarımız, kararlılıkla sürecektir. 
Umuyorum ki, Yüce Meclisin katkılarıyla bu sorun da önümüzdeki zaman içerisinde bir sonuca 
bağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, özlük haklarında gerçekleştirilen bu iyileştirmenin sağladığı çok 
önemli bir başka sonuç daha vardır. Bilindiği gibi, hâkim ve savcıları yalnızca siyasal iktidarın 
etkilemesinden korumak, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesini tam ve kâmil anlamda gerçek
leştirmeye yetmemektedir. Hâkim ve savcıları diğer güç odaklarının etkilemesinden de korumak 
gerekmektedir. Bunun için, hâkim ve savcıları ekonomik bağımsızlığa kavuşturmak zorunludur. 
Otomatik sisteme bağlanan özlük haklarındaki bu iyileştirmeyle, hâkim ve savcılarımızın çok 
önemli ölçüde ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir başka boyut olarak, yargının hizmetine tekniği sunabilmek için, 
önemli projeler oluşturduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu projelerimizin başında yargının tüm 
hizmet alanlarının bilgisayarla donatılması gerekmektedir. Bu yıl, yani 1993'te 24 ilimize ek ola
rak 28 ilde daha bilgisayar sistemi kurulması ihale edilmiş olup, sistemin montaj çalışmaları sürdü
rülmektedir. Böylece, 1993 sonuna kadar 52 merkeze bilgisayar sistemi ulaşmış olacaktır. Bu 52 
ilimizde oluşturulan sistem, bu aşamada adlî sicil ve cumhuriyet savcılığı işlemlerinde hizmet 
sunacaktır. 

1994 yılı içerisinde bilgisayarın tüm adlî hizmetleri kapsayacak şekilde kullanılması için 
gerekli program yazılımı tamamlanmıştır. 1994 yılı içerisinde öncelikle Ankara Adliyesinin tüm 
işlemleri otomasyona geçmiş olacaktır. Bilgisayarın, yargının tüm alanlarında kullanılmaya başla
masıyla, artık davanın açılması, mahkemenin ve duruşma gününün belirlenmesi gibi aylar alan 
işlemler, birkaç dakikada gerçekleşmiş olacaktır. Böylece, bilgisayarla donatılan savcılıklar ve 
mahkemeler ile icra dairelerinde işlemler büyük hız kazanacak, yargıdaki tıkanıklıklar önemli 
ölçüde ortadan kalkacak, geciken adalet nedeniyle ortaya çıkabilecek yakınmalar önlenmiş olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda, 1991 yılından 1992 yılına devreden iş yüküyle yarım asır 
süren davalara ilişkin tabloları sunduk. Görülüyor ki, bugün yargı tıkanma noktasına gelmiş, yargı 
sisteminin olabildiğince hantallaşması ve yavaş işlemesi, ülke halkının ıstırabına ve toplumun 
huzursuzluğuna neden olacak bir düzeye ulaşmıştır. Yargının kapısından, düş kırıklığıyla dönen, 
hakkını zamanında tam olarak elde edemeyen insanın huzuru olmayacağı gibi, devletini ve toplu
ma olan güveni ve inancı da sarsılacaktır. Ulus olma bilincinin temelinde, hızlı, yansız, etkin ve 
kâmil bir adalet dağıtımının gerçekleşmesi yatar. 

Ayrıca, temiz toplum, ihbarcılığı kurumlaştırmak gibi palyatif önlemlerle gerçekleştirilemez. 
Temiz topluma ulaşmanın da en kalıcı ve etkin yolu, objektif, hızlı, yansız ve etkin bir yargı işleyi
şiyle mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim... Konuşmanız, herhalde daha bitmeyecek, 
biraz daha var. 

Sayın Bakanın normal süresinin bitimine kadar, yani saat 13.10'a kadar süreyi uzatmayı oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.-

Buyurun efendim. 
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ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Yargı sorunlarına, bu önemli nedenle
ri dikkate alarak yaklaştık. Bu çok boyutlu sorunları, bütünsellik içinde, köklü şekilde çözmek için 
yoğun çaba sarf ettik. Amaçlanan ölçüler içerisinde bir adalet dağıtımını sağlamak için, yukarıda 
sunduğumuz gibi, nitelikli ve yeterli sayıda personel sağlanmasının koşullarını hazırladık. Dev 
sorunların çözümü için önemli bir kaynak oluşturduk. Bilgisayarı tüm yargı çalışmalarında devre
ye sokmak için gerekli önlemleri aldık. Ancak, tüm bunların, yargının dev sorunlarını çözmeye 
yetmeyeceği de bilinen bir gerçektir. Bugün yargı işleyişi yetmiş yıl önce gerçekleştirilen mevzu
atla yürütülmektedir. Değişen dünya koşullan, oluşan yeni demokratik anlayışlar, çeşitlenen ve 
çoğalan toplumsal gereksinimler karşısında, bu mevzuat artık yetersiz kalmaktadır, işte bu neden
lerle, yargı işleyişimizi baştan sona yeniden düzenleyen bir reform paketini hazırlamış ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunmuş bulunuyoruz, 

Bu paketle amaçladığımız hedef, yargıyı hızlandırmak, yargı işleyişini basitleştirmek, şeffaf
laştırmak ve kendisinden kuşku duyulmayacak bir düzeye çıkarmak olmuştur. Bu hedefi gerçekleş
tirmek için her şeyden önce teşkilatlarımızı, mahkeme teşkilatlarını ve mahkemelerin görev ve yet
ki alanlarını yeni baştan düzenledik. Yerel mahkemelerle Yargıtay arasında üst mahkemeler oluş
turduk. Yargıtayın hukuk yaratan, içtihat oluşturan bir kuruluş olmasının yolunu açtık. Kesin hük
me kısa sürede ulaşmanın koşullarını hazırladık. Ceza Yargılama Usulünü, hukuk yargılama usulü
nü, idarî yargılama usulünü ve çeşitli yasalarda yer alan 15'e yakın yargılama usulünü, köktenci bir 
anlayışla yeni baştan gözden geçirip, yeni baştan düzenledik. Ayrıca, hukuk yargılama usulünü, 
ilke olarak, tek sisteme indirgedik. Hukuk alanında ön inceleme usulüyle, üç ay içinde, tek duruş
mada karar verilebilmesinin koşullarını yarattık. 

Bilirkişi müessesesini yeni baştan, yeni bir anlayışla düzenledik. Devlet ve toplum arasındaki 
uyuşmazlıkların öncelikle taraflar arasında uzlaşmayla çözümlenmesi için, uzlaştırma kurulları 
oluşturduk. Ceza hukuku alanında savcıya ve hâkime daha geniş takdir hakkı tanıyan yeni düzenle
meler yaptık. Tüm bunları yaparken de hukuk dilinin Türkçeleşmesine özen gösterdik. 

Değerli milletvekilleri, bu paketimiz hiçbir siyasî tercihi, hiçbir politik ideolojiyi içermemek
tedir. Bu paket, yargı işleyişini aydınlığa çıkaracak teknik bir düzenlemedir. 12 tasandan oluşan bu 
paketimiz tüm partilerimizin inceleme ve takdirlerine sunulacaktır. Katkılannızla daha mükemmel 
hale gelecek ve ülkenin en önemli sorununu çözümleyecek olan bu reform paketinin bu yasama 
yılında yasalaşması için, tüm partilerimizi ve milletvekillerimizi destek ve katkı vermeye çağınyo-
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de cezaevleriyle ilgili çalışmalanmızı özetle sun
mak istiyorum: Yukanda cezaevlerimizin ne denli büyük sorunlan olduğunu belirtmeye çalıştım. 
Her şeyden önce, cezaevi yapılanması, yönetimi ve uygulamalanna ilişkin mevzuat karmaşasına 
son vererek, bu konuyu, ilk kez kapsamlı bir yasal düzenlemeye kavuşturduk. îptal edilen kanun 
hükmünde kararnameyle, şu esaslar getirilmiştir: 

Her ilçede bir cezaevi yapılması sistemine son verilerek, büyük kurumlar halinde, teknik 
donanımı ve yönetimi yeniden oluşturulan bölge cezaevleri yapımı öngörülmüştür. Yönetimdeki 
çok başlılık sona erdirilmiştir. Cezaevi yapılanması ve yönetiminde güvenliği ve disiplini ön plan
da tutarak, insanî uygulamalann da gerçekleşmesini sağlayacak bir anlayışa öncelik verdik. Perso
nel eğitimini kurumlaştıracak önemli hükümler getirilmiştir. Kurum yönetiminde, hukuk, kamu 
yönetimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji ve eğitim bilimleri alanında öğretim görmüş kunım 
müdürleriyle, yüksekokul mezunu servis müdürlerinin görevlendirilmesi esası öngörülmüştür. 
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Mevcut ve yeni oluşturulacak işletmeler ve iş yurtlarının büyük bölge cezaevleriyle entegre 
edilmesi sağlanmıştır. Bu yolla, hükümlünün bu işletmelerde çalışarak, para kazanması, beceri 
sahibi olması ve üreten insan haline gelmesi sağlanmış, suçluluk psikozundan kurtulup topluma 
uyum sağlamalarının olanakları yaratılmıştır. 

Çocuk ıslahevleri, çocuk psikolojisi konusunda uzmanlaşmış müdürler tarafından yönetilen 
çocuk eğitim kurumlan haline dönüştürülmüştür. 

Bir taraftan bu kanun hükmünde kararname ile, yeni cezaevi sistemimizin hukuksal altyapısı 
oluşturulurken, diğer yandan da, hu sisteme işlerlik kazandırmak amacıyla, yeni bir cezaevi modeli 
oluşturmak için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ve yalnızca Bakanlığımı
zın özverili çabalarıyla, hiçbir harcama yapılmaksızın, bir "Türk cezaevi modeli" oluşturulmuştur. 
Bu model, günün belirli saatlerinde bireysel odalarda muhafazayı sağlayan ve ortak kullanım alan-
lan olan 8 ve 16 kişilik ünitelerden oluşmaktadır. İnsanî uygulamalara olabildiğince olanak sağla
yan ve bu tür ihtiyaçlara cevap veren, elektronik donanımlı, güvenlik sahalan ve boş alanlan 
kamerayla kontrol edilebilen, kapılan tek merkezden ve elektronik sistemle açılıp kapanan, giriş 
ve çıkışlann bilgisayarla kontrolü yapılan, güvenlikli yeni model cezaevinin projesi gerçekleştiril
miştir. ilk uygulamaya Erzincan'da, daha sonra da Diyarbakır, Şırnak ve Çatalca'da başlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümete geldiğimiz tarihte cezaevlerimizde bin dola
yında, terör suçundan tutuklu ve hükümlü vardı.- Bugün bu sayı 5 600'e ulaşmıştır. Bunlann bann-
dınldığı cezaevi sayısı 10 iken bugün 33'e yükselmiştir. Bu nedenle, sunduğumuz diğer çalışmaları 
sürdürürken, bu kadar yüksek sayıya ulaşan terör suçlusunu muhafaza etmek ve bunlann ilgili 
mahkemelere götürülüp getirilmesini sağlamak büyük bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Görülüyor 
ki, her şeyden önce, bu kadar çok sayıda terör suçlusunu muhafaza edecek cezaevlerinin güvenliği
ni artırmak, fizikî yapı ve teknik donanımı acilen güçlendirmek zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla 
gerçekleştirilen, oluşturulan projeler hazır hale gelmiştir ve bunlann gerçekleştirilmesiyle ilgili 
olarak gerekli ödenek Başbakanlık ve Maliye Bakanlığından talep edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar çok terör suçlusunun mevcut sorunlara karşı muhafazasını sağ
lamak, yönetim açısından, her zamankinden çok duyarlılığı, özveriyi ve çabayı gerektirmektedir. 
İşte, bu duyarlılık ve anlayışın bir gereği olarak, her iki ayda bir terör cezaevlerimizin bulunduğu 
yer cumhuriyet başsavcılanmızla ve zaman zaman da cezaevi müdürlerimizle bir araya gelip, 
sorunlann çözüm yollannı birlikte tartışıp, birlikte kararlaştırmaya çalıştık. 

Sayın milletvekilleri, Ankara'da 30 Kasımdaki son toplantıda 41 cumhuriyet başsavcısı tara
fından açıklanan şu saptamalan bilgilerinize sunmak istiyorum : Cezaevlerindeki olumsuzluklar ve 
özellikle firar olaylan, yalnızca cezaevleri içindeki koşullardan değil, büyük terör örgütlerinin 
cezaevlerini de içine alan dışandaki planlı eylemlerinin bir parçası olarak meydana gelmektedir. 
Cezaevlerindeki firar olaylan, artık nitelik değiştirmiştir. Cezaevlerinde bugün meydana gelen 
firar olaylarını geçmiş dönemdekilere benzer biçimde değerlendirmemek gerektiğine inanıyoruz. 
Çünkü, firar olayları, artık geçmişte olduğu gibi sadece ve sadece cezaevlerindeki gerek bina gerek 
personelden kaynaklanan eksiklikler ya da yetersizliklerden dolayı ortaya çıkmamaktadır. Firar 
olaylan, artık, devlete yönelik büyük bir planlı terör hareketinin eylemlerinin parçası, bunun des
tek unsuru, tamamlayıcısı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, cezaevi firarlarının bundan böyle 
devletin bütünlüğüne yönelik terör olaylannın bir parçası şeklinde değerlendirilmesi, ona göre 
önlemler alınması, çözümler getirilmesi lazımdır, gereklidir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Bakan. 
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ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bugün cezaevlerimizde yapılan uygu
lamalar Avrupa cezaevleri minimum kurallarını hemen tümüyle gerçekleştiren doğrultudadır. 

Süre az kaldığı için bunları geçiyorum. 

BAŞKAN — Süreyi kararla uzattığım için tekrar uzatma imkânım yok. Onun için hatırlatıyo
rum efendim. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Peki efendim. 

41 cumhuriyet başsavcımızın imzasını taşıyan bu açıklama da ortaya koymaktadır ki, cezaevi 
sorunlarını klasik anlayışta değerlendirme dönemi artık gerilerde kalmıştır. Bu konuya, sorunun 
yeni boyutlarıyla bakmak gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tüm bu koşullar karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil 
edilen bütün partilerimizin katılımıyla oluşacak bir komisyon tarafından, cezaevlerimizin ve özel
likle terör cezaevlerinin yerinde incelenmesini talep ediyorum. Oluşturulacak komisyonun incele
meleri sonucu, Yüce Meclis ve kamuoyumuz, bu önemli sorunun kazandığı yeni boyutlar konu
sunda hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde aydınlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, daha önceleri birçok fırsattan yararlanarak bilgile
rinize sunduğum demokratikleşme çalışmalarımız konusunda bir hatırlatma yapmak istiyorum. 
Koalisyon Protokolünde öngörülen ve Bakanlığımızca hazırlanarak sunulan tasarılarımızdan adlî 
kolluk yasa taslağı dışında, çocuk mahkemeleri kanun tasansı, infaz ve infaz sonrası korumaya 
ilişkin kanun tasarısı, güvenlik soruşturması ve 1402'liklerle ilgili kanun tasarısı Yüce Meclisin 
huzurundadır. Bunlann her biri demokratikleşme açısından bir kilometre taşı oluşturacak yasal 
düzenlemelerdir. Bu tasarılarımızın da yasalaşması için katkılarınızı esirgemeyeceğinize inanıyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek yargıya gerekse demokratikleşmeye ilişkin çalış
malarımız, insanımızı özgürleştirmeyi ve onun hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaç
lamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Son cümlenizi alayım Sayın Başkanım; uzatma imkânım yok efendim. Lütfen... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Ülkemizde kardeşliği, barışı, dayanış

mayı sağlayarak ülke ve ulus bütünlüğünü pekiştirmenin yolu adaletin etkin biçimde gerçekleştiril
mesinden geçmektedir. Demokratiikleşmenin ve yargının hızlandırılmasının, tüm bu çabaların, bu 
amaçların gerçekleşmesini sağlayacağına inanıyorum. 

Bütçemizin, ulusumuza, ülkemize, fedakâr yargı mensuplanna hayırlı, uğurlu olmasını dili
yor, Yüce Meclisi en içten saygılarımla, şahsım ve Hükümet adına selamlıyor, teşekkür ediyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere, 44 üncü Birleşimin birinci oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 13.11 

— • © __ ;— 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Işüay Saygın (İzmir) 

. : © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

/. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

A) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Adalet Bakanlığı 1994 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde şahıslar adına söz vereceğim. 
Lehinde, Tuncay Şekercioğlu; buyurun. 
TUNCAY ŞEKERCİOĞLU (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet Bakan

lığımızın bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Bilindiği gibi, milletlerin, kurumlaşmış ve teşkilatlanmış şekline devlet denir. Devlet ol

manın temel vasıflarından biri, hukuk kavramının yerleşmiş olmasıdır. Yasama, yürütme ve 
yargı olarak adlandırılan devletin temel öğelerinden yasama ve yürütmenin topluma yerleşme
si ve adaletin gerçekleşmesi için de yargıya büyük fonksiyonlar düşmektedir. 

Adaletin, hak ve hukukun üstünlüğünün toplumda sağlandığını belirten temel vasıfların
dan birisi, güçsüzün güçlü karşısında hakkını alabilme garantisinin olmasıdır. Zayıf ve güçsüz 
olan, hakkını güçlünün karşısında koruyabiliyorsa, bu devlette hukukun varlığı ve üstenlüğü 
sağlanabilmiş demektir. Aksi takdirde, yani zayıf, haklı olup da hakkını koruyamıyorsa, bu 
devlet yapısında yargının ve adaletin tam olarak işlediğinden, tabiî ki, bahsedilemez. 

Türk hukuk sistemi dünya devletlerinin hukuk sistemleriyle mukayese edildiğinde, gerçekten 
kıvanç duyulacak tabloların mevcut olduğu görülür. Hukuk sistemimizde, dünya milletleriyle 
mukayese edildiğinde, adaletin ölçüsünü yakalayabildiğimizi söyleyebiliriz; ama, dünya kuru-
Ialıberi ortaya konulan hukuk nizamlarının, toplumların değişken yapısı içerisinde zamanla 
geçerliliğini ve önemini yitirdiğini de unutmamak gerekiyor. Hukuk kavramı adalet kavramı 
da, çağın ve toplumların değişmesine ayak uyduracak şekilde yenilenmeye ihtiyaç duymakta
dır. Bu amaçla yargı sistemimizin, hukuk sistemimizin, adalet mekanizmamızında yenileşme
lere, düzeltmelere ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Son zamanlarda yapılan hukukî düzenleme
lerin bu eksiklikleri gidermek konusunda boşluğu büyük ölçüde doldurduğuna şahit olunmakla 
beraber, henüz gözden geçirilmesi gereken ilkelerimiz olduğu da kaçınılmaz bir olgu. 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun çok iyi niyetlerle ele alındığından emin olmamıza 
rağmen, şu andaki yargı mekanizması bizzat hâkim ve savcılarımız tarafından geniş eleştiriye 
tabi tutuluyor, tşin enteresan bir yanı, vatandaşlardan da, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
hakkında şikâyetler geliyor. Anadolu'ya yapmış olduğum bir seyahatte vatandaşın biri aynen 
şöyle sesleniyor : "Ben hanımımla, kızımla birlikte sokakta yürürken bir sataşmaya maruz kal
dım. Mahkemeye gittik. Bana saldırıda bulunan kişi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 
göre avukatıyla birlikte karşıma çıktı. Benim avukat tutma imkânım olmadığı için, suçlu be
nim karşımda üstünlük sağlayabiliyor. Böyle kanun olur mu?" diyor. Ona, kendisini savuna
nın hâkim ve savcı olduğunu, mağdur durumda olan kişilerin savunucusunun hâkimlerimiz 
ve savcılarımız olduğunu, onun için avukat tutmadan da hakkının korunabileceğini söylediy-
sem de fazla inandırıcı olmadığımı da gördüm. Devlet, bu yasayla, suçlu durumda olanın avu
kat tutmaya imkânı yoksa avukat bulma garantisini getirmişse, mağdur durumda olan, taarru
za uğramış kişilere de, eğer avukat tutabilme gücü yoksa, devlet tarafından avukat bulma ga
rantisinin getirilmesi gerektiğine inanmaktayım. 

Yargı sistemimizdeki suç ve ceza kavramında cezanın sadece uluslararası nitelikte iyileşti
rilmesinden ziyade, toplumların örf, âdet ve gelenekleri gözönünde tutularak geliştirilmesin
de, caydırıcılık unsuru olması bakımından, büyük önem vardır. Kendi örf, âdet ve gelenekleri
mize göre suç sayılan bir olayı yasa suç olarak tanımlamıyorsa, toplumun bünyesinde, güveni-
lirlilik açısından, hukuka saygı duyma açısından büyük problemler ortaya çıkmaktadır. O ba
kımdan, ceza hukukumuzun yeniden düzenlenerek toplumumuzun inanç sistemine, örf, âdet 
ve geleneklerine uygun ceza müeyyidelerinin geliştirilmesinde de yarar görmekteyim. 

Hukukun olduğu her yerde, hukuka uyanlarla uymayanların ortaya çıkması halinde bir 
ceza kavramı oluşuyor; bunun sonucunda da infaz olayı gündeme geliyor. İnfazın gerçekleşti
rilmesi sırasında da, olayın sadece suça ceza verme şeklinde değerlendirilmekten kurtarılması 
gerekiyor, Bununla şunu söylemek istiyorum : Cezaevlerimiz, ceza verilmiş kişilerin cezalarını 
çektiği, cezalandırıldığı bir mekân olmaktan çıkarılmalı ıslah edici, eğitici, öğretici bir hüviye
te kavuşturulmalıdır. 

Adi suçların birçoğunun eğitimsizlikten, bilgisizlikten ve cehaletten kaynaklandığı bilinen 
bir olaydır. Bu kişilerin, cezalarını çekerken, cezaevlerinde eğitilerek topluma faydalı insanlar 
iıaline gelmelerinin her zaman mümkün olacağı bilinen bir gerçektir. Adalet Bakanlığımız her 
ne kadar bu konularda faydalı çalışmalar yapmışsa da, son zamanlarda, nüfusumuzun artma
sı yanında suçlu sayısında da meydana gelen çoğalmalar bu konuda çok başarılı olduğumuz 
kanaatini uyandırmıyor. Hatta, tam tersine, Sayın Bakanım da biraz önce yaptığı konuşmada, 
cezaevlerinin eğitim yönünden -devlet açısından- yeterli seviyeye getirilemediğini belirttiler. Şu 
anda cezaevlerimiz, terör ve devlet düşmanlığı eğitiminin yapıldığı okullar haline dönüşmüş 
durumda. Bu da acı bir gerçek. 

BAŞKAN— iki dakikanız var. 
TUNCAY ŞEKERCtOĞLU (Devamla) — Bu bakımdan, cezaevine devlet düşmanı olarak 

dahi girmiş bir kişinin, orada, sağlıklı düşünce sistemlerini öğrenmesini, devletini sevmesini, 
kanun ve nizam hâkimiyetine uymasını sağlayacak şekilde eğitici tedbirler alınması gerektiği
ne inanmaktayım. 
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Yine, suç şebekelerinin, mafyanın, cezaevlerimizin iç düzenlemesine kadar kol uzattığını: 
beslenmelerinde, iaşelerinin temininde, hatta eroin trafiğinin düzenlenmesinde bir halka hali
ne geldiğini, cezaevlerine düşen kişilerle kurduğumuz temastan, üzülerek öğreniyoruz. Bir mah
kûmun banyo yapması dahi haraca bağlanmış. Cezaevi koğuş amirleri mi diyorlar, koğuş ağası 
mı diyorlar; ona, rüşvet ödemeden duş alma imkânına dahi sahip d^ğil cezaevine düşmüş kişi
ler; -Devlet henüz bunu kontrol altına alamamış- rüşvet vermeden iaşe alamıyorlar. Bunlar, 
cezaevlerimizin birer gerçeği. Bu yapının bir an evvel iyileştirilmesi hususunun -suç oranının 
azaltılması ve caydırıcılık yönünün oluşması açısından- Adalet Bakanlığımızın yoğun çaba sar-
fetmesi gereken sahalardan biri olduğuna inanıyorum. 

Tabiî ki, kaynak kıtlığı bir gerçektir, bir realitedir, tdeal hizmet üretebilmek için devletin 
kaynaklarının yeterli olmadığı söylenebilir; ama, mevcut kaynakların daha iyi değerlendirile-
bilmesinin de mümkün olduğu kanaatindeyim. 

Adalet Bakanlığı bütçemizin devletimize, milletimize hayırlı, uğurlu olması dileğiyle, he
pinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şekercioğlu. 
Aleyhinde, Sayın İbrahim Kumaş; buyurun efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millet Partisi ve şah

sım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
Sayın Milletvekilleri, bugün ülkemizde, insanlar arasındaki ihtilaflar -aile geçimsizlikleri, 

boşanmalar, zina, sınır ihtilafları, hırsızlık, soygun, anarşi, bölücülük, ırkçılık gibi ve bunları 
çoğaltmak da mümkün- her geçen gün artarak devam etmektedir. Hulasa, toplumumuz, ülke
miz sosyal bir deprem geçiriyor; dosyalar adliyelere sığmıyor. Sayın Bakanın verdiği bilgiye gö
re, sadece 1991'den 1992'ye intikal eden dosya sayısı 5 milyon. Mahkûmlar hapishanelere sığ
mıyor. Güvenliği sağlamak için jandarma ve polis sayısı yetmiyor. Hâkim ve savcı sayısı mah
kemelerde davaları görmeye yetmiyor, davalar yıllarca uzayıp gidiyor, 

Bir ülkede hapishaneler dolu, hastaneler doluyor, o ülkede hastalıklar artmıştır. Daha fazla 
hastane, daha fazla hapishane yapmak bu hastalıklarımıza çare değildir herhalde. Hastalıkla
rımızın doğru teşhisini yapmak doğru ilacını bulmak mecburiyetindeyiz. Dertlerimizin devası
nı bulmadığımız takdirde, daha çok çekeceğiz demektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün dertlerimizin çözümü, devlet yönetiminden 
insanlararası ilişkilere, ailelere kadar adaleti uygulamaktır. Peygamberimiz, "bir çocuğunuzu 
öptüğünüzde öbür çocuğunuzu da öpün" buyuruyor. Bu bir adalettir. Adalet, doğruluktan, 
haktan ve doğrudan yana olmak, herkesin hakkına riayet etmek, hakları yerine iade etmektir. 
Toplumu ayakta tutan, insanın fıtratında olan ve vicdanında yaşayan, insanî ideallerin doruk 
noktasında bulunan prensip adalettir. Adaletin bulunmadığı bir toplum çökmeye mahkûm
dur. Adalet nerede varsa, orada zafer, yüceliş, ilerleme ve birlik vardır. Adalet, her varlığa hak
kını veren sürekli iradedir; sevgi ve saygıyı, birlik halinde ilerlemeyi ve gelişmeyi temin eden 
manevi temeli oluşturur. Bu yüzden, adalet, sadece ferdî ve toplumsal bir ülkü değil, yaşana
cak bir değerdir. 

Şanlı atalarımızın, üç kıta ve yedi denizde hükümranlıklarını zorla, kılıç zoruyla sağladı
ğını söylersek haksızlık yapmış oluruz; 600 yıllık iktidarlarını adaletle sağladılar. Bununla ilgi
li bir örnek verelim yeter : Fatih, İstanbul'u kuşatmadan önce Bizanslılar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı 
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"Bizans'ta Papa külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz" diyor, Bizans ida
resinin zulmünden Osmanlının adaletine sığınıyorlar. Çağ açıp çağ kapatan, çağının en büyük 
devleti olan Osmanlı Devletinin başı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da bir Rum mimarıyla 
eşit şartlarda muhakeme ediliyor. Mahkeme kadısı Kadı Hızır, Fatih'i suçlu buluyor. Böyle bir 
adalet örneği başka toplumlarda görülemez. 

Üzülerek ifade edeyim ki, Üsküdar'daki bu mahkeme binası bugün hurda deposu olarak 
kullanılmaktadır. Bu binanın bu şahsa nasıl geçtiği bilinmiyor. Bu binanın istimlak edilerek, 
bu onurlu hatırayı yaşatmak için, "Adalet Müzesi" haline getirilmesi en halisane dileğimizdir. 
Çünkü, dünyada hiçbir yerde böyle bir örnek yoktur. Ne zaman ki Osmanlı'da adalet terazisi 
bozuluyor, beraberinde yıkım ve felaketler peş peşe sökün ediyor. Bugün de bu terazinin den
gesi bozuktur. Bu dengeyi sağlamadığımız takdirde, barışı, huzuru, birliği sağlamamız müm
kün değildir. En önce yapacağımız iş, suç işlenmeyecek bir ortamın hazırlaması ve sağlanması
dır. Adil olmayan bir gelir dağılımının olduğu, hangi yollarda olursa olsun, köşe dönmenin 
teşvik edildiği devletin, çalıştırdığı personel ve işçi ücretlerinde adil olmayan bir düzenlemede 
bulunduğu, ırkçılığın, bölücülüğün teşvik edildiği, yapanın yanına kâr kaldığı, gereken cezayı 
görmediği bir ortamda hangi suçların sona ermesini bekleyeceğiz? Daha çok bekleriz!.. Bun
larla ilgili yığınla örnek var. 

Bugün, suça teşvik unsurlarından birisi de, maalesef, üzülerek ifade ediyorum, yapanın 
yanına kâr kalmasıdır. Bugün, ÎSKÎ'deki yolsuzlukla suçlanan bir genel müdür mahkemede 
gülüyor, âdeta mahkemeyle dalga geçiyor; "birkaç sene sonra kurtulurum, bundan ne çıkar" 
demek istiyor. 

ZİYA HALİS (Sivas) — Gülme yasağı mı olsun? 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) —- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adaleti başta bu 

Mecliste sağlamalıyız. Bu Mecliste adaleti sağlamadığımız takdirde, hiçbir yerde adaleti sağla
mamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Kamus. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde grubu bulu

nan partilerimizin liderleri birer saat konuştular; konuşabilirler; ama, grubu bulunmayan par
tileri bu imkândan mahrum etmek hangi hakka, adalete ve hukuka sığar? Acaba, Sayın Lider
lerimiz bunu içlerine sindirebiliyorlar m? 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — İçtüzüğe... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — İçtüzük Allah yapısı değil, İçtüzüğü yapan biziz. İçtü

zük böyle emrediyor diye haksızlığa, adaletsizliğe kimse göz yuymamaz; o zaman haktan, hu
kuktan, adaletten de bahsedilemez. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda da ifade ettiğim gibi, Türkiye'de, barış ve birlik içerisin
de, kardeşlik içerisinde yaşanacak adaletli bir ortamı sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu ortamı 
sağlamadığımız takdirde, ne hapishane yapmaya bütçemiz yeter, ne hâkim ve savcı atamaya 
bütçemiz yeter. Kısacası, hiçbir meseleyi halledemeyiz; bütün bakanlıkların, bütün davaların, 
bütün meseleleri, özetle, herşeyin önünde bu gelmektedir. Yani, toplumun sulh içerisinde, kar
deşlik içerisinde, birlik içerisinde, ihtilafları aza indirilmiş... (SHP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bu da İçtüzüğün adaleti! Lütfen toparlayınız efendim. 
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ÎBRAHÎM KUMAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Soru müessesesine geçiyorum. 
Soru sormak isteyen var mı efendim?.. 
Sayın Hasan Basri Eler ve Sayın Fethullah Erbaş. 
Soru soracakların kayıt işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRl ELER (Edirne) — Sayın Başkan, delaletlerinizle, Sayın Bakandan bazı 

sorularım olacak. 
1. Eskişehir Cezaevinin kapatılma nedeni nedir? Kapatıldığı güne kadar buradan bir fi

rar olayı olmuş mudur? (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, Sayın Bakan cevap verir. 
Buyurun sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — 2. Bu cezaevinden diğer cezaevlerine gönderilen suç

luların kaçı ayrılıkçı terör faaliyetlerinden suçludur? 
3. Bu suçlular hangi cezaevlerine sevk edilmiş ve bunlardan kaçı hangi sebeplerle firar 

edip kaçmıştır? Bu durumdan kimler sorumludurlar? 
4. Cezaevlerinin yönetimi ve korunmasında iki başlılıktan ne zaman vazgeçilecektir? Adtî 

zabıta kuracak mısınız? 
5. Olağanüstü Hal Bölgesinde ki 13 il ve bağlı ilçelerinde, kadrosuna göre kaç hâkim 

ve savcı eksiktir? Buraları boş bırakmamak için bugüne kadar ne gibi tedbirler aldınız? Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 

6. Anayasamıza göre yargının gerçek bağımsızlığına kavuşabilmesi için Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun oluşumunda yürütmenin var olan etkisini ortadan kaldırmak suretiy
le, özel bir yapıya kavuşturulmasını istiyor musunuz? 

7. İstiyorsanız, bu konuda, bugüne kadar yaptığınız çalışmalar ne aşamadadır? 
8. Askerî Şûra kararlarının yargı denetimine açılması konusunda çalışmalarınız var mıdır? 
9. İSKİ olayında, ilk tahkikatın gizli olacağını Sayın İnönü de ifade etmişlerdi; ancak, 

Sayın Sözen, Cumhuriyet savcısının sorduğu soruları açıklamakla bu gizliliği ihlal etmiş olmu
yor mu? 

10. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısının bu sorularını gayri ciddî bulduğunu ifade etme cesa
retini ve gücünü nereden almaktadır?.. 

Siz, 10 milyonluk bir şehrin Belediye Başkanı olmasıyla bu davranışı bağdaştırıyor musu
nuz, hukuk açısından mantıkî buluyor musunuz? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Sayın Erbaş, buyurun efendim, 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakan tarafından aşa

ğıdaki sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum. 

— 689 — 



T.B.M.M. B : 44 14 . 12 . 1993 0 : 2 

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bugünkü gazetelere verdiği beyanatta, "şeriat, fuhuş gibi, 
yasaktır" demektedir; -şeriattan kasıt tslâm dinidir- İslâm dinini fuhuşla aynı teraziye koya
rak, milletin dinine küfretme yetkisi var mıdır? 

Bu hususta, Anayasa Mahkemesi Başkanı aleyhinde Bakanlıkça bir dava açılacak mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Sayın Bakan, cevapları yazılı mı yoksa sözlü mü vereceksiniz efendim? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, müsaade ederseniz yazılı 

cevap vereyim; ancak, arkadaşlarımız merak etmesinler, sorular mutlaka bütün ayrıntılarıyla 
yanıtlanacaktır efendim. 

ADNAN KESKÎN (Denizli) — Sayın Başkan, son soruyu işleme koymamamız lazım 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, sorulara yazılı cevap vereceklerdir. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Son soruyu işleme koyamazsınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Niçin efendim? 
ADNAN KESKlN (Denizli) — Anayasa Mahkemesi Başkanının açıklamasında tslâm di

nini kastettiği yolunda bir açıklık mı var da bu soru soruluyor? 
BAŞKAN — Suale yorum getirmiyoruz Sayın milletvekili... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Anayasa Mahkemesi Başkanının bu amaçla bir açıklama 

yaptığını nereden biliyorlarmış? 

BAŞKAN — Bİr dakika efendim... Bir sayın milletvekili, bu hür çatı altında bir sual soru
yor. Yani, sayın millevtekilinin sual sormasına da mı mani olacağız? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Soru sormasıyla ilgili değil, içeriğiyle ilgili Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yorum getiriyorsunuz ama... Yorum getirme hakkımız yok; bu kürsünün de 
yok, sizin de yok; istediği suali sorar, istediği cebavı da verir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bu konuşmayı yapmamda mâni bir hal var mı? 
BAŞKAN — Konuşursunuz efendim, bu kürsüye gelir konuşursunuz; hiç mâni bir hal yok. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Yorum getirerek soru soruluyor Sayın Başkan. Adamın 

böyle bir açıklaması yok kil.. 

BAŞKAN— Efendim, Sayın Bakan o zaman "böyle bir açıklama yok" der ve cevabını 
verir. Onun ne siz cevabını vereceksiniz, ne de ben cevabını vereceğim. Biz, sayın milletvekili
nin sual sormasına burada mâni olamayız; İçtüzük böyle; açık... 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Bakanlığı bütçesi Üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin, bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bölümleri okutuyorum : 
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/. — Adalet Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yöynetim ve Destek Hizmetleri 399 706 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yargılama İşleri 5 212 956 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Eğitim, Cezalarının İnfazı ve Tutuk
luların Muhafazası 2 994 311 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Resmî Bilirkişilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 149 367 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Yüksek Seçim Kurulu 438 065 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 112 835 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 9 307 140 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Adalet Bakanlığı 1992 Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
1050 S.K. 83. 
Md. gereğince 

Genel ödenek Toplam İptal Edilen ödenek dışı Ertesi yıla Saklı tutulan 
Toplam Harcama ödenek harcama devreden ödenek Ödenek 

TOPUM 2 950 638 420000 3 247 299 676000 47 203 383 000 345413 590000 . 1548 951000 26 450000 000 

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

Adalet Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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Sayın millevtekilleri, böylece, Adalet Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı 
kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

B) YARGITAY BAŞKANLIĞI 
l — Yargıtay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yargıtay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programımıza göre, Yargıtay Başkanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerindeki 

görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Yargıtay bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alanların isimlerini okuyorum : 
Gruplar : Refah Partisi Grubu adına, Ali Oğuz; Anavatan Partisi Grubu adına, Safder 

Gaydalı; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Cemalettin Gürbüz; Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına, Coşkun Gökalp; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Melih Pabuççuoğlu. 

Şahıslar : Lehinde, Mustafa Kul; aleyhinde, Hasan Akyol. 
Söz, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz'un. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüksek Mahkememiz Yargıtay bötçesi üzerinde, Refah Partimizin görüşlerini huzurlarınızda 
arz etme göreviyle bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. 

Sayın Başbakanım Meclisi şereflendirmesi güzel bir hadiseydi; ancak, keşke biraz daha 
otursaydı da Meclisimizde çoğunluk olsaydı. Gene sıralarımız boşaldı. Sayın Başbakan teşrif 
ettiler, boş sıralara değil, dolu sıralara hitap edeceğim diye seviniyordum; ama, sevincimiz kur
sağımızda kaldı efendim. Neyse, kalan da yeter... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendi Grubunuzdan kaç kişi var? 
ALÎ OĞUZ (Devamla) — Efendim, siz Hükümetsiniz. Hükümet demek, hükümeti teşkil 

eden kanatlar ve partiler burada hazır olacak demektir. Bizim, hiç olmmazsa, görevli arkadaş
larımız burada, Nispet ederseniz, sizden fazlayız, merak etme Sayın Sayın. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 154 üncü maddesinde tarifini bulan ve 2797 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Yargıtayımız, bir âli mahkeme olarak, gözbebeğimiz gibi korumamız 
ve üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir mahkememizdir. 

1 Nisan 1868 tarihinde bir padişah fermanıyla kurulan ve Divanı Ahkâma Adliye diye isim
lendirilerek istanbul'da faaliyete geçen bu mahkememiz, daha sonra çeşitli merhalelerden ge
çerek bugünkü Yargıtayımız noktasına gelmiştir. 

tik başkanı Ahmet Cevdet Paşa, Halep Valiliğinden getirilerek, bu âli mahkememizin ba
şına geçirilmiş ve çok değerli hizmetler görmüştür. Cevdet Paşa, iyi bir hukukçu olduğu gibi, 
iyi bir ilim adamı olarak yazdığı "Peygamberler Tarihi" kitabıyla da ün yapmış bir kişidir. 

Cumhuriyet döneminde, önce İstanbul, sonra işgal dönemlerinde Sivas ve Eskişehir'de vazife 
gördükten sonra Ankara'ya nakledilmiş bulunan mahkememizin teşkilatları hakkında uzun uzun 
bilgi vermek ihtiyacını duymuyorum; çünkü, biliyorsunuz ki, geçen senelerde de hep böyle tek
rardan ibaret oldu. Nitekim, konuşmalarımızın bir kısmı da maalesef, dertlerimizin, ihtiyaçla
rımızın ve taleplerimizin tekrarından ibaret ölüyor. Hani, "Bizim oğlan bina okur, döner döner 
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bir daha okur" gibi, yazı yazıp, getirip buradan tekrar ediyoruz; basıp, rafa kaldırıyoruz. Bu
nun bir fayda getirdiğine inanmıyorum. 

Şunu ifade edeyim ki, bugün, 20 hukuk, 10 ceza dairesi olmak üzere, 30 daireyle çalışan 
bu mahkememizin, hareketli, çevik, kıvrak bir mahkeme olduğunu ifade etmek mümkün de
ğildir. Tabirimi mazur görsünler, hantal bir mahkeme görünüşündedir; çünkü, zannediyorum 
ki, dünya yüzünde 30 daire ile çalışan mahkemeler çok azdır. 

Değerli arkadaşlarım, adalet üzerinde ne kadar uzun konuşsak ve değerini ifade etsek az
dır. Adalet, doyulmayan bir olgudur. Adaletin olmadığı yerde, ekonomi ve her türlü imkânlar 
müsait olsa da, o milletin huzur içerisinde olması mümkün değildir. Adalet, sadece bir ülkeyi 
ilgilendiren bir olgu da değildir; bütün dünyayı ilgilendiren bir olgudur. 

