
DÖNEM : 18 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

CİLT : 40 

68 inci Birleşim 

24 . 1 . 1990 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 
II. — GELEN KÂĞITLAR 6 

III. — YOKLAMALAR 7,47 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 7 

A) GÜNDEM DTŞT KONUŞMALAR 7 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, 24 Ocak kararlarının 10 

uncu yıldönümü dolayısıyla 1980'li yıllarda uygulanan ekonomik politikaların 
sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması 7:9 

2. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'niri, 24 Ocak kararları ile, sü
per emeklilik ve sözleşmeli personel konularına ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı 9:14 

3. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Azerbaycan'da cereyan eden olay
lar karşısında Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın görüş ve tutumuna ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın cevabı 14:19 



T.B.M.M. B : 68 24 . 1 . 1990 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşü

ne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1099) 

2. — 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1101) 

3. •— Burdur Milletvekili Sait Ekinci'nin, Sağlık ve Spsyal tşler Komisyo
nundan çekildiğine ilişkin önergesi (4/131) 

4. — İstanbul Milletvekili Talat Içöz'ün, Adalet Komisyonundan çekildiği
ne ilişkin önergesi (4/132) 

5. — Türkiye'nin Amerikalı Dostları (AFOT) Kuruluşunun yıllık gelenek
sel toplantısına ve Washington'da Senatör Dole tarafından ABD Senatosuna su
nulmuş bulunan "Ermeni Karar Tasarısı" konusundaki brifinge, bu husustaki 
Türk görüşlerini savunmak amacıyla konuşmacı olarak katılmak üzere Denizli 
Milletvekili İsmail Şengün'ün gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/1100) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal

dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/835) (S. Sayısı : 321) 

2. — Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/864) (S. Sayısı : 322) 

3. —- İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/863) (S. Sayısı : 323) 

4. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/865) (S. Sayısı : 324) 

5. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/866) (S. Sayısı : 325) 

6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/867) (S. Sayısı : 326) 

7. —Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/868) (S. Sayısı : 327) 

8. — Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Kar.ma Komisyon Raporu (3/880) (S. Sayısı : 328) 



T.B.M.M. B : 68 24 . 1 . 1990 O : 1 

Sayfa 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/885) (S. Sayısı: 329) 23 

10. — tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/886) (S. Sayısı : 330) 24 

11. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/896) (S. Sayısı : 331) 24 

12. — tçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren 
ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/903) (S. Sayısı : 332) 25 

13. — tzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/936) (S. Sayısı : 333) 25 

14. — Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın "Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/935) (S. Sayısı : 334) 26 

15. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/940) (S. Sayısı : 335) 26:27 

V. — SEÇİMLER 28 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 28:29 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 29,48 

1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 248 ve 248'e 1 inci Ek) 29:47,48:57 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 58 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 58 
1. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, İçel Emniyet Müdürlüğünce vatan

daşların videolu fişlendikleri iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdül-
kadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1009) 58:59 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, yurt dışında çalışan ve oku
yan vatandaşlarımızın askerlik sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1021) 59:61 

— 3 — 



T.B.M.M. B : 68 24 . 1 . 1990 O : 1 

Sayfa 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Geçici Barınma 
Merkezinde bulunan Kuzey Irak'tı sığınmacılardan birinin kaybolduğu iddiası
na ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1029) 61:62 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurul saat 15.00'te açıldı. 
Kars Milletvekili Sabri Araş ve Mahmut Alınak ile, 
Antalya Milletvekili İbrahim Demir; 
Azerbaycan'da cereyan eden olaylara ilişkin, gündem dışı birer konuşma yaptılar; Dışişle

ri Bakanı A. Mesut Yılmaz da bu konuşmalara cevap verdi. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun (3/710) (S. Sayısı : 306), 
Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın (3/713) (S. Sayısı : 307), 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın (3/727) (S. Sayısı : 308), 
Ankara Milletvekili Mustafa Taşar'ın (3/733) (S. Sayısı : 309), 
tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün (3/735) (S. Sayısı : 310), (3/775) (S. Sayısı : 314), 
Kars Milletvekili Vedat Altun'un (3/734) (S. Sayısı : 311), 
Tokat Milletvekili Erkan Yüksel'in (3/746) (S. Sayısı : 312), 
Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın (3/769) (S. Sayısı : 313), 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in (3/777) (S. Sayısı : 315), 
Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever'in (3/781) (S. Sayısı : 316), 
Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Eşref Erdem, Kâmil Ateşogullan, Diyarbakır Milletveki

li Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un (3/807) (S. Sayısı : 317), 

Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun (3/808) (S. Sayısı : 318), 
Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin (3/809) (S. Sayısı : 319), 
İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in (3/810) (S. Sayısı : 320); 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içinde itiraz edilme
diği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

_ 4 _ 
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Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar ve Azer
baycan'da sahnelenen olaylar konusunda genel görüşme (8/19) ve, 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılanların hangi neden
lerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Danıştay kararına rağmen bu 
kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri taspit etmek amacıyla Meclis araştırması (10/81), 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yer
lerini alacakları, genel görüşme ve Meclis araştırması açılıp açılmayacağı konusundaki öngö-
rüşmelerin, sırasında yapılacağı açıklandı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Riyasetinde bir Parlamento heyetinin Endonezya'ya, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen, bir Parlamento heyetinin Sovyet Sosyalist Cum

huriyetler Birliğine ve, 
Bir diğer Parlamento heyetinin Pakistan'a, 
İki TBMM üyesinin, Parlamenter Demokrasi ve Uluslararası Güvenlik Politikası Konfe

ransına; 
Vakî resmî davetlere icabet etmelerine ilişkin Başkanlık tezkereleri ve, 
U/12 esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki ön-

görüşmelerinin Genel Kurulun 25.1.1990 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi ile, 

10/38 ve 10/36 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonları Başkanlıklarının, komisyon
ların çalışma sürelerinin 3'er ay uzatılmasına ilişkin tezkereleri; 

Kabul edildi. 

tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın (6/610) ve (6/624), 
Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin (6/652), 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın (6/678), 
Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın (6/673), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü sorunların geri 

verildiği bildirildi. 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamın
daki süper emeklilerle ilgili olarak Bakanlık görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas 
Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesinin (9/3), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

24 Ocak 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.12'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

- Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Ordu 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Ertuğrul Ozdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 1 . 1990 Çarşamba 

Yazûı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, "Adımlar Gazetesi" Ankara Temsilciliğinde 

çalışanların 18.1.1990 tarihinde gözaltına alındıkları ve avukatlarıyla görüştürülmedikleri id
diasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.1990) 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı teknik öğretmenler ile genel idare hizmetleri 
sınıfında görev yapan memurların ekonomik sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1068) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, sön bir ayda gözaltına alınan ve tutuklanan va
tandaşlara ve çalışmaları durdurulan derpeklere ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1069) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

4. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya tli Çumra îlçesi Türkmen Karahüyük 
köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1070) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

5. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kuraklıktan zarar gören üreticilerin Ziraat Ban
kasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine dair kararın uygulamaya 
konulmadığı ve bazı üreticileri kapsamadığı iddialarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1071) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özde mir (Ordu) 

• — — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, 24 Ocak kararlarının 10 uncu yıldönümü dolayı

sıyla 1980'li yularda uygulanan ekonomik politikaların sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün, 24 Ocak kararlarının 10 uncu 
yıldönümü dolayısıyla, 24 Ocak kararlarının bugünkü durumu hakkında gündem dışı söz iste
mişlerdir. Kendilerine bu vesileyle söz veriyorum. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 24 Ocak ka

rarlarının 10 uncu yıldönümü dolayısıyla, 1980'li yıllarda uygulanan ekonomik politikaların 
sonuçları hakkındaki düşüncelerimi Yüce Meclise arz etmek üzere gündem dışı söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

24 Ocak kararları, o günkü şartlar içinde, gerçekten uygulanması gereken, kaçınılmaz bir 
istikrar programı çerçevesinde alınmıştır. Dolayısıyla, sadece bir tedbirler paketi olmayıp, is
tikrarı yeniden yapılanma içinde sağlamaya yönelik bir uyum süreci idi. O gün yönetimde olan 
Adalet Partisi Hükümeti, alınan kararları etkin bir biçimde uygulamış ve birkaç ay zarfında 
önemli gelişmeler sağlamıştır. Üretim ve yatırım çarkları harekete geçirilmiş, hızla devreye so
kulan köprü kredilerle Merkez Bankası işlemeye başlamış, ithalat transferleri yapılabilmiş, tü
ketim malları kıtlığı giderilmiş ve enflasyon hızı, aylık yüzde 1 mertebesine kadar indirilebjl-
miştir. Böylece, istikrar programının temel hedefi olan ekonomik istikrar ve fiyat artışlarının 
kontrol altına alınması gerçekleşmiştir. 

Ekonominin dışa açılması ve ödemeler bilançosu dengesinin kurulması yönündeki tedbir
ler de etkisini göstermiş ve 1980 yılında ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 30 civarında artarak 
3 milyar dolar civarına yaklaşmıştır. Ne var ki, 12 Eylül müdahalesiyle siyasî yönetimin değiş
mesi, iki yıl için öngörülen istikrar programının kalıcı hale dönüşmesine neden olmuştur. 