Hem ülkemizde ve hem de dünya üzerinde adaletin tesisi için çalışmak, geçmişte milleti
mizin ve devletlerimizin görevi olmuştur. Gittikleri yere adalet götürmüşlerdir, insanlık götür
müşlerdir; dinlere saygılı olmuşlardır, insanlara saygılı olmuşlardır. Gelin görün ki, günümüz
de, devletlerarası adalet kurumlan ve müesseseler maalesef gayrı adil icraatlarıyla ünyapan ve 
icraat gösteren müesseseler haline gelmiştir. Bir Birleşmiş Milletler Teşkilatını düşünün, herkes 
ondan bir şeyler bekliyor; ama, gayri adil. Bir Güvenlik Konseyini düşünün, bir AGlK'i düşü
nün, bir Paris, bir Helsinki Anlaşmalarını düşünün... Bu anlaşmaların, sadece çifte standartla 
Hıristiyanlara hizmet eden anlaşmalar olduğunu veya büyük devletlerin petrol çıkarlarının ko
runmasında kullanılan birer organlar durumunda olduğunu tespit edersiniz. Eğer Kuveyt'e sal
dınlmışsa, ona hemen müdahale edilir. Niye? Amerika'nın çıkarları vardır, müdahale edilmez
se, ayıp olur, onu kurtarmak lazım!. Ama, Bosna-Hersek'e saldınlmışsa, artık orada adalet 
aramayı bırakın, mümkün değil. Onu bir an evvel bertaraf etmeye görevli olan kuruluşların 
da, gayri adil, çifte standartlı, hatta zalim tutumlarını orada sergilediklerini görürsünüz. 3 milyon 
insan yerinden yurdundan edilmiştir, 500 bin insan katledilmiştir, 100 bin kadının ırzına geçil
miştir, 50 bin kadın Sırplardan hamile kalmıştır; ama, dünya, hâlâ, oyalama siyasetine ve Sırp
ların zulmüne göz yummaktadır. Filistin de aynı şey vardır. Yıllar yılı devam eder, Yahudi'nin 
zulmüne hiçbir suretle müdahale edilmez; ama, dediğim gibi, bu sadece Müslümanlara has 
bir zulüm sistemidir, başkalarına yapılmaz. 

O bakımdan derim ki, adaleti, önce memleketimizde dört başı mamur tesis etmek bizim 
görevimizdir, bunun üzerinde ne kadar dursak bizi tatmin etmez. Daha çok gayret, daha çok 
çalışma ile bu konuyu güçlendirmek bizim görevimiz olmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, Yargıtayın görevi, sadece mahallî mahkemelerden gelen dosyaları incele
mekten ibaret değildir. Bir içtihat mahkemesi durumunda olmak mecburiyetindedir. Bu oluyor 
mu? Benim kanaatime göre, olamıyor. Eğer istinaf mahkemelerini bir an evvel kurmazsak, Yüce 
Yargıtayımızın, bir içtihat mahkemesi durumunda olmasını temin etmemiz mümkün değildir; 
Çünkü, yüzbinlerce dosyanın altında kıvranmaktadır, bütün daireler işba halindedir. Hatta, Sa
yın Başkanın verdiği bilgiye göre, 58 bin dosya, dairelerini bulamamış ve yedi ay, sekiz ay, bir 
seneye yakın, daireler arasında gidip gelen ve bekleyen dosyalar durumuna gelmiştir. 

Onun için, her şeyden evvel, ne yapıp yapıp, adliyeyi hareketlendirmek görevimiz olmak la
zım. Çünkü, adaletin en hayırlısı ucuz ve süratli olanıdır. Adalet ucuz değilse, onun parasını kimse 
ödeyemez değerli arkadaşlarım. Aldaletin çok ucuz olması lazım ki, herkes hak aramaya cesaret 
edebilsin. Yoksa, yatıracağı harcı düşünen insan, adalet, arayamaz; masrafını düşünen insan adalet 
arayamaz. Pahalandırdığınız adalet, adalet değildir, zulümdür. Gecikmiş adalet de zulümdür, ondan 
da bir hayır bulamazsınız. 
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Onun için, diyorum ki, bugün acaba adliye teşkilatlarımız rahat çalışıyor ve hizmetlerini 
rahat yapabiliyorlar mı? Sayın Bakanım, beni bağışlasın, 2 700 veya daha fazla olan hâkim 
kadrosu açığının mevcudiyetini biliyorum ve hâkim ihtiyacı da şu anda 6 000'in üstündedir. 
Bununla adaleti nasıl tevzi edeceksiniz, şaşıyorum. Bir hastane düşünün ki, doktoru yok; ora
da tababet hizmetleri görülüyor derseniz, herkes güler. Bir adliye teşkilatı düşünün ki, hâkimi 
yok; bir hâkim birkaç davaya bakıyor, birkaç mahkemenin işine bakıyor. Bununla bir yere var
manız mümkün değil. O sebeple, diyorum ki, bir an evvel, ne yapıp yapıp, gelin, hâkim kadro
larını doldurun. Ama, olmuyor. Yine, Sayın Bakanım beni bağışlasın, Hâkimler Kanununun 
40 inci maddesinin son fıkrasındaki engeli bir türlü kaldıramadık; yüzsuyu dökmediğimiz in
san kalmadı. Birkaç hâkim gelip bize müracaat ettiler, iki istifası olan hâkimlerin mesleğe ka
bul edilmemesi içtihadı ve kanundaki sarahat karşısında, hâkimler, boyunlarını büküp, "bizi 
yeniden mesleğimize alın. Ne kusurumuz var? tki istifa, kusur mudur?" diye sızlanmaktadır
lar. Buna dahi bir çare bulamadık. Onun için, diyorum ki, ne yapıp yapıp, bir an evvel bunlara 
çare bulmak ve tedbir getirmek lazım. 

Yüce Yargıtayımızın Cumhuriyet Başsavcılığı var. Bu başsavcılığımız da, bugün içinde bu
lunduğu sıkıntılar itibariyle, bir an evvel müstakil bir bütçeye kavuşturulmasını ve personeli
nin buna göre ayarlanmasını, protokoldeki yerinin de ona göre tanzim edilmesini isterler. Se
neler senesi burada hep tekrar ederiz; ama, bunun da tedbiri şu anda alınmış değil. 

Tetkik hâkimlerinin durumu yürekler acısıdır sevgili arkadaşlarım. Yargıtay üyelerinin sa
yısı kadar tetkik hâkimi var. Bunlar, hâkimlerimizin yardımcılarıdır. Bir an evvel dosyaları ha
zırlayıp, onların huzuruna getirirler; ama, sayıları 300'e yaklaştığı halde, bu arkadaşların hu
zurları temin edilememiştir. Tetkik hâkimliği cazip hale getirilememiştir, lojmanları yoktur, im
kânları mahduttur; ama, Sayın Bakanın gayretleriyle, hiç olmazsa maaş durumlarında bir iyi
leşme oldu da, bundan sonra kendilerinden daha çok hizmet bekliyoruz. Şu anda, Sayın Yargı
tay Başkanına 60'a yakın tetkik hâkimi verilerek, işleri biraz daha süratlendirme noktasına ge
lindiği hususunu ifade ettiler; inşallah bundan sonra daha da cazip hale gelir diye ümit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tetkik hâkiminiz noksan olursa, mahkemelerde hâkiminiz noksan 
olursa, neyle hizmet göreceksiniz? Bu, Kayserilinin mantı hikâyesine benziyor : Adam fakir-
miş, karısına iki de bir "mantı yap" dermiş. Karısı, "Yahu, efendi, neyle yapayım, un yok" 
demiş. Hâkim yoksa, adalet hizmetlerini neyle yapacaksınız sevgili kardeşlerim? Zaferi kazan
maktaki en büyük etken, Napolyon'un dediği gibi, para, para... Yahut da, kumandanın, "her 
şeyden evvel barut yok efendim, muharebeyi neyle yapayım?" dediği gibi... Adalet de, hâkim 
mevcuduyetiyle yapılır; hâkimin olmadığı yerde bu hizmetleri görmek mümkün değildir. Çün
kü, ne olursa olsun, her şeyden evvel, vasıflı hâkimi tayin edip oraya koymak görevimizdir. 
Lalettayin bir hâkim tayini tatminkâr değildir. Hâkimlerimizi okutuyoruz, eğitiyoruz, "'artık, 
lisan bilen Yargıtay mensupları, lisan bilen hâkimlerimiz vardır" diye övünüyoruz; ama, her 
şeyden evvel, manevî değerlerle de, adil hâkimleri oralara oturtmazsak, hukuk bakımından sı
kıntılar çekeriz, karar bakımından sıkıntılar çekeriz. 

Sevgili arkadaşlarım, bugüne kadar getirdiğimiz bütün mevzuat dış menşeli oldu. Artık, 
bundan sonra doğruyu arayalım diyorum. Geçen seneki konuşmamda da söyledim, ille de Ba-
tı'dan alacağız diye bir gayretin içerisinde olmayalım. Mukayeseli hukuk enstitülerimizin için
de İslam hukuku yok. Getirelim, araştıralım; doğru, güzel, en iyi neredeyse onu alalım. Diye
ceksiniz ki "efendim, o şeriata dayalı hukuka aittir." Sayın Başkan bugün öyle diyor : fuhuşla 
aynı mertebede olarak görüyor ve iki de bir bu kabil lafları ediyor. 
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Ben, huzurlarınızda şeriatın tarifini yapmak isterim. Şeriat, Kur'anı azimi şanda, Allahü 
Zülcelâl'in buyurduğu emir ve yasakların heyeti umumiyesinin adıdır. Buna dil uzatmak, hele 
bunu da fuhuşla mukayese etmek bir âli mahkememizin başkanına yakışmaz. Ben teeddüben 
arz ediyorum, sınıf arkadaşım olmasına rağmen kendisini ayıplıyorum. Devamlı, kürsüden de
ğil, aşağıdan konuşuyor ve çok ileri geri laflar ediyor. Yok, efendim\"laik olmayan adam de
ğildir", "şeirat fuhşa eşdeğerdedir" yok, efendim, sandığa şu fikir girer, bu fikir çıkamaz... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bu çatı altında bulunmayan kişilerle ilgili olarak bu kadar geniş 
yorumlara girmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. 

ALt OĞUZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın başkan; ama... 
BAŞKAN — Arkadaşınız demin yerinden ifade etti, bu konuyu sürdürmenin, daha fazla 

münakaşaya zemin açmanın yeri yok efendim. 
ALt OĞUZ (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkan; ama, çok mühim bir konu, bunu tespit 

etmek bir zarurettir. 
" BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
KEMALETTtN GÖKTAŞ (Trabzon) — Kürsü dokunulmazlığı var Sayın Başkan, bırakın 

arkadaşımız konuşsun. 
ALt OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, özellikle şunu ifade etmek istiyorum 

ki; bugün en büyük sıkıntılarımızdan birisi de, kurmuş olduğumuz suçlu fabrikalarının imal 
ettiği suçlulardır!.. Bütün gücümüzle suçlu fabrikaları kurmuş,, suçlu imal ediyoruz. Bugün, 
televizyonlarımız, bir suçlu fabrikası gibi çalışıyor; devamlı fuhuş kusuyorlar ve kötülükler gös
teriyorlar, yatak sahnesi, zina sahnesi gösteriyorlar. Medya öyle, gezetelerimiz öyle. Alıp, evi
nize götüremeyeceğiniz derecede müstehcen, pislik içerisinde; her türlü müstehcenliğin ve çıp
laklığın, her türlü çirkin yazıların, her türlü fuhuş resimlerinin ve yazılannın bulunduğu bu 
gazetelerin memleketimizde yaptığı tahribatı inkâr etmek mümkün değil. Bunlarla, devamlı, 
cinsel suçların işlendiğini, içkinin, devamlı olarak suça tahrik edici bir amil olduğunu ve mües
sir olduğunu inkâr etmek mümkün değil. 

BAŞKAN — 1 dakikanız var efendim. 
ALt OĞUZ (Devamla) — Onun için, ben diyorum ki, ne pahasına olursa olsun, fuhuş, 

içki ve kumarın hâkim bulunduğu cemiyetlerde suçlu da olacaktır. 
Ben, Sayın Genel Sekreterime ve muhterem Yargıtayıma şunu ifade ediyorum : Allahü Zûl-

celal Hazretlerine karşı dil uzatanların ceza görmeyeceği şeklindeki içtihat, "Temel tçgüdü" 
adı altında gösterilen filmin yasaklanmasına rağmen, yazılı emirle, 7 nci Hukuk Dairesinden 
bozulmasını temin edilmesinin mesullerini de burada kınıyorum. (RP sıralarından alkışlar) Her 
şeyden evvel, bu milletin ahlakına ait, elden gelen bütün tedbirlerin alınmasının zaruretine ina
nıyorum. 

Özellikle, dün, arkadaşlarımızdan bir kısmı, "siz Diyanet için para alıyorsunuz, bizden 
vergi alıyorsunuz; ama, bizim hizmetimizi görmüyor" dediler. Onların içkisinin, kumarının, 
bale okullarının parasını da bizden alıyorsunuz. Sizin bale okullarınız, içkiniz, kumarınız var
sa, bizim de Diyanetimiz var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ne demek?.. Diyanet hepimizindir. 
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BAŞKAN — Son cümlelerinizi alayım efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Kaldı ki, Allahımız bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir, ayrı 

gayrımız mı var? Sayın Kul, dün burada, ille "benden para almayınız" dedi. Onu çok yadırga
dığımı burada ifade etmek isterim. 

Sayın başkan, sayın milletvekilleri; cezaevleri, bir ara, yolgeçen hanına döndü!.. Artık, 
bir an evvel bunun tedbirlerini alın da, burada bunun münakaşasını yapmayalım. Aldığınız 
tedbirler için sizi takdir ediyorum. 

Zamanım müsait olsaydı, incelemek için bana vermiş olduğunuz 12 adet kanun hakkında 
da konuşacaktım. Sayın Başkanım bir hayli bilgiler verdi gene, Başsavcı Halûk kardeşim bir 
hayli bilgiler verdi ama, 15 dakika içinde söyleyeceklerimin ancak bir kısmını söylemek imkâ
nını bulabildim. Sayın Başkanımın sabrını tüketmek istemiyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı arz ediyor, Yargıtay bütçemizin, mem
leketimize, milletimize ve Yargıtayımızın değerli mensuplarına hayırlı olmasını Allah'tan dili
yor ve hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Edip Safder Gaydalı; buyurun efendim. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Mırgıtay Başkanlığı bütçesi hakkında Anavatan Partisinin görüşlerini belirtmek üzere 
huzurlarınızdayım. Bu duygularla, Yargıtay Başkanlığı 1994 yılı bütçesinin hayırlı olmasını di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Yargıtay Başkanlığı bütçesiyle ilgili konuşmama, genel bütçe ile ilgili kısa bir değinmeyle 
başlamak istiyorum, öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, bu bütçe tarihe geçecek ve üniver
sitelerin maliye bölümlerinde "kötü bütçe nasıl yapılır" diye ders konusu olacaktır. Bugüne 
kadar hiçbir hükümet böylesine kaotik bir bütçe hazırlayamamıştı ve bu da size nasip oldu. 

Sayın Başbakan da bu bütçenin ciddiyetsizliğine inanıyor olmalı ki, Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde, bütçe görüşmelerinde, Maliye Bakanını dinlemeye tenezzül buyurmayan ilk Başba
kan olarak anılacaktır. 

Genel Başkanımız Sayın Mesut Yılmaz, bu bütçenin tutarsızlığını ve ciddiyetsizliğini çok 
güzel bir şekilde ifade ettiği için, ben kısaca bir iki noktaya değineceğim. 

Her şeyden önce, bütçe hazırlanırken, bütçe açığı konusunda büyük bir gayri ciddilik ya
şanmıştır. Bütçe çalışmaları başladığında bütçe açığı 300 trilyon olarak hesaplanmış, daha sonra 
250 trilyona, sonra da 189 trilyona düşürülmüş ve biraz insaf edip 192 trilyona bağlanmıştır. 
Ama, Sayın Maliye Bakanı, eylül ayında İstanbul Sanayi Odasında yaptığı bir konuşmada, bütçe 
açığının 400 trilyon olacağını söylemiş. Gördüğünüz gibi, 1994 yılında böylesine gayri ciddî 
bir bütçeyle yaşamak zorundayız. 

Sayın Başbakanın en çok övündüğü meseleye de değinmek istiyorum. Sayın Başbakan, 
her fırsatta, büyüme hızının yüksekliğinden bahsediyor. -Zaten övünecek başka bir şeyi de 
kalmadı- Ama, o da gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'nin 1993 yılı içinde aldığı dış borç ve onun 
nasıl kullanıldığı incelenirse, bu büyümenin istikrarlı ve gerçekçi değil, suni bir büyüme oldu
ğu açıkça görülebilir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; genel olarak toplumun reform gerektiren kesimleri
ne baktığımız zaman, ilk sırayı adalet mekanizmasının aldığını görüyoruz. Adaletin temel so
runlarına geçmeden önce, bir konuda fikirlerimi söylemek istiyorum. 

Eğer, demokratik, çağdaş ve bir dünya devleti olmak istiyorsak, düşünce suçlarını, devle
tin bölünmez bütünlüğü hariç, kaldırmalıyız. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 
işaret ettiği gibi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeliyiz. Türkiye'de büyük üç 
temel hürriyeti geliştirmeden çağdaş ve demokrat bir ülke olamayız. Bunlar, düşünce hürriye
ti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyetidir. Bu vesileyle, bu görüşleri, öldüğü güne ka
dar büyük bir inançla savunan sekizinci Cumhurbaşkanımız ve Partimizin kurucusu Sayın Turgut 
özal'ı rahmetle anıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünlerde aslan sosyaldemokratların! bir bardak 
suda fırtına kopardığı bir mesele var; laiklik. Tutunacak başka dalları olmadığı için laikliğe 
sıkı sıkıya yapışmışlar, bir yerde, din ve Allah sözü edilse, hemen "laiklik elden gidiyor" yay
garasını koparıyorlar. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, biz, 1991'de, bugüne kadar hiç kimsenin kaldırmaya cesaret edemediği veya et
mediği Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerini kaldırdık, herkesin fikrini serbestçe 
açıklayabilmesinin yolunu açtık. Partilerinin adında "demokrat" ibaresi olan, İktidarın kü
çük ortağı, Terörle Mücadele Yasasına "laikliğe karşı düşüncelerin cezalandırılması" hükmü
nün getirilmesini istiyor; yani, 163 üncü maddeyi hortlatmak istiyorlar. Berice, hem demokra
simizin, hem de hukuk sistemimizin, bu laiklik konusuna bir açıklık getirilmesine ihtiyacı var
dır. Laikliğin kesin bir tanımı, Türkiye için, yapılmamıştır. Aslında din ve vicdan hürriyetinin 
teminatı olan laiklik, ülkemizde din ve vicdan hürriyetinin kısıtlanması olarak anlaşılmakta
dır. öncelikle bunu düzeltmeliyiz; Anayasa ve yasalarımızda bu konuda gerekli düzenlemeleri 
yapmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı partilerimiz laikliği bir koz olarak kullanıyor
lar. Mesela, Sayın Başbakan, "biz gidersek onlar gelir" diyerek Refah Partisini bir tehdit un
suru olarak kullanıyor ve ne yazık ki, bu da, ülkemizde demokrasinin nasıl algılandığını göste
riyor. Mademki, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" diyoruz ve bunu, cumhuriyetimizin 
temel direği olarak kabul ediyoruz: o halde, milletimizin takdirine de saygı duymalıyız. 

Düşünme kabiliyeti engellenen, düşündüğünü söyleyemeyen, düşünceye saygıyı öğrenemeyen 
bir toplumun ilerlemesine imkân yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyanın belki de en önemli işi hâkimliktir; çünkü, 
başka kişi veya kişilerin hayatlarını etkileyebilecek kararları vermek, çok büyük bir sorumlu
luktur. 

Bir Ülkede, vazgeçilmez unsurların başında, adaletin, herkese eşit dağıtılması yatar. Maa
lesef, bugün, Türk adaletinde büyük sorunlar vardır ve sorunun ana kaynağı yapısaldır. Ada
let sistemindeki sorunların teşhisi ve buna göre bir adalet reformunun getirilmesi gereklidir. 

Bu yapılırken, sadece günümüzün değil, geleceğin şartları da dikkate alınarak, bir yapı
lanmaya gidilmelidir. 

Her şeyden önce, Anayasada ve kanunlarda değişiklikler ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bu
gün, mevzuattaki, pek çok gereksiz ve çağdışı kalmış kanunlar kaldırılmalıdır. Bir daha değiş
mesi gerekmeyecek, ayrıntıdan uzak, sade ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran 
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bir Anayasa yapılmalıdır ve kanunlar da, anlaşılabilir bir Türkçeyle, herkesin anlayabileceği 
bir şekilde düzenlenmelidir. Kanun kitapları, sadece hukukçuların anladığı kitaplar olmaktan 
çıkarılmalıdır. Kanunlar, sade olmalı, gereksiz ayrıntılardan arındırılmalıdır. 

Bir diğer husus da, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatının vazgeçilmezliği
dir. Sadece, yargının bağımsızlığının yazılması, yargının bağımsızlığı için yeterli değildir; bu 
bağımsızlığı sağlayacak teminatlara ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlisi, Anayasamızın 159 
uncu maddesinde yer alan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur. Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunda köklü değişiklikler yapılmalı, adlî yargı ve idarî yargıya mensup hâkim ve savcı
lar yönünden ayrı ayrı kurullar oluşturulmalı, seçimler, doğrudan ilgili genel kurullarca yapıl
malıdır. Kurulun asil üyelerinin Yüksek Mahkemeyle ilişkileri geçici olarak kesilmeli, ayrı bir 
bütçesi ve personeli olmalıdır. Hâkimlerin özlük hakları belirlenirken, yasama ve yargının eşit
liği ilkesinden hareket edilmeli ve özlük haklan konusunda yasayla düzenlemede bulunulmalıdır. 

Burada önemli olan bir husus da, kanun yapma şeklidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kul
lanılan kanun yapma tekniği, günümüzde, giderek daha dağınık ve anlaşılması zor bir hale 
gelmiştir. Kanunlar, kalıcı ve toplumun değişen ihtiyaçlarına, mümkün olan en uzun süreyle 
cevap verebilecek anlayış içinde hazırlanmalıdır. Maalesef, günümüzdeki uygulamalarla, ka
nunların caydırıcı özelliği azalmaktadır. Mesela, pek çok kişi, borcunu ödemektense, mahke
meye verilmeyi tercih etmektedir: çünkü, muhakeme sonuçlanıncaya kadar uzun zaman geç
mekte, sonuçta, mağdur olan değil, mağdur eden kârlı çıkmaktadır. Yıllarca süren davalar, in
sanların, adalet sistemine olan güvenini azaltmaktadır. 

Hepimizin bildiği "Sakın karışma, şahit yazarlar." diye bir söz vardır. Adalet sistemimiz
deki bu tür çarpık uygulamalar yüzünden, pek çok kişi, mahkemelerde mi sürüneceğim diye
rek şahitlik etmemekte, bu da hâkimin sağlıklı karar vermesini etkilemektedir. Bu yüzden, adalet 
mekanizmasında çok ciddî değişiklikler yapılmalıdır. Yargının hızlandırılması için, teknolojik 
bilgi sistemleri süratle yaygınlaştırılmalıdır. Artık, günümüzde, modern teknolojiyle donatıl
mış, matematik ve istatistik metodolojiler, hukuk uygulamalarında vazgeçilmez araç olma ni
teliğine kavuşmuştur. Bugün, bunun ne denli yararlı olduğunu adlî sicilde görüyoruz. Eski
den, bir adlî sicil belgesi almak için, bir hafta onbeş gün beklenirdi; şimdi, bilgisayar ağı saye
sinde, hemen bu belge alınabilmektedir. Aynı şekilde, böyle bir bilgi-işlem ağının kurulmasıyla 
beşeri düşünce ve inisiyatifin dışında, tamamen objektif ve beklemeye mahal bırakmadan, anın
da, elektronik ortamda, dosyaların, mahkeme birimlerine, hakça bir düzen içinde, saniyeler 
düzeyinde dağıtılabilmesi sağlanabilecektir. Böylece, davaların uzaması ve mahkemelerde dos
yaların yığılması önlenecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yargıtayın asıl işlevi olan bir içtihat mahkemesi ola
rak görev yapabilmesi için, istinaf mahkemeleri kurulmalıdır. Ülkenin her kesiminde olduğu 
gibi, adalet mekanizmasında da bir ara kurum ve ara eleman eksikliği bulunmaktadır, özellik
le maddî olayların varlığı konusunda, ilk mahkemeden sonra, dosyaların yeni baştan incelen
mesini öngören ikinci derece mahkeme olarak istinaf mahkemeleri, yargılama düzeni içinde 
ciddî bir boşluk olarak durmaktadır. Kuşkusuz, istinaf, temyizin; temyiz de, istinafın yerini 
dolduramaz; her ikisi de ayrı işlevleri olan kurumlardır. Halen Yargıtay, bu iki işlevi birden 
yapan kendine özgü bir mahkeme durumundadır. Türk Yargıtayını yalnızca temyiz işlevine sa
hip yapıya kavuşturacak istinaf mahkemelerinin kurulması bir an önce gerçekleştirilmelidir. 
Yargıtayın yükünü azaltma ve her dairedeki işlerin azalması için köklü çözümler geliştirilince-
ye kadar, geçici tedbirler alınması gereklidir. 
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Öncelikle, şahsî dava kapsamı genişletilmeli, cumhuriyet savcılarının kamu adına takibe 
mecbur olduğu suç sayısı azaltılmalıdır. Daha önce de değindiğim gibi, kanunlar, modern hu
kukun gereklerine uyularak yeniden yapılmalı ve gelişigüzel değiştirilmesi önlenmelidir. 

Onursal yargıtay üyelerinden oluşturulacak danışmanlık birimi kurulmalıdır. Ayrıca, bozma 
kararlarının artış gösterdiği konulara ait seminer ve sempozyumlar düzenlenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir an önce, adalet reformunun çıkarılması, yargı
nın, bütün fertlere eşit dağıtılması ve yargıtay bütçesinin ülkemize hayırlar getirmesi dileğiyle 
hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cemalettin Gürbüz'ün 

Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri: konuşmama başlamadan önce, şahsım ve Grubum adına hepinize en derin saygıla
rımı sunuyorum. 

Yargının toplum hayatına yaptığı etkiler ve işlevi çok önemlidir. Bu önemi bilmeyen, etki
lenmeyen hemen hemen hiçbir ferdimiz yoktur. Yargıtayı, yanlızca kendi yaptığı görevle sınırlı 
görmek ve öyle değerlendirmek pek doğru bir yaklaşım olamaz. Yargıtaya intikal etmiş bir hu
kukî, ihtilaf; yani dava, genellikle, orada yapılacak inceleme ile neticelendirilemez. Uygulama
da da böyle olmaktadır. Zira, onama kararı verilmeyen hemen tüm dosyalar, mahallî mahke
melerine geri gönderilmekte ve ele alınarak dava yeniden sürdürülmektedir. Üzerinde önemle 
durmamız gereken bu konuda kısaca örnekler vermek istiyorum : 

Yerel mahkemeler, temyizen incelenen dosyaların, çoğu kez, usulden bozulması sonucu, 
kendisine geri gönderilmesi halinde, bunu yeniden ele almakta; verilen kararların tekrar temyi
zi halinde ise, bu kez de, esastan bozulma kararıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Böylece, bir 
dosya, değişik nedenlerle iki kez bozulmaktadır. Bu gibi durumlar, yargının geç sona ermesine 
ve gereksiz uzamasına neden olmaktadır. Aynı türden uyuşmazlıklar için verilen aynı nitelikte
ki kararların kimi onanmakta ve kimi de bozulmaktadır. Bu tür durumlar, yerel mahkemeleri 
tereddüde sevk etmekte ve konuyla ilgili yeni hukukî tartışmalara girilmesine neden olmaktadır. 

Yerel mahkemelerce, genç hâkimlerimizin bozulan kararlarından puan düşürülmesi uygu
laması nedeniyle, hukukî olarak inanmadığı ve doğru da olmadığını bildiği halde, direnme ka
rarı verememekte ve bozmaya çok büyük oranda uyulmaktadır. Hatta, genç hâkimlerin hemen 
hepsi, uyma kararı vermeyi her zaman tercih etmektedir. 

Bütün bu ve benzeri olaylar, yerel mahkemelerde karar verememe, tereddüt yaşama ve da
vaların kısa sürede sonuçlandırılmaması gibi sonuçlar vermektedir. Özellikle arazi uyuşmaz
lıkları ve kadastro davalarında çok zor karar verilmektedir. Uygulamada görmekteyiz ki, ka
dastro mahkemelerinde, genellikle genç hâkimlerimiz görevlendirilmektedir, tş yoğunluğu için, 
gençlerin enerjisi değerlendirilmek istenirken, yargıtayın, bu mahkemelerin işleriyle ilgili dos
yalarda, çok basit nedenlerle bile, oldukça çok sayıda bozma kararı verdiğinden, verimli olun
masında, gençliğin ve enerjinin de yeterli olamadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Dolayısıy
la, sonuçta, özellikle mülkiyet hakkı gibi, çok önemli bir hakkın, hukuken, çok ciddî olarak 
korunmak istenilmesi düşünülürken, sürüncemede bırakılması gibi bir durumla karşılaşıl
maktadır. 
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Yargıtay, aynı zamanda, yerel mahkemelerin çalışmalarını belli bir çizgiye oturtması gere
kirken, davaların uzayarak adaletin geç tecellisine ve tereddütlere yol açabilecek kararları ne
deniyle çelişkilerin kaynağı olabilmektedir. Gerçi, bu gibi durumlar için müracaat yolları var
sa, da bu, pek başvurulan bir yol olarak uygulamada kullanılmadığından, bazı haksızlıklara 
da neden olmaktadır. 

Bu örnekleri, Yargıtayı eleştirerek kötülemek için söylemiyorum. Yargıtayımızın, yargı içe
risinde çok özel ve üstün bir yeri bulunduğunu, yaptığı işin de son derece önemli ve saygıdeğer 
olduğunu çok iyi biliyor ve bu nedenledir ki, fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirebilmesi 
için, karşılaşılan engellerin tespitine yardımcı olmak ve yıllardır söylenegelen önerileri de bir 
kez daha ifade edebilmek amacı taşıyorum. 

Yargıtayın daha verimli ve etkili hale getirilmesinde yararlı olacağını umduğumuz görüş
leri sunmak istiyorum : 

öncelikle, Yargıtayın, kendisine yakışan ve rahat bir ortam içeren binaya kavuşturulama
mış olmasından büyük üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. 

istinaf mahkemelerinin kurulması gereği, yine yıllardır, herkesçe kabul edilip dile getiril
mesine rağmen, halen gerçekleştirilememiş olması da Yargıtayın yükünün artmasına neden ol
makta ve yukarıda saydığımız olumsuz tablolar oluşmaktadır. Umuyoruz, üst mahkemelerin 
kuruluşu hakkındaki yasa tasarısı bir an öce hayata geçer ve bu sıkıntı biraz olsun giderilir. 

Ben, burada, Yargıtayın daire sayılarını ve iş yoğunluğuyla ilgili rakamları belirtmek iste
miyorum. Bunlar, periyodik olarak açıklanmakta ve ilgili herkesçe bilinmektedir. 

Yerel mahkemelerin çalışmalarından daha yoğun bir hacim ve çalışma içerisinde olan Yar-
gıtayımızdan, fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesini beklemek, sanırım biraz haksızlık 
olmaktadır. Oysa, şahsî dava kapsamı genişletilerek, zorunlu dava açma sayısında azalma sağ
lanabilir -ki, bu öneriler sürekli yapılıyor- asılsız şahsî dava açanlara maddî sorumluluk ve külfet 
getirilebilir; bu da dava sayısını azaltacaktır. 

Yine, kanunlarda değişikliklerin sık sık yapılıyor olması, içtihat Üretmede ve yerleştirme
de zorluklara neden olmaktadır. Bu konuya da gerekli özen gösterilmelidir. 

Tahkim ve mecburi tahkim uygulamasıyla, kesin kararların kapsamı ve miktarlarının yük
seltilmesi de olumlu olacaktır. 

Devletin ve kamu kurumlarının, davada taraf olmalarında belli ölçütler bulunabilmelidir. 
Bunun uygulaması, belli bir sistem içerisinde, ciddî olarak kontrol ve takip de edilmelidir. 

Yargıtayın çalışma temposu içerisinde çok önemli görevler yapmakta olan tetkik hâkimle
rimizin durumları ele alınmalıdır. Tetkik hâkimliği görevi yapanların uzmanlaştırılması koşul
ları ve olanakları aranmalıdır. Başarı sağlamada nitelikli insan kullanımının önemi asla ihmal 
edilmemelidir. 

Çağa ve teknolojiye uygun düşebilecek araç donanımına önem verilmelidir. 
İçtihatlarda, her olayın kendi özelliğine uyan gerekçelere mutlaka yer verilmeli: bu, tea

mül haline getirilmeli, uygulamasından da hiçbir şekilde kaçınılmamalıdır. 
Kalemlerde çalıştırılacak personelin seçiminde, yerleştirilmesinde ve değerlendirilmesinde 

azami dikkat gesterilmelidir. 
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Dosyaların, kurula sunuşunu ve itinayla incelenmesini sağlayacak yöntemler bulunmalıdır. 
Birden fazla sayıda dairenin, aynı nevide uyuşmazlıklara bakması önlenemiyor. Eğer bu 

zorunluysa, içtihat oluşturmada bazı yöntemler bulunmalı, bu suretle, içtihat birliği sağlama
da daha başarılı ve tatmin edici olunabilmelidir. 

Yargıtayın, tüm yargı camiasının olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyetinin, vatanı, milleti ve 
devletiyle bölünmez bir bütün olduğu inancıyla "adalet, mülkün temelidir" sözünde de ifade
sini bulduğu şekilde, bu bütünlüğün var oluşunun temel bir unsurunu ve güvencesini teşkil 
ettiği bilinci içerisinde, onun ilelebet korunmasını ve gelişerek devam etmesini sağlama yönün
de, hiçbir tesir altında kalmadan, hukukun üstünlüğünden ve onun dayalı olduğu değerlerden 
hiçbir ödün vermeden görevini yerine getirmekte kararlı olduğuna, sonuna kadar hepimiz inan
maktayız. Hukukun üstünlüğüne dayalı, özgürlükçü, çoğulcu, demokratik ve laik düzene sa
hip oluşumuzu borçlu olduğumuz cumhuriyetimizi, hem vicdan ve kanaat hem de düşünce, 
dini inanç ve ifade özgürlüklerini güvence altında tutarak, akılcılığın önündeki engelleri kaldı
ran ve böylece demokratik bir düzen içerisinde çağdaşlaşmamızın itici gücünü oluşturan laik 
sistemi, istismara çalışarak yıkmaya, yok etmeye çalışanlara karşı bir güvence olarak gördüğü
müzü de belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye değişik siyasî partilerden gelen sözcüler, ısrarla laikliği 
tartışmaya çalışıyorlar. Türkiye'de, devletin laik niteliğini tartışmayız; ama, burada ısrarla söy
lenen bir şeye de açıklık getirmek istiyorum : Laiklik denince, "din elden gidiyor" gibi bir 
değerlendirme yapan yoktur; hele SHP ile ilgili böyle bir değerlendirme yapmak son derece 
yanlıştır. Laikliği tartışmaya açmak isteyenlerin amacı, Türkiye'de din özgürlüğü sağlamak de
ğildir; Türkiye'de dinî kurallara dayalı bir devlet rejimi tesis etmeye çalışmaktır. Biz, bu tür 
amacı olan insanlara alet olmayız. Yürekten inanıyorum ki, bu Mecliste bulunan birçok mil
letvekili de buna alet olmaz. 

Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü güvenceye alan Anayasamız, devle
tin, laik niteliğini de güvenceye almıştır. İnsanların yüzlercesini, binlercesini bir araya getire
rek, yollarda yürüyüş yaptırmayı, saldırıda bulunmayı, insanları öldürmeyi eğer biz anarşi say
mıyorsak, başka neyi sayacağız anlamak mümkün değildir. Ben bu tartışmayı böylece kapat
mak istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yargıtayımızın bütçesinin ülkemiz ve yüksek mahkememiz için 
hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunuyorum. 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Sen hâkim olsaydın çok adaletsiz bir hâkim olurdun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Coşkun Gökalp'iri. 
Buyurun Sayın Gökalp. 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve- , 

killeri; 1994 yılı Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini 
dile getirmek için huzurlarınızdayım; bu sebeple, Grubum ve şahsım adına Yüce kurulu saygı
larımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, devletin üç temel erki vardır; bu temel erkler yasama, yürütme ve 
yargıdır. Bunlardan, siyasal düşüncesine göre, bazı vatandaşlarımız yurttaşlarımız 

— 701 — 



T.B.M.M. B : 44 14.12.1993 0 : 2 

yasamayı beğenmeyebilir, güven duymayabilir; yürütmeye, özellikle yürütmeye, hükümetin uy
gulamış olduğu politikaya güven duymayabilir, politikayı paylaşmayabilir; bu normaldir, bunu 
doğal karşılamak gerekir; ama, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırları içerisinde olan tüm 
insanlarımızın, yurttaşlarımızın, düşüncesi ne olursa olsun, yargıya güvenmesi lazım, îşte en 
önemli konu budur. Bu bakımdan, yargıya güven 1961 Anayasasının teminatı altında, yaşam
da ve ilgili kanunlarda yerini bulmuş bulunmaktadır. Ancak, 1982 dayatma Anayasasında yar
gıya gerekli önem verilmemiş, sözde bağımsızlık getirilerek, yargının, hak ettiği, toplumun, 
yargıdan beklediği oranda bağımsızlığına kavuşmadığı, buradaki bulunan her arkadaşımızca 
da malum bulunmaktadır. 

Hiç kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz; 
bu, Anayasanın amir hükmüdür. Anayasanın 9 uncu maddesine göre, yargı yetkisi, Türk Mil
leti adına, bağımsız mahkemelerce kullanılır. 

Hukuk devletinin "olmazsa olmaz" koşulu yargı bağımsızlığı, ödün verilmeden korun
malıdır. Savcıların ve hâkimlerin teminatı sağlanmalıdır. Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
siyasî iktidarın tasallutundan, güdümünden kurtulup, tamamıyla bağımsız bir statüye kavuş
turulmalıdır. Adalet Bakanı ve Müsteşarı, bu kurulda görev almamalıdır. Kurulun üyeleri, kendi 
genel kurullarınca doğrudan seçilmelidir. Hukukun üstünlüğü prensibine bağlı kalınarak, Ana
yasanın 104 üncü maddesi yeniden gözden geçirilip, kısa sürede değişiklik yapılmalıdır. 

Buna göre, Sayın Cumhurbaşkanı, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay, Cumhuri
yet Başsavcısını ve Başsavcı Vekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkeme
si üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini ve göreviyle ilgili suç işlendiği za
man, kendisini, Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak olan Anayasa Mahkemesinin üyelerini seç-
memelidir. Eğer, Cumhurbaşkanını, kendi seçtiği ve atadığı hâkimler yargılarsa, yargılamanın 
tarafsızlığından bahsetmek mümkün müdür arkadaşlarım? Elbette mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Koalisyonu oluşturan her iki partinin muhalefette iken 
vaat ettikleri, hukukun üstünlüğüne tamamen aykırı ve antidemokratik olan Anayasanın 15 
inci maddesi, derhal kaldırılmalıdır. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Oy verin, kaldıralım. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bu madde bir hukuk ayıbıdır. Çağdaş, laik Türkiye 

Cumhuriyeti devleti, bu ayıbı daha fazla taşımamalıdır. 
Sayın Kerimoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü 

görevi yapmaya hazırız. 20 millevtekiliyle, 1982 Anayasasının antidemokratik olan hükümleri
nin değiştirilmesini her zaman istemekteyiz. 1982 Anayasası, bir toplumsal uzlaşma Anayasası 
değildir. Bu Anayasa, halkımıza dayatma yapılarak hazırlanmış ve benimsetilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, bir dakika efendim... 
Demin de aynı ifadeyi kullandınız, sözünüzü kesmedim, bitirmenizi bekledim; ama, siz 

de bu Anayasa ile buradasınız, biz de bu Anayasa ile buradayız. Bir Anayasayı beğenmemek, 
değiştirmeyi teklif etmek ayrı şeydir, o Anayasayı "dayatma Anayasası" diye tavsif etmek, ta
rif etmek ayrı şeydir. Lütfen, sözlerinize biraz daha dikkat etmenizi istirham ediyorum ve bu 
kelimenizi hiç beğenmediğimi, bu kelimenin karşısında olduğumu, sizi kınadığımı ifade 
ediyorum. 

COŞKUN GÖKÂLP (Devamla) — Sayın Başkan... 
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MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sizin yorum yapma hakkınız var mı? 
BAŞKAN — O yorumu yapma hakkım var. Ben bu Anayasa ile bu Meclisi idare ediyo

rum. (CHP sıralarından gürültüler) 
MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) — Siz Meclis Başkanısınız... 
BAŞKAN — O yorumu yapmaya hakkım var. Siz nasıl buraoa bunu söylüyorsanız, be

nim de o hakkım var. 
Oturun yerinize; size söz vermedim! 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Siz tarafsızsınız... 
BAŞKAN — Oturun yerinize: size söz vermedim!.. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Tarafsızsınız... 
BAŞKAN — Tarafsız değilim; ben, bu Anayasadan ve İçtüzükten tarafım, tarafsız deği

lim. Oturun yerinize, size söz vermedim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Devam edin. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, ben burada ne konuştuğumun farkın

dayım. Konuştuklarım da zapta geçiyor. 
BAŞKAN — Benimkiler de zapta geçiyor. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Zapta geçiyor... Sizinkiler de geçiyor Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesiyle yetişmiş bir 

insanım. Buraya halkın oylarıyla geldim. Ne konuştuğumun da farkındayım. 
BAŞKAN — "Dayatma" kelimesini kullanmanızı bir kere daha kınıyorum. Kullana

mazsınız. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — 1982 Anayasası, seçeneksiz olarak topluma mal edil

miştir. 
i 

BAŞKAN — O ayrı bir şeydir, o kelimeyi kullanmak başka şeydir. Tenkit edebilirsiniz, 
tenkit hakkınız, var, değiştirmeyi isteme hakkınız var; ama, "dayatma Anayasası" diyemezsi
niz. Çünkü, o Anayasayla bu Mecliste bulunuyorsunuz. 

Devam edin efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, benim de tabi olduğum Anayasa, iyi 

yahut kötü, ona ben de tabiyim burada, o konuda hemfikirim sizinle... 
BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — O Anayasaya elbet ben de tabiyim; ama, diyorum ki, 

bu Anayasa, seçeneksiz olarak halkın huzuruna getirilmiştir. Bir dayatma olarak yapılmıştır. 
Bunu ben burada söylemeyecek miyim Allah aşkına!.. 

BAŞKAN — "Dayatma" kelimesini tekrar kınadığımı ifade ediyorum, öyle bir şey yok. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, ben konuşmalarımı bitireyim... konuş

malar da zabıtlara geçiyor zaten... 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Devam ediyorum Sayın Başkan. 1982 Anayasası, tabi 

olduğumuz bu Anayasa, halkoyuna sunulmadan, gerekli devlet dairelerine, birimlerine gönde
rilmiştir. Ben bunu vurgulamak istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bunları söylemenizde bir mahsur yok. Ben sadece kullandığınız kelime üze
rinde duruyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben bunu vurgulamak istiyorum. 
Koalisyonu meydana getiren her iki parti, 12 Eylül hukukunun kalıntılarını ortadan kal

dırmak için vatandaşlarımıza söz vermişlerdir: ama, hâlâ, Anayasanın başlangıç bölümü ay
nen, olduğu gibi yerinde durmaktadır, tşte, ben ve Partim, buradaki milletvekillerinin belki 
yüzde 90'ı bu Anayasanın başlangıç hükümlerinin değiştirilmesini istemektedirler. Değiştiril
mesi istenilen konulardan biri de budur Sayın Başkan. Bu bölüm, hukukun üstünlüğü ilkesine 
de uygun düşmemektedir. Askerî darbeleri meşru sayan, benzerlerine yol açacak nitelikteki baş
langıç bölümü, Anayasa metninden derhal çıkarılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "Geciken adalet, adalet değildir" sözüne önem ver
mek gerekir. Ülkemizde çok konuda tasarruf yapılabilir, çok kurumun bütçesinde kısıtlamaya 
gidilebilir; ama, yargının bağımsız işlemesi için gerekli olan donanım konusunda asla kısıtla
maya gidilemez. • 

Sayın Başkan, sayın millevtekilleri, yargının hızlanması için, rahat ve seri şekilde çalışabi
lecek adliye binaları yapmak, en son teknolojiyi yargıya almak gerekir. Adalet gecikirse, gücü 
ve kıymeti azalır, yurttaşların, mahkeme kapılarında yıllarca beklemeleri, mahkemeye gitmek
ten kaçınmaları, haklarını almak için hukuk dışı yollara başvurmayı istemeleri, başta Hükü
meti, Parlamentoyu ve tüm insanlarımızı, özellikle hukukçuları düşündürmelidir. Yurttaşla
rın, adalete ve devlete güveni daha fazla sarsılmadan çözüm yolları bulunmalıdır. 

Devlet ve ulus adına, adaletin gerçekleşmesini sağlayan yargıçların ve savcıların ekonomik 
durumları nispeten iyileştirilmiştir. Bunun yanında, adlî personel ve kamu avukatlarının du
rumlarının iyileştirilmesi beklenmelidir ve bu mutlaka yapılmalıdır. Bu konuda Sayın Bakanı 
huzurlarınzda kutluyorum. Hâkim ve savcıların malî olanaklarının düzeltilmesi bakımından 
göstermiş olduğu çabadan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda, Türkiye genelinde yaklaşık 3 binin üzerinde 
hâkim ve savcıya iihtiyaç vardır. Bu kadroların da kısa sürede doldurulmasını istemekteyim. 
Ben sözlerimi burada bitirirken, Sayın Adalet Bakanı, 16.10.1993 günü basma yaptığı açıkla
manın özet bir bölümünü burada okumak istiyorum Bu özet bölümde, Sayın Bakanın söyle
miş olduğu hususların hayata geçirilmesini istemekteyim ve bu konunun da ısrarlı takipçisiyim. 

Sayın Bakanın açıklaması: "Bugün, kurulda, Bakanlıktan, Bakan ve Müsteşar yer alı
yor. Bir de Yargıtay ve Danıştaydan gelenler var: bunlar bir ekip oluyor. Çoğu zaman, objektif 
işleyiş konusunda aksaklıklar olabiliyor. Bunu çoğalttığımız zaman, daha objektif bir müza
kere tarzı olacak. Ayrıca, bir de Yargıtaydan seçilecek olan kişiyi doğrudan doğruya Yargıtay 
seçecek, Cumhurbaşkanı değil. Kürsüdeki hâkimler ve savcılar kendi aralarından seçip kurula 
gönderecek. Özel sekreteryası olacak." 

tşte, bu hususun, Sayın Bakan tarafından yerine getirilmesini özellikle istemekteyiz ve bek
lemekteyiz. 

Bunun yanında, Cumhurbaşkanının yüksek mahkemelere üye seçimi yetkisiyle ilgili bir 
tasarının hazırlandığını Sayın Bakan söylemektedir. Devam ediyor Sayın Bakan : "Bizim ha
zırladığımız paket bunları da içermektedir. Bu uygulama, kişilere yönelik bir uygulama değil, 
biz, sistem üzerinde duruyoruz" diyerek sözlerini bitirmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kürsüye çıkan her arkadaşım, haklı olarak, laiklik
ten bahsetmektedir. Evet, laiklik, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel ilkelerinden biridir. 
Laiklik, demokrasinin, "olmazsa olmaz" koşullarından biridir. Ama, buraya çıkıp, da, bura
da meydan nutukları gibi nutuk atan arkadaşlarımız, 2 Temmuz 1993 yılında, Sivas'ta 37 tane 
arkadaşımızın, 37 tane canın, demokrasi düşmanları tarafından, laiklik düşmanları tarafın
dan katledildiğini unutmaktadırlar. Bunu, devletin güçsüzlüğüne bağlıyorlar. Burada devlet güç
süz değildir. Bu konuda, Hükümetin basiretsizliğinden, aczinden ve zayıflığından kaynaklan
maktadır; devletimizin zaafından değildir arkadaşlarım. Devletimiz her zaman güçlüdür; ama, 
ülkeyi yönetenler, Hükümet zayıftır, Hükümetin güçsüzlüğü vardır. 

Yargıtayın bütçesinin, başta Yargıtay Başkanlığına ve tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu ol
masını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Konuşma sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Melih Pabuçcuoğlu'nda. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA MELÎH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın mîl-

levtekilleri; görüşülmekte olan Yargıtay bütçesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken, Grubum ve şahsım adı
na Sayın Başkana ve Yüce Meclise en iyi dileklerimi ve saygılarımı arz ederim. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 9 uncu maddesi ile, yargı ve yargı yetkisine sahip bulunan 
ve yine Anayasanın 154 üncü maddesinde belirtildiği üzere, adliye mahkemelerince verilen ve 
kanunun bir başka adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii 
Yargıtayımızdır. Yine Yargıtay, konusu, kanununda gösterilen belli davalarda ilk ve son derece 
mahkemesi olarak hüküm vermektedir. 

Anayasamızın anılan bu hükümleriyle birlikte ve burada da belirtildiği üzere, Yargıtay üyeleri 
birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve cumhuriyet savcılarıyla, bu meslekten sayılanlar ara
sından Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurutunca seçilmektedir. Yine, bilindiği gibi, Yargıtayımız, 
10'u ceza, 20'si hukuk olmak üzere, 30 daireyle görevini sürdürmektedir; ancak, Yargıtayımı-
zın iç hacmi son derece yoğun ve insan takatinin üzerinde bulunmaktadır. 

Gelen ve çıkan işlerle ilgili -bendeniz, aynı zamanda Bütçe Komisyonu raportörü olarak 
da olayı yerinde inceleyip tetkik ettim- olarak aldığım notlara ve izahatlara göre, bunlara, 
26.10.1993 tarihi itibariyle bir göz atmak istiyorum. 

Hukuk dairelerine yeni gelen iş 220 447, bir evvelki yıldan devir 115 595, toplam 336 042; 
çıkan iş 229 053, devredilen iş 106 989. 

Şu rakamların büyüklüğüne bakın. Hukuk mahkemelerinden Yargıtayımıza intikal eden 
dosyaların sayısına bakmaya devam edelim. 

Ceza dairelerine yeni gelen iş 79 583, geçen yıldan devir 9 186, toplam 88 769; çıkan iş 
79 227, yani gelen iş kadar çıkmış oluyor, devir 9 542. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yeni gelen iş 85 069, geçen yıldan devir 33 851, toplam 
118 920; çıkan iş 85 119, devir 33 801. 

Yargıtayımızın bu iş hacmi, az evvel de belirttiğim gibi, son derece yoğun ve insan takati
nin üzerinde bulunan vusatt dır. Binaenaleyh, her şeyden önce, Yargıtayın bu yükünü hafiflet
mek ve yargıtayın gerçek anlamda bir içtihat mahkemesi olarak çalışmasını sağlamak icap etti
ği düşüncesindeyiz. 
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Benden evvel söz alan, siyasî parti gruplarımızı temsilen görüşlerini ifade eden değerli mil
letvekili arkadaşlarım birçok tedbirler önerdiler. Tabiî ki, bu klasikleşen tedbirler arasında, bu
güne kadar gerçekleşmeyen, ama Altıncı Kalkınma Programında özenle ve önemle üzerinde 
durulan istinaf mahkemelerinin kurulması hususu, hakikaten yıllardır gündemimizi işgal et
miş bir konudur. İstinaf mahkemelerinin kurulması hususundaki dileğimizi, burada yeniden 
tekrar etmek istiyoruz ve benden evvel görüşlerini bildiren değerli milletvekili arkadaşlarımın 
düşüncelerine de, bu yönden, aynen katılmaktayım; ama, ilk planda şu iş hacmini azaltacak 
bazı tedbirler almak gerekir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Usulü Muhakeme
leri Kanunu bünyesinde, kısa sürede bunu düzeltmek mümkündür. 

Bizce, Ceza Usulü Muhakemeleri kanunu yönünden getirilecek tedbirlerle, şahsî dava kap
samı genişletilmelidir. Cumhuriyet savcılarının kamu davası olarak takip etmek mecburiyetin
de kaldıkları çoğu suça ait cezalar, daha ziyade şahsî davayla takibi mümkün olmalı ve burada 
verilecek hükümler de değişen ekonomik şartlara göre kesin hüküm hüviyetinde olmalı ki, Yar-
gıtayımıza gelen iş hacmi azalmış olsun. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yönünden bir tahkim müessesesinin getirilmesi, Hu
kuk usulü Muhakemeleri Kanunumuzda var olan bu müessesenin daha da genişletilmesi, şa
hıslar arasındaki uyuşmazlıkların daha ziyade şahısların yardımıyla çözüme kavuşturulması 
muhakkak dava sayısını azaltacaktır, özellikle, kira tespiti davaları, tahliye davaları, kat irtifa
kı ve benzeri konularda mecburî tahkim getirildiği takdirde, kısa sürede halli mümkün olan 
davalar Yargıtayımıza intikal etmeyecektir. 

Keza, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, asliye ve sulh hukuk mahkemelerin
den Yargıtaya gelen davaların, ekonomik şartlara göre kesin sınırı biraz daha artırılmak sure
tiyle ve özellikle enflasyon da dikkate alınarak, bu hususta yapılacak düzenlemelerle, meydana 
gelecek -rakamlar itibariyle- davaların bir bölümünü, kesin hükme bağlayıp mahallinde hal
letmek mümkündür. 

Kadastro davaları, Yargıtayın üç dairesini son derece işgal eden davalardır. Kadastro dava
larının Yargıtaya geliş şeklini de düzenlemek lazımdır. Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Mü
dürlüğü, Hazine avukatlarına, her davayı temyiz etme hususunda talimat vermektedir: haklı 
olsun, haksız olsun. Hazinenin haksız olduğu bir davada, temyiz ettikten ayrı, bir de tashihi 
karar yapması, hem vatandaşı bizar etmekte hem hakkında tecellisini geciktirmekte ve hem 
de Yargıtayın iş hacmini artırmaktadır. Devlet bir husus hakkında hakikaten hak sahibi oldu
ğu iddiasında ise o iddia çerçevesinde olaya sahip çıkmalı; ama, hak sahibi olmadığı yerlerde 
de, şeklî merasimle, özellikle Hazineye husumetin zaruretten kaynaklanan sebeple tevcihinden 
doğan nedenlerle, Yargıtaya dosyaları getirtmemeliler. Nitekim, 7 nci Hukuk Dairesi, 16 ncı 
Hukuk Dairesi ve ve 20 nci Hukuk dairesinin iş hacminin süratle artmış olmasının altında, 
biraz da bunlar yatmaktadır. 

Keza, kamulaştırma davalarında, takdir komisyonlarınca, kamulaştırılan gayrimenkule layık 
değer izafe edilmiş olması halinde, bedel tezyidi için yeniden dava açma lüzumunu kimse his
setmeyecektir. Binaenaleyh, bu kabil davaların da Yargıtaya gelmesi, layık değerin takdiri ha
linde mümkün olamayacağı sebeple, elbette ki, iş hacmi bu yönden de azaltılacaktır. 

Binaenaleyh, "Vargıtayımızın iş hacminin azaltılması yönünde, hakikaten, bu insanlara, insan 
takatinin üzerine çıkan vüsatte, çuvallar dolusu evrak okutmak ve hakkı, bunların içerisinde 
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aratmanın güçlüğünden bu insanları kısmen olsun, kurtarmamız gerekir. Yargıtay, aslında bir 
içtihat mahkemesi olmalıdır. Bakınız, kendi yetişme tarzım itibariyle arz edeyim : Ankara Hu
kuk Fakültesi, daha ziyade tatbikata yönelik bir fakültedir. Hocalarımız, herhangi bir mevzuu 
doktrinde takip ettikten sonra? "bunun uygulamadaki yeri nedir, Yargıtay ve diyor?" der ve 
Yargıtay kararlarıyla beraber durumu eleştirirdi. Tatbikatçı olarak, takip ettiğimiz hukukî ihti
laflarda Yargıtay bize yön vermiştir, istikamet tayin etmiştir. 

Yargıtaym, Yayın tşleri Müdürlüğünce çıkardığı bir ""Kırgıtay Kararlar Dergisi" vardır. Bu, 
hukukçu olarak çok istifade ettiğimiz bir dergidir. Özellikle, herhangi bir hukukî konunun 

tartışılmasında salim bir neticeye varabilmek için, "acaba Yargıtay bu konuda ne diyor?" de
yip, o dergilerde, Yargıtayımızın belirlenmiş içtihatlarını bulmak, bir hukukçuyu rahatlatmak
tadır. Bu itibarla, biz bunların bilgisayara geçilmek suretiyle mahkemelerimize de -otomasyonun 
sağlanmasıyla- iletilmesiyle daha verimli hizmetlerin verilebileceği inancını taşımaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa bir madde eklenmesi 
hususundaki kanun teklifim, bir yılı aşkın zamandır Komisyonda beklemektedir. Sayın Baka
nımın da bu konuda yardımlarını istirham ediyorum. Teklifim özetle şöyle : 

Yargıçlarımızın, toplumda saygınlığı olan bu kişilerin bir bölümünün, 65 yaşını doldur
duktan sonra geçim zorluğu nedeniyle, resmî kuruluşlarda, özel firmalarda iş aradıklarını, avu
katlık, danışmanlık, mahkemelerde bilirkişilik yapmaya ve iş takip etmeye yöneldiklerini gör
mekteyiz. Benim takdim ettiğim kanun teklifim, yıllarını adalet hizmetine adamış, kısmen ça
lışma gücünü yitirmiş, yaşlılık dönemine girmiş ak saçlı bu saygın kişilerin, kapı kapı dolaşa
rak iş aramaktan, olmayacak kimselerin emrine girmekten, onların kapılarında saatlerce bek
lemekten, mahkeme koridorlarında dolaşmaktan, hoş olmayan sözlere ve davranışlara muha
tap olmaktan kurtaracak niteliktedir. 

Bendeniz derim ki : "Bu kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerden en az yirmi yıl fiilen 
hâkimlik veya savcılık mesleğinde bulunup da kanunî yaş haddi nedeniyle emekli olanlarla ve
ya emekliliği süresinde bu kanunî yaş haddini tamamlayanlara ve adlî malullük, vazife malul
lüğü aylığı alanlara yönetim, denetim, danışma, tasfiye kurulu üyeliği, bilirkişilik ve hakemlik 
dahil olmak üzere, kamu kesiminde, her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret mukabili görev 
almayanlara ve gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefi olmalarını gerektirecek şekilde ticarî veya 
sınaî faaliyette veya serbesT meslek faaliyetinde bulunmayanlara -yani emekli olduktan sonra 
sadece emekli olarak yaşamını sürdüren bu değerli insanlarımıza- emekli oldukları tarihteki 
aynı derecede veya kıdemde olup, görevde bulunan emsallerine, halen, ek gösterge, ödenek ve 
her türlü tazminatlar dahil olmak üzere ödenen net aylıkları ile emekli aylıklarının arasındaki 
fark, hayatta bulundukları sürece, her ay, Adalet Bakanlığı bütçesinden tazminat olarak öde
nir. Bu tazminat Damga Vergisi hariç herhangi bir kesintiye de tabi tutulmaz. 

Tazminattan yararlanırken yararlanma koşullarını yitirenin de, bu tazminat ödemeleri ge
ri alınır veya olay burada kesilir diyoruz. 

Takdim ettiğim kanun teklifim -neticesi itibariyle, meslektaşlarımın 65 yaşını bitirdikten 
sonra uzun ömürlü olmadıkları hepimizce malum, yani, fikren çalışan insanların genelde faz
la yaşam şansları yok- çok az sayıdaki kesimi ilgilendirmektedir. Dileğim odur ki, Sayın Ada
let Bakanımızın da yardımlarıyla bu teklifi kanunlaştıralım. 
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Bütçemizin Yargıtayımıza, ulusumuza hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Pabuçcuoğlu. 
Söz, Sayın Bakanın. 
Adalet Bakanı Sayın Seyfi oktay; buyurun. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 

arkadaşlarım: Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Yargıtayımızın 1994 malî yılı bütçesi üze
rinde görüş bildiren katkıda bulunan milletvekili arkadaşlarıma, teşekkürlerimi ve minnetleri
mi sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yargıtayımız, devletimizin, hukuk devleti niteliğinin, en önde gelen 
güvencelerinden birisidir ve hatta en önde gelenidir. Yargıtayımız, görevini, işlevini, yıllardan 
beri, gerçekten büyük bir liyakatla gerçekleştirmekte; görevini, işlevini en üstün düzeyde, en 
objektif bir tarzda yerine getirmektedir. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerde birçok arkadaşımızın belirttiği ve be
nim de sunduğum gibi, mahkemelerimizde iş yükü fazladır, en astronomik rakama ulaşmış 
durumdadır. Tabiî, mahkemelerde durum bu olunca, elbette ki, Yargıtayımızın iş yükü de ola
bildiğince yüksek olacaktır. 

Yeni seçilen Yargıtay Başkanımız, büyük bir gayretle, yeni bir düzenlemeyi gerçekleştir
mek üzere. Yargıtayımız, en kısa sürede otomasyona geçecek. Tetkik hâkimi noksanlığı var; 
Bakanlığımızın da yardımlarıyla tetkik hâkimi ihtiyacı karşılanacak. Yargıtay Başkanımızın yeni 
oluşturacağı düzenleme, yeni geliştirmeye çalıştığı sistemle, öyle sanıyorum ki, Yargıtayımızda 
artık dosyalar uzun süre beklemeyecek, gelen iş kısa zamanda eritilecek ve karara bağlanacak. 

Bütün bunların hepsi yeterli mi değerli arkadaşlarım?.. Burada konuşan her arkadaşımız, 
Yargıtayımızın, bir içtihat mahkemesi olması gereği üzerinde durdular. Tabiî, Yargıtayımızın, 
bu kadar iş yükü arasında içtihat yaratması, hukuk yaratması elbette ki mümkün değil. 

Bir hususu burada gözlemlemiş bulunuyorum değerli arkadaşlarım. Gerek adliyeyle ilgili, 
yani yargı işleyişiyle ilgili, gerekse yüce mahkemelerimizle ilgili konularda dile getirilen husus
ların hemen hepsi, Bakanlığımız tarafından dikkate alınmıştır, daha doğrusu, bunların çözümleri, 
Bakanlığımız tarafından yapılan hazırlıkların içerisinde vardır, tşte Üst mahkemeler konusu, 
yargıyı hızlandırma paketi içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Biraz önce de belirttim: bunlar herhangi bir siyasal tercihi içermiyor, herhangi bir siyasal 
görüş farklılığına dayalı olarak buraya getirilmemiştir. Bunlar, tamamen teknik olarak hazır
lanmıştır ve yargı işleyişini, yargı hizmetlerini aydınlığa çıkarabilecek, etkili, yansız, güvenli 
bir adalet işleyişini sağlayacak doğrultudadır. Değinilen hiçbir konu yok ki, hazırlamış oldu
ğumuz reform paketi içerisinde çözüme kavuşturulmamış olsun. 

Ben, istirham ediyorum; geliniz, elbirliği yapalım; geliniz, partilerimiz ve milletvekilleri-
miz gerçekten tümüyle katkıda bulunsun ve çok önemli, çok büyük ve ulusal bir sorun olan 
yargı işleyişini belli bir düzeye çıkaralım ve ülkemizin aydınlığa, esenliğe çıkmasını temin ede
lim, sağlayalım. 

Ancak sağlıklı bir adalet işleyişi, kardeşliği, barışı, dayanışmayı, ulusal bütünlüğü sağla
yabilir. Bu yolda ulusal bütünlüğün sağlanması, gerçekten ciddî, etkili bir adalet işleyişine 
bağlıdır. 
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Geliniz, şu yargı reformu paketimizi gerçekleştirelim, yasalaştıralım. Yakınılan ve eleştiri
len bütün konular, bütün sorunlar, bu paket içerisinde dikkate alınmış ve çözüme kavuşturul
muştur. Diliyorum ki, önümüzdeki günlerde bu paket Yüce Meclis tarafından yasalaştınlsm 
ve bir sonuca bağlansın. 

Yargıtayımız bütçesinin Yargıtayımıza, ulusumuza, ülkemize, insanlarımıza yararlı olma
sını, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, en içten saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Söz sırası, şahsı adına, lehinde, Sayın Mustafa Kul'un. 
Buyurun. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli arkadaşları: Yargıtay Başkanlığı 1994 

yılı bütçesi ve 1992 yılı kesinhesabı üzerinde kişisel görüşlerimi sunmak için huzurlarınızda
yım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı 
merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yeri olup, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası ile de, kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

Yargıtay, 20 hukuk dairesi ve 10 ceza dairesiyle görevlerini sürdürmektedir. Her daire, Yar
gıtay Genel Kurulunca seçilen bir başkan ve Birinci Başkanlık kurulunca görevlendirilen yeteri 
kadar üyeden oluşmaktadır. 

Bilindiği gibi, Yargıtay, yerel mahkemeler tarafından verilen kararların yasalara uygun olup 
olmadığını, yasalara uygun olarak verilip verilmediğini inceleyen bir içtihat mahkemesidir. Başka 
bir deyişle, Yargıtayın en önemli görevi, içtihat yaratmak suretiyle ülke düzeyinde içtihat birli
ğini sağlamaktır. 

Yargıtayın bugün ağır bir iş yükü altında kıvrandığını hepimiz biliyoruz, dünyanın hiçbir 
çağdaş ve demokratik ülkesinde, bu kadar çok davaya bakmak zorunda kalan, bu kadar çok 
daireli ve esas görevinden saptırılmış bir üst mahkeme bulunduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bu kadar ağır iş yükü altında kalan Yargıtay, hukuk yaratmak, yasaların yurdun her tara
fında aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek ve sağlamak ve genel prensip me
seleleri üzerinde yaratacağı içtihatlarla hukuk hayatımıza yön vermek görevini tam olarak ye
rine getirmekle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu durumda vatandaşlarımızın mahkemelere in
tikal eden iş ve davaların uzamasına neden olmakta, bu da büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu 
durum da "geciken adalet adalet değildir" özdeyişini haklı çıkarmaktadır. 

Yargıtayın iş hacmine baktığımız zaman şunu görüyoruz : 26 Ekim 1993 tarihi itibariyle; 
hukuk dairelerine geçen yıldan devreden dosya sayısı 115 595, bu yıl içerisinde gelen dosya sa
yısı ise 220 447'dir. Yani, hukuk dairelerine bu yıl içerisinde toplam 336 042 dosya gelmiştir. 

Ceza dairelerine, geçen yıldan devreden dosya sayısı 9 186, bu yıl içerisinde gelen yeni iş 
79 583. Bunun da toplamı 88 769'dur. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geçen yıldan devreden dosya sayısı 33 851, bu yıl içe
risinde gelen yeni dosya sayısı 85 069: bunun da toplamı 118 920. 

Bu üçünün toplamı, 543 731 dosya. 
Bu, 543 731 dosyadan 393 499'una bakılmış ve karara bağlanmış; 150 332 dosya ise sırada 

bekliyor. 
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Yargıtay bu 393 bin dosyaya, toplam 30 dairede görevli olan 236 Yargıtay üyesiyle -veya 
toplam personel olarak aldığımız zaman 981 personelle- bakmış. Staj yapan, geçici olarak çalı
şanlarla toplam 1 500 personeli bulunan Yargıtay, bu yıl içerisinde, dokuz aylık dönem içeri
sinde, 393 bin adet dosyayı elden geçirmiş, bunları incelemiş ve karara bağlamıştır. 

Değerli arkadaşlar, 100 binlerce dosyanın, 1 000 kadar insanın elinden geçmiş olması, Yar-
gıtayın ne kadar ağır bir yük altında olduğunu ortaya koymakta ve oradan da sağlıklı bir karar 
çıkamayacağı konusundaki kuşkularımızı artırmaktadır, 

Bu sorun, bu sıkıntı, sadece bugünün sorunu ve bugünün sıkıntısı değildir; bu, yıllarca 
devam eden bir sorundur; ancak, bu konuya bir çözüm bulmak, şimdiye kadarki hiçbir hükü
metin ve hiçbir bakanın aklından geçmemiştir, tik defa bu Hükümet döneminde, Koalisyon 
Protokolünde ve Hükümet Programında yer alan demokratikleşme konusu içerisinde, yargı sis
temimizin de yeniden düzenlenmesi ve demokratikleştirilmesi konusundaki önemli gelişmele
rin kaydedilmesiyle birlikte başlamıştır. Bunların büyük bir bölümü de gerçekleştirilmiş ve ger
çekleşmeyenler konusunda da büyük bir hazırlık yapılmıştır. 

Yargılama, devletin egemenlik hakkını kullandığı üç temel güçten birisidir. Bu nedenle, 
yargının sorunları, devletin, dolayısıyla ülke ve toplumun sorunlarından ayrı tutulamaz. 

Çağımız, bilgi ve insan hakları çağıdır. Bilgi ve insan hakları, demokratik hukuk devletin
de gelişir. Bu ilkeden hareketle, 12 Eylül sonrası gelişmelerin ortaya çıkardığı sorunların çözü
mü için, Koalisyon Hükümeti, gündeminin birinci maddesine demokratikleşmeyi almış ve bu 
Hükümet ülkemizin insanlarından da büyük destek görmüştür. 

Koalisyon Protokolünde ve gerek 49 uncu ve gerekse 50 nci Hükümetin Programında, de
mokratikleşme ve devletin yeniden yapılanmasına ilişkin görüşler ağırlıkla yer almış, bu gö
rüşler içerisinde, adaletin hızlandırılması, yargı bağımsızlığının pekiştirilmesi ve savunma hak
kının güçlendirilmesi yolunda başlatılmış bulunan adlî reform çalışmaları, Sayın Bakanımızın 
kararlı ve inançlı çalışmalarıyla belli bir noktaya gelmiş, bazı konularda ise yasal değişiklikle
rin hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır. 

Her şeyden önce, Bakanlığın statüsüyle ilgili bir yasanın değiştirilmesiyle, millet iradesi
nin Bakanlıkta daha etkin bir şekilde temsil edilmesine olanak sağlanmıştır. Ceza Muhakeme
leri Usulü Yasasında yapılan değişiklikle savunma hakkının güçlendirilmesi sağlanmış ve in
sanların sebepsiz ve suçsuz yere karalanması ve cezalandırılmasının önüne geçilmiştir. Hele hele, 
hâkim ve savcıların özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler, bu konumdaki insanlarımıza büyük 
bir rahatlama getirmiştir. . 

Hâkim ve savcıya onurlu bir yaşam için asgarî koşulları sağlanmadan, onların tam bir 
güvence içinde olduğunu kabullenmek mümkün değildir. Hâkimin vicdanî kanaatini sağlamak, 
ona onurlu bir yaşam düzeyi sağlamakla yakından ilgilidir. 

Bu dönemde, hâkim ve savcıların özlük haklarının, ekonomik ve sosyal koşullarının iyi
leştirilmesi konusunda çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

Ayrıca, kürsüde görev yapan hâkimlerin, savcıların, birinci sınıf hâkim olmalarının sağ
lanması, çok önemli bir gelişmedir ki, bu durum, yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesi açı
sından önemli bir reformdur. Bunlar, küçümsenecek konular değildir. Hâkim ve savcıyı top
lumda var olan güç odaklarının etkisinden kurtarmak, önemli ölçüde, hâkim ve savcıların eko
nomik bağımsızlığa kavuşmasıyla mümkün olabilir, tşte bu dönemde yapılan da bu idi. 
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Bakanlığın, adlî yargıyı düzeltme konusunda çok önemli projelerinin olduğunu -gerek Sayın 
Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu konuşmalardan, gerek birkaç gün 
önce gazetelerde çıkan haberlerden ve gerekse biraz önce Sayın Bakanımızın burada yaptığı 
konuşmalardan- çok önemli bir adlî reform paketinin hazır olduğunu sevinçle öğrenmiş bu
lunmaktayız. 

Yargının yavaş işlemesine son verilmesi; ancak bunu yaparken? adaletin dağıtımında her
hangi bir aksaklığın olmaması konusunda, yargının işleyişinin basitleştirilmesi konusunda, çe
şitli yargılama usullerinden kaynaklanan karmaşanın ortadan kaldırılması konusunda, yine, 
yargının işleyişinin şeffaflaştırılması, böylece herkesin izleyebileceği ve anlayabileceği ve açıkça 
görebileceği bir sistemin gerçekleştirilmesi konusunda ve bütün bunlar yapılırken, yargının iş
leyişinden kimsenin kuşku duymayacağı bir düzeye kavuşturulması konusunda, Bakanlığın önem
li bir reform sayılacak nitelikte hazırlıklarının olduğunu biliyoruz. 

Bütün bunların yapılabilmesi için mahkeme teşkilatlarının yeniden yapılandırılması ve tüm 
yargılama usulünün yeni baştan düzenlenmesi konusundaki çalışmalarından dolayı Sayın Ba
kanımızı kutluyorum ve başarılar diliyorum. 

Çağımızda bilgisayar, yaşamın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Yargımn bu geliş
melerden uzak tutulması, anlaşılır bir olay değildir. Bakanlığın, gerek yurt sathındaki teşkilat
larında gerekse Yargıtayda, bilgisayar donanımını kurma konusundaki çalışmalarını da, gene, 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun bir an önce gerçekleştirilmesini diliyoruz; ki, biraz önce Sayın 
Bakanımız ifade ettiler, en kısa zamanda bilgisayara geçilecektir. Bu geçiş, sadece Yargıtayda 
çalışan insanlarımızın değil, Yargıtayda işi olan tüm vatandaşlarımızın işine yarayacaktır. 

Bu, reform düzeyindeki yasa çalışmaları yanında, yeni donanımların dışında, Yargıtayın 
en önemli sorunlarından birisi de, dört ayrı binada görev yapmak zorunda kalmasıdır. Yargıta
yın tek bir binada toplanması ve az da olsa bir sorun olarak görünen lojman konusunun çö
zümlenmesi hususununda -\argıtay mensuplarının bu konuda da beklentileri olduğunu biliyoruz-
Sayın Bakanımızın başarılı çalışmalarıyla çözüleceğine inanıyoruz. 

Bu kadar başarılı çalışmalarını gördüğümüz Sayın Bakanımın, Yargıtayın olsun, Adalet 
Bakanlığının olsun, diğer üst mahkemelerin olsun, bütün sorunlarını çözebileceğine inanıyor, 
bu düşüncelerle, Bakanlık mensuplarına ve hepinize saygılarımı sunuyorum; bütçemizin ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Aleyhinde, Sayın Hasan Akyol, buyurun efendim. 
HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1994 malî yılı Yargıtay 

bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi 
şahsım adına saygıyla selamlarım. 

tnsan hakları ve temel hürriyetlere dayalı ve saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk dev
leti anlayışı, cumhuriyetimizin temelini oluşturur. Devletimiz, millet adına egemenliği kuvvet
ler ayrılığı esasına göre yürütür. Bu kuvvetler birbirinden Özgür olması gereken yasama, yürüt
me ve yargıdır. Bugünkü konumuz olan Yargıtay Anayasamızın 154 üncü maddesinde düzen
lenmiş ve üç kuvvetten biri olan yargı içinde yerini almıştır. 
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Yargıtayın aslî görevi, adlî mahkemelerce verilen kararların son inceleme mercii olmasıdır. 
Yüksek mahkemeler arasında yer alan Yargıtayımızın, diğer yüksek mahkemeler, ilk derece ve 
idarî, adlî, mahallî mahkemeler gibi büyük sorunları vardır. Esasen, Yargıtayımızın sorunları
nı diğerlerinden ayırmak mümkün de değildir. Gerçekten bir reform yapılamaz ise, bu bütçe 
ve bu idarî yapıyla Yargıtayın sorunları bitmeyecektir, öncelikle, yasama, yürütme ve yargı, 
kuvvetler ayrılığı esası anlayışına göre birbirinden bağımsız mıdır değil midir; ona bakmak 
lazımdır ve bence temel sorun da işte buradadır. 

İki yıllık Hükümet uygulamalarına baktığımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yani 
yasama organının, icra organı, yani Hükümet tarafından, Anayasanın ilgili maddesi zorlana
rak, kanun hükmünde kararnameler çıkarılmak suretiyle, devre dışı bırakılmaya çalışıldığı gö
rülmektedir. Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz hale getirilmek istenmektedir. Bu 
durum, hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti anlayışına, çağdaş devlet anlayışına ve demokra
siye aykırıdır. Aykırı olduğu içindir ki, Anayasa Mahkemesi, birçok kanun hükkünde kararna
meyi iptal etmektedir. 

Bu noktada, kanun hükmünde kararname uygulamasına, bir çekidüzen getirilmesini isti
yoruz; çünkü, Meclisin yasama hakkı devredilemez. 

Yürütme, organı, yasama organının faaliyet alanına girmekle kalmamakta, yargı organı
nın, özellikle, yapılanmasına müdahale ettiğini de bugünkü Anayasayı incelediğimizde, gör
mekteyiz. Tabiî, bu, Anayasal bir sorundur. Bu sorundan, Adalet Bakanı gibi, bizler de şikâ
yetçiyiz; İktidar partileri de şikâyetçi görünmektedirler; ancak, düzeltilmesi yönünde bugüne 
kadar bir girişimleri de olmamıştır. "Anayasayı değiştirmek için bizim sayımız kâfi değil" de
mek, beklenen girişim olamaz. Beklenen girişim, bu yöndeki Anayasa değişikliğinin Meclise 
getirilmesidir. 

Bakınız, yürütme, yargıyı nasıl etkiliyor... Yargının bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı, hu
kuk devleti ve gerçek adalet için şarttır. Anayasa ve yasaların, yargı bağımsızlığı ve hâkim te
minatını yazmış olmaları, gerçek anlamda bağımsız yargı ve hâkim teminatını sağlamaya yet
mez, yetmiyor. Anayasanın bir maddesiyle getirilen yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı, diğer 
maddeleriyle yok ediliyor. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilinin, yürütmenin Başı olan Cumhurbaş
kanı tarafından seçilmesi; bunun yanında, Yargıtay üyelerini seçen Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu üyelerinin dörtte birinin gene Cumhurbaşkanı tarafından atanması; Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığının, bir yürütme üyesi olan Adalet Bakanı tarafından yapıl
ması ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının bu kurulun tabiî üyesi olması, yürütme organının, yar
gı organına bir müdahalesidir. 

Bu nedenlerle, Türkiye'de, gerçek anlamda yargı bağımsızlığından ve yargıç güvencesin
den bahsetme olanağı yoktur ve gerçek adaleti sağlamak da mümkün değildir. Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamamaktadır. Bu durum da, 
ayrı bir hukuk ayıbı olarak önümüzde durmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yargının ağır işlediğini, insanlarımızın adliye kapıla
rında perişan olduğunu biliyoruz. Bu hususları, benden önce konuşan çok değerli arkadaşla
rım dile getirdiler. Hâkimlerimizin maddî sıkıntıları, kısmen olsun giderildi; ancak, bunun ada
letin gecikmesini önleyeceğini sanmak, doğru değildir; çünkü sorun, sırf bu değildir. Hâkim 
ve savcılarımızın sıkıntılarını giderdik; fakat, onların altyapılarını oluşturan, onların 
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başarısını sağlayacak adlî personelimizi, ne yazık ki, mağdur ettik. Bunu düzeltmenin bir yo
lunu bulmalıyız. 

Mahkeme zaptında ve mahkeme kararında kâtibin imzası olmayınca, karar, Yargıtayca bo
zuluyor. Bir icra kâtibi, gerektiğinde bir hâkim gibi karar verebiliyor. Böylesine önemli görev
leri, yapan bu insanları maddî bakımdan mağdur durumda bırakmak doğru değildir. 

Yargıda yeniden yapılanmanın şart olduğunu, Sayın Bakan ve çok değerli konuşmacılar 
dile getirdiler; buna ben de katılıyorum. Yargıtay, bir içtihat mahkemesi olmalıdır. Oysa, bu
gün Yargıtay, hüküm yargıcı gibi çalışmaktadır. 

Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, istinaf mahkemelerinin kurulmasın
dan hep bahsediliyor; ama, bunun gereği, maalesef, bugüne kadar yapılamadı. 

Mevzuatın yenileştirilmesi, birleştirilmesi, sadeleştirilmesinden bahsediliyor; ama bunları 
da yapamadık. 

Adlî tatilin kaldırılmasından bahsedilir; ama kaldırılmaz. Bu adlî tatilin kaldırılmasını, 
gerçekten, ben şahsen, gerekli ve zarurî görüyorum. 

Hâkim, savcı ve adlî personel açığı olduğu hep biliniyor; ama bu açık bir türlü dolduru-
lamıyor. 

"Savunma güçlendirilecektir" deniyor; ama Anayasa ve yasalarda, Türkiye Barolar Birli
ği ve barolar üzerindeki vesayet hükümleri, hâlâ, aynen duruyor. 

Avukatlık yasası hâlâ Meclis gündemine getirilemedi. 
Çok değerli Sayın Bakanımız, bir reform paketinin yakında Meclis gündeminde olacağını 

söylüyor. Buna gerçekten seviniyoruz ve katılıyoruz; ancak, sayın Bakanım, biliyorsunuz, Meclis 
gündeminde çocuk mahkemeleri tasarısı da var. Birbuçuk yıldan beri bunu bu mecliste görü
şemedik. Eğer reform paketi de böyle olacaksa, Meclis gündemine hiç getirmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu da, iyi hukukçu yetiştirme yollarının aranması ko
nusudur. İstediğimiz kadar adliye sarayı yapalım, istediğimiz kadar mevzuatı yenileyelim, iyi 
mevzuat bulalım; eğer onları uygulayacak iyi hukukçu, yeterli hukukçu yetiştiremezsek, yine 
bu sorunların içinden çıkamayız. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
HASAN AKYOL (Devamla) — Yeterli sayıda hukuk fakültesi olmasına rağmen, yeterli 

düzeyde hukukçu yetiştirebildiğimizi söylememiz mümkün değildir. Hukuk fakültelerini ve öğ
retimini gözden geçirmemiz, nitelikli ve yetenekli hukukçu yetiştirebilmemiz için şarttır. 

Hâkimlik ve avukatlık staj durumlarının gözden geçirilmesi gerekir. Stajların verimli hale 
getirilmesi veya stajın kaldırılarak, hukuk fakültelerindeki öğretim süresinin beş veya altı yıla 
çıkarılması uygun olur düşüncesindeyim. 