Bilindiği gibi, istikrar programları, bozulan ekonomik dengeleri yeniden kurmak için top
lumsal fedakârlıkları gerektiren, alışılmış deyimle kemer sıkmayı esas alan tedbirleri öngörür. 
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12 Eylül sonrasında askıya alınan demokrasinin yönetime verdiği rahatlık ve güdümlü re
jimin halk üzerindeki baskılarıyla tpplumsal refahı, adil olmayan bir biçimde azaltıcı politika
ları uygulamak, son derece kolaylaşmıştır. 

Geçen on yıla dönüp baktığımızda, Türk ekonomisinin bir deney tahtası haline getirildi
ğini görüyoruz. Politikaların günübirlik belirlenmesi, sık sık değişikliğe uğraması, aşırı prag
matizm, keyfîlik, disiplinsizlik ve özel çıkar ilişkileri, ekonomi yönetiminin belirgin özellikleri 
olarak göze çarpmaktadır. 

1983 Kasımından bu yana iktidarda olan Anavatan Partisi Hükümetleri, ne istikrarı ve 
ne de dengeli bir büyümeyi sağlayabilmişlerdir. Artık bugün, 24 Ocak bir yıldönümü olmak
tan öteye, hiçbir anlam ve muhtevaya sahip değildir. 24 Ocağın temel taşları olan, ne serbest 
piyasa ekonomisinden, ne gerçekçi döviz kurundan, ne pozitif faiz politikasından, ne de süb-
vansiyonsuz bir fiyat sisteminden bahsedebilmek bugün mümkün değildir. 

Türk ekonomisi ve toplumu, cumhuriyet tarihinin en yüksek ve en uzun süren istikrarsız
lık dönemini yaşamaktadır. Hükümet, istikrarsızlığı bir sorun olarak görmemekte, halkı enf
lasyon içinde yaşamaya mecbur etmektedir, tki yıl içinde enflasyonu yüzde. 10'a indireceğini 
vaadederek yönetime gelenler, aradan altı yıl geçtikten sonra, fiyat artışlarının yüzde 70'Iere 
oturmasına rağmen, halkın karşısına rahatlıkla çıkabilme vurdumduymazlığı içindedirler. Eğer, 
istikrarlı ekonomilerde yıllık fiyat artışları yüzde 3 ilâ yüzde S civarında iken, Türkiye'de yüz
de 70'lere oturmuşsa ve üretim artışı da sıfırlanmışsa, uygulanan ekonomik politikanın başarı
sızlığı tartışılamaz. Bu durumda, iktidarda olanların yapabileceği tek şey, bir an önce yönetimi 
terk etmektir. Kaldı ki, ANAP hükümetleri altı yıl boyunca, her gün enflasyon düştü, düşecek 
nutukları atmış olmalarına rağmen, enflasyonun nedenlerini dahi doğru dürüst teşhis ve tespit 
edememişlerdir, tklim şartlarını, DÇM'leri, seçimleri, altyapı yatırımlarını, kalkınma hızını de
ğişik zamanlarda enflasyon sebebi olarak göstermeye çalışmışlardır. 

, Değerli milletvekilleri, halbuki Türkiye'de enflasyonun temel sebebi, yapısal dengesizlik
leri gidermeye yönelik topyekûn bir kalkınma politikasının uygulanamayışıdır. Ekonominin ya
pısal çarpıklıkları, ancak köklü reformlarla desteklenen, üretime ve teknoloji geliştirmeye dö
nük, topyekûn kalkınma politikası içinde giderilebilir. Böyle bir politikanın uygulanabilmesi
nin temel şartı ise, halkın büyük çoğunluğunun güven duyduğu bir hükümetin işbaşında ol
masıdır. 

Bugünkü Hükümet, toplumdaki enflasyon beklentisinden şikâyetçidir. Ne var ki, bu bek
lentiye yol açan, artık güvenilirliği kalmayan hükümetin bizatihî kendisidir. 

Bugünkü iktidar yönetimde kaldığı sürece, gerek tüketiciler ve gerekse üreticilerin gelecek 
hakkındaki kötümser beklentileri süregelecektir. Bu olumsuz bekleyişleri kırmanın yegâne yo
lu bir erken seçimle iktidarı değiştirmekten geçer. 

En olumlu dünya konjonktüründe dahi, ekonomiyi düze çıkaramayanların başarısızlıkla
rı kesindir. Ham petrolün varilinin 35 dolardan 15 dolara düştüğü, iktisadî ambargonun ya
şanmadığı, iki komşu ülkenin sekiz yıl boyunca savaştığı ve büyük bir pazar avantajı sağladığı 
bir dönemde istikrar sağlanamamıştır; ayrıca, ülke içinde ciddî bir baskı da hüküm sürmüştür. 
En azından, 1987 yılına kadar siyasî partiler, sendikalar, basın ve üniversiteler, hükümet icraatı 
karşısında yeterli tepkiyi gösterememişlerdir. Bu şartlarda başarılı olamayanların, bundan sonra 
netice almaları artık mümkün değildir. 
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Bu itibarla, Türk ekonomisinin bugün geldiği nokta ile 24 Ocak kararları arasında sağlık
lı bir ilişki kurmak mümkün değildir. Zira, Türkiye'de siyasî iktidar değişmiş, rejim bir süre 
askıya alınmış, dünya konjonktüründe önemli değişmeler yaşanmış; 24 Ocak kararları, bu ka
rarların gerektirdiği disiplin ve koordinasyon içinde uygulanamamış, hemen hemen her yıl açı
lan ekonomik paketlerin içinden şok tedbirler alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye 1990'lı yıllara çok ağır ekonomik sorunlarla girmektedir. 
Kemikleşen enflasyonun perişan ettiği bir gelir dağılımı adaletsizliği, azalan yatırımlar ve art
mayan üretim, tarım ve sanayinin kendi tabiî seyrine terk edilmişliği, yerinde sayan ihracat, 
millî gelirin yüzde 70'ine ulaşan dış borç yükü, sürekli artan işsizlik bugünkü ekonomik mira
sın başlıcalarıdır. 

BAŞKAN — Toparlayalım efendim. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
1980'de adam başına 1 287 dolar olan yıllık gelir, 1989'da liranın dolar karşısında yüzde 

50, gerçek değerinden daha fazla, aşırı değerlenmiş olmasına rağmen, ancak 1 400 dolara ula
şabilmiştir. Eğer, doların satın alma gücündeki değişmeleri dikkate alırsanız, 1989'da yıllık or
talama kişi başına gelir 1 200 dolar civarında, yani 1980'deki değerinin gerisindedir. Sadece 
bu ölçü dahi Türkiye'nin, son derece önemli bir on yılı kaybettiğini göstermeye yeterlidir. 

İhracata dönük bir ekonomik yapı kurulmadan ithalatın alabildiğine serbestleşmesi ise, 
Türkiye'yi bir açık pazar olmaktan öteye götüremeyecektir. Zira, son derece pahalı olan ithal 
mallarını geniş halk yığınlarının satın alması ve böylece rekabetin gelişmesi mümkün değildir. 

Bozulan gelir dağılımının keskinleştirdiği sınıflı toplum olma sürecine, bir de farklı mal
ları kullanabilme imtiyazı eklenince toplumsal çarpıklıklar daha da derinleşmektedir. 

Eğer, 1990'h yıllarda bütün bu sorunları aşarak, iktisadî ve siyasî özgürlüklerin yaşandığı 
bir ülke olmayı istiyorsak, her şeyden önce, hukukun üstünlüğünü ve millet iradesinin üstünlü
ğünü hâkini kılmanın idraki içinde olmalıyız. Halkımızın yeniden bir on yıl kaybetmeme ka
rarlılığını ve becerisini göstereceğine olan inancımı ifade eder, Yüce Meclisi bu vesileyle saygıy
la salamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Cevdet Selvi de 24 Ocak kararlarıyla ilgili konuşmak 

istiyor; fakat aynı zamanda süper emeklilik ve sözleşmeli personel konusuna da temas edeceği 
için ikisine birden söz almanız mümkün. 

2. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin 24 Ocak kararları ile, süper emeklilik ve sözleş
meli personel konularına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'in cevabı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Selvi. (SHP sıralarından alkışlar) 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla 

selamlarım. 
"Tek alternatif" denen 24 Ocak ekonomik kararları, en etkili şekilde, karşısında direnen 

hiçbir güç ve engel olmaksızın, "iki üç yıl" diye diye 10 uncu yılını doldurdu, 11 inci yılına 
geldi. Bugün, ülkenin getirildiği duruma bakıldığında, her yönüyle bir karmaşa olduğu, eko
nomik çıkmazların büyüdüğü, işsizlik, enflasyon, haksızlık, adaletsizlik, iç borcun, dış bor
cun geliştiği, halkın değer yargılarının değiştiği, umutsuzluğun, karamsarlığın kalıcı hale geti
rilmeye çalışıldığı, yaşanarak ve büyük faturalar ödenerek görülmektedir. İleriye dönük bir umut 
olmadığı da bugüne kadarki uygulama ve sonuçlarından anlaşılmaktadır. 
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Acaba halk bu kadar haksızlığa, istismara hep boyun mu eğecektir? Bu rehavete, bu umu
da kimse kapılmamalıdır. Halk, ilk önce, oluşturulan olumsuz ortamdan kurtulma umudu ile 
ses çıkarmamış, sonra söylenen sözlerin gerçekleşeceğini sanmış, belirli bir süre uygulamaların 
sonucunu beklemiştir, tlginç ve keyfî uygulamalar ve vaatlere itibar etmiştir; fakat, her geçen 
gün, ay, yıl yeni olumsuzlukları getirdiği için, kendi sıkıntılarının artması, çizilen pembe tablo
ların, verilen vaat ve sözlerin anlamsız kalmasına neden olmuştur. Halk, kendi yaşam güçlük
leri ile söylenenleri ve diğer dar bir çevrenin yaşamını mukayese etmeye başlamıştır. Geçmiş 
günlerin olumsuzluklarıyla tehdit etmeler önemini kaybetmiştir. Halk, yavaş yavaş "Ne um
duk ne bulduk" demeye başlamıştır. Artık, umutlar, beklentiler ve hatta korkular, yerini şikâ
yete, kendi kendini ve yaşamını yeniden değerlendirmeye bırakmıştır. Yavaş yavaş başlayan ses
ler çoğalmaya başlamış, açık seçik dert yanmalar haline gelmiştir. Tek tek başlayan güvensiz
lik, tedirginlik, evden kahveye, mutfaktan işyerine taşınmaya başlamış, daha önce dedikodu 
gibi görülen yolsuzluklar ortaya dökülmeye, tek tek düşünenler topluluklarda daha açık tartış
maya, sıkıntıların ortakları bu vesileyle de birbirlerini daha iyi tanımaya başlamıştır. Artık iş
çi, memur, esnaf, emekli, genç, ihtiyar bu yükü birlikte taşıdıklarını iyice kavramıştır. Bu or
tak şikâyetler topluluklarda uğultu haline dönüşmeye başlamıştır. Bu arada, yeteri kadar hak 
arayamayan, üye ve ortaklarının ekonomik ve demokratik haklarını savunamayan, ülke çıkar
ları hakkında söz bile söyleyemeyen, yasal engeller nedeni ile gereken mücadeleyi veremeyen 
sendika, kooperatif, oda, cemiyet, dernek ve diğer demokratik kuruluş yöneticileri de aynı aşa
maları yaşamıştır. Ellerinin kollarının bağlı olduğu, antidemokratik Anayasa ve yasaların, hatta 
uygulamaların bu duruma neden olduğunu anlatarak, eylemlerine ivme kazandırarak, demok
rasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanmasını ister olmuştur. Zaman zaman diyalog
la, bazen de eylemlerle sorunların çözümünü istemişlerdir. Ne yazık ki, bu düzen, bu sistem, 
bu anlayış ve politikalar, bu sıkıntıları gidermemiş; ancak oyalamaya yaramıştır. Sıkıntıya dü
şen, arada kalan yöneticiler de, artık üyelerinin isteklerine yanıt bulamaz hale gelmişlerdir. Uzun 
süre yöneticilerini Ankara'ya gönderen üyeler, diyalogla, kapı kapı dolaşmakla sonuç alına
madığını da görmüşlerdir. Ülkenin dörtbir bucağından temsilcilerini gönderen üye ve ortaklar, 
yapılan panel, sempozyum, kongre ve kurultayların ve alınan kararların yarar getirmediğini 
anlamaya başlamışlardır. Artık hiç kimse şaşırmamalıdır ki, haksızlığa uğrayan, bunalıma sü
rüklenen insanların kendileri Ankara'ya gelecektir; bu da onların en tabiî hakkıdır. 

Bu kadar özveri, bu kadar bekleyiş anlaşılmamıştır; Ankara'ya Türkiye'nin kalbi olan baş
kenti görmek için geleceklerdir. Bugüne kadar temsilcilerini, yöneticilerini, delegelerini gönde
renler, kendileri Ankara'yı görmek isteyeceklerdir. Her dara düşen, yardım umduğu başkente 
gelecektir. Bunalan halk, Ankara'nın onlara yetmesini isteyecektir. Şimdiye kadar anlamayan
lar, o zaman, Çankaya'nın kulesinden bakarak, çare bulmak zorunda kalacaklardır, tşte yıl
lardır halk bu aşamaları yaşamıştır, öyle sanıyorum ki, çok dara düşürülmüş insanlarımız, 
tek tek, için için, Ankara Marşını söylemeye başlamışlardır. 

Emekliler, özellikle günümüzde, kandırılan, çok ciddî haksızlığa uğratılan süper emekli
ler; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, devlete, hükümete güvenen, sonunda perişan edilen bu 
62 bin emeklinin sorununa dönüp bakan, bir bakan, bir hükümet yetkilisi yokken, Emekliler 
Cemiyeti yöneticileri her yola başvurdukları halde çözüm bulamazken, dara, ailece bunalıma 
düşen bu insanların Ankara'ya gelmesine kim kızabilir, nasıl karşı çıkabilir? 

200 bine yakın insan Anayasaya aykırı ve çağdışı bir şekilde, sözleşmeli personel olarak 
çalıştırılmaktadır. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini yok sayan bu uygulama, Anayasa 
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Mahkemesinin iptal etmesine rağmen ısrarla sürdürülmekte, yeni kararnamelerle daha uzun 
süre oyalanmak istenmektedir, işyerlerinde çalışanlar arasında eşitsizliği getiren bu uygulama, 
.sendikaları da yok edebilmeye ve daha da etkisiz hale getirmeye yönelik antidemokratik bir 
uygulamadır, tş güvencesinden yoksun 200 bine yakın çalışan ve ailesi, bu nedenle huzursuz 
durumdadır. Sözleşmesi yenilenmeyen personel sayısı her geçen gün çoğalmakta veya başka 
yöntemlerle işten çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu, dara düşen, göz göre göre haksızlığa uğratı
lan insanlar Ankara'ya gelse kim, hangi haklı gerekçeyle suçlayabilir? 

Kamu iktisadî Teşekküllerinde, yıllardır, yasalardaki tarife rağmen "geçici işçi" adı altın
da her yıl girdi-çıktı yapılarak diğer yasal haklardan yararlandırılamayan, yargı organlarınca 
haklı bulundukları anda işten atılan ve sendikalı olamayan on binlerce güvencesiz işçi, uğratıl
dıkları bu haksızlıklar nedeniyle Ankara'ya gelseler kim suçlayabilir? Sendikalarda, "Çare yok" 
demekten bıkan yöneticiler, bu yasal haklarının gasp edildiği işçileri Ankara'ya getirse, kim, 
ne diyebilir? 

BAŞKAN — Sayın Selvi, toparlayınız. 
M. CEVDET SELVt (Devamla) ~ Toparlıyorum efendim. 
Kooperatiflere ve kooperatifçiliğe karşı yapılan haksız uygulamalar sonucu, yıllardır dü

şük aylık ve ücretlerinden para ödemelerine rağmen, bir türlü ev sahibi olamayan yapı koope
ratifi ortakları kredi için Ankara'ya gelse, kooperatif yöneticileri, dara düşen ortaklarını, "Gelin, 
krediyi beraber isteyelim, yetkililere dertlerimizi birlikte söyleyelim" dese, kim, önleme hakkı
nı kendinde görebilir? 

Üretim kooperatifleri, ürünün para etmediği, girdilerine olağanüstü zam yapıldığı, kredi
nin az, faizinin yüksek olduğu bu ortamda, paralarını zamanında alamadıkları, taban fiyatı
nın düşük tutulduğu nedeniyle dara düştüğünü, Ankara'daki yetkililere anlatmaya gelse, kim, 
bu tarladan Başkentine gelenlere engel olma hakkını kendinde görebilir? 

Çok yüksek vergi ve prim ödeyen işçi ve memurlar, bunun üstüne zorunlu tasarruf yapa
mayacağını, "Bugünüm zehir oluyor, yarınımdan vazgeçtim, yeter artık" dese, buna yanıt bu
lamayan sendikaları da, bunları Ankara'ya getirse, suçlu mu olur? Oylama görevi sendikalara 
ait olmadığına göre, kim, ne diyebilir? 

Mutfakta kan ağlayan anneler, "Bu evlatlarımız nasıl beslenecek, nasıl yaşayacak?" diye; 
işsizler, "Utanır olduk boş gezmekten" diye; çiftçiler, "Dağda, bayırda, tarlada bizi unuttunuz" 
diye; her yıl binlerce esnafın iflas ettiğini, işsiz kaldığını gören küçük esnaf ve sanatkârlar ve 
dernekleri,' 'Kredi haksızlıklarından, faiz çokluğundan bunaldık, dara düştük'' diye Ankara'
ya gelse, kim suçlayabilir? 

Cezaevlerinde ömür tüketen, insanlık dışı muamele görenlerin anaları, aileleri, Ankara'ya 
yardım umarak gelse, kim kınayabilir? 

Son iki üç ay içinde 20-25 bin işçi, haksız yere, suçsuz yere işten çıkarılmıştır; ekmeğinden 
olan bu insanlar çare aramak için Ankara'ya gelse, kim, haksız görebilir? Bilerek, bilmeyerek 
oyalamaya çalışanlar, bu gelişmeyi fark etmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
M. CEVDET SELVt (Devamla) — Hemen toparlıyorum Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, istesek de, istemesek de ülkemizdeki gelişmeler bu doğrultudadır. Bu

nun temel nedeni, ANAP İktidarının politikaları, keyfî ve hukuk dinlemez uygulamalarıdır. 