İyi yetişmiş ve çalışkan bir hâkimin elinde iş birikmez. 
Sıraladığım ve benden önce konuşan arkadaşlarımızın dile getirdiği sorunların çözümünü 

bekler, görüşülen bütçenin, Yargıtayımıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, hepi
nize saygılar sunarım. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar tamam

lanmıştır. 
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Soru müessesesine geçiyorum... 
Sayın Sadi Pehlivanoğlu. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sorma tespit işlemi bitmjştir. 
Buyurun efendim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana iki hususa 

müteallik soru sormak istiyorum : 
Birincisi, bir davada, hâkim ve bilirkişi münasebeti bakımındandır. Bir mahkemede, hu

kuku ilgilendiren veya cezayı ilgilendiren bir davada, hâkim genellikle -Türkiye'de- ehlivukufa 
havale etmektedir. Ehlivukuf, o mesele hakkında âdeta hüküm vermektedir ve hâkim de bu 
hükme uymaktadır. Bu, tatbikatta böyle. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda bu meseleye müteallik hüküm vardır: fakat bu hükmün ma
alesef, tatbikatta tam manasıyla yeterli olmadığı meydandadır. Mahkemeler, ehlivukufların ka
rarlarını âdeta tasdik makamı halinde gelmiştir, tatbikatta mahkemeler böyledir. Ben de yalan
dan hukukçuyum, mektepten mezun olmuştum; görüyoruz ve başına gelen vatandaşlar da gö
rüyorlar; acaba Bakanlık bu hususta bir tedbir düşünüyor mu? birinci sorum bu. 

ikincisi; kamu davasını icap ettiren bir meselede, bir şikâyet cumhuriyet savcılarına inti
kal ettiği zaman, cumhuriyet savcıları, ad&ta bir havale memuruymuş gibi -yine tatbikat bakı
mından söylüyorum- hemen havale ediyorlar. Muhterem Yargıtay üyelerimiz bunu iyi bilirler. 
Eğer mesele cezayı icap ettiriyorsa, hemen cezaya havale ediyorlar ve derdest davada vatandaş 
beraat ediyor. Sırf, savcının havale memuruymuş gibi havale etmesinden doğan bu lüzumsuz 
davada, vatandaşlar senelerce gidiyorlar, geliyoHar, mağdur oluyorlar. Bu hususta muhakkak 
suretle bir tedbir alınması lazımdır; yani, benim aklıma gelen, hiç olmazsa cumhuriyet başsav
cılarına, savcılık makamına, vatandaşın itiraz hakkı olmalı. Tabiî, burada aklıma geldiği için 
söyledim; Bakanlık bunu daha iyi bir şekilde düşünür; ama, muhakkak suretle, bu boşluğun, 
bu yanlış tatbikatın, vatandaşları taciz eden bu uygulamanın ortadan kalkması için, bu sorunu 
izale edici bir tedbir getirmeyi düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayıny Bakan. 
ADALET BAKANI, M. SEYFt OKTAY (Ankara) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşıma 

teşekkür ederim. Biraz önce de kürsüden arz etmeğe çalıştım Yüce Meclise; bu değinilen konu
ların tümünü çözüme kavuşturan paketimiz Yüce Meclisesunuldu. Bilirkişi mevzuatı da bu
nun içerisinde var ve artık bilirkişi, hâkim yerine geçmek suretiyle, onun raporu hâkim kararı 
yerine geçmek suretiyle, karar haline dönüşemeyecek. Sistemi yeni oluşturup, yeni baştan dü
zenlemiş bulunuyoruz. 

Yine aynı şekilde, cumhuriyet savcılarıyla ilgili yakınmalar da önemli bir sorundur. Bu 
da bu, paket içerisinde, çok geniş, çok anlamlı bir şekilde yer almıştır ve buna da çözüm geti
rilmiştir. Üzerinde elbette ki düşünülmesi gereken sorunlardır bütün bunlar ve yargı işleyişi
mizde, çok önem arz eden, çok yakınmalara sebebiyet veren, aksamalara sebebiyet veren hu
suslardır; ama, tekrar arz ediyorum; hazırlamış olduğumuz paket, hiçbir tarzda bir siyasal ter
cihi içermiyor, tamamen teknik bir pakettir. Adaletin, etkin ve yansız işleyişini sağlayacak bir 
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biçimde, objektif ve hızlı işleyişi sağlayacak bir biçimde, kapsamlı bir reform paketi hazırla
dık. Yüce Meclise bu paket suulmuştur. Ayrıca, partilerimizin genel başkanlıklarına da, paket 
halinde, önümüzdeki günler içerisinde arz edeceğim. Tetkik buyururlar; noksanı, eksiği varsa, 
onu da tartışır, konuşuruz; ama, iki yıldan beri çalışmak suretiyle oluşturduğumuz bu reform 
paketimiz, bu işleyişi aydınlığa çıkarabilecek reform paketimiz hazırlanmıştır. Yüce Meclisin 
ilgisi olursa, yasalaşırsa, bu sorunların tümü çözümlenecektir. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Yüce Meclise getirdiğiniz takdirde, muhalefet olarak, 
bir oyum size hazırdır. 

ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Meclise sunulmuştur ve şu anda ko
misyondadır efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Bakana ve soru sahibine, Başkanlık olarak teşekkür ediyoruz efendim. 

Sayın millevtekilleri, Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Yargıtay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a 

101 

111 

112 

900 

Genel Yönetim ve Destek Hazmitleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yargı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

51 433 000 000 

163 050 000 000 

2 632 000 000 

2 600 000 000 

TOPLAM 

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

219 715 000 000 

Yargıtay Başkanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Yargıtay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı . 
BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı devrolunan 

Toplamı Harcama ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 85 623 046 000 94 850 346 000 999 967 000 10 244 863 000 -17 596 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yargıtay Başkanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Muhterem milletvekilleri, böylece, Yargıtay Başkanlığı 1994 malî yılı bütçesi ile 1992 malî > 

yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

C) ÇEVRE BAKANLIĞI 
1. — Çevre Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çevre Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre Çevre Bakanlığının 1994 malîydi bütçesi ile 1992 malî yılı 

kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan sayın üye

leri arz ediyorum : 
Anavatan Partisi Grubu adına Metin Emiroğlu; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı

na Hilmi Yükselen; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mustafa Doğan ve Mehmet Sevi-
gen; Doğru Yol Partisi Grubu adına Fevzi Yalçın ve Ertekin Durutürk; Refah Partisi Grubu 
adına Ömer Faruk Ekinci ve Mustafa Ünaldı. 

Şahısları adına; lehinde, Tuncay Şekercioğlu; aleyhinde Hasan Basri eler. 
îlk söz, Sayın Metin Emiroğlu'nun. 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 1994 yılı Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşleri
mi açıklamak amacıyla huzurlarınızda bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün için, dünyamızda, insanoğlunu ilgilendiren en önemli sorunların başında, çevre so
runları gelmektedir. İnsanoğlu, doğumundan ölümüne kadar, içinde bulunduğu çevrenin etki
sine maruz kalmakta ve müspet veya menfi yönden etkilenmektedir. 

İnsanlığı yönlendiren evrensel değerler, yaşama hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce 
ve fikir hürriyeti yanında, en az onlar kadar ehemmiyet arz eden diğer bir kavram olan "çevre 
hakkı kavramı" da toplumun gündemine girmiş ve vazgeçilemez bir nitelik kazanmıştır. 

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, yanlış uygulanan enerji politikaları, demografik ve düzen-
siz şehirleşme, yanlış arazi kullanımı gibi gelişmeler; insanlarla çevre arasında, çevre 

— 716 — 



T.B.M.M. B : 44 14 . 12 . 1993 O : 2 

aleyhine bir zıtlaşmaya ve bir çekişmeye yol açmış; meydana gelen çevre sorunları, mahallî ve 
bölgesel tedbirlerle önlenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. 

Bir ülkede meydana gelen çevre kirliliğinin -Çernobil nükleer faciasında olduğu gibi- di
ğer ülkeleri de ciddî surette tehdit altına almış olması, sorunun, milletlerarası hukuk alanında, 
çevre standartları ve aksiyom planlarıyla birlikte ele alınmasını zarurî kılmış bulunmaktadır. 

Denizlerde meydana gelen bir tanker faciası sonrasında yayılan ham petrolün yol açtığı 
tahribat, nasıl bütün insanlığı ve o bölgede yaşayanları ilgilendiriyorsa, Tiına Nehrinden Kara-
denize taşınan kimyasal ve sınaî kirlilik de, Karadenize kıyısı bulunan bütün ülkeler yanında, 
ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. ' 

Bilindiği gibi, Karadenizdeki kirlilik, boğazlar yoluyla Marmaraya ulaşmakta ve Marma
ra Denizinin kirliliğindeki en önemli etkenlerden biri olma hüviyetini taşımaktadır. 

Ozon tabakasının delinmesi, mevsimlerin değişmesi, buzulların erimesi ve ve erozyon teh
likesi, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, dünyamızın doğal ekolojik dengelerinin bozulma
sına ye çevremizin yaşanmaz bir hale gelmesine neden olacaktır. 

istanbul Ümraniye'de meydana gelen çöp olayı, çevrenin korunması konusundaki duyar
sızlığımızın, çok trajik bir şekilde beliren tezahürü mahiyetindedir ve çevre sorunlarının ne ha
le geldiğini, topluma ve yöneticilere hatırlatan çarpıcı bir örnektir. 

Çevre sorunlarının hallinde, yöneticiler kadar, hatta onlardan da fazla olarak, topluma 
düşen görev ve sorumluluklar vardır. 

Çevre sorunlarının çözümünde en önemli yaklaşım, sorun meydana gelmeden önce çevre 
koruma önlemlerinin alınmasıdır. Çünkü, çevre sorunları meydana geldikten sonra kaybedilen 
ekolojik değerlerin geri getirilmesi son derece zordur ve maliyetlidir. Kirlenen bir Marmara 
Denizini eski temiz haline çevirebilmek, belki bir insan ömrüne sığmayacak ciddî çabalara ve 
finansmana ihtiyaç göstermektedir. 

Bugünün dünyasında, insanı yok sayan bir kalkınma ve sanayileşme anlayışını kabul et
mek, mümkün değildir. Kalkınma ve sanayileşme, insanın mutluluğu için geçerlidir. Kalkınma 
hırsı uğruna doğadaki kaynakları acımasızca tüketen insanlık, çevresinde yaşayamaz hale ge
lince, tehlikenin farkına varmış ve çevre sorunlarına karşı çözüm ve öneriler tartışılmaya baş
lanmıştır. "Her şeye rağmen kalkınma" sloganı terk edilmiş ve insan sağlığıyla doğal dengeyi 
koruyarak, sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkân verecek şekilde, doğal kaynakların yöneti
mini sağlamak ve gelecek nesillere, insana yakışır bir doğal, fizikî ve sosyal çevre bırakmak, 
temel ilke olarak benimsenmiştir. 

Doğal kaynakların sınırlı ve tükenmez olmadığı gerçeğinden hareket edilerek, doğal kay
nakların tüketiminde gelecek nesiller adına sorumluluk taşınması gerektiği ve insanın temiz 
bir çevrede yaşama hakkı bulunduğu kabul edilmiştir. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı
na sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, Devle
tin ve vatandaşların ödevidir" denmek suretiyle, çevre hakkı, anayasyal bir hak olarak tanzim 
edilmiş bulunmaktadır. Bu maddede, aynı zamanda, çevreyi koruma görevinin vatandaşın da 
sorumluluğunda bulunduğu ifade edilmiş olmaktadır. Vatandaşlarımız arasında bu sorumlu
luğun yerine getirilmesindeki en önemli unsur, çocuklarımızda ve vatandaşlarımızda çevre bi
lincinin oluşturulmasından geçmektedir. 
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Çevre bilincinin oluşturulmasında Millî Eğitim Bakanlığımıza büyük görevler düşmekte
dir. Çevre Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında, çevre eğitiminin esaslarını belirleyen 
16 Kasım 1993 tarihli protokolün imzalanmasını, memnuniyetle karşılamaktayız. 

Sayın özafın inisiyatifiyle başlatılan; ancak, uygulamasına devam edilmeyen "çevre izci
leri pprojesinin" geliştirilerek devamında da, bu bilincin pekişmesi bakımından fayda gör
mekteyiz. 

Çevre Bakanlığı, bilindiği gibi, 1978 yılında Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık olarak ku
rulmuş, 1984*te genel müdürlük haline getirilmiş, 1989'da tekrar müsteşarlık yapılmış ve Ana
vatan İktidarı döneminde, 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 21.8.1991 tarihinde Çevre 
Bakanlığı olarak kuruluşunu tamamlamış bulunmaktadır. 

Çevre sorunlarının etkili bir şekilde çözülebilmesi için, 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 
sayılı Çevre Kanununun, gelişen ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi de ehemmiyet taşımak
tadır. Bu maksada matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarının bir an önce Yüce Meclis tara
fından yasalaştırılması, çevrenin korunması bakımından büyük ehemmiyet arz etmektedir. 

Korumacı çevre politikalarının en önemli araçlarından birisi olarak kabul edilmiş olan çev
resel etki değerlendirmesinin ülkemizde de uygulanmasına yönelik olarak "Çevresel Etki De
ğerlendirmesi Yönetmeliğinin" Şubat 1993'te çıkarılmış bulunması, çevre mevzuatımızdaki 
önemli bir boşluğu doldurmuş olmaktadır. Böylece, kamu veya özel sektöre ait kurum, kuru
luş ve işletmelerin yatırımları öncesinde, bu yatırımların çevre üzerindeki etkilerinin neler ol
duğu öncelikle tespit edilecek ve -varsa" çevreye zararlı hususların bertaraf edilmesi veya en 
aza indirilmesi için alınması gerekli idarî ve teknik tedbirler daha önceden belirlenmiş olacaktır. 

ÇED Yönetmeliğinin uygulanabilmesi için, yönetmeliği tanıtım faaliyetlerine de ağırlık 
verilmesi, faydalı ve zarurî olacaktır. Esasen, çevre etkinliği değerlendirmesinin yapılması, Gökova 
ve Aliağa termik santralları gibi büyük yatırımlarda, yatırım kararlarının isabetli verilmesini 
temin edecek ve bu konudaki tartışmaların objektif ve ilmî bir zemine oturtulmasına imkân 
sağlayacaktır. Bilindiği gibi, bu değerlendirmeler daha önce de birçok açılardan ele alınmış, 
tahliller yapılmış, çok defa siyasî spekülasyonlara konu olmuş ve bu kürsülerden muhtelif gö
rüşler dile getirilmiştir: ancak, ülkenin ihtiyaçları ile doğanın ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde 
ortaya koyabilecek ilmî ve objektif verilerin olmayışı, hâlâ bu konuları toplumun gündeminde, 
tartışılabilir bir özellikte tutmaktadır. 

Bilindiği gibi, ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. Hava kirlili
ği, son zamanlarda özellikle büyük şehirlerimizde (İstanbul ve Erzurum gibi) önemli oranda 
artmış ve insan sağlığını ciddî surette tehdit eder hale gelmiştir. Hava kirliliğinin artışında dü
şük kaliteli linyit kullanımı yanında, taşıtlardan çıkan egzoz gazlarının büyük payı olduğu sap
tanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, 67 ilde ve 5 ilçede, günlük olarak, sürekli kükürtdioksit ve par-
tikül madde ölçümleri yapmakta ve bunları Çevre Bakanlığına iletmektedir. 

Anavatan İktidarı döneminde, 2.11.1986'da, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelikle, özellikle endüstri 
tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin ayrıntılı düzenle
meler getirilmiştir, özellikle nüfusun yoğun olduğu mahellerde, baca gazı fazla olan demir, 
izabe, çimento gibi tesislerin baca gazlarının arıtılması zarurî hale gelmiş bulunmaktadır. Bu 
gibi sektörlerde kullanılan ve ithal edilen enerji kaynaklarının (kok, petrokok, linyit, taşkömürü 
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gibi) kullanılmadan önce Çevre Bakanlığınca kontrol edilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca, evler
de kullanılan düşük kalorili kömürlerin yakma usulü, belli bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. 

Anavatan İktidarı döneminde, şehir kirliliğini önlemek için, Sovyetlerden döşenerek An
kara'ya getirilen tabiî gaz hattı, çevreye ve insana gösterilen saygının güzel bir örneği olmuştur 
ve bu suretle Ankaramız kirli havadan kurtarılarak yaşanılabilir bir çevre ortamına kavuştu
rulmuştur. 

Egzoz gazlarının hafifletilebilmesi için, kurşunsuz benzin üretimi de büyük önem taşı
maktadır. Kurşunsuz benzin kullanacak, katalitik lconvertörlü oto üretimine, en geç, 1.1.1995'de 
başlanması, gümrük birliğine geçiş sürecinde bulunan ülkemiz için önem arz etmektedir. Ka
talitik lconvertörlü vasıta üretiminin, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde yapılacak indirimle teş
vik edilmesi, projeyi destekleyecek bir unsur olacaktır. Ayrıca, Çevre Bakanlığınca başlatılan 
egzoz ölçümleri, yeterli bakımı yapılmamış taşıtların şehir trafiğinde seyretmelerini önlemeyi 
amaçlamaktadır. Yapılan uygulamalarda yer yer bazı aksaklıklar olmakla birlikte, bu aksak
lıkların giderilmesi mümkün gözükmektedir. 

Hava kirliliği ve çevre kirliliğinin oluşmasındaki önemli etkenlerden bir diğeri de, ülke
mizde farklı kaynaklardan yapılan enerji Üretimindeki olumsuz etkilerdir. Enerji üretiminde 
tutarlı bir çevre politikamızın olmayışı, çevrenin korunmasını güçleştirmektedir. Enerji sektö
ründe, çevre kirliliğinin önlenmesini sağlayan ve çevreyi daha az kirliten teknolojiler mevcut
tur; ancak, ülkemizin, özellikle elektrik enerjisi üretiminde kullanmak zorunda olduğu düşük 
kaliteli linyitlerin neden olduğu çevre kirliliğini azaltmaya yönelik teknolojilerin pahalı oluşu, 
sorunun çözümünü güçleştirmektedir. Bununla birlikte, enerji politikamızın rasyonel bir şe
kilde uygulanabilmesi bakımından, çevreye olan zararı en aza indirecek şekilde, kaynakların 
optimum planlamasını sağlayacak yeni, dinamik ve uygulanabilir bir master plan yapılması: 
enerji üretiminde, çevresel etkilerin tümünü kapsayacak şekilde çevresel etki değerlendirme yön
teminin uygulanması, dünyadaki, olması muhtemel iklim değişiklikleri de dikkate alınmak su
retiyle ele alınmalıdır. 

Enerji ihtiyacı, mümkün olduğunca, ulusal kaynaklarla karşılanabilmeîi ve enerji üretim 
sistemlerinin çevreye olan etkilerini azaltan teknolojilerin kullanımı gerçekleştirilmelidir, özel
likle, linyit kömürlerinin yanma öncesi kalitesinin yükseltilmesi -yıkama ve briketleme gibi-
yanma esnasında uygun yakma sistemlerinin geliştirilmesi -akışkan yataklı yakma sistemi gibi-
ve yanma sonrasında baca gazında kirleticilerin tutulması yöntemleri geliştirilmeli ve kullanıl
malıdır. 

Ayrıca, çevreye olumsuz etkileri en az görünen ve dünya üzerinde yoğun çalışmaların sür
düğü yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları -güneş, jeotermal ve su gibi- bakımından zengin 
olan ülkemizin bu ulusal kaynaklarından büyük ölçüde yararlanılması yoluna gidilmelidir. Te
miz enerji kaynağı olan doğalgazın ülkemizde üretiminin geliştirilmesine çalışılmalıdır. 

Yine, Anavatan iktidarları döneminde, bir taraftan Sovyetlerden doğalgaz boru hattı çe
kilirken, diğer taraftan, Hamitabat bölgesinde bulunan doğalgazdan, on ay içerisinde, Keban 
Barajındaki kadar elektrik enerjisi üretimine geçilmiş ve daha sonra Ambarlı Termik Santralı 
dogalgaza çevrilerek, hem daha fazla enerji üretimi sağlanmış hem de mevcut kirlilik asgariye 
indirilmiştir. 
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Ülkemizin, çevre sorunları bakımından çözüm bekleyen önemli bir diğer konusu da eroz
yondur. Doğal çevre içerisinde önemli yeri bulunan ormanlarımız, ülkemiz topraklarının yüz
de 25,9'unu, birinci ve ikinci sınıf ekilebilir arazilerin toplamı ise ülkemiz topraklarının yüzde 
15,9'unu kapsamaktadır. Orman olarak nitelindirilen kesimlerin ise, yüzde 56,2'si, verimsiz or
man durumundadır ve bu tablo, ormanlarımızın korunmadıklarını gösteren bir tablodur. Her 
yıl 500 milyon ton verimli toprak, erozyonla yok olmakta, çayır ve meralar, aşırı kullanılmak
tan, gün geçtikçe azalmakta ve tarım toprakları, amaç dışı kullanılmaktadır. 

Tarım Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında imzalanan bir protokolle, su havzalarının 
korunması, erozyonun önlenmesi, rekreasyon ve peyzaj amaçlı yeşil alanların artırılması, bi
yolojik yaşamın geliştirilmesi, ekolojik ortamın iyileştirilmesi için, özellikle büyük şehirlerimi
zin etrafına çevre ormanı kurma çalışmalarına, Anavatan döneminde hız verilmiştir. 

Erozyonun etkilerini azaltabilmek için, yurt sathında başlatılacak ağaç dikme seferberli
ği, büyük bir ciddiyetle devam ettirilmelidir. Her öğrencinin birkaç ağacı olmalı ve o ağaçların 
bakımını ve yetiştirilmelerini kontrol etmesi sağlanmalı; bu husus, sınıf geçme notuna tesir et
melidir. Bu proje, rahmetli Adnan Kahveci'nin projesi olarak gündeme geldi; ama, şimdiye ka
dar uygulanamadı; uygulanmasını temenni ediyoruz. Ağaç dikme ve erozyonla mücadeleye se
ferberlik düzeyinde ehemmiyet vermediğimiz takdirde, ülkemizin çok büyük çevre felaketiyle 
karşı karşıya kalacağı, uzmanlarca ifade edilmektedir. 

1980'de NASA tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'nin, böyle giderse, ellibeş 
yıl sonra çölleşeceği ve ülkemizin yüzde 85'inin verimsiz topraklardan oluşacağı tespit edilmiş 
ve bu durum, daha sonra yapılmış bulunan, Birleşmiş Milletlerin 1977'deki Çölleşme Konfe
ransıyla Rio'da düzenlenen Çevre Konferansında tekrar dile getirilmiştir. 

Gelecek kuşaklara çölleşmiş bir ülke bırakmamak için, seferler olmak yetmiyor, bunun 
yanında, yılda 10 trilyon Türk Lirası tutarında bir kaynağın da uzun yıllar bu işe tahsisi gerek
mektedir. Bu rakamlar, meselenin ehemmiyetini ortaya koyan göstergelerdir. Aksi takdirde, ba
rajlarımızın kısa sürede dolmasını, su kaynaklarının boşa akıp gitmesini, toprağın su tutma 
özelliği kalmayacağından dolayı yeşil örtünün erimesini, mera ve çayırların daralmasını, tarım 
alanlarının yok olmasını, toprak kayması ve sel felaketlerinin giderek artmasını ve ekolojik den
genin bozulmasını göze almamız gerekmektedir. 

Ülkemizde, 1930'Iardan beri, erozyonla mücadele edilmektedir; ancak, etkili sonuçlar alın
dığı pek söylenemez. Son yıllarda, erozyonla mücadelenin ehemmiyeti vatandaşlarca da anla
şılmış ve bu konunun sadece devletin görevi olmadğı sonucuna varılarak, Türkiye erozyonla 
Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) kurulmuştur. Böylece, 
çevre hakkına dayanan çevre bilincinin teşekkül etmiş olması, bu konuda ileriye ümitle bak
mamıza vesile olmaktadır. 

Bir işadamı olması yanında, çevre sorunlarına yaptığı katkı ve örnek davranışlarından do
layı, Birleşmiş Milletlerin, kendisine çevre ödülü verdiği değerli Vakıf Başkanı Hayrettin Kara
ca ve Yönetim Kurulu Üyelerini de, erozyonla yaptıkları mücadele ve toplumun bilinçlendiril
mesi konusundaki faaliyetlerinden dolayı huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. 

Diğer önemli bir çevre sorunumuz, atıklar olarak, toplumun gündemine gelmektedir. Ulus
lararası Rio Konferansında, tüm ülkelerin 2000 yılına kadar atık arıtımı ve bertarafı için kalite 
kriterlerini, hedef ve standartlarını belirlemeleri istenilmiş; sanayileşmiş ülkelerin 1995 yılı 
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itibariyle, gelişme yolundaki ülkelerin ise 2005 yılı itibariyle, tüm atık su ve katı atıklarının 
en az yüzde 50'sini arıtacakları, hedefler arasında yer almıştır. 

Katı atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması, taşınması, 
geri kazanılması, zararsız hale getirilmesi ve düzenli deponi alanlarında bertarafı için gerekli 
hukukî düzenlemeleri yapan ve alınacak tedbirleri belirleyen bakanlık, şüphesiz, Çevre Bakan
lığıdır. 

Katı atık sorununa yönelik çalışmalar, evsel katı atıklar, özel atıklar -hastane atıkları gibi-
ve endüstriyel atıklar olmak üzere üç karakterde sınıflandırılmaktadır. 

Yurdumuzda katı atıkların sağlığa uygun şekilde idaresi ve değerlendirilmesi yönündeki 
çabalar, belediyelerin ilgisine, teknik ve maddî imkânlarına bağlı olarak, düşük bir düzeyde 
kalmıştır. Bu da, insan sağlığını etkilemekte; hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. 

tktidar belediyelerimiz, çöp toplama ve temizlik işlerinde köklü tedbirler almamışlar ve 
bu alanları, bir istihdam yeri olarak görmüşlerdir. Birçoğu, toplusözleşmelerle yükseltilen üc
retleri ödeyemez hale gelmişler ve birçok yerde de, yüksek ücret verilmesine rağmen, çöpler 
düzenli bir şekilde toplatılamamıştır. İstanbul'un içler acısı hali, buna örnek gösterilebilir. 

Biriken çöp alanlarında metan gazı tehlikesi, halen varlığını sürdürmektedir. Sahil şehir
lerimizde, alınan önlemlere rağmen, katı atık kirliliği, halen devam etmekte ve turizm çabala
rımızı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Katı atıklarda prensipler, öncelikle az atık üretilmesi, üretilen atıkların geri kazanılması 
-pet şişe ve plastiklerin toplatılması gibi- ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edil
meleri şeklindedir. 

Büyük şehirlerimizde biriken ve insan sağlığını ciddî surette tehdit eden çöpler için, yap-
işlet-devret modeliyle bu çöplerin imha ve değerlendirilmesini sağlayacak model projelerin bir 
an önce uygulamaya geçmesini zarurî görmekteyiz. Bu mücadelede, katı atıkların az üretilmesi 
konusunda halkın eğitilmesi de büyük ehemmiyet arz etmektedir. 

Bugünkü gazetede, istanbul'daki metan gazı faciasından sonra, yap-işlet-devret modeliy
le bu gazları değerlendirecek bir projenin ciddî surette gündemde olduğunu görmekten büyük 
mutluluk duyduk. Değerli Bakanın, bu mesele üzerine eğilerek, bu büyük sorunu, toplum adı
na halledeceğine inanmaktayız. Bu bakımdan, kendisine başarılar diliyorum; çünkü, sadece 
İstanbul değil, gittikçe nüfus yoğunluğuna tabi olan bütün büyük şehirlerde bu dert, ortak bir 
dert olarak gündemdedir. Ancak, bugüne kadar da, medenî âlemin çözmüş bulunduğu ve de
vamlılık arz eden birtakım köklü tedbirlerle bu meseleye yaklaşmamız mümkün olamamıştır. 

Ayrıca, gelişmiş ülkeler tarafından üretilen tehlikeli atıklar, zaman zaman ülkemizde de 
illegal olarak taşınmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır; bu da, çok önemli bir diğer 
sorundur. Bu nedenle ülkemiz, Mart 1989'da, UNEP (Basel) Sözleşmesini imzalamış bulun
maktadır. Bu sözleşme, görüşülmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine intikal 
ettirilmiş bulunmaktadır. 

Zaman zaman Karadeniz kıyılarına vuran zehirli variller yanında, ticarî gayelerle ülkemi
ze gönderilen zehirli akrilik maddeler ve asbest gibi konularda, iç mevzuatımızı geliştirmek * 
ve uluslararası mevzuata entegre olmak zorunluluğundayız. Zira, Ortak Pazarla gümrük birli
ğine geçme arifesinde bulunan Türkiye'nin, hem ihracatta hem ithalatta hem de entegre ola
cak ticarî faaliyetler içerisinde, çevre standartlarına uyan bir faaliyetler zincirini öngörmesi 
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kaçınılmazdır. Bu bakımdan, biz kendi tedbirlerimizi almadığımız takdirde, hem ticaretimiz 
hem ihracatımız hem ithalatımız hem de turizmimiz, şüphesiz, bundan, menfi yönde ve önem
li ölçüde etkilenecektir. 

Diğer önemli bir çevre sorunumuz, su kaynaklarının korunmasıdır. Bu konu, çevre sağlığı 
bakımından büyük ehemmiyet taşımaktadır. Su kaynaklarımızın korunabilmesi için, ülkemiz
de, içme suyu kaynaklarının ve havzalarının korunması gerekmektedir. 

Bu amaçla, 20.11.1992 tarihli Başbakanlık ve 18.12.1992 tarihli Bakanlık genelgeleri doğ
rultusunda, bu havzalardaki kaçak yapılaşmanın tespiti ve takibi çalışmaları önem arz etmektedir. 

Mutlak koruma alanlarındaki kaçak yapıların kamulaştırılması için yeterli kaynağın te
mini de önem taşımaktadır. 

Ayrıca, Sapanca Golüyle İstanbul'un içme suyu kaynaklarının -Büyük çekmece dahil- ko
runması projelerinin çabuklaştırılması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde, içme suyu 
havzalarındaki yapılaşmanın önüne geçmek mümkün olamayacak ve toplumumuz büyük bir 
tehlikeye maruz kalacaktır. 

Diğer önemli bir çevre problemimiz, doğal hayatın korunmasıyla ilgilidir. Ülkemizin, ik
lim, topografik ve ekolojik farklılıklar göstermesi ve deniz, göl, akarsu gibi çok sayıda su or
tamları ihtiva etmesi, zengin biyolojik çeşitliliğimizin ana kaynaklarını oluşturmaktadır. 

Doğal kaynaklarımız incelendiğinde, tüm Avrupa'da 12 bin bitki türü olmasına karşılık, 
Türkiye'de 9 binin üzerinde bitki türü mevcuttur. Bunların 3 bini, sadece Türkiye'de bulunan, 
endemik mahiyetteki türlerdir. Avrupa'daki 500 kuş türünün 430'u, Türkiye'de yaşamaktadır. 

Doğal kaynakların kullanımında ifrata kaçılmamah ve doğal kaynakların kendini yenile
me kapasiteleri daima gözönünde bulundurulmalıdır. 

Avrupa'da Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesini de ülkemiz 1984 
yılında imzalamış bulunmaktadır. Su Kuşlarının Yaşama Ortamı Olan Sulak Alanların Korun
ması Sözleşmesi (RAMSAR) 1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulun
maktadır. Aynca, Nesli Tehlikede Olan Yabanî Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretinin Düzen
lenmesi Sözleşmesi (CITES), 1993 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Gö
rüldüğü gibi, Yüce Meclisin, çevre sağlığını korumak bakımından yapması gereken önemli bir 
yasama faaliyeti bulunmaktadır. 

BAŞKAN — tki dakikanız var Sayın Emiroğlu. 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Türkiye, Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Söz

leşmesine de 1981 yılında taraf olmuştur. Türkiye, "Mavi Plan" olarak adlandırılan Akdeniz 
Eylem Planına başlangıçtan itibaren aktif bir biçimde katılmış ve desteklemiştir. Bilindiği gibi, 
bu plan, 1975 yılında Barselona'da, Birleşmiş Milletler Çevre Programının girişimi ve himaye
siyle, Akdeniz'e kıyısı bulunan bütün ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Planın gayesi, sadece 
denizi kirlenmekten korumak değil, bunun yanında, kıyı boyunca, çevreye saygılı bir kalkın
manın sağlanmasını da amaçlamaktadır. 

2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi, ülke ve dünya ölçeğindeki ekolojik önemi 
olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı alanları ve tabi güzellikleri ileriki nesillere 
ulaşmasını emniyet altına almak Üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla özel çev
re koruma bölgesi olarak tespit ve ilan etmeye, Bakanlar Kurulumuzu yetkili kılmış bulun
maktadır. 
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Türkiye, taraf olduğu uluslararası anlaşmaların da bir gereği olarak, bugüne kadar, 12 böl
geyi, koruma bölgesi olarak ilan etmiştir; bu koruma bölgelerindeki çalışmalar güzel gitmek
tedir. Zaman zaman basında spekülatif amaçlı birtakım haberler çıkmakta ise de, bu bölgele
rin ciddî olarak korunması çalışmaları oldukça iyi gitmektedir. 

Yalnız, burada yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının da karşılan
masında; yani, insan ihtiyaçlarıyla doğanın ihtiyaçları arasında, birbiri lehine bir fark olma
dan, birbirinin menfaatlarını dengeleyen bir anlayışın gündemde tutulmasında önem vardır. 
Bu bölgede yaşayan vatandaşların, askerden gelen oğlu için bir göz ev yapmaya da hakkı oldu
ğunu kabul etmek lazım: örnek ofarak veriyorum. 

Çevre Bakanlığımızı ilgilendiren konular, gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye, GAP Proje
siyle, önemli bir tarım hamlesini başlatmaktadır; ancak, bilinçsizce yapılan gübreleme ve ta
rım ilaçlarındaki aşın kullanma, yeraltı su kaynaklarımızın kirlenmesine ve netice itibariyle 
tarım alanlarımızın çoraklaşmasına yol açabilecektir. Bu tehlikeyi, Türkiye, daha önce başka 
bölgelerde yaşamıştır. GAP gibi, son derece geniş sulanabilir arazilerin bulunacağı uygulama
larda da aynı tehlikenin olmaması için Çevre Bakanlığımızın devreye girmesi gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Çevre Bakanlığımız, biriken çöplerin bertaraf edil

mesinde, mahallî idarelerle müşterek çalışma içerisine girmek zorundadır. Bu açıdan da, Çevre 
Bakanlığının, mahallî idareleri her yönden teşvik etmesi ve desteklemesi gündeme gelmektedir. 

Çevreye aykın olarak meydana gelen yapılaşmada da, yine belediyelerle Çevre Bakanlığı 
arasında işbirliği gerekmektedir; işte, İstanbul'daki Park Otel, buna bir örnektir. Eğer, Çevre 
Bakanlığı zamanında devreye girebilse ve müdahale edebilseydi, bugün herkesi üzen o yapının, 
İstanbul'un göbeğinde çirkin bir şekilde yükselmesi mümkün olmazdı. Ancak, belediyeler ara
sındaki hukuk savaşının meydana getirdiği çok çirkin bir yapıyı şu anda yıkmak için, yine bu 
ülkenin kaynaklarını, ne yazık ki, seferber etmek zorunluğuyla karşı karşıya bulunmaktayız. 

Sağlık atıklarıyla ilgili konularda, Çevre Bakanlığının, Sağlık Bakanlığıyla işbirliği yap
ması gerekmektedir. 

Kıyıların korunması, deniz kirliliği ve özel koruma alanlarındaki faaliyetler gibi konular
da, Turizm Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında işbirliği yapılması zarureti vardır. 

Çevre bilincinin yerleşmesi açısından, Millî Eğitim Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında 
işbirliği zarureti vardır. 

Çevre Bakanlığı, iki yıllık yeni bir Bakanlık olmasına rağmen, süratle gelişmekte ve fonk
siyonlarını kazanmaktadır; çünkü, 21 inci yüzyıl gündemini, şüphesiz, çevre sorunları almıştır 
ve alacaktır. 

Ortak Pazara girme aşamasında bulunan, gümrük birliğine talip olan ülkemizin, turizm
de, dış ticarette, imalat sektöründe, hizmetler sektöründe, tarım üretiminde, hep çevreci yakla
şımları ön planda tutma zorunluluğu vardır. 

Fonksiyonları ve diğer kuruluşlarla olan ilgi alanları her geçen gün artan Çevre Bakanlığı
nın, icraatlar yönünden, bu kadar geniş bir manzumede, diğer bakanlıkların icraatlarını da 
yüklenmesi beklenmemelidir. Çevre Bakanlığının, bu bakımdan - değişik görüşler olmakla 
birlikte- her şeye rağmen, koordinatörlük görevi ağırlık taşımaktadır; ancak, kendi fonksiyon 
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alanlarının netleştiği noktalarda, Çevre Bakanlığı, icracı kuruluş olarak devreye girebilir: fonk
siyonlarının netleştiği noktada, Çevre Bakanlığı, bir gözetim ve denetim organı olarak devreye 
girecektir. 

Çevre Bakanlığımızın bütçesine, 1994 yılı itibariyle, 570 milyar 769 milyon Türk Lirası 
verilmektedir ve bu bir önceki yıl ödeneğine göre yüzde 35'Iik bir artışı ifade etmektedir. Şüp
hesiz, bu miktar, çok azdır, ve Çevre Bakanlığının her geçen gün artan önemine paralel olarak 
verilmiş bir tahsisat değildir; ancak, öyle inanıyorum ki, Çevre Bakanlığı, önümüzdeki bütçe 
yıllarında, toplumdaki artan fonksiyonuna paralel olarak, genel bütçeden gerekli tahsisatı ala
caktır. 

Bu düşüncelerle, bütçemizin, Yüce Milletimize ve Bakanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
Söz sırası Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Hilmi Yükselen'de. 
Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA HÎLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Çevre Bakanlığı 1994 yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşünü açıklamak için kürsüdeyim. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Çevre sorunları, günümüzün en önemli sorunlarından birisi olarak karşımızda durmakta
dır. İnsanlığın doğa ile sürdürdüğü savaşım öyle bir boyuta gelmiştir ki, havamız ve sularımız 
kirlenmiş, topraklarımız ve doğal kaynaklarımız tahrip olmuş, bitki ve hayvan türlerimizin ne
silleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, dünyanın orman varlığı her geçen gün azala
rak, ormansızlaşma ve çölleşme süreci yaşanmaya başlanmıştır. 

Bütün bu tehlikelerle birlikte, insanlığın kendisi de yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
En çok sevdiklerimiz için bile bir yenisini yaratamayacağımız biricik dünyamızı ve ortak de
ğerlerimizi tehdit etmeye başlayan çevre sorunlarına karşı duyarlı davranmak, bugünkü ve ge
lecek kuşaklara karşı önemli bir toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilinciyle 
hareket etmenin, çevremizi ve geleceğimizi kurtarmanın yolu, çevre sorunlarına karşı duyarlı 
olmak ve toplum olarak özverili davranabilmekten geçmektedir. 

Stockholm Konferansından bu yana dünyada çevre duyarlılığının gelişmesine sahne olun
du. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan "Ortak 
Geleceğimiz" raporunun, çevre ve kalkınma ilişkilerini sorgulayarak, kararlılıkla savunduğu 
südürülebilir kalkınma görüşü, ise, gelecekte çevre ve ekonomi ilişkilerine yol göstermesi açı
sından çok önemli bir ilerlemedir, Ülkemizin çevre mevzuatına da giren bu anlayış, çağdaş çev
re politikalarının da temel ilkesidir. 

Rio'da yapılan dünya Çevre Zirvesi de, evrensel anlamda, çevre duyarlılığının tohumları
nın ekilmesi anlamında çok yararlı olmuştur; fakat, dünya ölçeğindeki eşitsiz gelişme ve hızlı 
nüfus artışı önlenemediği sürece, çevre konusunda atılan adımların söylevlerden öteye gideme
mesi ve somut adımlar anlamaması, tarihsel bir yazgı olmaya devam edecektir. 

Ülkemize gelince : Zengin doğal kaynakları, tarihsel ve kültürel değerleri, bitki ve hayvan 
türlerinin çeşitliliği açısından şansı ve uygun iklim koşulları nedeniyle, eşsiz bir doğa parçası 
üzerinde yaşıyoruz; ancak, bu zenginliklerimizi yıllardır kötü kullanmış, çevremize gereken önemi 
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vermemişiz; son elli yılda, 1 milyon hektardan fazla orman alanımızı, yangınlarda kaybetmi
şiz; her yıl, 10 milyon metreküpe eşit oranda, kaçak ağaç kesimi yapmışız. 20 milyon hektara 
yakın toprağımız erozyon tehdidi altında olup, her yıl 500 milyon ton toprağımız erozyonla 
denizlere akmaktadır. 

1960'lı yıllarda 500 bin hektar olan yerleşim alanlarının kapladığı alan, 1990'Iı yıllarda 
1,5 milyon hektara ulaşmış olup, bunun 500 bin hektarı ise, birinci sınıf, yani verimli tarım 
toprağıdır. 

Ülkemizin büyük kentlerinin karşı karşıya bulunduğu göç dalgasıyla düzensiz sanayileş
me ve çarpık kentleşme olgusu da, yıllardır, önemli sbrunları biriktirmiştir. 

Türkiye'de, 1950 yılından itibaren, sanayileşme ve bunun doğal sonucu olarak kentleşme 
yaşanmaktadır. Sanayi tesislerinin, özellikle, istanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük kentle
rimizin çevresinde ve hatta içinde kurulması, aşırı ve çarpık kentleşmeyi beraberinde getirmiş, 
gecekonduların süratle arttığı, gecekondularda yaşayan nüfusun çoğunlukta olduğu kent yaşamı 
ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda, yeşilin yok edilişi, denizlerin ve suların kirlenmesiyle birlik
te, hava kirliliğinin dayanılmaz boyutlara ulaştığı görülmüştür, "kapılan bu hatanın bundan son
ra dikkate alınması yararlı olacaktır. Uzun vadeli programlarla, bu tesislerin kırsal alanlara ta
şınması sağlanmalıdır. Kırsal kesimlerde iş olanaklarının az olmasından ötürü kentlere akan nü
fus yerinde kalırken, gecekondu yapımı azalacak, çarpık ve aşırı kentleşme de böylece önlenecektir. 