— 11 — 



T.B.M.M. B : 68 24 . 1 . 1990 O : 1 

Eğer, olaylar objektif bir şekilde değerlendirilirse, ANAP İktidarının halkı sokağa zorladığı 
görülecektir. Kimseyi suçlama hakkının da olmayacağı açıkça anlaşılacaktır. Bugün, haksız-
lıklara uğrayan, sabrı tükenen ve çare aramak için Ankara'ya gelenler polisle karşılanmakta,, 
hipodromlarda toparlanmaktadır; ancak, bu genelleşen haksızlıklara, ilgisizliklere, oyalama
lara, gerçek ve adil çözümler bulunmazsa, Ankara'ya gelenleri hipodromlar, stadyumlar alma
yacaktır. 

Bu nedenlerle Hükümet, istismarı, başka suçlular aramayı veya yaratmayı bırakıp, en kı
sa süre içerisinde bu olumsuzluklara çözüm bulmalıdır. Bunu başaramayâcaksa -ki görünen 
odur- halkı daha fazla tahrik etmeden, daha fazla bunaltmadan, bir an önce erken seçime git
melidir. 

Sayın milletvekilleri, bu gerçekleri hatırlatmayı sorumluluğumun bir gereği saydım. Dile
rim, yetkililer, sorumlular bunu istismar etmek, saptırmak yerine, bir kez daha düşünmeyi, 
yeniden değerlendirme yapmayı uygun görürler. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündem dışı konuşmalara cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Hüsnü Doğan; bu

yurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI H. HÜSNp DOĞAN (izmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve

killeri, bugün, bundan tam on yıl önce yürürlüğe giren 24 Ocak 1980 Ekonomik istikrar Ted
birleri hakkındaki düşüncelerimi sizlere açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gılarımla selamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, 24 Ocak Ekonomik istikrar Tedbirlerini, kanaatimce iki kısım
da mütalaa etmek gerekir. Bunlardan birincisi, o zaman içinde bulunulan ekonomik problem
lerin halline yönelik tedbirler; ikincisi ise, ekonomik sistemde köklü ve yapısal değişime yöne
lik tedbirlerdir. 

Şunu kabul etmek gerekir ki, 1979 sonu ve 1980 başında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı 
acil ekonomik sorunlar, ekonomik sistemde köklü ve yapısal değişikliği gerektiren sebeplere 
nazaran çok daha fazla önem taşıyordu. Bu yüzden de alınan tedbirlerin başlıca gayesi, daha 
ziyade kısa vadeye dönük ve bir balama yangın söndürme tedbirleridir... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ancak askerî darbe ile uygulayabildiniz o tedbirleri. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — 24 Ocak tedbirlerinin asıl sebebi

ni, 1970-1980 dönemindeki ülkemizin içine düştüğü siyasî istikrarsızlıkta ve bunun tabiî bir ne
ticesi olarak tezahür eden ekonomik bunalımda aramak gerekir. En az bu kadar önemli bir 
diğer sebep de, 1980 yılına gelinceye kadar ekonomik tercihlerin sürekli olarak dışa kapalı bir 
sistem içerisinde cereyan etmesi ve dış ödemeler dengesininuzun yıllar boyunca büyük açıklar 
vermesidir. 

1978 ve 1979 yıllarında ve 1980 yılının ilk birkaç ayında, Türkiye, tam bir yoklar ülkesiydi. 
Daha 1977 yılı şubatından itibaren Merkez Bankası, transferleri yapamaz hale gelmişti. Döviz 
yoktu, petrol yoktu, margarin yoktu, ampul yoktu; yokluk, kıtlık, kuyruk, karaborsa, çifte 
fiyatlar o dönemin sembolü haline gelmişti. 

Müsaadenizle, o döneme ait bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum : Sadece 1975-1977 
dönemindeki üç yılda ithalatımız 15,7 milyar dolar, buna mukabil toplam ihracatımız 
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5,1 milyar dolardan ibaret. Yani, o üç yılda ihracatımız, ithalatımızın ancak yüzde 32,5'ini kar
şılayabiliyordu. Üç yılda arka arkaya biz bir satmışız üç almışızdır, bir satmışız üç almışızdır. 

Sayın milletvekilleri, bu dönemi biraz daha uzatırsam, 1975-1980 dönemini gündeme geti-
rirsem, çıkan tablo şudur : Bu altı yıl zarfında Türkiye'nin toplam ithalatı 33 milyar dolar, 
ihracatı ise 12 milyar dolardan biraz fazladır. Burada, altı yıllık dönemde ihracatın ithalatı kar
şılama oranı yüzde 37-38 civarındadır. Bu altı yıllık dönemde, Türkiye'nin dış ticaret açığı 20 
milyar doların üzerindedir. Zaten, meseleler de hep buradan çıkmıştır. 

Şimdi, aradan zaman geçmiştir, biz burada doğruları konuşmakla mükellefiz. Şunu ifade 
etmek ihtiyacını ve sorumluluğunu duyuyorum ki, 24 Ocak tedbirlerini almak büyük bir zaru
retti. O zaman gerekli basiret ve cesaret gösterilmiştir. Ekonomik idarede karar bütünlüğünü 
sağlayacak tedbirlere ilaveten, ihracatın teşviki, yabancı sermaye, garantisiz ticarî borçların tas
fiyesi, devalüasyon, bilahara dış borçların ertelenmesi gibi tedbir ve kararların yanında, çift 
fiyatların ve haksız kazançların ortadan kalkması için de fiyat kontrolleri kaldırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1980 Ocak ve Şubatında, kamu iktisadî teşebbüsleri tarafından satı
lan mal ve hizmetlerin fiyatlarında büyük ayarlamalar yapılmıştır. O zaman çok kısa bir süre
de yapılan bu zamların, sadece kamu mal ve hizmetlerinde meydana getirdiği artışların bir yıl
lık toplamı, 1980 fiyatlarıyla, 350 milyar lira civarındadır. O zaman dolar 70 lira olduğuna 
göre, demek ki bu 350 milyar lira 5 milyar dolara tekabül eder; bugünkü dolar kuruna göre 
hesap ederseniz, 11,5-12 trilyon lira eder ki, bu, sadece bir ayda yapılan zamların karşılığıdır, 
yıla tahvil edilmişidir. 

Yine hatırlayacağınız gibi, 1980 yılının sadece Şubat ayındaki enflasyon yüzde 28, yıllık 
enflasyon ise yüzde 108'dir. 1980 yılı Mart ayındaki 12 aylık enflasyon -geriye giderek 
baktığınızda- rakamı yüzde 120'Ierin üzerindedir. 

Tabiatıyla şunu kabul etmek lazım ki, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, 24 Ocak 
tedbirlerinin asıl sebebi, 1970'li yılların istikrarsızlığı, uzun-yıllar boyunca uygulanan politika
ların yanlışlığı: ve onların, bir gün, gelip, bir yerde tekrar ekonomik politikaya ve millete fatura 
edilmesi hadisesidir. Çünkü yanlışlıkları uzun yıllar sürdürmek mümkün değildi ve nihayet o 
gün gelip çatmış ve bu da 24 Ocak tarihi ile noktalanmıştır. 

Şimdi bakınız, devamlı gündemde tutulan ve üzerinde en fazla konuşulan konulardan bir 
tanesi de gübredir. Ben hatırlıyorum, 24 Ocak tarihinde gübreye zam kararı alınamamıştı ve 
karar, iki gün sonraya tehir edildi. İki gün sonra yapılan toplantıda Bakanlar Kurulu gübrenin 
çeşitli cinslerine yüzde 400 ilâ yüzde 680 arasında zamların yapılması kararını aldı. Bunların 
sebebi ise, meselelerin 1975-1980 yılları arasında sürekli olarak ileriye ertelenmesindendir. Ne
ticede, bunların acısı da 24 Ocakta çıkarılmak zorunda kalındı. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, şimdiye kadar, 24 Ocak tedbirleri hakkında çok 
şeyler yazıldı, çok şeyler söylendi. 24 Ocak ekonomik istikrar kararlarını sebepleri ve neticeleri 
itibariyle, siyasî ve ekonomik tarihimizde önemli bir dönüm noktası olarak kabul etmek gere
kir. özellikle ekonomik programlar bakımından, 24 Ocak 1980, bir dönemin sonu ve bir dö
nemin de başlangıcı sayılabilir. 

Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu problemlere rağmen, son on yılda Türkiye'nin 
almış olduğu mesafeyi de iyi görmek lazımdır, özellikle ihracatta, turizm gelirlerinde, ödeme
ler dengesinde, altyapıda, kalkınmada vesairede aldığımız mesafeler, bugün Türkiye'nin 
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1980 ile 1990 mukayesesini hakikaten çok farklı bir noktaya getirmiştir. Bunlardan çok daha 
önemli yahut en az bunlar kadar önemli bir husus da, bu sürede gerçekleştirdiğimiz yapısal 
değişim hadisesidir. Şunu bilhassa vurgulamak istiyorum ki, Doğu Bloku ülkelerinin 60-70 yıl
lık uygulamalarından sonra yeniden pazar ekonomisine geçmek konusunda başlattıkları re
formlar, Türkiye'nin doğruyu ve gerçeği çok önceden görerek realize ettiği yapısal değişiklikle
rin önemini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Huzurunuzda, vaktiyle o tedbirleri hazır
layanlara, alanlara ve uygulayanlara teşekkür ediyorum (ANAP sıralarından alkışlar) ve şunu 
da bilhassa ifade ediyorum ki, 24 Ocak tedbirlerini -konuşmamın başında ifade ettim- iki kı
sımda mütalaa ettim; önemli bir kısmı, o günkü meselelere teşhis koymak, o günkü yangını 
söndürmekti, önemli bir kısmı buydu; fakat 24 Ocak tedbirlerinin içerisinde ileriye doğru ya
pısal değişimi öngörün tedbirler de getirilmişti. Bunların bir kısmı orada alınamadı, hatırlar
sanız; çünkü, o günkü hükümet, bir azınlık hükümetiydi, Mecliste çoğunluğu yoktu. Hatırlar
sınız, mesela, o zaman, vergi kanunları konusunda bir ilerleme kaydedilemedi. Bilahara, 12 
EylüPden sonra, özellikle 1983'te Anavatan Partisinin iktidara gelmesiyle, aslında 24 Ocak'-
tan çok daha farklı bir şekilde meselelere yaklaşıldı, teşhis konuldu ve Türkiye bugün, geçmişe 
göre çok farklı bir noktaya geldi. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Hiçbir ülkenin sorunu bitmez. Bugün bizim sorunlarımız 
var, doğrudur; yarın da olacaktır, on sene sonra da olacaktır; ama bizim bugün 1990'ın prob
lemleriyle 1980'in problemlerini mukayese edecek kadar gaflete düşmeye de hakkımız yoktur. 
Bugünkü problemlerimiz, geçmiştekinden çok farklıdır. Bugün dış ticaretimiz çok farklı bir 
noktaya gelmiştir, altyapısını halletmiştir ve ne derseniz deyin, Türkiye, dış kredi itibarı olan 
bir ülkedir. Ben size şunu söylüyorum,: Yüz defa, bin defa söylesek de haklıyızdır; eğer geçen 
sene karşı karşıya kaldığımız kuraklıkla-Allah göstermesin-geçmişte, 1979'da, 1980'de, 1982'de 
karşı karşıya gelseydik, bu memlekette çok insan aç kalırdı. Şunu söyleyeyim : 1 milyar dolar
lık hububat ithal etmek, 5-6 milyon ton hububat ithal etmek kolay değildir. Geçmişte 200-300 
milyon dolarlık mal ithalinde Türkiye büyük sıkıntılara düşmüştür, büyük zorluklarla karşı
laşmıştır. Onun için burada bir tarihî hadisenin yıldönümünde, o hadiseyi değerlendirirken, 
hakikaten o gün müdafaa ettiğimiz hususları bugün müdafaa etmekten vazgeçemeyiz. Bir de 
şunu söyleyeyim : O zaman yapılanların iyi taraflarını bazıları kendilerine alacaklar, kötü tara
fını da bize bırakacaklar, bunu da kabul etmeyiz. 

Müsaadenizle, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum : Değerli arkadaşlarımız tabi atiyle bu
rada bazı tenkitler yaptılar, bunlar her zaman olacak. Yalnız, bizim bir sualimiz var : Biz her 
şeyin doğrusunu yapmayabiliriz; ama siz de gelip şurada, neyi, nasıl yapacağınızı bir türlü or
taya koyamadınız; onu yapmanız lazım; înşallah orada kendinize de, bize de faydanız olur. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
3. — Tokat Milletvekili Kâzım Ozev'in, Azerbaycan'da cereyan eden olaylar karşısında Cumhur

başkanı Turgut Ozal'm görüş ve tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet 
yazar'in cevabı 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Kâzım özev, Azerbaycan'da cereyan eden olaylar 
karşısında Türkiye Cumhuriyetinin takınacağı tutumu açıklayan Cumhurbaşkanı Sayın özal'-
ın görüş ve tutumu hakkında gündem dışı söz istemiştir; kendilerine bu vesileyle söz veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. Azerbaycan halkının bugün içerisinde bulunduğu durumdan dolayı çok üzüldü
ğümü ifade etmek istiyorum. Ancak, ben burada asıl Cumhurbaşkanı Sayın özal'ın tutumu 
ile ilgili konuşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı Sayın özal, yurt dışında bir soruya cevap verir
ken, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin içişlerine karışmayacağını söyleyerek, 'Aslında 
Azerbaycanlılar Anadoludaki Türk halkından çok, îran Azerilerine yakındırlar; benzer dilleri 
konuşuruz; ama lehçelerimiz farklıdır; bir fark daha vardır, mezheplerimiz farklıdır. Onlar Şi-
îdir, biz Sünniyiz" demektedir. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle şunu ifade edeyim. Azeriler özbeöz Türktürler, zira Türk 
soyundan gelmişlerdir. Dilleri Türkçedir, lehçe farkı olması, dillerinin Türkçe olmadığını gös
termez. Türkiye'de, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her insan da Türktür. Türk 
Ulusunu yalnızca Sünnî inanışlı yurttaşlar oluşturmamaktadır, başka mezhepten yurttaşlar da 
vardır; büyük bir Alevî yurttaş topluluğu da mevcuttur. Türkiye'de, Müslüman olmayan, baş
ka dinlere ve mezheplere inanan ve hatta hiçbir din ve mezhebe inanmayan vatandaşlar da var
dır. Bütün bu vatandaşlar topluluğu Türkiye nüfusunun yarısına yakındır. Oysaki, Sayın özal, 
bu beyanla Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yarısına yakın vatandaşı inkâr etmektedir. Daha
sı, ülkemizin dış politikasının oluşturulmasında mezhep bağının esas olacağını belirtmektedir. 
Bütün bunlar karşısında akıl ve sağduyu gösteriyor ki, Sayın özal, bu mezhep bağını iç politi
kada farklı inanca sahip vatandaşlar karşısında da ön planda tutmaktadır ve tutacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu beyan, ancak özünde ulusal bütünlüğü reddeden, devlet ve top
lum yapısına, milliyetçi açıdan değil, ayırımcı açıdan bakan laikliğe aykırı bir davranışla, mez
hepleri birbirine düşüren düşüncelerle şartlanmış bir kafanın ürünü olabilir. 

Hiç kimse aksini iddia edemez ki, Türkiye Cumhuriyeti kadar çağdaş ve evrensel ilkelerle 
kurulmuş bir devlet, hemen hemen yoktur. Bu devletin iki temeli, rönesans ve reformdur. Bi
rincisi halkçılık, ikincisi laikliktir. Bu ilkelerin birincisi, çağdaş, demokratik devrimin ta ken
disidir. İkincisi, tslamda ilk reform hareketleridir. 

Tarafsız düşünen, kötü niyeti olmayan, ilim ve irfan sahibi hiç kimsenin bu konuda bir 
itirazı olabileceğini sanmıyorum. 

Sayın özal, vatandaşın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız ege
menliğini koruyacağına, Anayasa, Atatürk ilke ve inkılaplarına, laik cumhuriyet ilkelerine bağlı 
kalacağına Türk Ulusu önünde andiçmiştir. 

Anayasanın 2 nci maddesi, Cumhuriyetin, Türk milliyetçiliğine bağlı laik ve sosyal bir hu
kuk devleti olduğunu belirtmektedir. 

Sormak istiyorum : Toplumun, bir din bile değil, bir mezhebin mensupları olarak gören 
ve Türk dış politikasını da bu görüşe dayandırmak isteyen düşünce, Atatürk milliyetçiliğiyle 
laik ve sosyal hukuk anlayışıyla bağdaşır mı? 

Anayasanın 10 uncu maddesi; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç 
ve benzerî sebeplerle ayırım gözetmeyeceğini, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamayacağını emretmektedir. Bu beyan, daha da ötesi, bu davranış, Anayasanın 10 uncu 
maddesiyle nasıl bağdaşmaktadır? 
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Anayasanın, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104 üncü maddesi "Cum
hurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil 
eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir" 
demektedir. Sayın özal'ın bu beyan ve davranışı görevine ve yetkilerine, özellikle ulusal birliği 
temsil etme ilkesine ters düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu anlatım tarzının ulusal egemenlik bilincinden yoksun bulunduğu 
ve ulusal bütünlüğü koruyamadığı açıktır. Bu bakış açısı, çağdaşlıktan uzak, ilkel ve ancak 
bir tarikat mensubunun yaklaşımına uygundur. Bu düşüncede olan, din ve mezhep ayrımı ya
pan bir kişinin, Cumhurbaşkanlığı gibi yüce bir makamda bulunması şanssızlıktır ve laik Tür
kiye Cumhuriyetinin geleceğini karartmak demektir. (SHP sıralarından alkışlar) Ulusu böl
mek anlayışı da, bir anlamda vatana ihanet değil midir? Sorumlularının, Yüce Divana hesap 
vermelerini gerektiren bir suç değil midir? 

Sayın milletvekilleri, hangi düşünce ve inanışta olursa olsun, bunun karşılığı uluorta mez
hepçilik, çağdışı ırkçılık değildir. Çünkü, kim ne derse desin, kim yırtınırsa yırtınsın, bu cum
huriyeti kimse rayından saptıramaz. (SHP sıralarından alkışlar) Uygulayıcıları ve suçluları da, 
hangi düzeyde ve hangi makamda olurlarsa olsunlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Yazar. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Tokat Milletvekili Sayın Kâzım özev'in gündem dışı konuşmasıyla ilgili olarak, 
Hükümetimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, Türkiye Cumhuriyeti, aziz Atatürk'ün ilke ve pren
siplerinden ışık alarak, O'nun prensiplerinin, en akılcı, en çağdaş, en insanî ve milliyetçi sente
zinin bir ürünüdür; temelleri bu esaslara dayalıdır. 