Sahillerimizde yapılan inşaatların son yıllarda aşırı şekilde arttığı, altyapıdan yoksun be
ton yığınlarının sahilleri perdelediği, bunun sonucunda, denizlerimizin giderek kirlendiği ve 
denize girilebilecek yerlerin hızla azaldığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

Kentlerimizde bahçeli nizam inşaatların unutulması, bitişik nizam ve yüksek katlı inşaat
ların ön plana geçmesi, nefes alma olanaklarını yok etmektedir. Bu sorunların çözümünü ise, 
uzun dönemli ve gerçekçi bir kalkınma ve çevre politikasıyla, bunlar arasında kuracağımız uyumla 
başarabiliriz. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu önemli çevresel sorunların, gerçekçi ve sabır
lı bir çalışmayla çözüleceğine inanıyoruz. Bu konuda en yüksek sorumluluk ise, Çevre Bakan
lığına düşecektir. Çevre Bakanlığının, bu zorlu uğraşta, ilgili alanlarda, diğer bakanlıklarla da 
eşgüdüm içinde çalışmalarını yürütmesi gereklidir. 

Çevre Bakanlığının, proje ve alan bazında önceliklerini saptaması ve sınırlı kaynaklarını, 
en verimli bir biçimde ve alanlarda kullanması gerekir. Kaynak kullanımında, proje ve alan 
bazında, korumaya öncelik verilmelidir. 

Arazi kullanım planlarına çevresel boyutun katılması, KİT'lerin yatırımlarında çevresel ba
kışın da dikkate alınması, çevresel etki değerlendirmesi uygulamasının karşılaşacağı pratik zor
lukların aşılması ve çevresel etki değerlendirmesi uygulamasından olumlu rapor almış yatırımla
ra kolaylıklar sağlanması gibi önlemler de, çevre politikasının başarısını artıracak unsurlardır. 

Enerji üretiminde, çevreye zararlı ve tükenen kaynakların yerine, kendini yenileyen kay
nakların kullanılması; sanayi, tarım ve hizmet sektöründe, enerjiyi yoğun olarak ve israf ede
rek kullanan teknolojilerin yerine, enerji israfını önleyen ve az enerji tüketen teknolojiler be
nimsenmelidir. 

Bol miktarda petrole bağımlı maddeler tüketim ve çevre ortamlarının kirlenmesine neden 
olan ulaşım araçları ve tesisleri yerine, daha fazla yolcu ve eşyanın ekonomik bir şekilde nakli
ni sağlayan ulaşım araç ve tesisleri tercih edilmelidir. 
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Çevre standartları konusunda, sabit değerler esası değil, alıcı ortam kriterleri esas alın
malıdır. 

Bir bölgeye, çevrenin kaldıramayacağı ölçüde yükleme yaparsanız, bu durum, mevzuata 
uygun olsa bile, çevreye zarar vermiş olur. Bu açıdan, alıcı ortam kriterlerinin baz alınması 
ve bir alana, ancak çevrenin kaldırabileceği kadar yükleme yapılması gereklidir. 

Çevre standartlarında alıcı ortam kriterlerinin esas alınması için, ülkenin çevre kirliliği 
haritasının çıkarılması gerekir. Bunun yanında, Bakanlığın güçlü bir referans laboratuvarına 
da sahip olması gerekmektedir. 

Gelecek nesillere insana yakışır bir çevre bırakmak ve bugünkü nesillerin sağlıklı ve den
geli bir çevredê  yaşamasını sağlamak için, çevreye ayrılan kaynaklar artırılmalıdır. 

İşadamları, çevreyi korumaya özendirilmeli, özendirici önlemler alınmalı, çevreyi korur
ken para da kazanmalıdır. Çevre sorumluluğunu ticarete dönüştürebilmek, ancak, hem çevre 
dostu hem de ticarî mantıklı olmakla mümkündür. 

ingiltere'de, yıllık 140 milyon ton kullanılmış kâğıdın 100 milyon tonu, yeniden kazanıl
maktadır; diğer kısmı da, enerjiye dönüştürülebilir nitelik taşımaktadır. Türkiye'de de, çevreci 
kuruluş ya da grupların, küçük çaplı, cam ve plastik toplama kampanyaları; kamu sektörün
de, yıllardır sürdürülmekte olan, kullanılmış kâğıtların SEKA'ya gönderilmesi, olumlu örnek
lerdir. Bunlar yeterli olmayıp, bu işe ülke çapında işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 

Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, çöplerin ve katı atıkların değerlendirilmesine evlerde 
başlanmalıdır. Bu da, atıkların ayrı ayrı kaplarda depolanması ve ayrı araçlarla alınarak, çöp 
işleme ünitelerine veya geri kazanma ünitelerine aktarma yapılmasıyla mümkündür. Bu işi, be
lediyeler, özel sektöre ihale etmeliler; denetimi ise, illerde kurulmaya başlanan çevre il müdür
lükleriyle koordine sağlanarak yapılmalıdır. Bu konuda başarılı olmak vç millî ekonomimize 
trilyonlarca lira katkıda bulunabilmek için, halkımızın eğitimi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Cam, plastik ve metal endüstrisiyle uğraşan sanayicilerimizin bir kısmı, bu bilince ulaş
tıklarından, ÇEVKO Vakfı adı altında birleşerek, atıklarını geri kazanma yoluna gitmişler ve 
kısa sürede büyük başarı kazanmışlardır. 

Bugün Türkiye'de, kent nüfusları çok hızlı artmakta, altyapısı olmayan mahalleler oluş
maktadır. Yerel yönetimlerin geliri ve hareket kabiliyeti, bunları önleyecek kapasitede değildir. 

özellikle bu çöp olayı, ülkemizde büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bakanlığımız, ciddî 
bir çöp projesi geliştirmeli, belediyelere bu konuda ciddî projeler üreterek, katı atıkları hem 
kontrol altına almalı hem de bu katı atıkları ülke ekonomisine yeniden kazandırabilmelidir. 
Yoksa, bu sağlıksız kent gelişimleri, sık sık, çöp dağlarının infilakına sebep olacaktır. 

Gelişen sanayi, çevre sağlığına bir yandan olumsuz etki yaparken, diğer yandan da, sade
ce kendi yarattığı kirliliği yok edecek sistemleri geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda, tüm kir
letici kesimler için de teknolojik çözüm üretmelidir. Sanayide çevre kirliliğini önlemek için en 
etkin yol, kirliliği yaratmayacak üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, ya da en azından, kirle
tici unsurların, üretim tesisleri içerisinde izole edilmesidir. 

Çarpıcı örnekler verecek olursak : 
Rafinerilerimizde arıtma tesisleri yapılarak, deşarj edilen su kalitesi çevre standartlarına 

uygun hale getirilmiş, çevrenin kirlenmesi önlenmiştir. Ayrı zamanda, tesislerde tutulan petrol, 
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bir geri kazanım olduğundan, rafînerilerin verimini artırmaktadır. Geri kazanılan petrolün maddî 
değeri, arıtma tesisini kısa sürede amorti etmekte, daha sonraki yıllarda ise rafineriye ek ka
zanç sağlamaktadır. 

SEKA'dada durum farklı değildir. SEKA tzmit Müessesesinde, proses sonucunda, günde 
ortalama 60 bin ton atık su ortaya çıkmaktadır. Bu çok yüksek su kullanımı, beraberinde, çok 
yüksek kirlilik yüklerini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'nin en büyüft ve en modern tesislerin
den biri olan SEKA tzmit Müessesesi atık su arıtma tesisinde, klasik aktif çamur sistemi seçil
miştir. 

Tesisten, günde, yüzde 25 kurulukta, 180 ton civarında arıtma çamuru çıkmaktadır. Elyaf 
özelliğinde olan bu çamurları geri değerlendirme alternatifleri araştırılmıştır. Çeşitli alterna
tifler arasında en göze çarpanı, Bolu lamine ve lif sanayiinde kullanımıdır. Yapılan laboratu-
var ölçekli çalışmalar sonu cunda, ön çöktürme çamurlarının sümerlit hamuruna yüzde 25 ora
nında karıştırılarak üretilen sümerlitin, standart özelliklerine çok benzediği görülmüştür. Günde 
ortalama 15-20 ton çamur kullanılmaktadır böylece. 

• Bunun sağladığı avantajlar şunlardır : Yılda 4-5 bin ton odun tasarruf edilmektedir; odun 
elyafı üretmek için buhar harcandığından, 150 ton -yıllık- kömürden tasarruf edilmektedir; ener
jiden 50 bin ton -yıllık- tasarruf edilmektedir; levha mukavemetinin biraz daha arttığı böylece 
gözlenmiştir. 

Atık ve artıkların yeniden kazanılmasıyla sağlanabilecek kazançları sıralayacak olursak : 
Doğal çevre korunur, kaynaklar boşa harcanmaz, kirlilik önlenir ve çöp hacmi azaltılır; yerle
şim alanlarında gelişigüzel çöp dökme sahalarının oluşması böylece önlenmiş olur; atık ve ar
tıkların yakılmasıyla enerji sağlanabilir; yeni iş sahaları oluşturulur. 

Çevrenin korunması için yapılan arıtma tesislerinin maliyeti, sanıldığı gibi, endüstriyel te
sislere ek bir külfet getirmeyip, tam aksine, dolaylı veya direkt olarak geri dönen maddî ve ma
nevî kazançlar sağlamaktadır. 

Bakınız, belediyelerle ilgili Devlet Bakanımız Sayın Erman Şahin'in ve Çevre Bakanımı
zın ortak çabalarıyla Kırşehir tünde oluşturulan jeotermal su tesisinin bütün ili ısıtmak ama
cıyla kurulması, ilde çevre kirliliğini kökten çözmüş, halletmiştir. Bu tip çalışmalarından dola
yı Sayın Çevre Bakanımm kutluyorum. 

Herkesin sağlıklı ve dengeli yaşama hakkının bulunduğuna inanıyoruz. SHP olarak, bu 
haklan gerçekleşmesi, önündeki engellerin kaldırılması, çevremizin özenle korunması ve geliş
tirilmesi için, Çevre Bakanının çalışmalarına destek olunması gerektiğine inanıyoruz. Bu ne
denle, Çevre Bakanlığı bütçesinde, Grup olarak, olumlu oy kullanacağız. 

Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarız. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yükselen. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, önce Sayın Mustafa Doğan, bilahara Sayın Meh

met Sevigen konuşacaktır.. 
Buyurun Sayın Doğan. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Çevre Bakanlığımızın 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, şah
sım ve Grubumuz adına, Yüce Meclise saygılar sunar; bütçenin, halkımıza ve ülkemize hayırlı 
olmasını dilerim. 
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Sayın milletvekilleri, bütçe tasarısı içindeki "Genel Yönetim Hizmetleri" başlıklı kısım 
incelendiğinde, ciddî hedeflerin öngörüldüğünü görüyoruz. Örneğin, ilk cümlesi şöyle başlı
yor : "Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politi
kaları tespit etmek, programları hazırlamak, projeler yapmak veya yaptırmak, bunların huku
ken uygulama esaslarını tespit etmek ve uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak" deniyor 
ve bildiğimiz çevre sorunları dile getirilerek, bunlara karşı alınacak önlemler sıralanıyor; an
cak, bütün bu işler için tespit edilen bütçe tutarı dikkat çekiyor : Geçen yıla göre yüzde 35'lik 
bir artış öngörülmüş; halbuki, enflasyon yüzde 70 dolayında; yani, Bakanlık, bütün işleri, ge
çen yılki bütçenin üçte dördüne yakın bir bütçe tutarıyla halledecek. Çevre Bakanlığımızın bu 
bütçeyle, hedef aldığı işleri ve işlemleri bitirmesi zor gözüküyor. Halbuki, çevre sorunları, gü
nümüzde öncelikte ilk sırayı almaktadır. 

Bu sorunlar, bırakın hükümetleri, bırakın devletleri, dünyamızı sıkıntıya sokmaktadır. Hızlı 
nüfus artışıyla, sorunlar daha da çoğalmaktadır. Topraklar kuruyor erozyona uğruyor, çorak-
Iaşıyor ve çölleşiyor; denizler kirleniyor; akarsular zehirleniyor; ozon tabakası deliniyor ve ik
limler değişiyor. Yaklaşan bu tehlike, insanlığı uyarıyor. 

Uluslararası toplantılar, sözleşmeler, antlaşmalar birbirinizi izliyor. Bu sorunları çözüm
lemek için, Stockholm ve Bergen Bildirgeleri, Sofya Çevre Koruma Konferansı, Barselona Söz
leşmesi, Paris Şartı ve son olarak da Rio'da uluslararası belgeler imzalanıyor. Bu sözleşmeler-
deki yükümlülüklere uyulmasını denetleyen, çevrenin durumunu ve potansiyel tehlikeyi sapta
yan, uyarı ve bilgi alışverişini sağlayan, Avrupa Çevre örgütü (EEA), Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı (UNEP) gibi örgütler kuruluyor. 

Uluslararası belgeler, bunlara imza koyan ülkelerin iç hukuklarını da etkiliyor. Dünyada 
yeni bir çevre hukuku oluşuyor. Artık, çevre hakkı, insan hakları kapsamındadır ve onunla 
bütünleşmiştir. Evrensel ölçülerdeki hak ve özgürlüklerine kavuşan insanlar, bandan sonra, 
nasıl bir çevrede yaşamak istediklerine karar verme hak ve özgürlüklerine de sahip olacaklardır. 

Yukarıda sözü edilen birçok sözleşmeye hükümetlerimiz imza atmıştır; ancak, maalesef 
bugüne kadar, çevre konusunda, ya imzalar unutulmuş ya da dikkate alınmamıştır, örneğin, 
Barselona Sözleşmesinde, Akdeniz kıyılarının korunması esas alındığı halde, biz, Gökova'da, 
dizi halinde, termik santrallar yapmaktayız. Bahane olarak da, ülkemizdeki enerji darboğazı 
ileri sürülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Kahramanmaraş'ın Elbistan İl
çesinde çok geniş bir kömür havzası ve bu kömürü enerjiye çevirecek bir termik santral var. 
Bu santral, 20 adet Orhaneli Santralına bedeldir. Her biri 340 megavatlık 20 ünite olarak plan
lanmış, bugüne kadar sadece 4 ünitesi yapılmış, diğerleri hep ertelenegelmiştir. 

Ülkemizde enerji darboğazı ileri sürülerek yeşil Ege sahillerinde termik santrallar yapıla
cağına, öncelikle Elbistan Termik Santralının bitirilmesi gerekir. Ege Bölgesinde on onbeş yıl
lık kömür rezervleri bulunan ve tüm çevreyi tahrip edecek olan termik santral inşaatına gidil
memesi gerekir. 

Hal böyleyken, gerek Gökova'da gerek Aliağa'da gerek Bursa-Orhaneli'de ve gerekse da
ha birçok eşsiz güzellikteki yeşil beldelerde, çevreyi kolayca tahrip edebilecek termik santral 
yapımına öncelikle gidilmektedir! Sanki birileri yeşil Ege Bölgemize kastetmiş gibi, sanki biri
leri yeşilimize, denizimize, akarsulanmıza, kısaca çevremize kastetmiş gibi, sanki birileri bizi 
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kıskanıyormuşçasına, olmaması gereken yerde, yapılmaması gereken yerde termik santral ya
pımına veya siyanürle altın elde edilmesi gibi, çevreyi tahrip edecek başka bir işleme girişil-
mektedir; hem de kimi yerde hiç, kimi yerde de yeterli önlem almadan... 

örneğin, Orhaneli Termik Santralının çevresinde milyonlarca ağaç var. Bu ağaçların hep
si, çok kısa bir sürede yok olacaktır. Yalnız ağaçlar değil, o çevrede bulunan canlı ve yeşil ne 
varsa, birlikte yok olacaktır, tşte, bu nedenle denilebilir ki, Orhaneli Termik Santralında yakı
lan ve enerjiye çevrilen, o yörenin kömürü değildir; kömür, bir ara malzeme veya bir katalizör 
olarak kullanılmaktadır; asıl yakılan ve enerjiye çevrilen, o yörenin ağacıdır, bitkisidir, böceği
dir, yılanıdır, çıyanıdır, balığıdır, suyudur, hayvanıdır ve insanıdır; kısacası, insan ve çevresi, 
orada yakılarak enerjiye çevrilmektedir. 

Ülkemizin birçok yöresinde siyanürler altın elde edilmektedir. Bu konuda Bakanlığın ne 
gibi kararlar ve önlemler aldığını bilmiyoruz; ancak, eğer siyanürle altın eldesi sürecekse, Ör
neğin Edremit ve Havran çevresinde yetişen zeytin, sebze, narenciye, incir, erik vesaire gibi bir
çok ürün, ait olduğu 50 milyon metrekarelik alan üzerinde, kimi yerinde kısmen, kimi yerinde 
tamamen, yetiştirilemeyecektir; bu alan üzerinde ağaç yetişmeyecek, uçan veya sürüngen canlı 
barınamayacak, suları içilemeyecek, sulama yapılamayacak, ekin ise hiç ekilemeyecektir. Böl
geden çıkarılacak altın miktarının değeri 13,5 milyon Amerikan doları, yani şimdiki kurla yak
laşık 190 milyar TL'dır. 

Almanya'da yayımlanan bir bilimsel araştırma raporunda, doğada bulunan her canlının 
yaşamı boyunca bir fonksiyonel değer ürettiği kabul edilerek, insan dışındaki her canlı üzerin
de çalışma yapıldığı, bunlardan sadece ağaç üzerindeki çatışmanın sonuçlandırıldığı ve bir ağacın 
ürettiği fonksiyonel değerin, o ağacın odun üretim değerinin 2 bin katı olduğu ifade edilmek
tedir. Bu bilimsel araştırma ışığında -ülkemizde bir ton odunun bugünkü değeri 1,5 milyon 
TL kabul edilirse- aşağıdaki şu sonuçları çıkarabiliriz : 

1. Gerek Gökova ve gerekse Orhaneli Termik Santralı, on onbeş yıllık kömür rezervleri
nin enerjiye çevrilmesi için kurulmuşlardır. Bu süre içinde, örneğin Orhaneli Termik Santralı, 
azamî 10 milyar kilovat/saatlik bir enerji üretecektir. Bu da, kilovat/saati 1 000 TL'den 10 tril
yon TL eder. Halbuki, bu santralın çevresinde en az 1 milyon ağaç olduğu kabul edilirse, tah
rip olacak çevresel değer 300 trilyon TL olacaktır. (Her ağaç 100 kilogram kabul edilmiştir.) 

2. Havran'da siyanürle elde edilecek altın miktarının değeri 190 milyar TL'dır. Yok ede
ceği asgarî ağaç sayısı 200 bin kabul edilirse, yok edeceği fonksiyonel değer 60 trilyon TL'dır. 

Yukarıdaki her iki değer, yalnız ağaç açısından örnek olarak alınmıştır. Aynı formül ve 
mantıkla, yalnız ağaçların tahribi göz önüne alınarak, tüm termik santrallar ve siyanürle altın 
eldesi gibi durumlarda yok edilen fonksiyonel değerler parasal olarak hesaplanabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çevre sorunlarının sürekli göz ardı edilmesi sonucu, 
bir zamanlar hayat kaynağı olan birçok göl, körfez ve akarsuyumuz, bugün artık, yarar yerine 
zarar vermeye başlamıştır. Örneğin, Sapanca Gölü, tehlike sinyalleri vermeye başlamış; Gediz 
Nehri ise, 400 bin hektarlık ova için, kimyasal atık bırakan bir ölüm suyu haline gelmiştir. 
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> Biz şimdi, GAP'la, Harran Ovasını, Ege Bölgesinin yeşil ve verimli topraklarına benzet
meye ve eski Mezopotamya'yı yeniden yaratmaya çalışırken; birileri de, Ege Bölgesini, şimdiki 
haliyle Harran'a benzetmeye çalışıyor. Bu, bizi düşündürüyor, ürkütüyor. 

Doğa ve çevre, insan için yaratılmıştır, insanoğlunun hizmetine sunulmuştur; ancak bu, 
yalnız 20 nci yüzyıl insanları için değildir; tıpkı bizden öncekilerin yararlandığı gibi, bizden 
sonrakilerin de, en az bizim kadar yararlanma hakkı vardır. 

Sayın Bakan, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, bütçeniz yetersiz; ancak, bunu, 
yıl içinde alacağınız ek ödeneklerle takviye edebilirsiniz. Bu, işin malî yönü. 

Beni asıl ilgilendiren, raporunuzda da belirttiğiniz teknik hedeflerdir. Ben bir elektrik mü
hendisiyim; uzun yıllar Türkiye Elektrik Kurumunda görev yaptım. Ege'de çevreyi tahrip ede
cek termik sântralların yapımı için öne sürülen enerji darboğazı, bahanedir; asıl amaç, rezerv

ler bitince ithal kömürler enerji üretimi ve böylelikle dışa bağımlılığı artırmaktır 

Kükürtdioksit (S02) ve baca gazı arıtma tesisleri de yeterli olmayacaktır. Bizim bütün kö-
1 ölürlerimizde, tehlike sınırının altında da olsa, radyasyon vardır. 

Eğer siz, uluslararası antlaşma ve sözleşmelere dayanarak, Türkiye Elektrik Kurumunun 
Ege'de termik santral yapımını engellerseniz, Türkiye Elektrik Kurumu, başka alanlara, örne
ğin Elbistan'a veya hidrolik üretimi artırmaya dönmek zorunda kalır. Yıllık 122 milyar kilo
vat/saatlik hidrolik potansiyelimizin sadece yaklaşık 30 milyar kilovat/saatlik kısmından isti
fade ediyorken, bu alana yeterince yönelinmemesi bizi düşündürüyor. 

Ayrıca, siyanürle altın eldesini durdurun Sayın Bakanım. Birçok yöremizde, canlıların ya
şamaması ve ürün alınamaması söz konusu olacak. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Akdeniz, toplam 150 milyona yakın turist çeken bir 
bölgedir. Avrupa ve Kuzey Afrika'nın kirlenen kıyıları, plajları ve betonlaşan kıyılarıyla cazi
besini kaybederken, Anadolu kıyılarını korumamız, bize, yılda en az 10 milyon Avrupalı turist 
kazandıracaktır. 

Sözlerimi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 'in bir açıklamasıyla bitiriyorum : 
"1976-1981 yıllan arasında belirli zamanlarda, Akdeniz plajlarının yüzde 24'ünün yüzmeye el
verişli olmadığı saptanmıştır. 120'ye yakın kıyı kentinin lağım sularının yüzde 85'i, yeterince 
işlem görmeden denize akmakta ve bunun yarattığı tehlikeler sık sık ortaya çıkmaktadır. Ak
deniz'de, her yıl, yaklaşık 120 bin ton madenî yağ, 12 bin ton fenol, 60 bin ton deterjan, 100 
bin tön cıva, 3 800 ton kurşun, 2 400 ton krom, 21 bin ton çinko, 320 bin ton fosfor ve 800 
bin ton azot deniz suyuna karışmaktadır." 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun kalan süresini kullanmak üzere, Sayın Mehmet Sevi-
gen, buyurun efendim. 
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CHP GRUBU ADINA MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; konuşmama başlamadan önce, bir hususu üzüntüyle belirtmek istiyorum. Şu anda 
burada Başkan olarak görev yapan Sayın Meclis Başkanvekilimiz, milletvekilliği döneminde 
olsun, ikili ilişkilerde olsun, çok takdir ettiğimiz, sevdiğimiz, bana göre, Türkiye'de bu Meclis
te bulunması gereken insanlardan bir tanesi; ama, biraz önce üzülerek şahit oldum; konuşma
larımızda bizi rahatlatacağına, milletvekillerine bir baskı yapıyor gibi geldi. Elbette ki, her şe
yi doğru söyleyemeyiz, yanlışımız da olur: biz de insanız. Meclis Başkanının -bana göre- mil
letvekillerinin rahat konuşmasını sağlaması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle, sitemlerimi 
de burada belirtmek istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Sevigen, siteminize ve uyarınıza teşekkür ederim. Ben, arkadaşınız ko
nuşurken sonunda müdahale etmek üzere sabırla bekledim, müdahale etmedim; ama, ısrarla 
aynı kelimeyi kullanmaya kalkarsa, burada bu Anayasa gereği görev yapan ve bir görevi de 
bu Anayasayı korumak olan Meclis Başkanvekilinin müdahale etmesinin tabiî olacağını söyle
dim. Sanıyorum, siz bu müdahale içerisinde, söz vermediğim halde yerinizden müdahalenizle, 
belki benim biraz frekansı yüksek hitabıma maruz kaldınız. Sizi kırmak istemem: çok centil
men bir arkadaşımızsınız; ama, olayı bu çerçeve içinde değerlendirmenizi hassaten rica ederim. 

Buyurun, devam edin efendim. 

MEHMET SEVÎGEN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, biraz önce 
konuşan arkadaşımdan kalan süreyi kullanmak için huzurlarınıza geldim, önce, hepinizi sev
giyle selamlıyorum; bütçemizin, Çevre Bakanlığımıza ve memleketimize hayırlı olmasını di
liyorum. 

Arkadaşım konuları genel olarak anlatmaya çalıştı. Ben de, İstanbul'u ve yurdumuzun 
hemen hemen bütün büyük şehirlerini tehdit eden çok ciddî bazı sorunlardan bahsetmek is
tiyorum. 

Hepinizin de çok yakından bildiği gibi, çöpler, Türkiye'nin başlıbaşına bir sorunu. Bu, 
İstanbul'da büyük sorun oldu, İzmir'de sorun oluyor, Adana'da sorun oluyor. Yerleşim alan
ları çok geniş olan yerlerde çöp, hep sorun olmuştur başımıza. 

Çok iyi biliyorsunuz ki, çok yakın bir zaman önce, Ümraniye Hekimbaşında çöpün etra
fına gecekondu yaptılar diye arkadaşlarımız, vatandaşlarımız katledildi ve uzun süreden beri 
sorgulaması yapılıyor zannediyorum. Bu konuda neler yapıldığını da, Sayın Bakanım, burada 
konuşmasında bizlere açıklarlarsa, çok büyük mutluluk duyacağız. Çünkü, insanların öldüğü 
Hekimbaşı olayından bugüne neredeyse bir seneye yakın bir zaman geçti; ama, yapılan araştır
ma ve soruşturmaların neticesinin ne olduğunu pek bilemiyoruz. 

Tabiî, bu olaylar, yalnızca Ümrâniye-Hekimbaşı'nda yaşayan insanların başına gelmeye
cektir. O insanların başına bu olay geldi, o insanlar orada öldü ve unutuldu. Zaten hep böyle 
oluyor; birileri ölüyor, arkalarından "ah, vah" diyoruz, sonra unutuluyor. Dünyanın hiçbir 
yerinde, çöplük patlamasından dolayı insanların öldüğü görülmemiştir; bunu dünyanın hiçbir 
yerinde göremezsiniz; bu olay yalnız Türkiye'de var. 
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Yine, Sayın Bakana şunu söylemek istiyorum : Kartal'da Yakacık çöplüğü var. Bu çöplü
ğün üzerine bugün binalar yapılmıştır ve inanın, samimî olarak söylüyorum -işte arkadaşlarım 
buradadır- gidin görün; Kartal Yakacık'ta bir blok, tamamen çöplüğün üzerindedir. Önlem 
alınmadığı müddetçe, çok kısa süre sonra, Yakacık'ta yaşayan insanların bir bölümü de, aynı 
şekilde, Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünün etrafında yaşayan insanlar gibi, bana göre, cinayete 
kurban gideceklerdir; yani, önlem alınmadığı müddetçe, Hekimbaşı çöplüğünün etrafında ya
şayan insanlarımızın başına gelen olay, Yakacık'taki o toplu konutta yaşayan insanlarımızın 
bir kısmının da başına gelecektir. 

Kemerburgaz çöplüğü başlıbaşına bir olay. Yıllardır çeşitli vesilelerle söylemeye çalışıyo
rum; Halic'i temizlemeye Halic'i kurtarmaya çalışıyoruz, Haliç projesi üretiyoruz - Büyükşe-
hir Belediyesi, Çevre Bakanlığı ve çeşitli bilim adamları projeler üretiyorlar- ama, şunu söyle
meye çalışıyorum : Kemerburgaz çöplüğünden akan bütün o pis sular ve sızıntılar, Cendere 
Deresi denilen yeraltı deresiyle -orada büyük dereler var; ama esas büyük dere Cendere Deresi-
alttan doğruca Haliç koyuna gidiyor. Siz, dilediğiniz kadar üstten temizleme yapın, o çöplük
ten akan suları ve sızıntılar -ki, oldukça büyük bir çöplük, İstanbul'un en büyük çöplüklerin
den bir tanesi- o dere vasıtasıyla Halic'in altına gelerek, alttan, olduğu gibi Halic'i dolduruyor. 
O dereyi kurutmak için önlem almadığınız müddetçe, sizin, Halic'i temizlemeniz, bana göre, 
bir hayal olacaktır diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, yine istanbul'daki en büyük çöplüklerden biri olan Halkalı çöplü
ğüne değinmek istiyorum. Bu çöplük de, istanbul'un hemen hemen en büyük çöplüklerinden 
bir tanesi. Halkalı çöplüğünün etrafına toplu konut yapıldı. Halkalı çöplüğü ve çevresi rehabi-
Iite edilmeden o toplu konutlara ruhsat verilmesi, bana göre cinayetlerin en büyüğü olacaktır; 
yani, oradaki çöplüğü rehabilite etmeden o toplu konutlara ruhsat verirseniz -biraz önce Kartal-
Yakacık çöplüğüyle ilgili bahsettiğim gibi- Halkalı çöplüğünün etrafında kurulan o toplu ko
nutlarda yaşayanlar da, Ümraniye çöplüğünün etrafında yaşayanlar gibi, yine günün birinde, 
hiç istemediğimiz üzücü olaylarla karşı karşıya kalırlar ve önlem almadığımız için de o insan
ların hayatları yok olur. 

İstanbul'u çok iyi bildiğim için, âcizane uyarmak ve yol göstermek için bunları söylüyo
rum ve Sayın Bakana da buradan iletmiş oluyorum. 

Sürem az olduğu için, konuları madde madde geçmek istiyorum. 

Bir de, Türkiye'nin başına dert olan taşocakları konusu var. Çeşitli vesilelerle söyledim; 
bana göre bu, çevreyi en çok tahrip eden olaylardan bir tanesi. Daha önceleri çeşitli vesilelerle 
bu ocaklara ruhsat verilmiş. Bu ocakların ruhsatlarının nereden alındığını bilemiyorum; kimi 
"Maden Mühendisleri Odasından aldık" diyor, kimi "vilayetten aldık" diyor, kimi de ruhsatsız. 

Burada çok önemli olan konu şu : Şimdi, bu taşocakları, şehirlerin göbeğinde, yerleşim 
alanlarının içinde kalmış. Yakın bir zaman önce, Cebeci köyünde bulunan bir taşocağına fazla 
miktarda konulan dinamit yüzünden büyük bir patlama oluyor ve köyün ortasındaki gecekon
dulardan bir tanesi yıkılıyor ve 12 yaşındaki bir çocuğumuz ölüyor ve biz bununla ilgili hiçbir 
önlem alamıyoruz... Belediyeye gidiyoruz, "Çevre Bakanlığt yetkili" diyorlar; Çevre Bakanlı
ğına gidiyoruz, "belediyeler yetkili" diyorlar; belediyelere gidiyoruz, "Valiliğin yetkisinde" di
yorlar. 
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Değerli milletvekilleri, şunu samimî olarak söylüyorum : Gerek kömür ocakları gerek ta-
şocakları ve gerekse çöplükler konusunda, valiler ve kaymakamlar, üzerlerine düşen görevleri, 
inanın kesinlikle yapmıyorlar; Bakanlıktan büyük bir baskı olmadıkça da yapmamaya devam 
edecekler; ama, acısını yine biz çekeceğiz, bizim insanlarımız çekecek ve yine bizler burada 
bunu konuşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. 

Şimdi size, bu taş ocaklarıyla ilgili -Erbakan Hoca başlattı, biz devam ettiriyoruz- size 
bir şekil göstermek istiyorum. Tamamen ormanlık ve yeşil alan içerisinde olan Cebeci diye bir 
köy var. Burada bir taş ocağı vardır; bu taş ocağını işleten kişi, bir arkadaşımızın babası, ismi 
burada yok. tzninizle şu resmi size göstermek istiyorum; şu kısım tamamen ormanlık bir alan, 
şurada bir taşocağı var, burada hafriyattan dolayı ormanın yansı katledilmiş durumdadır Sa
yın Bakanım. Şurada da bir dere vardır -bu dere de bizim Alibeyköy Barajına akıyor- bu dere
nin etrafına toprak yığılmıştır; şimdi burası bir baraj şeklindedir; köy de şurada. Baktığınız 
zaman görürsünüz, tamamen yemyeşil bir orman, yarısına hafriyat dökülmüş ve bu hafriyat
tan dolayı bu dere bir göl halini almıştır. İnanın, bu kış, yağışlar neticesi -bir baraj gibidir-
o barajdan akacak sular komple buradan içeri geçecektir ve o köy su altında kalacaktır; ama, 
biz bunun önlemini alamıyoruz düşüncesindeyim. 

Değerli milletvekilleri, yine o yörede bu taş ocaklarının yaptığı pisliklerden dolayı mahal
lenin ortasında kalan bir okulda çocuklar teneffüse çıkamıyorlar. Okulun iki tarafı da tama
men toprakla kaplı olduğu için, çocukların teneffüse çıkması mümkün değil, Bu taşocakları 
vasıtasıyla ormanlar katledilmektedir. Yine bu taş ocaklarında, mıcır yıkama sonucu oluşan 
su, bu dereye akıyor ve bu dere de Alibeyköy Barajına akıyor, böylece İstanbul'da içtiğimiz 
suya çeşitli katkı maddelerinin karışmasına sebep oluyor. 

Yine, bu Alibeyköy Barajının etrafında 4 bine yakın gecekondu var. Bu gecekonduların 
fosseptik çukurlarında biriken bütün o lağımsuları Alibeyköy Barajına akıyor. Bu konuda kay
makamlığın, belediyenin defalarca İstanbul Valiliğine müracaatı olmasına rağmen, Valilik bu 
konuda hiçbir önlem alamamış ve oradaki gecekonduların birisinin yıkımını dahi yapamamış, 
yenilerinin yapımını da engelleyememiştir ve hâlâ, Alibeyköy Barajının etrafında gecekondu
laşma devam etmektedir. 

Yine, Türkiye'de biliyorsunuz, kömür ve kum ocaklarının sebep olduğu erozyon ve top
rak kaymaları devam etmektedir; bunların açtığı zararları hepimiz görüyoruz. Bunların önlen
mesi Çevre Bakanlığının yetkisinde mi, valiliklerin yetkisinde mi, belediyelerin yetkisinde mi: 
hangi kuruluşun yetkisinde ise, bunu tespit edip, önlemler almak zorunda olduğumuza inanı
yorum. Eğer biz gereken bu önlemleri almazsak, dediğim gibi, yine çöplüklerde, taş ocakların
da insanlar ölmeye devam edecektir. Bütün Karadeniz kıyısı ve içlerine gidin bakın, kum ve 
kömür ocakları sebebiyle buralarda toprak tamamen yıkılmış, yakılmış yuva haline gelmiş, eroz
yona uğramış: toprak kaymaları hâlâ devam etmektedir. Çevre Bakanlığının bu konuda çok 
acilen önlem alması gerektiğine inanıyorum. 

Bütçenin hepinize hayırlı olmasını diler, sevgiler sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 
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Sayın Durutürk'e söz vermeden önce bir duyuruda bulunmak istiyorum sayın milletvekilleri. 

İlgili bakanların mutabakatlanyla, 15.12.1993 Çarşamba günkü programda yer alan Millî 
Savunma Bakanlığının bütçesiyle, 19.12.1993 Pazar günkü programda yer alan Sağlık Bakanlı
ğının bütçesi yer değiştirmiştir. Buna göre, Millî Savunma Bakanlığının bütçesi 19.12.1993 Pa
zar günü, Sağlık Bakanlığının bütçesi de 15.12.1993 Çarşamba günü, yani yarın görüşülecektir. 

Değişiklik hakkında ilgili bakanların haberi vardır, grupların sayın başkanvekillerine ha
ber verilmiştir. Grup sözcülerine ve şahısları adına konuşacak sayın milletvekillerine duyurul
muştur, şimdi de sizlerin bilgilerine arz ediyorum. 

Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ertekin Durutürk'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Durutürk. 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakanlığın değerli temsilcileri; Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Çevre Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım; bu 
vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Ülkemiz, doğal, tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal yönden büyük değer ve önemi olan 
ve eşi az bulunan özelliklere sahiptir. Türkiye'nin çevre sorunları ve meydana geliş sebepleri, 
tüm dünya ülkeleri için geçerli ortak özellikler taşıdığı gibi, ayrıca, Türkiye'nin kendisine özgü 
şartlarıyla da bu sorunların boyutları değişmektedir. Türkiye'de çevre sorunlarının önemli kıs
mını çevre kirliliği teşkil eder. Ankara, İzmit, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerimizde ve 
sanayileşmenin, şehirleşmenin hızlandığı bazı yörelerimizde hava ve su kirlilikleri ve buna bağlı 
olarak da toprak kirlilikleri görülmektedir. 

1990 yılında 56 milyon olan ülke nüfusumuzun yıllık nüfus artış hızı ortalama 2,6'dır. 

özellikle, 1950'li yıllardan itibaren sanayileşmeyle birlikte, ülke genelinde, kalkınma faa
liyetlerinin hız kazanması, tarımsal üretimdeki makineleşme, kırsal kesimde ihtiyaç duyulan 
insan gücü miktarını azaltmış ve hızlı nüfus artışı sonucunda tarımsal gelir yetersiz kalmıştır. 
Bu olgular içinde tarımdaki işgücü fazlası, iş bulmak, kendisinin ve ailesinin refahını yükselt
mek ve kendinden sonraki nesle daha iyi bir gelecek hazırlamak amacıyla, kırsal yörelerden, 
sanayinin yoğun olduğu büyük kentlere göç etmiştir. 

Kırsal alanlardan veya küçük kentlerden büyük kentlere, maddî yönden refah düzeyini yük
seltmek isteyen yurttaşlar dışında, özellikle sosyal altyapısı güçlü olan büyük kentlerin mevcut 
eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen yurttaşlar da göç etmiş, dolayısıy
la kent yaşamının bu çekici unsurları da orta ve üst gelir grubundaki vatandaşların büyük kentlere 
göç etmesine sebep olmuştur. Ancak, İş bulmak, daha iyi geçinmek amacıyla büyük şehirlere 
gelenlerin toplam göç içindeki oranı oldukça yüksektir. 
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1950'lere kadar Türkiye, esas olarak nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i kırsal alanlarda yaşa
yan bir tarım ülkesi durumunda iken, artmakta olan iç göç, kentsel nüfusun son derece hızlı 
bir biçimde artmasına neden olmuştur. Bugün, 33 milyon insan kentsel alanlarda yaşamakta 
olup, bu sayının 2000 yılında 45 milyona ulaşması beklenmektedir. 

Türkiye'nin bazı bölgeleri, diğer bölgelere kıyasla, daha fazla göç vermektedir. Ülkenin; 
doğu ve güneydoğu kısımlarında kırsal göç giderek daha fazla sayıda insanın kendi bölgelerin
deki en büyük kent yerine, Türkiye'nin en kalabalık kentlerine yerleşmesine neden olmaktadır. 
Göç eden insanların büyük çoğunluğu üç büyük kente göç etmiş ve böylelikle Türkiye'nin ge
nel kentsel nüfusu yüzde 64 oranında büyümüştür. 

Elbette, büyük şehirlerimize gelen bu nüfus veya artan refah, bazı bölgelerde olumlu, bazı 
bölgelerde de olumsuz etkiler yaratmıştır. Bir taraftan, her türlü altyapıdan yoksun ve çevre 
değerlerini insafsızca yok eden sanayi kuruluşları artarken, diğer taraftan da artan nüfus sü
ratle gecekondulaşarak, fevkalade düzensiz şehirleşme ve gecekondu alanları oluşturmuştur. 

Köyden kente gelen nüfus barınma ihtiyacını, en ucuz şekilde halletmenin çerelerini, ço
ğunlukla kamu arazilerini işgal ederek, önce derme çatma, geliri arttıkça da daha düzenli, fa
kat şehrin plan kararlarına uymayan sağlıksız ve kaçak yapılar inşa etmekte bulmuştur. 

Neticede, kentlerimizin bu çekici özelliklerinin yanı sıra, düzensiz büyümenin sonucu, konut, 
eğitim, sağlık gibi temel sorunlara ek olarak, kentsel ısınma, evsel atık bertarafı, endüstriyel 
hava ve su kirliliği ile endüstriyel atıklar ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. 

Nüfus artışını en yakından takip eden ve kendisini en fazla hissettiren konu, bu nüfusun, 
sürekli değişen ve artan bir biçimde içme ve kullanma suyu ihtiyacıdır. Bu türden düzensiz bir 
nüfus artışı, plansız ve sağlıksız bir yerleşim, hem suya olan ihtiyacı her türlü plan ve program 
ötesinde artırmakta, hem de artan nüfusun yerleştiği bölgelerdeki altyapı eksiklikleri nedeniy
le, suyun bu kesimlere iletimi çok pahalıya malolmakta ve kısa dönemde gerçekleştirilmesini 
çok zor bir duruma sokmaktadır. 

Burada, tstanbul ilimizin yaşadığı su sorunlarını dile getirmeden geçmemiz mümkün de
ğildir. 

Her yıl, Orta Anadolu şehirlerinden biri kadar nüfusun eklendiği İstanbul'da, Türkiye 
sanayiinin yüzde 37'si bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemiz ticaretinin yüzde 55'i İstanbul'da ya
pılmaktadır. Mevcut bulunan 1 milyon 300 bin konuttan, 188 bininin gecekondulardan, 112 
bininin imara aykırı yapılardan oluştuğu ve bu imara aykırı konutlarda ve gecekondularda yak
laşık 2,5 milyon vatandaşın yaşadığı düşünülürse; tstanbul metropoliten alanı içme suyunun 
yüzeysel su kaynaklarından da sağlandığı bilinmektedir. 