Bu esaslar, ebediyen çağa uyum sağlayarak devam edecektir; bunda hiçbirimizin asla şüp
hesi yoktur ve yine hepimiz biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir ve bu ilkesi 
de yine çağdaş bir ilke olarak ebediyen devam edecektir. 

Sevgili milletvekilleri, burada, anladığım kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanının o ifadesi, 
maksadını aşmış bir ifadedir. Nitekim, kendileri bir süre sonra düzeltmişlerdir, tavzih etmişlerdir. 

AHMET ERStN (îzmir) — Onaylıyor musunuz Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — İzin verirseniz, burada, bu vesile 

ile biz de görüşlerimizi genel hatlarıyla bir kere daha ifade etmek istiyoruz. 
Türk Devletinin laiklik prensibi, bugün, çağımızda ileri ve modem sayılan birçok ülkeler

de dahi henüz benimsenememiş, anlaşılamamış kadar ileri bir ilkedir. Bu ilkenin ışığı altında 
bizim bütün inançlara, Türk vatandaşı olan, Türk Bayrağı altında yaşayan bütün inançlara 
aynı derecede saygımız vardır ve bunlar içinde bir ayırım yapmayız. 

Kaldı ki yüce dinimiz islam, ayırıcı değil birleştiricidir. Şiî, Sünnî, Alevî hepsi İslam inan
cı ve çatısı altında birleşmiştir. Nitekim, ebedî öğretmenlerimizin Hazreti Mevlana, Yunus Emre, 
Hacı Bektaşi Veli gibi büyüklerimizin bize öğrettiği dersler var. Hazreti Mevlana bize "Ne olursan 
ol, gel" derken bir hümanist yaklaşımla, bir insanî yaklaşımla bütün beşeriyete kucak aç-
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mıştır; hem de 600 yıl önce. Ben bugün dünyanın gelişmiş, insan haklarına saygılı olduğunu 
iddia eden ülkelerinin dahi, 600 sene önce söylenen bu sesi anladıklarını, tam idrak ettiklerini 
zannetmiyorum... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Başta anlayamayan Sayın Özal. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Nitekim bunun en güzel örneğini 

şu son olaylarda hep beraber yaşadık. Azerî olayında sevgili arkadaşlarım, bize medeniyet ör
neği diye ışık tutacağını zannettiğimiz ülkelerin, insan hakları konusunda nasıl çifte standart 
kullandıklarını hep beraber yaşadık. 600 sene evvel Anadolu'nun bağrından yetişmiş bir Türk 
büyüğünün seslenişini henüz anladıklarını göremiyoruz, tslam dini birleştiricidir' 'Ne olursan 
ol gel" demiş; Yunus ise, "Yaradılanı sev, yaradandan ötürü" demiş. (DYP sıralarından gürül
tüler) O da beşeri... 

Müsaade buyurun geliyorum efendim. Biz buraya, sizlerin müsamahasına sığınarak, yüce 
idrakinize sığınarak fikirlerimizi söylemek için çıktık efendim. 

Hacı Bektaşi Veli; 
"Her ne ararsan kendinde ara 
Kudüs'te Mekke'de Hac'ta değildir" demiş. 
Bugün bu anlayışı, dar sınırlar içinde yetişmiş bir Katoliğin anlamasında zorluk çekece

ğinden endişe ederim. Bu kadar geniş ufku olan islam anlayışı içinde, ayrıcalık yapamayız; 
buna imkân yoktur. Esasen, bunlar, bizim değişmeyen ve her zaman bağlı olduğumuz ebedî 
inançlarımızdır. 

Çok değerli milletvekilleri, son gelişen olayların bize ikaz ettiği önemli bir hususu, bir ke
re daha huzurlarınızda dile getirmek istiyorum. Gördünüz ve takip ettiniz; dünya kamuoyu, 
tek yanlı bilgilerle, yanlış yönlendirmelerle haklı bir davayı nasıl yanlış algılayabiliyor ve nasıl 
yanlış yorumlayabiliyor... Buna, son Azerî olayında şahit oldunuz. Burada, özellikle Türk Milleti 
olarak, bizim birçok haklı konularımızda dünya kamuoyunun meseleye nasıl tek yanlı baktığı
nı ve bizi yalnız bıraktığını bir kere daha huzurlarınıza getirmek istiyorum. Çünkü, bizim, ik
tidarıyla, muhalefetiyle, basınıyla ve halkıyla bütün bu olanlar karşısında en önemli gücümüz, 
en önemli kuvvetimiz bugüne kadar şaşmaz bir şekilde ortaya koyduğumuz millî davalardaki 
birlik ve beraberliğimizdir. Biz, bu güzel ve güçlü geleneğimizle, bugüne kadar, tek vücut ola
rak, bütün bu olumsuz etkilere karşı koyabilmişizdir ve karşı koymaya da devam edeceğiz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Böyle hassas 
bir ortamda, dünyanın bu konulardaki yaklaşımını bilerek ve özellikle bizim millî davalarımız-
daki tek yanlı değerlendirmeleri hatırda tutarak, bu konuları değerlendirirken, bu konulara 
eğilirken, birlik ve beraberliğimizin yanında, -bu meseleleri iç politika için değerlendirirken-
o güzel bütünlüğümüzü bozmayalım. 

iç politika da elbet... 
AHMET ERSlN (izmir) — Kim bozuyor? 
CEMAL ŞAHlN (Çorum) — Sayın Bakan, bunları bize niye anlatıyorsunuz? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Ben, siz o demedim. 
Değerli arkadaşlarım, burada biz görüşlerimizi söylüyoruz. Biz bu kürsüden... 
AHMET ERSlN (izmir) — Kim bozuyor?.. Amerika'dan mesaj gönderiyor. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Siz bozuyorsunuz. 
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, siz-biz ayı
rımına gerek yok. Şöyle millî bir davada neden ayrılık yaratıyoruz, ne lüzum var ki? 

BAŞKAN — Efendim, sinirlenmeyelim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) —• Siz bozuyorsunuz. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, sakin olunuz. Sakin olu

nuz kardeşim... 
BAŞKAN — Asabınıza hâkim olamıyorsanız, başka arkadaşlara yaptığım tavsiyeyi size 

de tavsiye ederim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ne oldu, bir şey mi oldu? 
BAŞKAN — Siz niye alınıyorsunuz sayın milletvekili? Zatı âlinize bir şey söylüyor muyum? 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Bana bakıyorsunuz. 
BAŞKAN — O halde, dinlemelisin. Zatı âlinize mi söylüyorum? Niye almıyorsun? 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Niye bakıyorsunuz? 
BAŞKAN — Ne demek istiyorsun arkadaşım?.. Gel burada Meclisi sen yönet öyleyse. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanına anlatılacak şeyi bize 

niye anlatıyor? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen... 
Sayın Bakana, şu istikamette veyahutta bu istikamette konuş diye direktif mi vereceğim? 

Konuşmasını yapacak, siz de dinleyeceksiniz, ben de dinleyeceğim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan istediği gibi konuşsun 

da, Sayın Cumhurbaşkanına suretinden bir tane gönderelim. 
BAŞKAN — Sayın Gürseler, zatı âliniz Meclis adabını çok iyi bilen bir arkadaşımızsınız; 

size yakışmaz. Rica edeyim, lütfen... 
Devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiî bazı 
konularda sizlerin hassasiyetini ve dikkatini saygıyla karşılıyorum; ancak, benim söylemek is
tediklerim, bir ölçüde, sizlerin de içinden geçen konulardır. Millî bir konu gündemdeyken ve 
dış konularla ilişkili olarak, içtenlikle inançlarımızı dile getirirken bunu farklı şekilde yorum
layarak veya bazı alışkanlıklarımızın ışığı altında değerlendirerek, yanlış anlam çıkarmanız, ka
naatimce, hepimizi üzer. Bu yüzden, "Siz-biz" ayırımı yapmayalım. Tekrar ediyorum sevgili 
arkadaşlanm, bugün, dünyanın içinde bulunduğu şartlan benden iyi biliyorsunuz. Gelişen olaylar 
çevremizdedir. Türk Milletinin varlığı ve bütünlüğü, her zamankinden önemlidir, benden daha 
iyi biliyorsunuz. 

AHMET ERSİN (izmir) — Kim bozuyor? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, kim bozuyorsa, herkese

dir sözüm, "Sen-ben"i bırakalım, birlik ve beraberlik içinde olalım. (Alkışlar) Kimler bo
zuyorsa... 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Cumhurbaşkanı da dahil mi? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Burada, ben Sayın Cumhurbaşka

nını tartışmıyorum. Ben, genel olarak, hep beraber, hassasiyetle üzerinde durduğumuz ve sizin 
de, en az benim kadar inandığınız konulardaki kanaatimi söylüyorum. O yüzden, söyle-
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diklerimin, sizlerin inançlarına ters düştüğünü zannetmiyorum, farklı düşündüğünüzü de zan
netmiyorum. "O halde bu niye?" diye soruyorum. O sorunun cevabını da size bırakıyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — jngüUre'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz "Iuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1099) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ocak 1990 tarihinde ingiltere'ye gidecek olan Ulaştır

ma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonun 15 adet raporu var

dır; sırası ile okutacağım. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — İzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/835) (S Sayısı : 321) (1) 

BAŞKAN — Buyurun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 16.5.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 

İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 321 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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2. —Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/864) (S Sayısı : 322) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Hakkâri Milletvekili Na
im Geylani'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnat edi
len Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Hakkâri Milletvekili Naim Geylani hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

3. — izmir Milletvekili Erdal inönü 'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/863) (S. Sayısı : 323) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 
tnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihti toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Erdal tnönü'nün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 322 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 323 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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4. -r içel Milletvekili Fikri Sağlar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/865) 
(S Sayısı : 324) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İçel Milletvekili Fikri Sağ-
lar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Ko
misyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarihli 
toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen tçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre tçel Milletvekili Fikri Sağlar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sı
fatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

5. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'm Yasarna Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/866) (S. Sayısı : 325) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Trabzon Milletvekili Eyüp 
Aşık'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 324 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 325 S, Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/867) (S. Sayısı : 326) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturma
nın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

7. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/868) (S Sayısı : 327) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili De
niz Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

. Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 326 S, Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 327 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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8. — Antalya Milletvekili Deniz Bay kal'in Yasama Dokunulmazhğmm Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/880) (S. Sayısı : 328) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 9.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili De
niz Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ya
sama dokunulmaz!iğinin kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/885) (S Sayısı : 329) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 14.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 328 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 329 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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10. — izmir Milletvekili Erdal inönü'nün yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komiryon Rapo
ru (3/886) (S. Sayısı : 330) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 14.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İzmir Milletvekili Erdal 
tnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Erdal tnönü'nün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşku noğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

11. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/896) (S. Sayısı : 331) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanhk Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Ankara Milletvekili Tevfik Koçak hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 330 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 331 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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12. —İçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve Mardin Milletve
kili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldtrılmast Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/903) (S. Sayısı: 332) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 26.6.19S9 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tçel Milletvekili Fikri Sağ
lar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Mil
letvekili Mehmet Ali Eren ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın, üyelik sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkındaki kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
' ve Komisyon üyeleri 

13. — izmir Milletvekili Erdal inönü 'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/936) (S. Sayısı : 333) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İzmir Milletvekili Erdal 
İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Ka
nuna muhalefet suçu isnat edilen İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 332 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 333 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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14, — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/935) (S. Sayısı : 334) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

15. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/940) (S. Sayısı : 335) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Bingöl Milletvekili il
hamı Binici'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura silahla mukavemet etmek suçu isnat edi
len Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Bingöl Milletvekili tlhami Binici hakkındaki kovuşturmanın milletvekilli
ği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 334 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 335 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

— 26 — 



T.B.M.M. B : 68 24 . 1 . J990 O : 1 

BAŞKAN — Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek olmadığına dair Anaya
sa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonun 15 adet raporunu Genel Ku
rula arz ettik. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, bu raporlara on gün içerisinde itiraz imkânı vardır; 

itiraz' yapılmadığı takdirde kararlar kesinleşecektir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1101) 

BAŞKAN — 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının, İmar Kanununa aykırı olduğu 

iddiasına ve vatandaşların bu uygulamadan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresi
nin, çalışmalarını tamamlayabilmesi için 3 Şubat 1990 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
10/37 No.'lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Burdur Milletvekili Sait Ekinci'nin, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundan çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/131) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır, okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonundan istifa ediyorum. Gereğinin ya

pılmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sait Ekinci 
Burdur 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. —istanbul Milletvekili Talat Içöz'ün, Adalet Komisyonundan çekildiğine ilişkin önergesi (4/132) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Adalet Komisyonu üyesiyim. Gerek üniversite tahsilim, gerekse çalışma hayatım

daki tecrübelerim, özel ihtisas ve adlî terminolojinin iyi bilinmesini gerektiren bu komisyona 
faydalı olmama imkân vermediği için, komisyon üyeliğinden istifa ediyorum. 
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istifamın kabulü ile gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Talat tçöz 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilir. 
5, — Türkiye'nin Amerikalı Dostları (AFOT) Kuruluşunun yıllık geleneksel toplantısına ve Was

hington 'da Senatör Dok tarafından ABD Senatosuna sunulmuş bulunan "Ermeni Karar Tasarısı" konu
sundaki brifinge, bu husustaki Türk görüşlerini savunmak amacıyla konuşmacı olarak katılmak üzere 
Denizli Milletvekili ismail Şengün'ün gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1100) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre, verilmiş bir tezkeresi vardır, 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'nin Amerikalı Dostları (AFOT) Kuruluşunun yıllık geleneksel toplantısına ve Was-

hington'da Senatör Dole tarafından ABD Senatosuna sunulmuş bulunan "Ermeni Karar 
Tasarısı" konusunda yapılacak brifinge, bu konudaki Türk görüşlerini savunmak amacıyla ko
nuşmacı olarak katılmak üzere, Denizli Milletvekili tsmail Şengün'ün, 29 Ocak-5 Şubat 1990 
tarihleri arasında, anılan ülkeye gönderilmesi uygun görülmüştür. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca, Bursa 
Milletvekili Sayın tlhan Aşkın aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Komisyonundaki açık üyeliklere, Anavatan Partisi Grubunca, Şanlıurfa Milletve

kili Sayın Bahri Karakeçili ile Balıkesir Milletvekili Sayın Edip Uğur aday gösterilmişlerdir, 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Yozgat Milletvekili Sa

yın Ali Şakir Ergin aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dışişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Ankara Milletvekili 

Sayın Mehmet Sağdıç aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Kahramanmaraş 

Milletvekili Sayın Mehmet Onur aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki açık üyeliklere, Anavatan Partisi Grubunca 
İstanbul Milletvekili Sayın Abdülbaki Albayrak, İstanbul Milletvekili Sayın Talat tçöz-ve Muğla 
Milletvekili Sayın Şükrü Zeybek aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi 

Grubunca Bingöl Milletvekili Sayın Mehmet Ali Doğuştu aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Van 

Milletvekili Sayın Aydın Arvasi aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunudaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Şanlı

urfa Milletvekili Sayın Mustafa Demir aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Burdur Millet

vekili Sait Ekinci aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 2802 Saydı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Saydı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 
Merkezi Kurulu} ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapdmastna Dair Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı : 24 S 
ve 248'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının tümü 14.6.1989 tarihli 101 inci Birleşimde, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğin

ce, komisyona geri verilmişti. Komisyon raporu 248'e 1 inci Ek Sıra Sayısı ile basılıp, sayın 
üyelere dağıtılmıştır. Dağıtılan bu raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. Ra
porun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ali Şahin söz 

istemişlerdir. Buyurun Sayın Şahin. 
SHP GRUBU ADINA ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini 
Yüce Kurula sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Kurulu saygıyla se
lamlarım. 

(1) 248 S, Saydı Basmayazı 14.6.1989 tarihli 101 inci Birleşim Tutanağına; 248'e 1 inci Ek S. 
Saydı Basmayazı bu birleşim tutanağına eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış ve 16.2.1989 günü ilan edil
miş bulunan 360 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 3 üncü maddesinin (b) bendi değiştirilmiştir. Buna göre, savcılar hakkında unvan de
ğişikliği yapılarak, il ve ilçe savcılıkları başsavcılığa, savcı yardımcılıkları savcılığa ve keza Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı unvanı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı unvanına dö
nüştürülmüştür. 

Yine kararnamenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleriyle, 2802 sayılı Yasanın 5, 23, 62, 94 ve 
113 üncü maddeleri değiştirilerek savcılık unvanlarında düzenleme getirilmiştir. 

Yine, aynı kararname ile 3221 sayılı Hâkim ve Sava Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Yasanın 10 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkralarıyla 11 inci maddesin
de yer alan hâkim ve savcı adaylarının göreve alınmasındaki "Yazılı sınav" ibaresi "sözlü sınav" 
olarak değiştirilmiştir. 

Kanun hükmündeki kararnameyle düzenlenen tüm maddeler ve geçici madde, savcıların 
kadro unvanlarına, mahkemelerin savcılarla ilgili işleyişine, hâkim ve savcıların atanmalarına 
ve mesleğe alınmalarına ilişkin hükümleri içermektedir. Hukuken, bütün bunlar, ancak yasay
la düzenlenmesi gereken konulardır. 

Değerli arkadaşlarım, Anyasamızın 128 inci maddesi, "Memurların ve diğer kamu görev
lilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenek
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" demektedir. 

Yine, Anayasamızın 140 inci maddesi "Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakla
rı ve görevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici 
veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası 
verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma 
yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya 
yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir" demektedir. 

Anayasamızın 7 nci maddesi, ise "Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Mil
let Meclisinindir. Bu yetki devredilemez" demektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun hükmündeki kararnamenin düzenlediği konular, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarıyla ilgilidir. Yasayla düzenlenmesi gereken 
konulardır. Böyle bir düzenlemeyle hâkimlik teminatı ve ilkesi zedelenmiş, diğer yönden yasa
ma yetkisi, Anayasamızın açık hükmüne rağmen, yürütme tarafından kullanılmaktadır. 