İstanbul'da, asgarî rakamlarla bir hesaplama yapıldığında, günlük su tüketiminin 1 mil
yon 600 bin ton metreküp/gün olması gerekirken, halen 1 milyon metreküp/ gün civarında 
su verilmekte olduğu ve bunun yüzde 35'e varan miktarlarının şebekede kayba uğradığı bilin
mektedir. Kaldı ki, yakın geçmişte yaşanan ve devam eden kuraklık nedeniyle, şehre verilen 
su miktarı daha da aşağı düzeylerde olmaktadır. 

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun, su kaynaklarının korunması, işletilmesi ve kanalizasyon hizmetlerini İs
tanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ISKt'ye vermiştir. 
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Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde olduğu gibi, bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönet
meliklerde de, bu göl ve barajların hidrolojik su toplama havzaları koruma alanı olarak tanım
lanmış ve göl ya da barajdan uzaklığına bağlı olarak mutlak, kısa, orta ve uzun koruma alan
larına ayrılmıştır. > 

Bu koruma alanlarının tümünde, endüstriyel faaliyetler, hatta evrensel yerleşimler bile kır 
sıtlanmış, yasaklanmış olduğu halde, uygulamada bu tür kullanımların önüne geçilememekte 
ve sonuçta önemli kirlenme sorunlarıyla karşı karşıya kılınmaktadır, iş işten geçmeden bu ko
nuda etkin önlemler alınmalı ve İstanbul'un su kaynaklarının korunması için temel çözümler 
getirilmelidir. 

Hızla kalkınmakta olan ülkemizde, denizlerimiz, akarsu ve göllerimizle, diğer tüm su kay
naklarımızda görülen kirlenmenin önemi, özellikle nüfusumuzun 2000 yılında 70 milyona ula
şacağı, artan kentsel içme suyu ve endüstriyel su talebinin bu kaynaklardan karşılanacağı dü
şünüldüğünde, bir kat daha artmaktadır. 

Dünya su kaynaklarının öneminin anlaşılmasına bağlı olarak, su kaynaklarının da artık, 
petrol ve maden kaynakları gibi, uluslararası çıkarların ve politikaların ana hatlarını oluştur
ması kaçınılmaz olacak, belki bugün örtülü bir şekilde sürdürülmekte olan bu çıkar savaşı, 
gelecekte aleni savaş nedeni olacaktır. 

özellikle, kısıtlı olan tatlı su kaynaklarımızın korunması, gelecekte içme ve kullanma su
yu temini amacına hizmette önemli yararlar sağlayacaktır. Yıllık yağış ortalaması 670 milimet-
reküp olan ülkemizin toplam kullanılabilir su potansiyeli 104,5 milyar metreküp/yıldır. Bu mik
tara akarsu, göl, ve yeraltı sularımız dahildir. Ülkemizdeki tüm su kaynaklarımız hızla kirlen
mektedir. Ancak, henüz yeterli ölçüm ve izleme ağını oluşturamamamız nedeniyle, bu kirlen
melerin, hem izlenmesinde ve denetlenmesinde, hem de kaynaklarımızın korunmalarında iste
nilen düzeye ulaşılamamaktadır. Bir taraftan akarsularımız kirlenirken, diğer taraftan, özellik
le gelecekte içme suyu kaynağı olarak kullanılacak olan göllerimiz de bu kirlenmelere maruz 
kalmaktadır. Hâlâ temiz durumda olan Eğirdir Gölü için vakit geç olmadan koruma tedbirleri 
alınmalıdır. Keza, denizlerimiz de son birkaç yıl içinde oldukça kirlenmiş durumdadır. 

Artık, tüm akarsularımızda belli oranlarda kirlenme görülmesinin yanı sıra, Ergene Neh
ri, Çorlu Deresi, Meriç Nehri, Gönen Çayı, Kocabaş Çayı, Nilüfer Çayı, Simav Çayı, Mustafa 
Kemalpaşa Çayı, Orhaneli Çayı, Emet Çayı, Kocaçay, Gediz Nehri, Nif Çayı, Şeydi Suyu, Por
suk Çayı, Ankara Çayı, ve Çark Suyu, gerek kimyasal, gerek biyolojik ve fiziksel bakımdan 
ya da diğer nedenlerle çevre sorunu yaratır duruma gelmiş olan akarsularımızın en önemlile-
rindendir. Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi nehirlerimiz de artık ciddî olarak kirlilik tehdidi al
tındadır. 

Diğer taraftan, Sapanca Gölü, Manyas Gölü, tznik Gölü, Apolyont Gölü, Akşehir Gölü, 
Eber Gölü, Karamık Gölü, Gölcük, Beyşehir Gölü, Burdur Gölü, Köyceğiz Gölü, Van Gölü, 
Hız Gölü ve diğer bazı göllerimiz aşırı ya da oldukça kirlenmiş vaziyettedir. Başta Sapanca 
Gölümüz olmak üzere, bu göllerimizde kirlenmelerin önlenmesi yönünde şimdiden etkin ted
birler almak zorundayız. İçme ve kullanma suyu olarak kullandığımız ve gelecekte de bu amaçla 
kullanımı düşünülen tüm göllerimizin sıkı tedbirlerle korunması, çok önemli bir husus olarak 
görülmelidir. 

Deniz kirliliği, yeryüzündeki kirleticilerin, zaman içinde deniz ortamına taşınması, yani 
diğer bir anlatımla, kirliliklerin taşındığı son nokta anlamında alınabilir. Deniz kirliliği, en 
çok, insan eliyle yapılan önemli kirlenmelerle oluşur. Çünkü denizlerde üretici-tüketici-çürütücü 
canlıların yanı sıra, güçlü bir ekosistem mevcuttur. 
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Oldukça uzun bir kıyı şeridine sahip ülkemizde, deniz kirliliği ayrı bir önem taşımaktadır. 
Özellikle, Karadeniz ve Marmara kaynaklı su ürünlerimiz kadar, turizm açısından ülkemizin 
önemini artırıcı etkileriyle de denizlerimiz kirlilikten korunmak zorundadır. Ancak, sanayi, 
deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizmin olumsuz etkileri ve direkt atık boşaltılmasının yanı sı
ra, önemli kazalarda her geçen gün denizlerimizin kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Ülkemizde, başta Marmara olmak üzere, Karadeniz, Ege ve Akdenizde kirlenmeler, son 
yıllarda oldukça artmıştır. Artık had safhada bir kirlenmenin gözlendiği tzmit Körfezini, İz
mir Körfezi takip etmektedir. İskenderun, Gemlik ve Bandırma Körfezlerinin durumları da hiç 
iç açıcı değildir. 

Ülkemizde, henüz yeterince önem verilmeyen yeraltı sularımızın kirlenmesi, kentsel ve en
düstriyel su atıklarının arıtılmadan çevreye verilmesinden kaynaklanmaktadır. Toprak varlığı
mıza da zarar veren bu atık sulardan başka, yeraltı sularımızın kirlenmesindeki diğer önemli 
nedenlerden bazıları da, tarım ilaçları, kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanımı ve evsel atıkla
rın doğrudan toprağa verilmesidir. 

özellikle büyük kentlerimizde yaşanan hava kirliliği, ısınma amacıyla yanlış ve eksik yak
ma teknikleriyle kullanılan ve temiz olmayan kalitesiz yakıtlardan, her türlü motorlu taşıtlar
dan ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Doku sıkışması nedeni ve meteorolojik 
olayların etkisiyle hava kirliliği yoğunluk kazanmaktadır. Ayrıca, plansız şehirleşme ve yeşil 
alan yetersizliği, hava kirliliğinin etkisini artırmaktadır. 

Sanayileşmeye ve endüstriyel gelişmeye paralel olarak kentlerin büyümesi, motorlu taşıt
ların hızla artması, toplumun yaşam standartlarını artırırken, bunların sebep olduğu kirlen
me, doğal kirlenmenin çok üzerinde olmaktadır. Yakıt ve benzeri maddelerin yakılması, bir
çok kimyasal maddenin üretimi, ayrışması, buharlaşması ve benzeri işlemler sonucu, başta kü-
kürtdioksit gibi toksik maddeler olmak üzere; is, toz, dumar gibi katı partiküller ve bunlar 
içindeki eser haldeki kansorejen maddeler çevreye ve atmosfere geçerek havayı kirletmektedir. 
Kentler ve endüstri bölgelerindeki bu kaynaklara, kırsal bölgelerdeki tarım ilaçları, orman yan
gınları, anayollardaki yoğun trafiğin kirliliği de eklenmektedir. Isınma kaynaklı hava kirlili
ğinde, özellikle kentlerimizde kış aylarında görülen hava kirliliğinin, ısınma amacıyla tüketilen 
yakıtlardan kaynaklandığı, özellikle kükürtdioksitin yaklaşık olarak yüzde 90'ının bu kaynak
tan, yüzde 10'unun ise, endüstri, trafik ve rüzgâr erozyonuyla meydana geldiği, dumanda ise 
yakıt dışı kaynakların yüzde 20 paya sahip olduğu görülmektedir. 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, özellikle büyük şehirlerimizdeki hava kirliliğinde mo
torlu taşıtların egzozlarından kaynaklanan karbonmonoksit, hidrokarbon ve azotoksit emis
yonları önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, motorlu araçlardan yayılan kurşun, yol kenarına 
birikerek, solunum yoluyla insan vücuduna geçmekte, kanda kurşun birikimine sebep olarak, 
insan sağlığını tehdit etmektedir. Kentsel gelişme planlarında hava kirliliğini en aza indirecek 
şartların tespiti ve bunun planlara yansıması gerekmektedir. 

Otomotiv emisyonunun nitelik ve niceliğinde, gerçekte pek çok faktör söz konusudur. An
cak, motorlu taşıtın üretim teknolojisi ve kalitesiyle, bakım, servis hizmetlerindeki hata ve nok
sanlığın, bu faktörlerin en önemlilerini oluşturduğu da kuşkusuzdur. Nitekim, otomotiv emis
yon teknolojileri uygulanmadan trafiğe çıkmış motorlu taşıtların, günümüz emisyon standart
larına uygun motorlu taşıtlara göre 20 kat daha fazla kirlilik yarattığı, ayrıca, gerekli bakım 
ve servisten yoksun bulunması halinde de, bu düzeydeki kirliliğin iki, üç kat daha artabildiği, 
bilimsel araştırmalarla belirlenmiştir. Bu konularda gereken çalışmalar yapılmalı ve bir an ön
ce uygulamaya konulmalıdır. 
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Kentlerde yoğun ve sürekli bir kirletici ve emisyon kaynağı olan karayolu taşıtları için, 
1960'lardan itibaren pek çok ülkenin otomotiv emisyon standartlarını belirleyecek zorunlu uy
gulamaya koydukları görülmektedir. Bu standartlar, artan motorlu taşıt sayısı ve kirletici emis
yonları önlemede sağlanan teknolojik gelişmeler dikkate alınmak suretiyle, emisyon sınır de
ğerlerini daha kısıtlayıcı yönde her yıl belirli periyodlarla yeniden belirlemektedir. 

Diğer yandan, Avrupa Komisyonunun 1985 yılında yayınlamış olduğu bir yönetmeliğe göre, 
kurşunsuz benzin, Topluluk üyesi ülkelerde 1989 yılına kadar yaygın olarak temin edilebilmeli
dir. Avrupa Topluluğunda, çevre kirliliğini Önleyeceği gerekçesiyle, 1990 yılından itibaren bü
tün otomobillerin kurşunsuz benzinle çalışacak şekilde imal edilmesi zorunluluğunun getiril
diği ve zaman içinde tamamen kurşunsuz benzin üretimine geçilebileceği bilinmektedir. Ülke
miz de bu konuda gerekli çalışmaları yapmalı ve bir an önce kurşunsuz benzin kullanımı ger
çekleştirilmelidir. 

Katı atık sorunu, ülkemizde en fazla gözardı edilmiş çevre sorunlarının başında gelmekte
dir. Bir yandan, 56 milyon nüfusun günde çıkardığı ortalama 50 bin ton çöp ve ticarî atık, 
diğer yandan, kentlerde faaliyette bulunan sanayinin atıkları, bozuk ürünler vesaire her gün 
yakın çevremize düzensiz bir şekilde atılmakta ve birikmektedir. 

Açık depolama tüm ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir yöntem halini almıştır. Yön
tem, ne yazık ki, genelde çöplerin gelişigüzel atılması şeklinde uygulanmaktadır. Depolama 
alanlarının çevreye yapabileceği olumsuz etkilerin minimuma indirgençbilmesi için dünyada 
pek çok teknik geliştirilmiştir. Ülkemizde de bu tekniklerin geliştirilme çalışmaları yapılmaktadır. 

Ülkemizde, çevrenin korunması için harcanan tüm çabalara rağmen, katı atıkların sistem
li bir şekilde uzaklaştırıldığı söylenemez. Tekniğine göre uzaklaştırılmayan ve depolanmayan 
katı atıklar ve çöpler, önemli ölçüde çevre kirlenmesine neden olmakta, halk sağlığını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Çöplerin toplanması, geri kazanılması ve imha edilmesi, hâlâ önemli bir 
sorun olmaya devam etmektedir. 

Şehirlerimizde çöpler, belediyeler tarafından toplanmaktadır; ancak, çöpler toplanırken, 
kaynakta ayıklama veya en basit şekilde kuru-yaş ayırımı yapılmadığından, depolama, imha 
ve geri kazanmada büyük sorunlar meydana gelmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte, çöp
lerin miktarı ve bileşenleri de değişmektedir. Son yıllarda evsel çöpler içindeki plastik madde 
miktarında büyük artışlar görülmektedir. Ayrıca, pil, akü, boya, kutusu, kullanılmış ilaç vesa-
ir tehlikeli atıkların oranı da her geçen gün artmaktadır. 

Katı Atık Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmeliklere rağmen, bu konularda arzu edilen ge
lişmeler sağlanamamıştır. Kamuoyunun yeterli bilinçte olmaması, yetersiz ve eksik çöp topla
ma sistemimiz de, kaynakta ayırmaya imkân vermemektedir. Bu durum, sokaktan başlayarak, 
depolama ve imha noktasında sorunlara neden olmaktadır. 

28.4.1993 tarihinde İstanbul Ümraniye çöp döküm alanında meydana gelen felaket, bu 
sorunun ciddiyetini apaçık ortaya koymaktadır. Sorunun bitmediği, derin çatlakların yeni fe
laketlere yol açabileceği de bilinmektedir. Sayın Başbakanımız da bu konuyu yakından takip 
etmektedir. 

Sorunun birinci temel öğesi, finansal kaynak konusundaki sıkıntılardır. Belediyeler, katı 
atıkları toplama görevini sürdürmekte; fakat bunları insan sağlığına ve çevreye zarar vermeye
cek biçimde uzaklaştırılmasının gereğini ve sorumluluğunu yerine getirememektedirler. Bunun 
sonucunda, civarda ve yerleşim alanlarının yakınında, hatta içinde çöp dağları oluşmaktadır. 
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Dünyanın hiçbir yerinde çöp dökülmez; ancak, teknik usullerle uzaklaştırılır ve uygunsa, 
düzenli olarak depolanır, ülkemizde ise çöpler, henüz dökülmektedir. Ancak, son yıllarda, özel
likle İstanbul başta olmak üzere, Yakacık ve Halkalı çöp alanlarının rehabilitasyonu için fizibi
lite etüdüyle ilgili çalışmalar yapılmış, ayrıca, düzenli bir çöp döküm sahası olarak, Aydınlı 
çöp alanı tanzim edilmiştir. 

İkinci önemli husus, özellikle bazı endüstriyel atıkların tehlikesi konusundaki bilinçsizlik
tir. Sanayiin önemli bir bölümünden kaynaklanan tehlikeli ve zararlı atıklar ve arıtma atıkları, 
çöplerle birlikte toplanmakta ve aynı yerlere dökülmektedir. Bu yöntem, hem su kaynakları 
ve toprak varlığımız için hem de civarda yaşayanlar için, günümüzde ve gelecekte çok önemli 
bir tehlike kaynağıdır. Konuyla ilgili yönetmelikler çıkmış olmasına rağmen, yeterince hayata 
geçirilememiştir. 

Üçüncü husus da, katı atıkların çok bilinçsiz ve sağlıksız şartlarla geri kazanılmaya çalı
şılmasıdır. Bu şekilde, geri kazanma olayından yeterince ekonomik yarar sağlanamadığı gibi, 
gerek sokaklarda, gerekse çöp dökme alanlarında sağlık şartlan çok kötü boyutlara ulaşmaktadır. 

Ülkemizde katı atık yönetmeliğine pratikte işlerlik kazandıracak yöntemlere ihtiyaç var
dır. Bu konularda finansal kaynak temini fevkalade önemlidir. 

Çevresel zararların önlenmesinde, planlama aşamasında, faaliyetin çevreye olabilecek et
kilerinin en aza indirilmesi için yer ve teknoloji seçimi gibi faktörlerin doğru olarak irdelenme
si gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışması dün
yada geçerli en etkin yol olarak kabul görmektedir. 2872 sayılı Çevre Kanununun öngördüğü, 
ancak ülkemizde on yıldır çıkarılamayan ÇED yönetmeliği, nihayet 7 Şubat 1993 tarihinde çı
karılmış ve yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, çevreye büyük oranda olumsuz etkisi olabilecek ter
mik santrallar, kimya sanayii, altyapı tesisleri, havaalanları gibi 31 faaliyet alanı için ÇED ya
pılması zorunlu tutulmuştur. 

Yatırımcısının devlet veya özel sektör olmasına bakılmaksızın, tabi olunacak ÇED prose-
dürüyle, ülke kaynakları azamî derecede korunacak, kalkınmanın ve gelişmenin sürdürülmesi 
bakımından önemli mesafeler alınacaktır. 

Burada, çok önemli bir hususun belirtilmesinde yarar vardır. ÇED sürecinin lehine olma
sı bakımından, bu projelerin değerlendirilmesindeki teknik altyapının önemi büyüktür. Bu ba
kımdan, zaman kaybedilmeden bu konuya da gereken önem verilmelidir. 

İnsan müdahaleleriyle bozulmuş doğal dengeleri yeniden tesis etmekte, yine insana bü
yük görevler düşmektedir; ancak, bu bir büyük farkla olabilmektedir. Zamanında sorumsuzca 
bozulan dengelerin eski haline getirilebilmesi, bu sefer insanlara büyük fedakârlıklar yükle
mektedir. 

Ülkemizin durumu göz önüne alındığında, oluşan kirlenmelerin giderilmesinden çok, kir
lenme ve bozulmaların önlenmesi; yani, koruma boyutuna önem verilmesi gerektiği açığa çık
maktadır. Bu, kirlenmenin önlenmesi konusundaki çalışmanın durdurulması anlamını taşıma
maktadır. Bir taraftan kirliliği giderme, önleme çalışmaları sürdürülürken, koruma ağırlıklı 
politikalara ülkemizde kirlenme ve bozulmaların kısa, orta ve uzun periyotlarla önlenmesi, hem 
ekonomik, hem de daha kolay bir yoldur. Çevreye zarar vermeden kalkınmanın yolu, yatırım 
öncesi çevreyi göz önüne alan iyi bir planlamadan geçmektedir. Bu durum, su, hava, toprak 
ve diğer tüm doğal kaynaklarımız için böyledir. Ancak, çevre korunmasında büyük önemi olan 
koruma-kullanma dengesi tesis edilirken, kontrol sistemlerinin oluşturulması gereği unutulma
malıdır. 
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Ülkemizin hızlı ve kontrolsüz gelişimi, fiilî durum ve plansız gelişme şeklinde ortaya çıkan 
sorunları ancak yeni bir yaklaşımla çözülebilir. Bu yaklaşım, "Havza yönetim modeli" yakla
şımıdır. Ülkemizin çevre yönetiminde, temel kaynak kullanımına yön veren koruma-kullanma 
dengesinin tesis edildiği "Havza yönetim modeli" ile uygun arazi kullanımı yoluyla planlı ge
lişme sağlayacaktır. Genel anlamda "Havza yönetim modeli" olarak benimsenebilecek bu sis
tem; aslında, alan, bölge, kıyı ve havza bazında oluşturulacak olan bir yönetsel model olmalı
dır. Ancak, bu tüm kontrollü gelişmelerin sağlanabilmesi için yasal zorunluluklar yaratılarak, 
koruma-kullanma esaslarına dayalı koruma ye yönetim planlarının turizm alan, bölge ve mer
kezleriyle, diğer tüm planlarda temel alınması sağlanmalıdır. 

Bu planlar yapılırken, geçmiş ve mevcut durum tespiti ışığında, gelecekte karşılaşılabile
cek durumlar hesaba katılarak, hedefler ortaya konularak ve kaynakların en iyi kullanılması 
temel alınarak öncelikler belirlenmelidir. Bu çerçevede, kaynakların en verimli bir şekilde kul
lanılması, koruma boyutunun güçlendirilmesi ve özellikle kirlenmeden koruma avantajının kul
lanılması bakımından koruma-kullanma dengesinin tesis edileceği, böylelikle planlı gelişmele
rin sağlanabilmesi için bölge, havza ve alan bazında koruma ve gelişme planlarına dayalı yöne
tim modellerinin oluşturulması sağlanmalıdır. Böylelikle, planlı gelişmelerle sağlanacak arazi 
kullanım kararlarının tespitiyle her türlü kullanıma ve özellikle sektör yatırımlarına yön veri
lecek ve kentsel gelişmeler kontrol altına alınmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, son olarak belirtmek istediğim bir husus vardır. Bizler, en etkin ve 
en ideal sistemi kursak dahi, bu sistemin işleyişi başlıbaşına önem taşımaktadır. Demokratik
leşme hareketlerine hız verdiğimiz bu dönemde, Hükümetimizin yerel yönetimleri yeterli hale 
getirmesi, bu çağın bir gereği olarak, merkezden çok, yerinden yönetme felsefesinin pratiğe 
yansıması çabalarını taşımaktadır. Ancak, burada atlanılmaması gereken çok önemli bir hu
sus vardır: Yerel yönetimlere yetki devrinde -bilhassa belediyeler bünyesinde- ya iyi bir teknik 
altyapı oluşturmak gereklidir ya da merkezden, özellikle mevzuat açısından ana ilke ve esasla
rın belirlendiği yönlendirme kriterlerinin konulması ve ancak bu temel ilkeler çerçevesinde ol
mak kaydıyla, diğer yetkilerin belediyelere kaydırılması gerekmektedir. Bu, en azından beledi
yelerimizin tekâmül sürecinde böyle olmalıdır. Bugüne değin teknik altyapısı oluşmamış ve özel
likle mevzuata hâkimiyeti bakımından zayıf kalmış belediyelerin ideal icraat yapmalarını bek
lemek mümkün değildir. 

1985'te belediyelere altyapısız olarak plan yapma yetkisinin verilmesi sonucunda, her be
lediyede olmasa bile, özellikle bazı belediyelerde çevresel bakımdan önemli kayıplar olmuş, çevre 
değerlerinin korunması ve kontrolü sağlanamaz iken, çevreye aykırı planlar üretilmiştir. Tabiî
dir ki, bu hususların da çözümü vardır. Belediyelerimize, ihtiyaçları olacak bilgiyi ve deneyimi 
kısa sürede aktarabilecek hızlı eğitim programları ve yönlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Ancak, 
her konuda olduğu gibi, çevre sorunlarının çözümünde ve çevrenin korunmasında belediyelere 
büyük görevlerin düştüğü, hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. 

Bu düşüncelerle, bütçenin, Çevre Bakanlığına, vatanımıza, milletimize ve tüm ülkeye ha
yırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durutürk. 
Gruplar adına son konuşmacılar, Refah Partisi adına, önce Ömer Ekinci, sonra da Sayın 

Mustafa Ünaldı'dır. 
Buyurun Sayın Ekinci. (RP sıralarından alkışlar) 
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ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkanım, zamanın tamamını ben kullanacağım. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
RP GRUBU ADINA ÖMER EKİNCt (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partimiz Grubunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Çevre Bakanlığı bütçesi Üzerindeki görüşlerimi arz etmeden önce, 
insanın bulunduğu her yerde çevrenin olduğunu hatırlatmak isterim. İnsanoğlu varolduğu günden 
bu yana, gerek aile, gerek çevre, ikisi beraber düşünülmüştür. Çevreyi temizleme hususu ailede 
bireyler arasında nasıl taksim edilmişse, şimdi tenkit ve temennilerimizi arz edeceğim Çevre 
Bakanlığının konusu olan çevre üzerinde de bütün insanlarımızın bu duyarlılığı göstermeleri, 
aynı şekilde öngörülmüştür. Ailede sorumsuzca hareket edenlerin yanında, sadece ailenin bir 
ferdinin çevre temizliğine riayet etmesi nasıl mümkün değilse, çevre konusunda da bütün in
sanlarımızın aynı duyarlılığı, aynı hassasiyeti göstermeleri söz konusudur. 

Bu açıklamalardan sonra şunu ifade etmeliyim ki, Çevre Bakanlığımızın, Türkiye'de her 
konuda olduğu gibi, çok geç kurulduğu ve kuruluşuna kadar çevrenin büyük bir kısmının ih
mal edildiği, büyük bir kısmının kirlendiği, elden çıktığı da büyük gerçeklerden bir tanesidir. 

Çevre için, 1978 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Çevre Müsteşarlığı, 1984 yılında genel 
müdürlük, 1989 yılında 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeniden müsteşarlık ve 21 
Ağustos 1991'de 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bakanlık kurulmuştur. Bu da bize 
şunu gösteriyor: Türkiye'de her şey olup bittikten sonra, denizlerimizde, körfezlerimizde ve çev
remizde olan olduktan sonra, biz buna ihtiyaç duymuşuz ve hem de Mecliste "Daha iyi neler 
yapılır" diye bütün siyasî partilerin gruplarının görüşlerini almadan, konuyu siyasî partilere 
götürmeden, tartışmaya açmadan bir kanun hükmünde kararnameyle Çevre Bakanlığı kurul
muş ve faaliyetlerinde ilk sıra olarak da, personel atamaları göz önüne alınmıştır. Şüphesiz 
ki, yeni kurulan bir bakanlıkta, personel atamalarıyla, gerek merkez, gerekse taşra teşkilatı 
kurulup, hizmetlerinin bu şekilde sürdürülmesi öngörülmektedir. 

Merkezde 618, taşrada 405, personelle çalışırken, 1993 tarihi itibariyle Çevre Bakanlığına 
514 merkez, 259 taşra olmak üzere, toplam 773 personel daha ilave edilmiştir. Aslında, Çevre 
Bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmuş olduğu çalış
ma raporuna baktığımız zaman, gerek bu personelle, gerek Çevre Bakanlığına verilen imkân
larla bu işin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün görünmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çevre Bakanlığı raporunda, hizmet binasının olma
dığı, 72 ilden ancak 15'ine araba verilebildiğinin belirtildiği göz önüne alınacak olursa, Çevre 
Bakanlığının, çevre konusunda, ne denli muvaffak olacağı, ne denli faaliyet yapacağı bizi dü
şündürmektedir. Bu şunu gösteriyor: Bakanlık, kendi kendini şikâyet etmektedir; yani, ülke
nin, bunca faaliyetler göstermesi gereken bir bakanlığı, binadan yoksun, araç-gereçten yok
sundur. Faaliyet raporunda, sadece, belli sendikalarla işbirliği yapıp, sendika faaliyetlerinden 
olmak üzere, işçilerimizin ve çırakların eğitilmesi zikredilmektedir. 

Türkiye'de, sorumsuzca, mavi sularımızı, berrak denizlerimizi, yeşil ovalarımızı sanayi atık
larıyla kirleten ve kendilerine sorulduğu zaman, 60 milyon insanın önünde yine sorumsuzca 
cevap veren vurdumduymaz işadamlarına, kaç tane arıtma tesisi yaptırıldı, bu işi düzeltmeleri 
için kaç tane ihtar verildi, bu sorumsuz davranışını devam ettiren kaç kişiye ceza verildi? Böyle 
bir şey yok ve rastlamak da mümkün değil. 
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Ortak faydalandığımız milletlerarası denizlerde, karayollarında ve de başka alanlarda, di
ğer ülkelerle çevre sözleşmelerinin yapılması sevindiricidir; ancak, Ege Denizinin, Akdenizin, 
Marmara Denizinin, körfezlerimizin, Karadenizin maddî ve manevî kirliliğinin şimdiden ön
lenmesi için Çevre Bakanlığının, lütfen bu seslere kulak vermesini istirham ediyoruz. Bakanlı
ğın almış olduğu tedbirlerin, yapmış olduğu anlaşmaların ülkemizin yararına olacağına ina
nıyorum. 

Hamsi neslinin tükendiği, kirliliğin had safhalara geldiği Karadenizin kirliliğinin, körfez
lerde oları kirliliğe benzememesi için, şimdiden tedbirlerin alınması gerektiğini, yine, buradan 
vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, insanoğlunun, daha konforlu, daha müreffeh, daha 
güzel yaşaması için, şüphesiz ki sanayileşmeye, teknolojinin gelişmesine ve bu faaliyetlerin ar
tırılmasına ihtiyaç vardır. Bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkan atıklar, gaz, sıvı, katı halde 
havaya, toprağa, suya ulaşır ve gürültü, radyoaktivite, canlı varlıkların dengelerinin bozulma
sına yol açar. Dünyanın her köşesinde sorunların ve başvuruların çarelerin aynı olduğunu gö
rüyor ve bunun böyle olduğuna inanıyoruz. 

Çevre koruma konusunda, daha rahat, daha konforlu yaşamak için, bütün varlıklarını 
kazanmaya hasreden, kazanmak için gecesini gündüzüne katan insanlara, kazandıkları ölçüde 
çevrelerini de huzurlu ve rahat yaşanabilecek şekilde korumaları ve bu ikisinin beraber yürü
mesi gerektiğini, eğitim yoluyla, yaptırım yoluyla göstermeliyiz ve onların bu düzeyde yetişme
lerine yardımcı olmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, sanayi atıklarını, başka yerlerde kullanmak veya zararlarını berta
raf etmek için, yeni arıtma tesislerinin kurulmasını, yeni tedbirlerin alınmasını, yine Çevre Ba
kanlığımızdan istirham ediyoruz. 

Çevre koruma konusunda, sadece il ve ilçelerde sürdürülen faaliyetlerde bile, çağın çok 
gerisinde kaldığımızı söylemekten kendimi alamıyorum. Büyük şehirlerimizden örnek verecek 
olursak, Istanbul-Ümraniye ve Ankara-Nato Yolu bu işin başında gelmektedir. Ankara'da, Nato 
Yolundaki eski çöp yerinde, şu andaki tespitlere göre, bin adet konut bulunmaktadır. Büyük 
çöp gövdesinden sızan sular tmrahor Çayını kirletmektedir ve bu çayın kenarında yüzlerce, 
binlerce insanın yaşadığı ve bu derenin üstünün de açık olduğu yetkililerce bilinmektedir. Nato 
Yolundaki eski çöp alanında, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliğinin incelemeleri ve ra
porları bize şunu gösteriyor: Bu rapor neticesinde, buradaki evlerin boşaltılması veya bu me
tan gazı sızıntısının önlenmesi ve gelecekte bir felâket olmaması için Bakanlığa başvurulmuş 
ve afete maruz bölge olarak ilân edilmesi istenmiş; ancak, ilgili Bakanlık buna kanunun müsa
ade etmediğini söyleyerek, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliğinin bu raporunu redded-
miştir. 

Ümraniyedeki mağdur insanlara, bugüne kadar -aldığımız bilgiye göre- henüz "Şurada 
oturun, şu konutta oturun" denilmemiş ve yaraları sarılmamıştır. 

Mamakta, Allah korusun böyle bir şey olduğu zaman, Ümraniyedeki vatandaşlarımızın 
, yaşadığı tehlikeden daha büyük bir tehlikenin Mamaktaki vatandaşlarımızın başına geleceği 
şimdiden gözükmekte ve ilgililerin buna vurdumduymaz davrandığını ve lakayıt kaldığını gör
mekteyiz. Mamak'taki PTT kanallarından, kanalizasyonlardan hergün metan gazının çıktığı
nı ve burada kendini gösterdiğini yine yetkililer raporlarıyla bildirmektedir. Ancak, tedbir ola
rak, lağımların üzerindeki havalandırma kapaklarının üzerlerinin kapanmaması için, bu ka
pakların üstlerinin temizlenmesi yapılmamakta, lağımlardaki bu metan gazının sızışa devam 
etmesine bir nevi müsaade edilmektedir. 
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"Afet bölgesi ilân edilsin" diye, bendeniz bir birbuçuk sene evvel, yine Türkiye Büyük 
Meclisinde Mamak bölgesinin toprak kaymasını, çevreyle ilgili olarak yaptığım konuşmada di
le getirmiştim ve tmar tskân Bakanı Sayın Kumbaracıbaşı, bize "En kısa zamanda bunun önüne 
geçileceğini" söylemişlerdi. Ancak, Mamak halkı, halen topraklarının kaydığını, Mamak Be
lediyesi tarafından kendilerine hizmet götürülmediğini, sularının, elektriklerinin kesik olduğu
nu ve kendilerine Nato Yolunda "tmar tskân Evleri" diye 40 metrekarelik birer küçük daire 
gösterildiğini ifade ediyorlar. Mamaklılara "isterseniz buraya gidensiniz, yoksa elektriğiniz, su
yunuz verilmeyecek, gereken belediye hizmetleri getirilmeyecektir" denilmiştir. 

Dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan ve insanımızı maalesef çok düşündüren bir manza
rayla karış karşıyayız. Büyük şehirlerimizin çok yakınlarındaki tavuk çiftlikleri, besi ahırları, 
günün teknolojik şartlarından çok uzak bulunan imalathaneler, her türlü ilkel görünüm ve pis-
liğiyle düşündürücü bir manzara arz etmektedir. 

Geçmişte temiz havasıyla, güzel sularıyla ülkemizin insanını kendisine bağlayan Erzurum, 
Bursa gibi şehirlerimiz, hava kirliliğiyle karşı karşıya kalmış, âdeta kaderine terk edilmiş. So
kaklarında çocuklar oyun oynamamakta ve ağaçlarında kuşlar ötmemektedir. Kasaba ve köy
lerimizde "çevre" diye bir şeyden bahsetmek uygun olur mu, bilmem?.. Buralarda yaşayan in
sanlarımız, hayvanlarla ve onların pislikleriyle yaşamaya terk edilmiştir. Bunca yıldan beri "Mil
letin efendisi köylüdür" diye nutuklar çekenler, köylüyü pisliğe bağımlı, yokluğa mahkûm ve 
göçe mecbur hale getirmişlerdir. Bunca yıldır "Avrupa, Avrupa" diyenler, bir Avrupa'daki köy 
ve köylünün bir de bizim çileli köylünün durumuna bakıp da, insafla vurgunları durdurmayı, 
israfı önlemeyi, mutlu azınlığı değil, 60 milyon insanımıza eşit hizmet götürmeyi düşünseler, 
daha yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara'da Siteler ve Demir Sanayiinde, Ata Sanayi
inde, OSTİM'de yapmış olduğum incelemelerde belediyelerin, sadece sanayi atıklarının bedeli 
olan vergiyi aldıktan sonra hiçbir hizmet yapmadıkları, çevre kirliliğiyle ilgili en küçük bir faa
liyette bulunmadıkları, sözünü etmiş olduğum sanayi bölgelerinin esnafı tarafından bizlere söy
lenmektedir. işyerlerinin soyunup giyinme yerlerinin, tuvalet ve lavabolarının ve iç temizliği
nin nizami olmadığına üzüntüyle şahit olmuşuzdur. 

Şehir içme sularımız, televizyonlarda görüyoruz, Allah'a emanet. Bilhassa İstanbul'da yetkili 
ağızların belirttiği hususlar düşündürücüdür ve kısa bir gelecekte çok büyük bir tehlike görül
mektedir. Bunun sebebi de, İstanbul'da yoğunlaşan sanayinin atıklarının kontrolsüz olarak dere 
yataklarına ve denize salıverilmesidir. Dere yataklarındaki pislikler, suyun yüzeyinde bir perde 
meydana getirerek, suyla havanın irtibatına zarar verdiği gibi, denizde yaşayan hayvanların ne
sillerinin tükenmesine de vesile olmaktadır. 

Sonuç olarak, çevre, çok boyutlu olarak ele alınmalı, doğanın insanla bütünlüğü bozul-
mamalıdır. Doğa tahrip edilmemeli, mutlaka muhafaza edilmelidir. Kalkınmak için sanayileş
meden vazgeçilmeyeceğine göre, bu iki olgu birbiriyle uyumlu hale getirilmelidir. Birisi öbürü
nü yok edecek hale gelirse, büyük problemler ortaya çıkacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; batı, çevre korumacılığını para kazanma aracı ola
rak kullanmakta, çevre sorunları tüm dünyada sanayileşmenin bir sonucu olarak gündeme ge
tirilmekte ve sanayileşmenin bir parçası olarak düşünülmektedir. Bugün en ileri düzeyde sana
yileşmiş ülkelerde bile çevre sorunları çözümlenebilmiş değildir. Bunun en önemli sebeplerin
den biri, özellikle batı toplumlarında veya kapitalizmin geçerli olduğu toplumlarda, kâr ve men
faatin ön planda tutulması ve insanın ikinci plana itilmesidir. 
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Bugüne kadar, her şeye rağmen üretim, her şeye rağmen kâr gayesiyle çevre bu hale gel
miştir. Çevre-insan faktörü pek önemsenmemiş; durum, insan sağlığını tehdit eder hale geldiği 
için çevre konusu da ülkelerin gündemine gelmiştir. 

Dünyada 55 bin kimyasal madde ticarî olarak tüketiliyor ve her yıl bu pazara bin yeni 
. madde ekleniyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Koruma Ajansı, "Ülkedeki binaların asit yağmurundan gör
düğü hasarın yılda 2 milyar doları aştığınıM söylemektedir. 

Her yıl Avrupa'da 40 milyon ton kükürt atmosfere karışarak yağmurlar aracılığıyla bütün 
dünyaya yayılıyor; 18 bin göl asit yağmurları sebebiyle asitlenmiş ve yok olma durumundadır. 

Dünya balıkçılığı 1950-1970 yılları arasında üretimini üçe katladı; fakat, 1974'ten itibaren 
balıkçılıkta büyüme artışı durdu ve yeniden bir büyüme çağı yaşanması mümkün görünmüyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç ve tekliflere geliyorum: Şu anda Mamak eski 
çöplüğünde, yüzde 50'ye varan metan gazı üremektedir. 

Metan gazı oluşumunun ne kadar süreceği bilinmemektedir. 
Çöp gövdesinde metan gazını kontrolde tutmak mümkün olmadığından, bölgenin boşal

tılması gerekmektedir. 
Metan gazı çıkışı kanalizasyonlarda oldğu gibi, sair zeminlerde de çatlak ve çökmelere 

sebep olmaktadır. Çöp depolama alanındaki tüm konutlar boşaltılarak, buraları yeşil alan ha
line getirilmeli; ivedi olarak çöp gövdesinde metan gazı oluşmasını önlemek gerekmektedir. 

Çöp zemininde meydana gelecek oturmalara tedbir alınmalıdır. Gaz tahliyesinde çökme 
sözkonusu değildir; buna göre gereken tedbir alınmalı ve gazın tahliyesi yapılmalıdır. Bu tahli
yede binaların çökmesi sözkonusu ise, binaların boşaltılması gerekmektedir. 

Yöre halkı bu gaza karşı bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Ümraniyede çöpün patlayacağı
nı bildiği halde, gecekondusunu terketmeyen insanları gözümüzle gördük; buradaki insanlar 
da aynı akıbete maruz kalabilirler. 

özellikle kış aylarında kapı ve pencerelerin sıkı sıkıya kapalı olması nedeniyle, metan gazı 
tehlikesinin daha çok arttığı konusunda milletimizin dikkati çekilmelidir. Bu konuda en iyi çö
züm, evlerin havalandırılmasıdır. Metan gazı kanalizasyonlarla irtibatı ile evlerde tehlikeli du
rum arasındaki irtibat kesilmelidir. Zeminlerde sıkışma evlerde tehlikeyi artırmaktadır, dolayı
sıyla bu sıkışmayı önlemek için tedbirler alınmalıdır. Bu yüzden, kanalizasyon kapılarının ha
va delikleri sık sık kontrol edilmelidir. Biraz evvel söylediğim gibi, zaten belediyenin bundan 
başka bir şey yaptığı yoktur. 

Metan gazının tahliyesinden sonra evlere gerekli bağlantı yapılmalı ve patlama önlenmeli
dir. Çöp gövdesinden akan ve tmrahor Çayına karışan bu suların, kesinlikle kullanılmaması, 
yöre halkına ve orada yaşayanlara telkin edilmelidir. 

Sonuç olarak, metan gazı patlaması, yangın tehlikesi, yeraltı yerüstü sularının kirlenmesi, 
sağlık problemleri, çevre problemleri düşünülerek tedbir alınmalıdır. 

Türkiye'de, sadece Ankara'da Nato Yolunda ve İstanbul'da Ümraniye'de değil, birçok yerde 
-benden önce konuşan arkadaşımın da ifade ettiği gibi- bu tehlikeler boy göstermektedir. Eyüp 
Göktürk Köyü beldesinde bu çöp tehlikesi vardır, Eyüp Kemerburgaz çöplüğünde de aynı teh
like vardır. Tuzla Aydınlık çöplüğü, Kartal Yakacık çöplüğü aynı tehlikelerle karşı karşıyadır. 
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Ankara Valiliğinin Sağlık Müdürlüğüne ve Çevre Bakanımızın Ankara ve diğer valiliklere 
göndermiş olduğu genelgeyle, sadece çevredeki bu kirlilik hadiselerden başka, ayrıca bir de 
gürültü olarak çevre sağlığı tehdit edilmektedir. Gürültü, Ankara'da en çok sanayi bölgesinde, 
otogar çevresinde, hava alanı çevresinde, demiryolları çevresinde görülmektedir. Ankara'da gü
rültüye en çok maruz kalan bölgeler; Mamak, Dikimevi, Demirlibahçe, Saime Kadın, Gazi 
Mahallesi, tç Cebeci, Kayaş, Üreğil, Köstence, Mamak Çarşı ve Etimesgut olarak gösteril
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çevre ve siyaset konusunda da birkaç cümle söyle
mek istiyorum. Bir yazarımız "Çevre ve Siyaset" adlı kitabında şöyle diyor: "önce devlet çev
reyi katlediyor, özel sektör ve sermayenin iştahı." 

Soluduğumuzda hava, ağaçlar, orman ve deniz; canlı cansız bütün her şey tehdit altında. 
Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini bildiğimiz halde, hiçbir şey yapılmamaktadır. 

Bakanlığın çevre mücadelesinde daha etkin ve de yetkin görev yapabilmesi için; uydudan 
algılama sisteminden, helikopter ve gemilerden, bilgisayarlardan, diğer araç ve gereçlerden fay
dalanmalıdır. 

Çağdaş bir mücadele için, diğer bakanlıklarımızın bütçelerine verilen değerler Çevre Ba
kanlığımızın bütçesine de verilmelidir kanaatindeyiz. Bakanlık, zaten çevre ile daha iyi müca
dele edebilmek için, bu araçlara ve donatımlara ihtiyacı olduğunu raporunda da bildiriyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kısa zaman içerisinde çok yeni olan Çevre Ba
kanlığımızca şimdiye kadar çevre konusunda çok az şey yapıldı; ancak,- bundan sonra daha 
çok şeyler yapılması ümidiyle, Refah Partimiz Grubu adına bütün heyetinizi hürmetle, saygıy
la selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Sayın Bakan, söz talebiniz var mı efendim? 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı, buyurun efendim. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çevre 

Bakanlığı bütçesiyle ilgili konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Çevre Bakanlığının 1993 faaliyetleri ve 1994'teki yapacaklarından birtakım kesitlerin yer 

aldığı, konuşma metni halinde ifade edilen kitapçığı, zannediyorum ki arkadaşlarımız dağıttılar. 
Ben, bu kitapçığı okumaktan ziyade, grup temsilcisi arkadaşlarımızın üzerinde durdukla

rı hususlarla ilgili biraz daha spesifik bilgi vermek ve önem arz eden konular hakkında daha 
detaylı konuşma yapmak gibi bir yol tutmak istiyorum. 

Ayrıca, arkadaşlarımızın konuşmaları içinde soru tevcihleri vardı, bu soru tevcihlerini de 
arkadaşlarımız not aldılar. Bunların tek tek cevaplandırılması uzun zaman alacağı için, eğer 
uygun görülürse, bu soruların cevaplarını ilgili arkadaşlarımıza bilahara -Bakanlık elemanları 
tarafından- cevap vermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünya, son onbeş yirmi yıldır gittikçe kaybolan çevresel değerleri
ni, tekrar kazanabilmek, dünya ile dost olabilmek, dünyada yaşanabilir bir çevreyi sağlayabil
mek endişesiyle birtakım çalışmalar içerisine girmeye başladılar, özellikle, sanayileşmiş ülke
lerin, hesapsız, hızlı ve hırslı sanayileşmenin getirdiği, birtakım çevresel problemleri artık çözmek 
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gerektiği noktasında bir araya gelmeleri ve dünyanın bir çevresel değerler bakımından global 
olduğu anlayışının dünyada hâkim olması sonucu, gelişmemiş ülkelerle de, gelişmekte olan ül
kelerle de işbirliği içerisinde çevresel problemlerin çözülmesi gerekliliğini ortaya koydu; çünkü 
veriler son derece ürkütücüydü. Günde 3 canlı türünün yok olduğu bir dünya söz konusu ol
muştu. Eğer bu trend devam edecek olursa, 10 yıl sonra saatte 3 canlı türünün yok olmaya 
başladığı gibi, bir noktaya gitmekteydi dünya. 

Yine saatte 3 bin dönüm arazi erozyon ye çeşitli etkenlerle yok olmakta ki, bu, dakikada 
50 dönümlük bir araziye tekabül ediyor. Yine son yüzyıl içerisinde, 30 bin bitki türü yeryüzün
den kalktı, tür olarak kayboldu. Eğer bu trend devam ederse, bir müddet sonra artık ekolojik 
dengenin yok olacağı ve dünyanın yaşanamaz bir duruma geleceği, bilim adamları tarafından 
ifade edilmeye başlanmıştı. Bu gerçeklerin yanında, gelişen, artan dünya nüfusu ve bu nüfu
sun getirdiği birtakım zorlamalar, birtakım menfi etkiler ve üretimden kaynaklanan, üretme 
ihtiyacından kaynaklanan birtakım olumsuzluklar da meselenin karşı tarafında halledilmesi 
gereken unsurlar olarak durmaktaydı, tşte bu çerçeve içinde 2000'li yıllara giderken, 21 inci 
Yüzyılı karşılarken, çevre, dünyanın gündemindeki ana problemlerden biri haline geldi. Gayrî 
safî millî hâsıla 19 uncu Yüzyılın sonlarından itibaren, 20 nci Yüzyılda teleffuz edilmeye başla
nan ve ulusların gelişmişlik düzeyini ifade eden bir birim olarak uzun süre kullanıldı; ama, 
geldiğimiz noktada, artık, gayrî safî millî hâsılanın tek başına gelişmişliği ifade edemeyeceği, 
birtakım başka parametrelerin de bunun yanında artık yer alması gerektiği anlayışı yavaş ya
vaş hâkim olmaya başladı. 

Sağlıklı bir eğitimin dünyanın gelişmesi için, insanoğlunun refahı, mutluluğu için gerekli 
olduğu anlayışı bu parametre içerisine dahil oldu. Yine sağlıklı bir uzun ömür yaşama ihtiyacı 
da vazgeçilemez temel meselelerden biri olarak girdi. Bunun yanma da yine çevreyle dost, iyi 
bir çevrede yaşama ihtiyacı da, artık, kalkınmışlığın temel göstergeleri arasında yer almaya baş
ladı. Yine insanoğlu, 2000'li yılların temel problemleri arasında demokratikleşmeyi, insan hak
larını, barış ve istikrarı ararken, çevreyi de arama ihtiyacını hissetmeye başladı. 

Bütün bunlar insanları, ulusları bir araya gelerek, çevresel konularda neler yapabilirizi, 
dünyanın geleceğini nasıl kurtarabilirizi aramaya yöneltti ve bunun son somut göstergesi de 
Rio Konferansıydı. Rio'de bir araya gelen dünya ulusları, ortak geleceklerini tartıştılar. Tartış
mada iki önemli nokta biraz önce saydığım kalkınma ihtiyacıyla, doğanın korunması ve sağ
lıklı çevrenin sağlanması ikileminin nasıl çözüleceği noktasındaydı. Uzun tartışmalar sonucu 
gelinen nokta, "sürdürülebilir kalkınma" dediğimiz bir anlayışın egemen olması neticesini verdi. 
Yani, bir başka deyişle, ekonomik kararlarla ekolojik kararların kesiştiği noktanın bulunması. 
Bir başka deyişle, bugün yeryüzünde yaşayan insanoğlunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıla
yacak şartların sağlanması; ama, hemen bununla birlikte, bu şartları sağlayacak tüketimin, 
bugün yeryüzünde yaşayan insanlardan sonra gelecek olanların ihtiyacına da tecavüz etmeme
si. öyle bir denge ki, hem bugünün ihtiyacını tam karşılayacaksınız hem de gelecek kuşakların 
hakkına tecavüz etmeyeceksiniz, tşte temel sorun, temel problem buradan kaynaklanmakta ve 
bu çerçevede, birtakım tedbirler devreye girmekte. 

Bu anlayış, bu bakış, yeni bir ahlâk anlayışını, yeni bir düşünce yapısını insanoğlunun 
gündemine getirmeye başladı. Son zamanlara kadar yeryüzündeki doğal kaynakları sınırsız kabul 
eden insanoğlu, bu düşünceden vazgeçmeye başladı; dünyanın alıcı ortamların, denizlerin, ka
raların, suların sonsuz emme kabiliyetinin olduğu noktasındaki düşünce yavaş yavaş yerini, 
bunların sınırlı olduğu noktasına doğru bıraktı ve işletme muhasebesi anlayışının yanına, çev
re muhasebesi diye bir anlayışın dünyada kalkınma ve sanayileşme içerisinde yer alması gerek
tiğini getirdi. Artık, dünyanın sonsuz olmadığı, doğal kaynakların serbest mal olmadığı, mut
laka sonu olduğu, bir bedelinin olduğu ve doğanın kendini yenileme kapasitesinin üzerine 
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çıkan bir Üretim anlayışının, doğanın sonu olacağı kavramı, yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. 
insanoğlu doğayı fethetmek yerine, onu anlamaya çalışmanın gerekliliğini öğrenmeye başladı. 
Doğanın üstünde, doğanın dışında ona hâkim değil, sadece onun bir parçası; onun üstünde 
ama, onun katili olmayacak bir anlayışın yer almasını getirdi. Doğayı sadece üretimin bir fak
törü gibi görme anlayışını terk etme noktasına doğru gelmeye başladı. 

Bu, yeni bir iktisat anlayışını gündeme getiriyor; alabildiğine üretim, alabildiğine tüketim 
alışkanlığının yerine, ihtiyacı kadar üretim ve ihtiyacı kadar tüketim gibi yeni bir iktisat anlayı
şını yeni bir ahlâk kavramı içerisinde insanoğlunun gündemine getirmekte. Yani, tüketim eko
nomisi yerine, verim ekonomisini gündeme getirmektedir. Yine, hızlı ve hırslı bir kalkınmanın 
yerini, dengeli ve sürekli bir kalkınmanın alması gerekliliğini gündeme getirmektedir. 

tşte, bu genel çerçeve, bu genel anlayış, Rio Konferansının Sonuç Belgesinde de, gündem 
21 içinde de, pek çok konuda yer almaya başladı. 

Bunlar hepsi güzel, hepsi ideal, hepsi gereken 2000'li yılların düşünce sistemi içerisinde 
yer alması gereken hususlar; ama, bunları pratiğe döndürme imkânı, pratikte mesafe alma im
kânı ne kadardır ve bu noktada uluslar nasıl bir işbirliğini, nasıl bir paylaşımı yapacaklar ko
nusu da önemli bir soru olarak gündemde. 

Bizim düşüncemiz de, burada değişen oranlarda bir sorumluluğun dünya ulusları arasın
da yerleştirilmesi gerektiği noktasındadır. Çünkü, kirletme oranı olarak, kirletme yüzdesi ola
rak çeşitli ülkelerin çeşitli farklılıkları söz konusudur. Bu yüzdeler istikametinde de bunu gi
derme noktasındaki sorumlulukları yine o oranlarda almak lâzım gelir. 

Aynı zamanda, yeni çevre anlayışı, çevre mantığı insan hakları kavramına da yeni bir bo
yut getirdi. Şimdiye kadar insan hakları, sadece yaşanılan kesit içindeki insanların karşılıklı 
ilişkilerini düzenleyen ve daha ziyade insanların, başka insanlar tarafından zarar görmelerine 
mani olacak bir konservatif anlayışla ortaya konulan bir mantıkla işler vaziyetteydi, ancak çevre 
anlayışı bugünkü yaşayan kesit içinde insanların kendisinden sonraki kesit içindeki insanların 
haklarının da bugünkü insanlar tarafından gözetilmesi gerektiği gibi bir anlayışı, bir başka 
boyutu insan hakları kavramının içerisine çevre mantığıyla getirdi. Dünyanın globalleşmesi, 
dünyada barışın, dünyada istikrarın, dünyada huzurun gelmesi ve paylaşmanın sağlanabilmesi 
için, çevrenin ilk ve en önemli tecrübe noktası olduğu, dünya uluslarının çevre alanında bir 
araya gelme imkânlarının ve isteklerinin diğer sahalardaki işbirliğini de paralelinde getireceği 
gibi bir anlayışı insanoğlunun gündemine getirdi. 

tşte, biz de çevrecilik olayına böyle bir mantıkla, böyle bir çerçeve içinde, böyle bir vizyon 
içerisinde bakıyoruz. Bu çerçeve içerisinde, önce kendi ülkemiz içinde bir ulusal çevre mutaba
katını sağlamanın yollarını arıyoruz. 

Burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, bütün siyasî parti temsilcisi 
arkadaşlarımız çevre konusunda ortak kaygılarını, ortak endişelerini dile getirmişler ve çevre
nin korunması noktasındaki ortak dileklerini ve bu konudaki temennilerini ve tedbirlerini or
taya koymuşlardır. Bir kere daha ortaya çıkmıştır ki, çevre bir kolektif olaydır; hep beraber 
sahip çıkılması gereken ve herkesin "benim de yapabileceğim bir şeyler var" demesi gereken 
önemli bir olaydır, önemli bir konudur. Bu çerçeve içerisinde önümüzdeki günlerde bir dizi 
ulusal çevre mutabakatını işveren temsilcileriyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle, işçi tem
silcileriyle -ki, bunun bir kısmını eğitim şeklinde yaptık- Üniversitelerle, sanayicilerimizle, Türk 
Standardlar Enstitüsüyle, basınla ve gönüllü kuruluşlarla yaparak Türkiye'nin öncelikle bu çev
resel konularda hep beraber hareket etme azmini, kararlılığını ve ifadesini pekiştirmek gibi bir 
düşüncemiz söz konusu. 
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Bu genel girişten sonra Bakanlığımızın çevreyle ilgili konulardaki bakışını ve politikasını 
sizlere anlatmak istiyorum. 

İki önemli strateji var: Bir tanesi, mevcut kirlilik kaynaklarının tespiti, kirliliklerinin ön
lenmesi ve kirlenen bölgelerin rehabilitasyonu, yani iyileştirilmesi. 

İkincisi, henüz kirlenmemiş; ama, kirlenme istidadı olan, kirlenme potansiyeli olan böl
gelerimizle ilgili koruma tedbirlerinin alınıp, geliştirilip güçlendirilmesi. 

Çevre iki önemli noktada birleşmektedir: Birincisi; kirlilik kaynaklarıyla ilgili. Su kirliliği 
önemli konulardan bir tanesi, tçme suyu kaynaklarının, kullanma suyunun, endüstri suyunun, 
sulama suyunun ve töpyekûn su kaynaklarının korunması, kirlilikten önlenmesi konusu. Tbbiî 
burada önceliği birinci derecede içme suyu arz etmektedir. Akabinde sanayi suyu ve daha son
ra sulama suyu gelmektedir. 

Türkiye'nin yıllık yağış ortalaması 640 milimetre civarındadır. İnsanların ihtiyaçları ise, 
geçtiğimiz yıllarda, 20 litre/gün iken bugün 200 litre/gün gibi olmuş, hatta gelişmiş ülkeler bu
nu 500 litre/gün gibi rakamlara doğru çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla, oldukça büyük miktar
larda içme suyuna ihtiyacımız vardır. 

Yine, sanayi tesislerimizden, herhangi bir şekilde arıtma yapılmadan, denizlere, akarsula-
ra ve nehirlere akıtılan, boşaltılan, deşarj edilen, devlet sektörümüzde fabrikaların atıkları, 
1991 yılı rakamlarıyla, 624 milyar metreküp, özel sektörün de 116 milyar metreküptür. Dolayı
sıyla, büyük ölçekte kirliliği, oldukça eski teknolojilerle üretimlerine devam etmek durumun
da olan devlet sektörüne ait fabrikalarımız oluşturmaktadır, özelleştirme kapsamı içerisinde 
mütalaa edilen bu fabrikaların, mutlaka özelleştirmeyle birlikte yeni teknolojilerle düzenlen
meleri ve çevresel bakımdan rehabilite edilmeleri de, özelleştirme programı içinde değerlendi
rilmesi gereken önemli bir husustur. Belki bu şekilde bunların sıkıntılarından kurtulma ve bu
güne uydurma imkânına sahip olacağız. 

Bakanlığımız tarafından su kaynaklarıyla ilgili su yönetim planları yaptırılmakta. "İstan
bul tçme Suyu Kaynaklarının Korunması ve Alternatif İçme Suyu Kaynakları" adı altında bir 
proje, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmakta, başlamış pozisyonda. İlk altı aylık 
çalışmanın sonuçlarını eylül ayında bir basın toplantısıyla basına ve kamuoyumuza aktardık. 
Bunun devamı şu anda yapılmakta ve üç senelik bir projedir. Bununla, yeni alternatif içme 
suyu kaynaklarımızın ve mevcut kaynaklarımızın nasıl rehabilite edileceğini, nasıl korunacağı
nı bir proje tahtında inceleyerek ilgililere sunmak istiyoruz. Göller Bölgesi Projemiz aynı şekil
de yapılmıştın Sakarya, Seyhan, Kızılırmak, Gediz Yeşilırmak havzalarıyla ilgili yönetim planı 
projeleri şu anda yapılmakta olan projeler arasında. 

Bugünlerde göndereceğimiz bir genelgeyle, bu kış sezonu içerisinde, turistik yörelerimiz
deki gerek şahıslara, gerekse kuruluşlara ait konut veya otel gibi turizm amaçlı turistik yerlerin 
arıtma tesislerini yapmalarını istiyoruz. Bütün valiliklere ve belediye başkanlıklarına göndere
ceğimiz bir genelgeyle, bunları takip etmelerini ve mutlaka yeni sezona, bu tesislerin, arıtma 
tesisleri bitmiş şekilde girmelerini ve bunu takip etmelerini istiyoruz. 

Hava kirliliği ise, şehirleşmenin yoğun olduğu, nüfusun kalabalıklaştığı, gecekondulaş
manın arttığı yörelerimizde bir problemdir. İstanbul ve Erzurum için bir problem; Bursa için 
bir problemdi; ama bugün, Bursa için problem olmaktan çıktı. Şu anda Bursa'da yapılan öl
çümlere göre kirlilik, son derece düşük rakamlarda seyretmekte ve Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 1993 yılı kışı için yaptığı çalışmalar ve araştırmalar neticesi Bursa en temiz ilk üç şehir 
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arasında yer almış. Şu anda da Bursa'da doğalgaz çalışmaları büyük bir süratle devam etmek
te. tthal kömür kullanılması ve düşük kükürtdioksit oranlı kömürlerin Bursa'da kullanılma
ması hususundaki çok sıkı denetimler sonucu kirlilik oranı büyük ölçekte azalmıştır. 

Hava kirliliğiyle ilgili pek çok etkenler var; sağlıksız yapılaşmanın ve şehirleşmenin getir
diği problemler var, izolasyon yapılmadan inşa edilen binalar var; çoğu yerde evleri ısıtmak 
yerine gökyüzünü ve sokakları ısıtıyoruz. Bu aşırı derecede kullanılan yakıt da hava kirliliği
nin yüksek boyutlara çıkmasına sebep oluyor. 

İstanbul Şişli ile Bakırköy'de ve Erzurum'da temiz hava planları Bakanlığımız tarafından 
ihale edildi ve bunlar yaptırılmaktadır. 

Jeotermal enerji, önemli bir temiz enerji kaynağı olarak ve illerimizde, yerleşim bölgeleri
mizde merkezî ısınmayı temin edecek çok güzel bir potansiyel. Türkiye, dünyadaki jeotermal 
kaynaklar bakımından 8 inci sıradadır. Bunun çok güzel örneğini Simav vermiştir. Şu anda 
Simav'da bütün evler merkezî ısıtmayla, jeotermal enerjiyle ısıtılmakta, sıcak su ihtiyaçları kar
şılanmakta ve bu jeotermal enerji çıktığı noktaya tekrar reenjekte edilerek dışarıya tek damla 
su dahi akmamaktadır ve herhangi bir baca, herhangi bir yakıt, herhangi bir duman ve har-
hangi bir zehirli atık söz konusu değildir. 

Kırşehir Projemiz devam ediyor, onun ikinci kısmı için Proje Değerlendirme Komisyonu
muz karar almıştır, o proje de devam edecektir. Müteahhidin hakedişini beklemekteyiz. Hake-
diş çerçevesinde ikinci, üçüncü kısımları da devreye girecektir. 

Nevşehir'de bir projemiz vardır. Bu proje de Proje Değerlendirme Komisyonumuz tara
fından kabul edilmiştir. Afyon'daki çalışmalar devam ediyor, daha geniş boyuttadır, izmir'de 
35 bin konutluk bir proje söz konusudur. Seferihisar'da çok büyük jeotermal kaynaklar var. 
Bu kaynaklarla Seferihisar-Narlıbahçe-Hatay'a kadar uzanan bir bölümde 35 bin konutun mer
kezî ısıtması, yine bu bölgedeki seraların ısıtılması, yazın da 5 bin konutun klimatizasyonu 
için bu enerji kaynağından istifade edilecektir, özel idare bir şirket kurmuştur ve şu anda fiyat 
alma aşamasındadır, hemen ihalesine geçecektir. 

Egzoz ölçümü konusu var. Egzoz ölçümleri konusunda Bakanlığımız, egzoz ölçüm cihaz
larını çeşitli çevre koruma vakıfları kanalıyla almakta ve büyük şehirlerimiz başta olmak üze
re, trafik muayeneleri sırasında araçların egzoz ölçümleri yapılarak, yönetmeliklerde belirtilen 
kriterlerin üzerindeki egzoz emisyonlarında vize almamakta ve ayarlarını yaptıktan sonra pul 
verilmekte, böylece egzoz emisyonunun belirtilen değerlerin altında olduğunu ispatlamış bu
lunmaktadır. Bunu İzmir'e, istanbul'a taşıdık, bunu Anadolu'nun diğer kentlerine de süratle 
taşıyarak, en azından, şu andaki mevcut araçların egzoz emisyonlarının kabul edilebilir değer
lerin altında olmasını temin edeceğiz. 

Egzoz kirliliği ile ilgili bir gelişmeyi bugün burada sizlere müjdelemek istiyorum. Türkiye 
Otomotiv Sanayicileri Derneği ile dün Bursa'da yaptığımız toplantıda bir protokol imzaladık. 
Bu protokol, Avrupa Topluluğu ile uyum süreci içerisinde gerçekleştirilen bir protokoldür. Böylece 
1995 yılından başlamak suretiyle ve 2000 yılından tamamlanmak üzere Türkiye'de üretilen bü
tün yerli otomobillerin katalitik konvertörlü ve kurşunsuz benzinle çalışacak şekilde üretilme
leri sağlanmış olacaktır. 1995 yılında 1 800 ve daha yukarı silindir hacmindeki motorlardan 
başlanacak, 2000 yılına kadar da 1 300 ve daha aşağı motor hacmindeki otomobiller üretile
cek ve -ithalat programı da bununla paralel olmak üzere- uygulamayla 1995 yılından itibaren 
geçilecektir. 

Bu, Avrupa'da son on yıllık bir süreçte gerçekleştirilmiş bir uyum sürecidir. Biz bunu, sı
klaştırarak, 2000 yılında bütün araçlara uygulanacak şekilde planlamış bulunuyoruz. 
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Kurşunsuz benzinin kullanılması, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun, kurşunsuz benzinde, 
süper benzine göre 5 puan daha aşağı olması dolayısıyla, şu anda bir avantaj olarak gündem
dedir. Ancak, dağıtım şirketlerinin birtakım problemleri ve zorlukları nedeniyle bütün ülke sat
hına henüz yaygınlaştıramadık. Dağıtım merkezlerine yakın bölgelerde bu aradaki makas kur
şunsuz benzin lehinedir. Ancak, buralardan uzaklaştıkça, depolama, yeni tank ve ulaşım prob
lemleri gibi birtakım problemler yüzünden, istediğimiz avantajı oralarda sağlayamadık. Bu ko
nudaki çalışmalarımız da devam ediyor. 

Ayrıca, otomotiv sektörüyle yaptığımız uyum programına paralel olarak, kurşunsuz ben
zin üretimini yıllar itibariyle artırmak suretiyle tedrici olarak, tamamen kurşunsuz benzine geçme 
programı da devam etmektedir. 

Ayrıca, şunu da ifade etmek istiyorum: 1993 yılından itibaren Türkiye'de üretilen bütün 
araçlar kurşunsuz benzin kullanacak şekilde üretilmektedirler, yani EURO -93 normundan önceki 
15-04 kademesi- ki, TS 4236 standardı -şu anda imal edilen araçlarda uygulanmakta. Böylece, 
şu anda üretilen tüm araçlar kurşunsuz benzin kullanacak durumdadır. 

Taşıt Alım Vergisi ve Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde birtakım avantajlar getirmek sure
tiyle katalitik konvertörlü araçları teşvik etmekteyiz. 

Yine, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde yapılan yeni düzenlemeyle, vergiler yüzde 50 ora
nında daha düşük olmaktadır. Taşıt alım vergilerinde de sıfır ilâ yüzde 300 arasında değiştirme 
yetkisi Bakanlar Kuruluna ait olduğu için, Bakanlar Kurulumuz bu inisiyatifi katalitik konver
törlü araçlar lehine kullanma temayülündedir. 

Yine, otomobillerimizin egzoz emisyonlarını ve diğer çıkış parametrelerini kontrol etmek, 
ithal edilen araçları ve ihraç edilecek araçları denetlemek ve kontrollerini yapmak üzere Bur-
sa'da 1994 yılı içinde bir otomotiv çevre laboratuvarı kurulacaktır. Bu konuda Türk Standard-
ları Enstitüsü, istanbul Teknik Üniversitesi, Otomotiv Sanayicileri Derneği ve Çevre Bakanlığı 
arasında bir porotokol mevcuttur. 

BAŞKAN — 2 dakikanız daha var Sayın Bakan. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — Konumuz çok, müsaade ederseniz, bi

raz uzatalım. 
BAŞKAN — Efendim, siz 2 dakikayı bir kullanın, biraz ondan sonrasını düşünürüz. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — Peki efendim. 
Gürültü kirliliğiyle ilgili, özellikle büyük şehirlerimizde ve yazlık bölgelerimizde büyük 

şikâyetler olmaktadır. Bununla ilgili olarak da denetimler, ilgili müdürlüklerimiz kanalıyla ve 
valilikler kanalıyla sürdürülmektedir. İstanbul'a 36 adet -her ilçeye birer tane olmak üzere- gü
rültü ölçüm cihazının alımı şu anda tamamlanmıştır, bunlar gönderilmiştir. Ayrıca, Ankara 
Çevre Koruma Vakfı kanalıyla 30 ile tam set gürültü ölçüm cihazları gönderilmiş olup, 79 ilçe
ye de gürültü dozimetreleri gönderilerek, buralarda ölçüm yapılması temin edilmeye çalışıl
maktadır. 

Bakanlığımızın 1993 yılı içinde ortaya koyduğu önemli bir etkinlik de çevresel etki değer
lendirmesi çalışmalarıdır. Kısaca ÇED Yönetmeliği adı altında, 7 Şubat 1993 tarihinde çıkarı
lan yönetmeliklerle, çevreye etkileri, çevresel zararları muhtemel sanayi tesislerinin kurulma 
aşamasında, proje aşamasında, muhtemel çevresel etkilerini minimize edecek, bunların çıkış 
parametrelerini kabul edilebilir ölçüler içerisinde tutacak bir raporu, bir etki değerlendirmesi 
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çalışmasını yapmaları suretiyle, bunun uygunluğunun tevsiki suretiyle ancak izin verilebilmesi 
şartı getirilmiştir. Bu, "sürdürülebilir kalkınma" dediğimiz temel felsefenin belki de en etkin 
uygulama metotlarından bir tanesidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — Henüz başlangıç aşamasında olan bu 

konudaki çalışmalarımız önümüzdeki günlerde çok daha gelişerek devam edecektir. Çevresel 
etki değerlendirme raporlarını hazırlayacak kuruluşların ehliyetleri, yeterlilikleri ve bunlarla 
ilgili yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Almanya'dakine benzer, bu tip faaliyetleri yü
rüten yarı resmî kuruluşların kurulması da, bu konudaki birtakım spekülasyonların önlenmesi 
açısından son derece faydalı olacaktır. 

Yine, Ankara'da inşaatı devam etmekte olan bir çevre referans Iaboratuvarımız var. Bura
ya, mobil araçlar da dahil olmak üzere Avrupa Topluluğu tarafından karşılanarak, 2,3 milyon 
ECU'lük teçhizat alımı yapılmıştır. 

Yine, katı ambalaj atıklarıyla ilgili kota depozito uygulamamız gayet başarılı bir şekilde 
devam etmektedir ki, bunlar pet şişeler, tenekeler ve cam atıklardır. Bunlar, oldukça iyi bir 
performansla toplanmaktadır ve ilgili kuruluşlar da, bunları geri kazanım tesislerini devreye 
sokma aşamasına girmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, güncel bir konu olan, Hükümet Programımızda da yer alan ve Üm
raniye faciasıyla gerçekten çok büyük üzüntü duyduğumuz bir önemli konu; çöp konumuz. 
Hükümetimiz işbaşına geldiği günden beri, çöple ilgili, çöpün ekonomik bertarafıyla ilgili, çağdaş 
çözümleriyle ilgili bir dizi çalışmayı devam ettirmektedir. Ancak, hemen şunu ifade etmek isti
yorum ki, mevcut statü içerisinde, mevcut düzen ve yapı içerisinde çöplerin yasal sahibi beledi
yelerdir ve bunların bertarafı, bunların taşınması, izlenmesi, çeşitli usullerle yok edilmesi göre
vi belediyelerimize aittir. Çevre Bakanlığı olarak, belediyelerimize bu konularda yardımcı ol
mak, bunların problemlerini -arzuları olduğu takdirde- çözmek, bizim için çok önemli bir hu
sustur. Bunları, yap-işlet-devret tarzında veya yap-işlet-işletmeye devam et tarzında birtakım 
metotlarla çözmek istediğimizi çeşitli defalar ifade ettim. Şu anda bunun birtakım somut neti
celerini almaya başladık. Kocaeli Belediyesinin, bir entegre çöp tesisi projesi tamamlanmıştır. 
Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığındaki işlemleri tamamlanmak üzeredir ve önümüzdeki günler
de temelini atacağız. 

Yine, Kayseri Belediyesi, yap-işlet-devret modeliyle ihale açmıştır; teklifleri aralık ayı so
nuna kadar alacaklardır, ocak ayı başına kadar bunun değerlendirmesini yapacaklar ve ihale 
yapılacak, daha sonra da inşaat başlayacaktır. 

Yine, Adana'da, Adana Belediyesi çevredeki sekiz belediyeyle birlikte bir şirket kurulmuştur, 
iki tane yabancının da katılımıyla yine yap-işlet-devret modeliyle bir çöp tesisinin kurulması 
ve burada elektrik enerjisi üretilmesi ve bu enerjinin Türkiye Elektrik Kurumuna satılmasıyla 
gerçekleşecek bir proje, yine Türkiye Elektrik Kurumuyla anlaşmaları tamamlanarak, Çevre 
Bakanlığımıza intikal etmiştir, önümüzdeki günlerde bu proje de yürürlüğe girecektir. 

Yine, Hatay, Denizli, Aydın ve Manisa belediyeleri, yabancı kredi bulmak suretiyle, çöp 
bertaraf tesisleri, çöp yakma tesisleri kurma istediklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda da Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, çöplerin iki yıl sonra özel şirketler tarafından işletilmesi kay
dıyla olumlu görüş vermiştir. Yarın, bu belediyelerin başkanlarıyla görüşerek, bunu da sonuç
landıracağız. 
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Bir başka güzel görüşmeyi de bugün yaptık, bunu da sizlere ifade etmek istiyorum: İstan
bul'daki mevcut çöp deponi alanları ve Ankara'daki Mamak çöplüğü, İstanbul'daki Kemer
burgaz, Ümraniye, Yakacık, Halkalı ve Aydınlı -ki, Aydınlı çöplüğü dolmuştur ve bugünlerde 
artık kapanma aşamasına gelmiştir- çöplüklerimizin rehabilitasyon^, bunların metan gazla
rından elektrik enerjisi üretilmesi ve bu santrallarda kojenaratör usulüyle hem elektrik enerji
si, hem de soğutma suyu kanalıyla buhar enerjisi elde edilmesi suretiyle buharın merkezî ısıt
mada veya sanayide teshin amacıyla kullanılması ve elektriğin de yine enterkonnekte sisteme 
devri gibi bir teklif bugün Bakanlığımıza yapılmıştır. Sabahleyin arkadaşlarımız Ankara Bele
diyesiyle de görüşmüşler ve bir fizibilite çalışmasını yapmak üzere, Ankara Belediyesi kendile
rine izin vermiştir. Üç ay içerisinde bu fizibilite çalışmasını tamamlayarak tekliflerini vereceklerdir. 

İstanbul için de, ilgili belediye ile görüşme imkânı olmamıştır, bugün kendilerini de davet 
ettik, maalesef gelmediler, bu kuruluş, ayrıca İstanbul'a da giderek oradaki mevcut çöplükler
de de, Üç aylık bir fizibilite çalışması sonucunda, teklifini sunacaktır. Böylece, mevcut çöplük
lerin hem rehabilitasyonu, hem buralardaki metan gazlarından elektrik enerjisi üretilmesi, hem 
de sızıntı sularının toplanması, deşarjı, arıtılması temin edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bu güzel konuşmanızı kesmek istemiyorum; ama, çevre, da
ğıldıkça genişliyor, çevreyi ufak ufak toplayalım, Genel Kurulun da müsamahası 5 dakika idi, 
o 5 dakikayı da zaten size verdim. 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, Çev
re Bakanlığının bütçesi ufak; ama, konuşması biraz büyük olsun. 

BAŞKAN — Bu saatten sonra müsaade edemeyeceğim; lütfen toparlayınız, efendim. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — O zaman satırbaşlarıyla vereyim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, uluslararası ça

lışmalarımız çerçevesinde bu sene Akdenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin, Barse
lona Hükümetlerarası Sözleşmesinin Sekizinci Olağan Toplantısını Türkiye'de yaptık. Bu top
lantıya Türkiye ev sahipliği yaptı ve iki yıl süreyle bu eylem planının büro başkanlığına Türkiye 
seçildi. Buradaki çok önemli bir gelişme de, üç yeni üyenin, bizim teklifimiz ve inisiyatifimizle 
bu anlaşmaya katılmasıydı. Bunlar; Bosna-Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'dır. Böylece, ilk 
defa, Bosna-Hersek'in bir uluslararası platformda temsil edilme imkânı doğmuştur. 

Yine, Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi, Yüce Meclisimizin kabulüyle yü
rürlüğe girmiş ve bunun hem koordinasyon bürosu hem de proje bürosu İstanbul'da kurula
caktır. Bu bürolardan birisi kurulmuş, diğeri de, bu yürürlüğe girme aşamasından sonra, önü
müzdeki günlerde kurulacaktır. 

Yine İngiltere, İtalya ve Avrupa Topluluğuyla ikili anlaşmalar yapmak üzere çalışmaları
mız devam etmektedir. Amerika, Almanya, Azerbaycan ve Macaristan ile ikili anlaşmalarımız 
yapılmıştır. 

Sulak alanlarla ilgili 1994 yılında uluslararası bir toplantıyı yine Türkiye'de yapacağız. 
'Türk Cumhuriyetleri ve Çevre" adı altında bir toplantı da yine 1994 yılı programımızda 

mevcuttur. 
Eğitim çalışmalarımıza gelince; Türk-lş, Hak-tş ve Millî Eğitim Bakanlığıyla bir dizi pro

tokolümüz söz konusudur. Bu protokol çerçevesinde, ilkokullarda uygulamalı çevre dersinin 
ayda 1 saatten haftada 2 saate çıkarılması çalışmaları devam etmektedir. 

Yine, "Yeşil Okullar" kampanyasıyla "Okullarımızdaki Çocuklarımızın Çevresel Duyar
lılığının artırılması" adı altında bir ödüllü yarışma projemiz vardır. 
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Yine, yaz tatili içinde "Çevre Gençlik Kampı" adı altında, öğrencilerimizi karşılıklı mü
badele yoluyla hem tanıştırmak hem çevresel faaliyetlerde bunları motive etmek gibi bir dü
şüncemiz var, bunu da uygulamak istiyoruz. 

Yine, çıraklık eğitim merkezlerinde çevre dersi okutmak suretiyle, bu kesimimizi de çevre
sel konularda bilinçlendirmek istiyoruz. 

Formatör eğitim çalışmalarımızın birinci kademesi yapılmıştır, ikinci kademesi ise önü
müzdeki günlerde yapılacaktır. 

Yine, televizyon filmleri, bill-boardlar, gazete ilanları ve çevre tiyatrosu çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Orman Bakanlığıyla yaptığımız protokol çerçevesinde, şehirlerimizin giderek artan prob
lemlerini bir nebze de çözmek rekreasyon alanı ortaya çıkarmak ve şehirlerimizin etrafına bi
rer akciğer olma hüviyetini kazandırmak üzere "Çevre Ormanı Projesi" vardır. Bu sene pilot 
olarak 1 000'er hektar olmak üzere 4 ilimizde başladık -bu illerimiz; İstanbul, Ankara, tzmir 
ve Manisa'dır- çalışmaları önümüzdeki yıllarda diğer illerimize de kaydırarak artırmak istiyoruz. 

Yine, "Gölbaşı özel Çevre Koruma Bölgesi" içinde de bir orman çalışmamız devam et
mektedir. Yine bu bölgede, Ankara Üniversitesiyle bir botanik bahçesi yapılması için bir poro-
tokol yaptık. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, sürenizi 12 dakika geçtiniz, "yine'Mer bitmiyor efendim; ben 
konuşmanızı takdir ediyorum... Konuşma metninizi de dağıttınız, arkadaşlarımız buradan da 
okuyacaklardır. Beni daha fazla içtüzük hükümlerini zorlamaya mecbur etmeyin efendim. Lüt
fen, istirham ediyorum, toparlayın. 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir 
iki cümleyle toparlayayım. 

Çevre kanun taslağımızı tartışmaya açtık. Bu kanunla yeni bir mantıkla çevre olayına yak
laştırmak istiyoruz, önümüzdeki günlerde bunu Bakanlar Kurulunun gündemine ve oradan 
da Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceğiz. Buradaki en önemli mesajlardan bir tanesi, Çevre 
Bakanlığının yetkileri Çevre Bakanlığınadır. Şu anda Çevre Bakanlığı, sadece görev bakanlığı 
olarak kurulmuştur, yetkiler başka bakanlıkların bünyesindedir. Eğer yetkileri de, sorumluluk 
ve görevle birlikte Çevre Bakanlığına verilirse -ki böyle olması etkin bir uygulama açısından 
son derece önemlidir- ve yeni birtakım çevre mantığının -kıyı alanları yönetimi mantığı gibi, 
havza yönetimi mantığı gibi- idarî hayatımız içerisine girmesi, çevresel problemlerin çözümü 
açısından önemlidir. 

Bir diğer nokta, Fonun kaynaklarını hibe şeklinde kullanmak yerine, birtakım projelere 
kredi tarzında vermek suretiyle ve giderek, bunu bir çevre bankasına dönüştürmek suretiyle 
kullanma düşüncemiz vardır. Bu fon, şimdiye kadar bir serap gibi, çöle verilen bir su gibi yok 
olup gitmiştir; ama, bunu bir kredi tarzında kullanabilirsek, öyle sanıyorum ki önümüzdeki 
yıllarda bir birikimin neticesi daha ciddî projelere kaynak aktarma imkânına sahip oluruz. 

Değerli milletvekilleri, zamanın elverdiği ölçüde Çevre Bakanlığının çalışmak istediği hu
suslarda size bahsetmek durumunda oldum. Sizin de gördüğünüz gibi, hangi konuya el atsa
nız, altında çevre boyutunu, çevre gözlüğünü ve çevre parametresini bulmamak mümkün değildir. 

Yine, bir diğer güzel çalışmamız, özel çevre koruma kurumu bölgelerinde yapılan çalış
malarımız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, özür dilerim, lütfen bağlayınız. 
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ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, beni dinlediğiniz 
için teşekkür ediyorum ve bütçemizin hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına konuşmak üzere, lehinde, Sayın Tuncay Şekercioğlu söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
TUNCAY ŞEKERCİOĞLU (Elazığ) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çevre Ba

kanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Dünya nüfusunun süratle artması, bilim ve teknolojik gelişmeler, tüm toplumların ortak 

ihtiyaçları için yaygın olarak kullanılır duruma gelmiştir. Sosyal imkânların gelişmesine bağlı 
olarak, yerleşim merkezleri gittikçe büyümüş; büyük kentler, hızlı bir şekilde nüfus çekmeye 
başlamış; gelişen insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim artışları, endüstriyel gelişme
yi zorunlu hale getirmiş; artan nüfusun gıda ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla, birim 
tarım alanından daha fazla ürün alma çabaları yaygınlaştırılmış; ulaşım imkânlarının gelişti
rilmesi için daha geniş yollar ve havaalanları yapılmış; doğal kaynakların kullanım hızı artırıl
mıştır. 

tnsan ihtiyaçları, hem artan nüfusu ve hem de yaşam standartlarının yükselmesine bağlı 
olarak artış gösterirken, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla kaynak kullanımı artmakta, en
düstriyel üretim birimleri yaygınlaşmakta, tarım alanları asıl amaçlarının dışında kullanılmakta, 
hızlı kentleşme nedeniyle yerleşim yerlerindeki altyapı yetersiz kalmakta, su temini güçleşmek
te, enerji kaynaklarının yetersizliği nedeniyle, düşük kaliteli yakıtların kullanımı zorunlu hale 
gelmektedir." 

Doğal kaynaklar, optimum kullanım hedeflerinin dışında kullanılır duruma gelmektedir. 
Sonuçta, toplumların yaşam standartlarını yükseltmek ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ama
cıyla sürdürülen faaliyetler, aynı toplumların olumsuz yönde etkilendikleri nedenler haline gel
mektedir. Bu istenmeyen durumların ortaya çıkmaması için, sadece ihtiyaç-kaynak ilişkisinin 
değil, çok önemli olan çevre faktörünün de dikkate alınması zorunludur. Aksi halde bugün, 
dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de önemli boyutlara ulaşmış bulunan hava, 
su ve toprak kirliliği, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, erozyon, ormansızlaşma, doğal 
türlerin azalması ve yok olması, gürültü gibi çevre sorunlarının meydana gelmesi kaçınılmazdır. 

Bu sorunlarla bütünleşen toplumların, sağlıklı ve mutlu yaşaması ise mümkün değildir. 
Ülkemizde, sanayileşmenin önderi olan devletin, bizzat kendi kurduğu tesislerde yeterli 

tedbirleri almadığı üzücü bir gerçektir. Ancak, son senelerde sevindirici olan, bütün siyasî gö
rüşlerde çevre faktörünün geniş bir taraftar bulmasıdır. 

1982 Anayasamızda da çevreyle ilgili bağlayıcı bir tavsiye niteliğinde ilkeler yer almıştır. 
Çevrenin korunması ile iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakla-

_ rın en uygun ve verimli bir şekilde kullanılması, korunması; ülkenin doğal bitki ve hayvan var
lığı ile, doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi 
için Bakanlık çalışmalarının dışında, Türkiye'nin bütün kurum, kuruluş ve halkın koordineli 
çalışması gereği büyük önem arz etmektedir. 
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Bunun sağlanabilmesi için, bakanlığın, nitelikli eleman, yeterli teşkilatlanma, araştırma 
ve geliştirme çalışmaları, yurt sathında izleme ve denetim görevleri olmalıdır ve bakanlık, bir 
icraat görevine ek olarak, koordinasyon görevini de üstlenmek durumundadır. Çünkü, çevre 
korumada bakanlık örgütü dışında yerel yönetimlere, özel ve kamu sektörü kuruluşlarına ve 
halka da büyük görevler düşmektedir. 

İmar planlarının isabetli hazırlanmaması -ki, şu anda Türkiye'nin çevre konusunda karşı 
karşıya bulunduğu en önemli sıkıntılardan birinin sağlıksız kentleşme olduğu bir gerçektir- sağ
lıksız kentleşme, insanlarımıza yaşam standartlarının dışında çevre sorunları yüklemektedir. 
istanbul şehrimizin, sağlıksız kentleşmeye, dünya çapında örnek teşkil edeceği de acı bir gerçektir. 

Kamu yönetimleri, özel yönetimler, mahallî idareler, halkın katılımı ve uluslararası diya
log ve koordineli çalışma, çevre koruması ve iyileştirmesi açısından büyük önem arz eder. Bu 
noktada, sadece ülke içerisinde koordineli çalışmanın dışında, ülkelerarası koordinasyonun ge
rekliliği de, çevre bakımından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, bugün Türkiye'nin karşı kar
şıya bulunduğu çevre kirliliği sadece Türkiye'den kaynaklanmamaktadır; bir Tuna Nehrinin 
taşımış olduğu atıkların Karadenizi ve Marmara Denizini canlıların yaşayamayacağı ortam ha
line getirdiğini, maalesef, görmekteyiz. Keza, yine, Akdenizin büyük bölümünde canlıların ya
şayamayacağı ortamların oluşmasının tek faktörü Türkiye değildir. 

Kalkınmış ülkeler sanayileşmelerini tamamlarken çevre faktörüne hiç önem vermedikleri 
halde şimdi çevrenin iyileştirilmesi noktasında az gelişmiş ülkelere de aynı sorumluluğu yükle
meye çalışmaktadırlar. Uluslararası platformda, sanayileşirken dünyanın kaymağını yemiş bu 
ülkelerin çevre faktörlerinin iyileştirilmesine fon ve destek vermelerinin sağlanmasının dile ge
tirilmesinde yarar görmekteyiz. 

Ben bu arada, kendi bölgemle ilgili birtakım konuları da arz etmek istiyorum: Keban Ba
rajı, Karakaya Barajı ve Atatürk Barajı Türkiyemizin su potansiyeli yönünden ve güçlü ve en 
büyük barajlarıdır. Türkiye'de yaşanan çevre faktörleri şunu göstermektedir ki, bu sular enerji 
üretimi ve sulama suyunun dışında, ileride içme suyu olarak kullanılabilecek su rezervlerimiz-
dir. Bu barajların kirlenmesinin önüne geçilmesi için şimdiden Bakanlığımızın projeler hazır
lamasının yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Yine, Elazığ ilimizin, hava kirliliğinde, Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında olduğu
nu ve bu konuda Bakanlık birimlerinden birinin ilimizde kurulmasının, üniversitenin de orada 
olması bakımında, altyapı ve ölçüm teknikleri, ilmî çalışmalar yönünden Bakanlığa yardımcı 
olmaları bakımından yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Elazığ ilinde kurulmakta olan organize sanayi bölgesi atıklarının ve kurulan tesislerin her 
birinin, kendi atıklarını belli bir standarda kadar arıttıktan sonra, organize sanayi bölgesi için 
özel olarak tesis edilecek tasfiye tesisine bağlanmasını sağlamalarını, bu noktada proje ve ilke
leri Bakanlığın belirlenmesini de, bölgemin problemleri arasında arz etmek isterim. 

BAŞKAN — tki dakikanız var efendim. 
TUNCAY ŞEKERCtOĞLU (Devamla) — Efendim, ben bu genel değerlendirmeden son

ra, 1994 malî yılı Çevre Bakanlığı bütçesinin, Bakanlık camiamıza, devletimize, milletimize ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Şekercioğlu. 
Aleyhinde, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerime başla

madan önce hepinize saygılarımı sunuyorum. 
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Bu konuda bazı görüşlerimi arz etme fırsatı bulmak için İçtüzük gereği aleyhte söz aldım. 
Yoksa biz, Çevre Bakanlığına ve çevreye karşı değiliz, çevrenin korunmasından yanayız. Hatta 
bu ödeneğin yeterli olmadığı görüşündeyiz. Çevreyi sahiplenmek için, bazı konuları da burada 
dile getirme fırsatını bulmuş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, insan sağlığının temel koşulunun çevre sağlığı olduğunu hepimiz 
biliyoruz. 5 Haziran 1992 tarihinde Rio'da Çevre Konferansı yapıldı. 178 ülkeden çeşitli diplo
mat ve devlet adamları bu konferansa katıldılar; ancak, yine, kaynak ayrılmadığı için, bu top
lantıda -bana göre- amacına ulaşamamıştır. Aynı yıl 100'ü Nobel ödülü sahibi 1 500 bilim ada
mı, biyosferde onarılmaz tahribatlar olacağını belirterek, asrımızın tehlikesini açıkça işaret et
mişlerdir. 

1930 yılında Belçika'da bir günde 60 kişinin öldüğünü, yine 1952-1953 yılları arasında Lond
ra'da bir gecede bin kişinin öldüğü hâlâ hatırlarımızdadır. Şu anda burada değerli bakanımı
zın olsun, birçok değerli konuşmacı arkadaşlarımızın olsun, çevre konusunda gösterdikleri ve 
belirttikleri tehlikeye ve hassasiyetlerini; 1854 yılında hepimizin ilkel, vahşi dediğimiz Ameri
ka'nın film sanayiinin en çok konusu olan Kızılderili Reis Siyatril bu dünyanın ayıbını görmüş 
ve bu tehlikeyi işaret etmişti. "Bir Vahşinin Mektubu" olarak elime geçen şu yazı, Sayın Baka
nımıza ve ilgililere tarafımdan dağıtıldı, isteyen arkadaşlarıma da sunabilirim. O zamanki vah
şi denilen Kızılderili Reisin topraklarını isteyen Amerika Birleşik devletleri cumhurbaşkanına 
verdiği cevap çok manidar ve çok anlamlı idi ve bugün konuştuklarımızın hepsinin üzerinde, 
daha açıkça bu tehlikeyi görmüş ve işaret etmiştir. 

Kızılderili Reis 1854 yılında Özetle şöyle diyor: "Beyaz adamlar, sizler, anası olan toprağa 
ve kardeşi olan gökyüzüne alınıp, satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir gözle bakarsınız. Bu 
sizin ihtirasınız toprakları çölleştirecek, her şeyi yiyip bitirecektir. Siz kurduğunuz kentlerde, 
bir çiçeğin taç yapraklarının açarken çıkardığı sesleri, bir kelebeğin uçarken çıkardığı kanat 
seslerini duyamazsınız. Biz Kızılderililer bir su birikintisinin yüzünü yalayan rüzgârın sesini, 
kokusunu severiz. Çam ormanlarının kokusunu taşıyan ve yağmurla yıkanıp gelmiş meltemle
ri severiz." 

Değerli arkadaşlarım, bu bizim yüzümüze çarpan bir ayıptır. Kızılderili Reis bunları yü
zümüze çarpıyor ve yazısında, "Çocuklarınıza havanın kutsal olduğunu, havanın temizliğine 
önem vermek gerektiğini öğretmelisiniz; çünkü, o havayı bütün canlılarla birlikte, hep beraber 
teneffüs ediyoruz" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda bir Kızılderili reistir diyerek dudak bükenler olabilir; ama, 
bunun manasını derinliğine anlamak önemlidir. Bu Kızılderili Reis, o günkü cumhurbaşkanı
na şöyle cevap yazar; "Beyaz adam bu topraklar üzerinde yaşayan tüm canlılara saygı gösteril
mesi gerekir. Yaylalardan geçerken öldürdüğünüz binlerce buffalonun cesedini gördüm. Siz trenle 
geçerken, dumanlar püskürterek giden bir demir atın, vurup öldürdüğünüz bir buffalodan da
ha değerli olduğunu düşünmenize ve bu şekilde değer vermenize benim aklım bir türlü ermi
yor. Biz bu hayvanları ancak yaşayabilmek için, ihtiyacımız kadarını öldürüyoruz" der. Her 
şeyden daha manidarı şudur: "Tanrılarımız müşterektir. Tanrı da toprağa değer verir. Toprağa 
saygısızlık, Tanrının kendisine saygısızlıktır" diyerek, uzun olan son paragrafı şöyle özetler: 
"Bir gün bakacaksınız gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş; yaban atları evcil-
leştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş, tşte o gün, insanoğlu için, yaşamın so
nu ve varlığını sürdürebilme savaşının başlangıcı gelmiş çatmış olacak." 
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Değerli arkadaşlar, bu konu çok anlamlı ve işaret ettiği tehlikenin boyutlarını bizim çok 
önceden görmemiz gerekirdi. Bunu belirttikten sonra, izninizle ülkemize yönelmek istiyorum. 

Sayın Bakanım birçok şey söyledi; ama, ülkemizde yoğun yerleşim bölgelerinde ve bilhas
sa şehirlerde hava ve su kirliliği artmaktadır; bu gözardı edilmemelidir. Ülke çapında ise bir 
erozyon dikkat çekicidir; bunun üzerinde bilhassa durulmalıdır. 

Kaçak yapılaşma, bir imar kargaşası var; Hükümet bununla hemen baş etmeli; en büyük 
çevre kirliliğini bu yapıyor, bunun üzerinde durmalısınız. Ayrıca, devletin yaptığı tesislerin ço
ğu kaçaktır, örneğin, bir Gökova Termik Santralı ve etrafındaki yüzlerce lojman da kaçaktır. 
Kaçak imarlaşmaya mani olmamız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, toprak tahlili yapılmaksızın, bilinçsiz bir ilaçlama ve gübrelemeyle 
doğayı zehirliyoruz; bu konuda önlem almamız lâzım. Toprak tahlili yapılmadan, herkes, ez
bere gübre atıyor, tlaç atıyor. Bunun için gereken tedbirlerin alınması gerekir. Göller ve nehir
ler de dolayısıyla kirlenmektedir. Oysa, en ekonomik olanı ve çevreyi kirletmeyecek olanı biyo
lojik mücadeledir, örneğin -yaptığım tetkiklere göre- süneye karşı en iyi mücadele eden, or
manlarda barınan uğurböceğidir. Uğurböceği yetiştirerek süneyi yok edebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, Kıyı Kanunu var; yasalarımız mevcut. Çöp dökene ve kıyıyı boza
na, 5 milyon liradan başlıyor, 60 milyon liraya kadar cezası var. Bunların uygulanması konu
sunda, Hükümetimizin, ilgili valiliklerle ve mahallî yetkililerle görüşmesi gerekir. 

Balıkçılık elden gitmektedir. Karadeniz bitti, Marmara bitti. Trolle avlanma var; bunu ön
lemek için ne yapılıyor? Troller, en son olarak Saroz'a geldi. Ben, ısrarlı tutumumla, sahil gü
venlik komutanlığından bir botu Enez'e gönderdim; hem Enez'den kaçak,olarak Yunanistan'a 
geçmeyi, hem Yunanlıların kaçak balık avlamasına, hem de trolle avlanmaya mani olmak için 
böyle bir tedbirde bulundum ve şu anda oraya... 

BAŞKAN — Sayın Eler, 2 dakikanız var. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Meriç, Tunca, Arda ve Ergene nehirleri de bilinçsiz ilaçlamadan ve gübrelemeden dolayı 

kirlenmektedir. Arıtma tesisi yapılmasının şart olduğunu biliyorsunuz; bu tesisler yapılmadı
ğından, sanayi atıkları kirletmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde balıkçılık yok olduğu gibi, tarım ve hayvancılık da men
fî olarak etkilenmektedir. Bilhassa anızların yakılması üzerinde durmak istiyorum. Anızların 
yakılması hem yangınlara sebep oluyor hem de toprağın üzerinde meydana gelen ısıdan dola
yı, zaten kurak olan bölgemizde, toprak kurumaktadır ve daha çok tepildiği için de yağmur 
dibe işlememektedir. Onun için, anızların yakılmaması konusuna Hükümetin el atması gere
kir. Bu, dinimizde dahi belirtilmiştir; haşarat dahi yakılmaz diye biliyoruz; ama, bırakın anız-
lardaki tüm canlıları yakmayı, çağımızda insanlar dahi yakılıyor. Bununla ilgili hukukî önlem
ler alınmalıdır. 

Çevre Bakanlığı, Tarım veKöşişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, Sağlık Ba
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, mahallî idareler eşgüdüm halinde olmalı. Bilhassa Çevre Bakan
lığına yaptırım verilmesi ve onun izni olmadan diğer bakanlıkların çevreyi ilgilendiren konu
larda herhangi bir işlem yapmaması gerekir. En çok el atılması gereken Çevre Bakanlığıdır. 
Biraz evvel konuşan değerli arkadaşıma, bunları söylemek için geldiğimi ifade ediyorum, ha
tırlatıyorum. 
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Nüfus artışı ülkemiz için dikkat çekicidir. Bunu önlememiz gerekir. 
Değerli arkadaşlarım, ülkemizde nüfus artışı ve nüfus planlaması, bölgelere göre çok fark

lıdır. Bazı yerlerde ilkokul talebesi olmadığından, ilkokullar kapanıyor; ama bazı yerlerde de 
çok nüfus artışı var ve dolayısıyla göç var; göçleri önlememiz gerekir. Çünkü şehirlerin altya
pısının yetersizliği, daha fazla insanın barınmasına imkân vermemektedir. Bununla ilgili ön
lemlerin de alınması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşacak çok şey vardı. Son olarak şöyle toparlamak istiyorum: 
2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde mevcut eksiklikler ve yanlışlıklar vardır. Bu Bakanlığa 
birtakım konularda yaptırım gücü verilmelidir. 

Ülkemizin nüfusunun yüzde 60'ı 21 yaşın altında olup, çevreye duyarlı olan bir neslimiz 
vardır. İlkokuldan başlayarak üniversiteye kadar, bu gençlerimizin çevre konusundaki aktivite-
sini artırmamız gerekir. 

Değerli Başkanımızın müsamahasını istismar etmemek için, en son olarak şunu ifade et
mek istiyorum: Çevre bakanlığıyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, Bakanlığın yap
tırım gücüne sahip kılınması lâzımdır; çünkü, bu işler temennilerle olmaz. Amerika'da uygu
lanan yasal tedbirler var, onlar örnek alınabilir. Bununla ilgili yasa teklifinin buraya getirilip 
Meclisten geçirilmesi gerekir. İhmal, kasıtlı ihlal, bilerek tehlike yaratma ve doğru olmayan 
beyanlarda bulunma halleri muhakkak cezalandırılmalıdır. Çevre Bakanlığı bunlarla ilgili ge
rekli önlemleri almalıdır; ama, geçmişte, Çernobil felaketiyle ilgisi olanlara bir ceza verilmedi. 

Yine son olarak şunu ifade ediyorum: Burada, -şu zabıtlarda görüleceği gibi, İstanbul'da, 
çöpten dolayı bir tehlike olacağını daha bir yıl önceden belirtmiştim; ama zaman olmadığı için 
o gün söylediklerimi şimdi okuyamıyorum. Ümraniye'de bir çöp felaketinin yaşanacağını 
30.11.1992 tarihinde beyan etmiştim. Ben falcı değilim, bu tehlikenin varlığını söyledik; ama 
önlem alınmadı ve hepimizin bildiği gibi Ümraniye'de müessif olay meydana geldi. Onun için 
bu konuları dile getirmekte fayda gördüm. 

Aynı şekilde, Çernobil olayında sadece ANAP'ı suçlamakla yetindiniz. Sayın Aktuna kalkü, 
Çernobil felaketinde, ANAP'ı, geçmişte işe ekonomik yönden yaklaştığını, bir tedbir almadı
ğım öne sürerek, suçladı. Oysaki, ben kendisine, Hükümet kurulur kurulmaz hemen akabinde 
15.2.1992 tarihinde -zabıtlarda da görüleceği gibi- Edirne ve Karadenizde kan kanseri, deri kanseri 
hastalıklarının attığını- şurada gösterdiğim yerde- söyledim; ama, tedbir almadı. Ne zaman ki 
bir gazete bu olayı yazdı, o zaman kalktı ANAP'ı suçladı. Ben, yine 11.1.1993 günü vermiş 
olduğum bir yazılı soru önergesinde bu durumu izah ettim... 

BAŞKAN — Sayın Eler, o konuda bir meclis araştırma komisyonu var, onun raporunu 
hep birlikte dinleyeceğiz. Siz sözlerinizi bağlayın efendim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — O rapor bitti. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Onların huyudur zaten. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Bu önergeme yazılı cevap dahi vermediler, sözlü soruya dönüştü. Çevreye karşı bu duyar

sızlığından dolayı, bu Meclise Sayın Yıldırım Aktuna'yı şikâyet ediyorum; ihmali vardır, ANAP'-
ın yaptığı aynı ihmaline ortak olmuştur. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — O raporda ihmal yok sayın konuşmacı. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Sayın milletvekilleri, Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sorulara geçiyorum efendim. 
Sual sormak isteyen arkadaşlarım, isimlerini yüksek sesle Divan Kâtibi arkadaşıma kay

dettirsinler. 
Değerli milletvekilleri, soru sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Sayın Esat 

Bütün yazılı; Sayın Halil İbrahim özsoy, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Rauf Ertekin, Sayın Fa
ruk Saydam, Sayın Ural Köklü, Sayın Selçuk Maruflu Sayın TUnca Toskay, Sayın Dogancan 
Akyürek, Sayın Halil Çelik. 

Başka soru sormak isteyen sayın milletvekili var mı efendim?.. Yok. 
Soru soracakların tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Esat Bütün'ün yazılı sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanından sorulmasını saygılarımla arz ederim. 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

1. Türkiye'nin en büyük termik santralı Afşin Elbistan'dır. Bu santralda başta radyas
yon ölçümü olmak üzere çevreye gerekli önem verilmemektedir. Bu konuda ne yapmayı düşü
nüyorsunuz? 

2. Ceyhan havzasında kurulu bulunan Elbistan Seker Fabrikasının artıkları Ceyhan Neh
rine bırakılmaktadır. İnceletip, gerekli uyarıyı yapacak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim özsoy; buyurun. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana sorula

rım vardır; arz ediyorum: 
Çevre Bakanlığınca bazı belediyelere hibe olarak itfaiye aracı verilmektedir. Sayın Baka

nın Bakanlığa geldiğinden bugüne kadar Afyon'daki hangi belediyelere ve hangi kriterlere gö
re bu araç tahsisi yapılmıştır? Birinci sorum bu. 

İkincisi; Afyon ili sınırları içinde bir Eber Gölü vardır. Bu göl, kirlenmekten yok olmak 
üzeredir. Geçimini golcülükle temin eden 2 bin, 3 bin köylü aç ve sefil durumdadır; gölden 
istifade edememektedir. Çevre Bakanlığı olarak, bu işsiz köylülere yeni bir projeyle iş bulma 
olanağı sağlanacak mıdır; böyle bir çalışma var mıdır? 

Ayrıca, kendilerinden evvelki Sayın Bakan tarafından, ilgili belediyece koruma altına alındığı 
ifade edilen Eber Gölü yazıldığı tarihte 1 643 kilometrekare iken bugün 640 kilometrekareye 
düşmüştür. Herhalde, korumaya alındıktan sonra gittikçe küçülen bu göl bir korumaya daha 
alınırsa tamamen bitecektir. Bu konuda ne düşünmektedirler? 

Üçüncü sorum da şudur: Geçen sene bütçe görüşmelerinde, Çevre Bakanlığını il düzeyin
de temsil edecek çevre il müdürlüklerinin kurulacağı ve ilk sıralarda da Afyon'un olduğu ifade 
edilmişti. Bugüne kadar kaç ilde çevre il müdürlüğü kuruldu? Afyon'da ne zaman başlayacak? 

Teşekkür ederim. 

— 759 — 



T.B.M.M. B : 44 14.12.1993 0 : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, aracılığınızla, şu soruların Sayın Bakan 

tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
1,— Şehir içinde, arabalardan cadde üzerine sigara izmariti veya buna benzer caddeyi kir

leten birçok madde atılıyor. Bakanlık, acaba bunu önlemek için bir tedbir düşünüyor mu? 
2.— Caddelere rastgele tükürülüyor. Bunu önlemek için Bakanlık bir tedbir alacak mı? 

Bu şekilde caddeyi kirletmek, hakikaten sıhhate en aykırı bir şeydir; en mühim konu budur. 
Buna bir tedbir düşünülse çok iyi olur. 

3.— Kapalı yerlerde sigara içiliyor. Sigara dumanının çok tehlikeli olduğu raporlarla sa
bittir. Kapalı yerlerde sigara içmeyi yasaklamak düşünülüyor mu? Bunun için bir kanun teklifi 
vardı; bunun çabuklaştırılması için çalışmaları var mıdır? 

4.— Yine, şehirlerarası otobüslerde -kadınlarımız, çocuklarımız da yolculuk yapıyor- çok 
sigara içiliyor, kimse de bir şey diyemiyor; o yolculuk, yolcuya zehir oluyor. Bu otobüslerde 
sigara içilmesine mâni olmak için ne tedbir düşünüyorsunuz? 

5.— Bir de gürültü meselesi var. Caddelerde klakson çalınıyor, gece müzik çalınıyor; bu 
gürültülerden dolayı rahatsızlık duyuluyor. Bakanlık, bunun için de bir tedbir düşünüyor mu? 

6.— Köylerimizin birçoğunda fenne uygun tuvalet yok, maalesef. Köylerdeki bu sıhhate 
ve fenne aykırı tuvaletleri sıhhate ve fenne uygun hale getirmek için, acaba Köyişleri Bakanlı
ğının veya kendilerinin bir çalışmaları var mı? 

Bu sorularıma cevap verilmesini arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Rauf Ertekin; buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanımın cevap

landırmasını istediğim suallerim var. 
Çevre Bakanlığının Çevre Fonundan Belediyelere yapılan araç gereç yardımından, Kütah

ya İlinde mevcut bulunan belediyeler ne kadar yararlanmıştır? 1993 yılı içerisinde yapılan araç 
gereç yardımını soruyorum. Bunlar yapılırken dikkate alınan ölçüler nelerdir. 

Gerek kendi Partimizin belediye başkanları, gerekse SHP'li belediye başkanları, kasaba 
belediye başkanları tarafından, tarafımıza, müteaddit defalar şikâyetler ulaştırılmıştır. Çevre 
Bakanlığına yapılan müracaatlarda DYP'li, belediyelere bu yardımlar arkası arkasına verilmek
teyken, diğer partili belediyelere yardım yapılmadığı söylenmektedir. Bunun, Sayın Bakan ta
rafından cevaplandırılmasını istiyorum. 

Son dört beş ay içerisinde de, bu tip yardımların belediyelere yapılmadığı, önümüzdeki 
mart ayı seçimlerinde, mahallî seçimlerde, daha önceki seçimlerde gördüğümüz gibi, bu yar
dımların seçim propagandasına alet olarak kullanılacağı şaiyaları vardır. Bu doğru mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Sayın Faruk Saydam, buyurun. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımıza ve değerli 

hemşehrime şu sorularımı arz ediyorum: 
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1. Manisa'da Gediz Nehri ve Nif Çayı, kuraklık ve kirlenme yüzünden ölü birer nehir 
halindedirler ve hiçbir canlı organizma yaşamamaktadır. Gediz Nehrini ve Nif Çayını dejenere 
eden, kirlendiren, tarım alanlarını talan eden, su sirkülasyonunu durduran, bilinçsizce açılan 
kum ocaklarıyla, fabrikaların sanayi atıklarıdır. Özellikle, Hacıaliler Köyünde ve diğer yerler
de kum ocakları için verilen sağlıksız çalışma ruhsatlarının önlenmesi hakkında ne düşünü
yorsunuz? 

2. Yağan yağmurlar, özellikle Manisa Ovasında yetersizdir; büyük kuraklık yaşanmak
tadır, baraj suyu sıfır noktasındadır; nehirler kurumuştur ve aşırı kirlenme vardır. Bu yaz da 
çiftçi kuraklıktan perişan olacaktır. Sizin de yakinen takip ettiğiniz gibi ve kirlenmeyi de önle
yecek bir tedbir olarak baraja yağmur bombası atılması gerekmektedir. Bu konuda kaynak te
mini ve yağmur bombası atılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

3. Gediz Nehri ve Nif Çayının kirliliğinin önlenmesi ve arıtılması konusunda bir ıslah 
projesi düşünüyor musunuz? 

4. Manisa'da özellikle kış aylarında yoğun kirlilik vardır. Kirliliğin önlenmesi için katı 
yakıt ve diğer yakıtlar ile Manisa içme suyundaki kirlenme iddiaları hakkında gerekli kontrol
ler yapılmakta mıdır? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saydam. 
Sayın Ural Köklü; buyurun efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma bir soru sor

mak istiyorum. 
Uşak'ta, biliyorsunuz ki deri sanayii had safhada gelişmiştir. Bunun atıklarıyla, gerçek

ten, Uşak'ın Dokuzsele Çayından ve Banaz Çayından giderek yeni yapılmış olan Adıgüzel Ba
rajımıza ve hatta oradan da daha ileriye Aydın Ovasına kadar büyük bir kirlilik baş göstermiş
tir; suda hayat yoktur. Adıgüzel Barajından çıkan balık yenmemektedir. Bu suyun yol güzer
gâhı üzerinde yapılan sebzecilik, bahçıvanlık, meyvecilik ölmüştür, hatta kavak ağaçları dahi 
kurumuştur. Kirlenme yalnız suda değil, toprakta değildir. Havada dahi kuş uçmaz olmuştur. 
Biz bunları abartarak söylemiyoruz. Gerçekten çok kötü bir durumda olan, bu can çekişen 
çevreye, çevre Bakanlığımız ne gibi tedbirler getirecektir? Bunları merak ediyoruz. Çünkü mil
letvekili olduğumuzdan bu tarafa biz bunu mümkün mertebe Çevre Bakanlığına -geçmişteki 
Çevre Bakanımıza da- defalarca anlatmaya çalıştık. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Sayın Maruflu; buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla şu sualleri sormak istiyo

rum: Sadece değerli Bakanımız değil, hemen hemen bütün bakanlar Çevre Bakanlığının bü
yük iş yüküyle, mesuliyetlerle karşı karşıya olduğunu ifade ederler; ancak, yetkilerinin olmadı
ğını söylerler. Bunu ben kabul etmiyorum. Bu bakımdan, Sayın Bakan, Bakanlığının yetkileri
ni artırmak için ne düşünmektedir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkinci sualim: Seçim bölgem olan istanbul'da, bir zamanlar Ankara'da olduğu gibi, hava 
kirliliği çok yoğundur. Gerçi, kendileri konuşmalarında bu konuya değindiler. Bunun en kısa 
zamanda hallini istiyorum. Bu konuda ne düşünmektedirler? 
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Üçüncüsü; Yine seçim çevrem olan Kartal Pendik'te bulunan Aydınlı çöplüğünün kapatı
lacağını söyledi Sayın Bakan; ancak, oraya hâlâ çöp dökülmektedir. Bu kapatılacak; ne gibi 
tedbir alınacak. Çöpler nereye dökülecek? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Sayın Tunca Toskay; buyurun. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, ben, aracılığınızla, Sayın Bakandan so

mut bir olay hakkında bilgi istirham edeceğim: 
özel çevre koruma bölgesi statüsünde olan Dalyan'da, tam nehrin kıyısında, imar hüküm

lerine aykırı olarak yapılan, bir otel inşaatı vardır ve bu inşaat durdurulmuştur. Bu durdurma 
kararına karşı yapılan itirazlar Aydın Bölge tdare Mahkemesi ve Danıştay'da reddedilerek in
şaatın imar hükümlerine aykırı yapıldığı kesin yargı kararıyla tescil edilmiştir. Bu kararın alın
masından bu tarafa yaklaşık bir buçuk sene civarında zaman geçmiştir. Sayın Bakanlık yetkili
leri ve ilgili kuruluşları bu inşaatın yıkılması hakkında şu ana kadar hangi girişimlerde bulun
muşlardır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkinci sorum: Bu tarihten itibaren geriye doğru bir ay içinde bu inşaatta, kaçak inşaatta 
yeniden faaliyet başlamıştır. Bu faaliyeti durdurma ve inşaatı yıkma bakımından Bakanlık ve 
ilgili kuruluşları neler yapmışlardır? 

Benim arzım budur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toskay. 
Sayın Doğancan Akyürek; buyurun. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın ko

nuşmalarını dikkatle izledim, dinledim; kendisine katılmamak mümkün değil. Genç olmakla 
beraber çok yetenekli arkadaşlardan oluşan Bakanlık kadrosuyla kendisinin yapacağı çalışma
larda başarılar dilerim. Ancak, kendi tecrübelerimden de, meydana geldiği gibi... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Konuşuyor mu sual mi soruyor? 
BAŞKAN — Suali soracaklar efendim; bu mukaddemesi... 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Söylenen şeylerin uygulamaya geç

tiği nispette bir netice vereceğini de, kendisinin bir selefi olarak, halisane niyetimle hatırlat
mak istiyorum. 

Spesifik olarak iki sorum var. Bir tanesi, geçen yıl Rio'da Dünya Çevre Konferansında 
alınan kararlar doğrultusunda Rio Deklarasyonuna geçmiş çevresel konularda, hanımların, ka
dınların, gençlerin ve hükümet dışı örgütlerin; yani "non governmental organization" dedik
leri hükümet dışı örgütlerin çevreye olan katkısının önemini vurgulamışlardır. Biz de, Türkiye 
olarak bunun alUna imza atmışızdır. Bu konuda gönüllüleri çevre içinde aktif hale getirecek, 
onların katkılarını sağlayacak ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? Sayın Bakanın bu konudaki 
niyeti, görüşü nedir? 

İkincisi, Sayın Bakan da belirttiler, Çevre Kanunu bir çerçeve kanunudur. Bu çerçeve ka
nununa bağlı olarak yönetmelikler çıkarılmadıkça ve çıkarılan yönetmelikler uygulamaya ko
nulmadıkça kanun bir mana ifade etmez. 
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Sayın Bakanın söyledikleri gibi, bu yönetmelikler tamamen hazırlanmış durumdadır ve 
bu yönetmeliklerden bir tanesi olan Katı Atıklar Yönetmeliğinin uygulamasıyla ilgili bir şikâ
yet ulaştı bana. Biliyorsunuz, pet, PVC, metal kutular ve şişelerin yeniden kullanımını sağla
yan bir toplama sistemi geliştirilmişti. Birincisi, kota sistemi; yani ilk yıl katı atıklar yüzde 25, 
yüzde 30, yüzde 35 şeklinde toplanacak ve eğer buna uymak istemeyenler olursa, depozit geti
rilecekti. 

Samsun-Çarşamba'da su dolduran bir firma, 1992 yılında kotasını tutturamamış, kotası
na ait toplamayı yaptığına dair belgeleri sunamamıştı. Diğer firmalar bu toplamayı güzel yapı
yorlar ve çifte standart bir uygulama olmasın diye bu şikâyeti bana ulaştırdılar. 

Bakanlık, bu toplama yapılmadığından dolayı 1993'te, yönetmeliğe göre bu firmaya de
pozit uygulamak durumundadır; ama firma, bu durumu öğrenince, kulağıma geldiğine göre, 
bazı doğru olmayan geçersiz belgelerle "1992 yılında topladığını" söylemiştir. Topladığını söy
lediği yere gidilmiş ve yapılan tetkiklerde bunun da varit olmadığı görülmüştür. 

Şimdi, eğer bu güzel başlamış olan toplama işinin devamını arzuluyorsak -ki, çok önemli 
bir şeydir- diğer firmalarla bu firma arasında bir ayrıcalık yaratmaya fırsat vermek istemiyor
sak, derhal kanunî yollara başvurmak lazımdır. Sayın Bakan ve Bakanlık, böyle bir niyet için
de midirler? . 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyürek. 
Buyurun Sayın Halil Çelik. 
İBRAHtM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, yüksek delaletinizle, Sayın Ba

kanın cevaplamasını arzu ettiğim sorularımı tevcih ediyorum: 
1. Bugünkü teknolojik ve sinaî kirlenmelere karşı ellerinden geldiği kadar çalışacakları

nı beyan eden Sayın Bakanın çalışmalarını yürekten kutluyor ve muvaffakiyetlerini diliyorum; 
ancak, kirlenen insan, toplum ve erozyona uğramış ahlak için bir çalışma projeleri var mı? 
(SHP sıralarından gülüşmeler) 

Gülersiniz tabii... İnsan da kirleniyor!.. 
BAŞKAN — Efendim, siz devam edin. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversite

ler ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla bir çalışma programı yapmayı düşünüyorlar mı? 
2. Sayın Kâmran İnan Beyin GAP Bakanlığı ve bendenizin Belediye Başkanlığı yaptığım 

dönemden devam eden ve Şanlıurfa'nın ortasından geçen Karakoyun Projesiyle ilgili olarak 
Sayın Çevre Bakanının destekleri olacak mı? 

3. Hazreti İbrahim Aleyhisselamın doğduğu mekân olan Şanlıurfa'nın en güzide yeriyle 
ilgili projeye Çevre Bakanı olarak katkıları olacak mı? 

4. Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'da, sabrın timsali olan Hazreti Eyyup Aleyhissela
mın türbesiyle ilgili çevre düzenlemelerine katkıları olacak mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın Bakan, 7 dakikamız var; bu 7 dakika içerisinde bütçenizin bölümlerinin oylamasını 

da yapacağım. Bu süre içerisinde sorulara cevap vermeniz mümkün değildir diye düşünüyo
rum. Eğeğr uygun görürseniz yazılı cevap verebilirsiniz; hatırlatıyorum. Şayet sözlü cevap ver
mek isterseniz, oylamayla bu süreyi uzatacağım. 
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Buyurun. 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa) — Yazılı cevap vereceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Değerli milletvekilleri, bu şekilde, Çevre Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır, 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
1. — Çevre Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

Lira 

117 544 000 000 

111 

900 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir 
Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

83 800 000 000 

369 425 000 000 

570 769 000 000 TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. | 

Çevre Bakanlığı 1994 mâli yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
i 

2. — Çevre Bakanlığı 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Çevre Bakanlığının 1992 mûli yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal 
ödenek 

66 773 490 000 48 653 502 000 25 039 

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

Çevre Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabı tun bölümleri kabul edilmiştir. 

764 

edilen ödenek dışı Ertesi yıla 
harcama devreden ödenek 

087 000 6 931609 000 12 510 000 

105ÖS.K.83. 
madde gereğince 
saklı tutulan 

ödenek 

3 453 628 000 
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Muhterem milletvekilleri, bu şekilde Çevre Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî 
yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. 
Değerli milletvekilleri, bugünkü programımız tamamlanmıştır. 
Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçe ve kesinhesaplarını gö

rüşmek için 15 Aralık 1993 Çarşamba saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 19.55) 

o 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.— Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Türkiye'de kimyasal silah üretimi yapılıp yapılmadı

ğına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakam Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/2359) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Özgür Gündem Gazetesinin 1 Eylül 1993 tarihli nüshasında TÜGSAŞ'a ait Kütahya Gübre 
Fabrikasında TNT ve Res Gazı üretildiği, fabrikanın askerî tesis haline getirildiği belirtilmektedir. 
Habere göre, fabrika yetkilileri, üretilen res gazı askerî araçlarla MKE'ne gönderilmektedir. Fabri
kada 1993 yılına değin üretilen res gazı, bir kimyasal silah olarak bilinmektedir. Gazetede, Genel
kurmay Başkanlığı'nın bu konudaki soruları yanıtlamadığı belirtmektedir ki, bu şüphe doğurucudur. 

Yine bir taraftan Gazeteci Emin Çölaşan'ın zaman zaman Olağanüstü Hal Bölgesi'nde kim
yasal silah kullanımına ilişkin dolaylı talepleri, Turkish Daily News Gazetesinde Ordu içinde kim
yasal silah kullanımı yönünde bir eğilim olduğuna ilişkin 23 Eylül tarihli yorum-haberi, bu tür 
silahların Türkiye'de bulunması ve üretilmesi konusunda kaygı yaratmaktadır. 

1. Türkiye'de kimyasal silah üretilmekte midir? Kimyasal silah üretiminin amacı nedir? 
Kütahya Gübre Fabrikasında kimyasal silah üreticiliği, fabrikanın askerî tesis haline getirildi

ği doğru mudur? 
3. Nurhak Dağında PKK militanlarına karşı kimyasal silah kullanıldığı doğru mudur? 
4. Türkiye'de kimyasal silah kullanımını tasvip ediyor musunuz? Bu tür bir hadiseye karşı 

alınmış önlemler var mıdır? 
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T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun : 1993/1053-TÖ 10 Aralık 1993 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Bşk.lığının 16 Kasım 1993 tarihli ve KAN.ICAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/2359-6428/28312 sayılı yazısı. 

Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması istenilen "Tür
kiye'de kimyasal silâh üretimi yapılıp yapılmadığına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te 
gönderilmiştir. 

Arz ederim. . 

Mehmet Gölhan 
V Millî Savunma Bakanı 

Sürt Milletvekili Zübeyir Aydar Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesinin Cevabı: 
1. Türkiye'de herhangi bir şekilde kimyasal silâh Üretimi yapılmamaktadır. 
2. Kütahya Gübre Fabrikası'nın askerî bir tesis haline getirilmesi sözkonusu olmadığı gi

bi, bu fabrikanın kimyasal silah üretebileceği de imkân dahilinde görülmemektedir. 

3. Nurhak Dağlarında, PKK militanlarına karşı yapılan operasyonlarda kimyasal silah kul
lanıldığına ilişkin iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. 

4. 1992 yılı dönem toplantıları sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca benimsene
rek, 13 Ocak 1993 tarihinde Paris'te imzalanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesine göre; kimyasal 
silah kategorisine giren kitle imha silahları tamamiyle yasaklanmıştır. 

Türkiye'de de bu sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek ve kontrol göre
vini ifa etmek amacıyla bir teşkilatın kurulması çalışmalarının sürdürüldüğünü ve bu amaçla 
kimyasal madde üreten tüm fabrika ve kuruluşların denetim altına alınmasını sağlayacak dü
zenlemeler üzerinde çalışıldığını bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

2.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, "Ulusa Sesleniş" konuşmasının özel TV'ler-
den yayınlanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı 
cevabı (7/2650) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : Başkaban Tansu Çiller tarafandan "Ulusa Sesleniş" adı altında yapılan konuşmala
rın özel TV'ler tarafından yayınlanmasında söz konusu T V'lere Devletçe herhangi bir ödeme 
yapılmakta mıdır? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.003/2.01/01123 ^ 14.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Başkanlığının 6.12.1993 gün ve GNS.7/2650-6758/28801 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.12.1993 gün ve KKG/106-4530/6831 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen "Ulusa 

Sesleniş*' TV programı ile ilgili yazılı soru önergesi ilgi (a) yazı ile Başbakanlığa gönderilmiş 
ve ilgi (b) yazı ile tarafımdan cevaplandırılmak üzere Bakanlığıma iletilmiştir. 

Yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Geneğini arz ederim. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Devlet Bakanı ve 

Hükümet Sözcüsü 

Başbakanımız Sayın Tansu Çiller tarafından "Ulusa Sesleniş" adı altında yapılan konuş
maların TRT ve özel televizyonlarda yayınında Bakanlığıma bağlı Anadolu Ajansı, PTT ile özel 
televizlyonlar arasındaki iletişim bağını sağlamaktadır. 

Bu görevin uygulaması dolayısıyla Ajans tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi, 
özel televizyonlardan da bu hizmetin karşılığı hiçbir ücret talep edilmemektedir. 
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