Anayasamızın 91 inci maddesine müstenit, daha önce çıkarılmış olan 3268 sayılı Yetki Ka
nununun 3347 sayılı Kanunla değişik "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, hangi kanunlarda, 
kanun hükmündeki kararnameyle değişiklik yapılacağı tek tek sıralanmıştır. Burada, 3221 sa
yılı Yasadan söz edilmemiştir. Bu durumda, kanun hükmündeki kararnamenin 7 nci madde
siyle 3221 sayılı Yasada değişiklik yapılması, yasal dayanağı olmayan bir değişikliktir. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle, yürütme yargı organına ilişkin düzenlemeler yapıl
maktadır. Bu durum, yürütmenin yargıya üstünlüğü konusunu gündeme getirecek niteliktedir. 

Ayrıca, hukuk devletinin ve hukuk üstünlüğünün gerçekleşmesi, ancak kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin uygulanmasıyla mümkündür. Bir siyasî iktidar, çoğunluğuna dayanarak, yasalarda 
değişiklik yapabilir; ama bu yasalar, hukukun evrensel kurallarına aykırı ise, o zaman ortaya 
çıkan hukuk devleti olmaz, kanun devleti olur. 
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Demokratik, laik ve sosyal hukuk ilkelerini amaçlayan devletimiz, yasama, yürütme ve 
yargı erkini dengeli bir şekilde, kuvvetler ayırımı esasına dayandırmıştır. Bu güçlerden birinin 
diğerine üstünlüğü düşünülemez. Devletimizin temelini oluşturan bu güçlerin tam bir uyum 
içerisinde çalışması, Anayasamızın temel ilkelerindendir. 

Kanun hükmünde kararneminin 7 nci maddesiyle yapılan değişiklik, hâkim ve savcıların 
göreve alınmasında, yazılı sınav yerine sözlü sınavı öngörmüş yazılı sınav ibaresi sözlü sınava 
dönüştürülmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, hâkim ve savcıların mesleğe alınmalarında, adaylık dönemi, 2802 
sayılı Yasanın 2 nci kısım 1 inci bölümünde düzenlenmiştir. "Adayların nitelikleri" başlığını 
taşıyan 8 inci maddeye göre, adaylığa atanabilmek için, Türk vatandaşı olmak; giriş sınavının 
yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmış olanlar için 
30, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için de 35 yaşını bitirmemiş olmak; adlî yargı adayları 
için hukuk fakültesinden mezun olmak; kamu haklarından yasaklı olmamak; yabancıyla evli 
olmamak, askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak; hâkimlik ve savcılık görev
lerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya 
sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketi
ni kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak; sabıkasız olmak; yazılı yarış
ma sınavı ile mülakatı başarıyla kazanmak şartları getirilmiştir. 

Her yıl ihtiyaç ve kadro durumuna göre, yukarıda belirtilen şartlara sahip olanlar ve imti
hanı verenler, başarı derecesine göre sıraya konularak adaylığa atanırlar, thtiyaç sayısı dışında 
kalan adaylar bir hak iddia edemezler. Doktora yapanlar dahi mülakata tabi tutulurlar. Hâ
kim ve savcı adayları stajlarını, adliye mahkemelerinde, cumhuriyet savcılıklarında, icra daire
lerinde yaparlar. Adayın, vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarı ile görevine bağlılı
ğı ve ahlakî gidişine dair bilgi; çalıştığı daire amiri, yani hâkim tarafından, o dairedeki staj 
süresinin sonunda düzenlenip, mensup olduğu adalet komisyonuna verilecek belgeler ile ada
let komisyonu mütalaasından ve adalet müfettişlerinin raporlarından alınır. Bu mütalaalar Adalet 
Bakanlığınca hazırlanacak fişlere geçirilir şeklinde hükümler yer almaktadır. 

Adaylık süresi içinde, göreve son vermeyi gerektirecek bir kusur ve suçu olmayan, stajını 
başarıyla tamamlayan, mesleğe kabulünde mâni bir hali görülmeyen adaylar, aynı yasanın 13 
üncü maddesi gereğince, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme suretiyle 
belirlenen görev ve görev yerlerine, müşterek kararla atanırlar. 

Bir stajyer hâkimin, hâkim olarak mesleğe başlayabilmesi için, tüm bu şartları üzerinde 
taşıması, yazılı ve sözlü sınavı kazanması, yapılan güvenlik soruşturmasında mesleğe alınma
sında hiçbir engel olmaması gerektiği halde, 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilmektedir. Bakan
lar Kurulunun çıkarmış olduğu 360 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, eğitim sonunda 
yazılı sınav yapılmakta idi. Şimdi bu "Yazılı sınav" sözü "Sözlü sınav" şekline çevrilmekte 
ve dönüştürülmektedir. Bu ise, "Hâkim bağımsızlığı ve adaletin üstünlüğü" ilkesine aykırıdır. 

Eğitim merkezi, 3221 sayılı Yaşanın 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, Adalet Bakanlığı
na bağlı bir kuruluştur. Bu kuruluşun, bu haliyle siyasal iktidarın etkinliği altında olduğunu 
kabul etmek zorunluluğu vardır. Sözlü sınavla, kanuna ve hukuka uygun olarak, vicdanî kana
atlerine göre karar verecek, tam bir tarafsızlık içinde çalışacak olan yargıcın göreve alınmasın
da, siyasal iktidarın doğrudan doğruya etkili ve yetkili olması, yargıç güvencesi ve yargı ba
ğımsızlığı açısından çok ciddî sakıncalar oluşturmaktadır. 
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Yargıcın bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bir bütündür; göreve almadan başlamak üzere, 
azledümemeleri, emekliye sevk edilmemeleri, aylık ödenekten yoksun bırakılmamalan, rızala
rı dışında, görevlerinin ve görev yerinin değiştirilmemesi, yargıcın vereceği kararlarda korkuya 
ve etkiye kapılmaması gibi ilkeler vardır. Hâkimlik ve savcılık mesleğine yürekten inanıp, inan
madığı mesleğinde bilgi ve beceri kazanıp kazanmadığı konusunda objektif değerlendirme, ancak 
yazılı sınavla mümkündür. Sözlü sınavlarda ise, her zaman sübjektif etkenler rol oynamakta, 
kişiler, istenildiği zaman kayırılmakta veya mağdur edilmektedir. Yazılı sınav, hâkim ve savcı 
için güvencedir. Ayrıca, yazılı sınava karşı yapılacak itirazlarda yargı yoluna başvurmak müm
kün olduğu halde, sözlü sınava karşı yargı yoluna başvurmak mümkün değildir. Yazılı sınava 
karşı haksızlığa uğradığını iddia eden adayın yargı yoluna başvurması yasal bir hak olup, bu 
hakkın elinden alınması ise yasayı çiğnemektir. 

Değerli arkadaşlarım, her zaman rastladığımız olaylardan olan siyasal kayırma ve kişisel 
kayırma, sözlü sınavlarda olmaktadır. Buna, birçok milletvekilinin tanık olduğuna inanıyo
rum. Herhangi bir daireye memur veya işçi alımı sırasında, aradığımız yetkili, "Yazılı sınavda 
yapacağımız bir şey yok; ama yazılı imtihanı kazanırsa, sözlü sınavda elden gelen yardımı 
yaparız" cevabını vermektedir. Bu durum, sınavda, siyasal ve kişisel etkenin, kayırmanın ne 
kadar çok olduğunu göstermektedir. Çıkarılan bu kanun hükmündeki kararnameyle, hâkim 
ve savcı adayları sözlü sınava tabi tutulmakla daha başlangıçta siyasal iktidarın süzgecinden 
geçirilmekte veya siyasal iktidar doğrultusunda yönlendirilmekte; politika ve felsefeleri doğ
rultusunda hâkim adaylarının mesleğe alınmasına şans yaratılmaktadır. Bu ise, yanlıştır, ada
lete ve adaletin genç mensuplarına gölge düşürmektir. 

Tatkibakatta, yazılı sınavda 60 puan ve üzerinde not alanlar mülakata çağırtmaktadır. Mü
lakat sonunda kazananlar ise hâkim adaylığına atanmaktadır. Adaylığa müracaatta, yazılı sı
nav komisyonu bakanlık tetkik hâkimlerinden, mülakat komisyonu ise, Bakanlık Müsteşarı 
başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza işleri Genel Müdürü, Hukuk işleri Genel Müdürü 
ve Personel Genel Müdüründen oluşmaktadır. 

Bu komisyonların oluşma biçimi de üzerinde durulacak konudur. Mülakat komisyonu ta
mamen siyasî iktidarın denetiminde olan kişilerden oluşmaktadır, incelemekte olduğumuz ka
nun hükmündeki kararnameyle, stajını tamamlayan adayların özlük dosyaları Yüksek Hâkim
ler ve Savcılar Kurulu önüne çıkarılmadan yazılı sınav yerine, sözlü sınava dönüştürülerek, ikinci 
bir eleme uygulanmaktadır. Bunlarla ilgili yönetmelikte de değişiklik yapılarak, sınav kurulu, 
resmen, öğretim görevlilerinin yerine, yukarıda söylediğimiz ve sıraladığımız müsteşar ve yar
dımcılarının başkanlığında, eğitim merkezi başkanının da katılacağı bir kuruldan oluşmakta
dır. Uygulama olarak yapılan bir sınav sonucu -tatbikatını gördüğümüz gibi- beş hâkim adayı
nın sınavı kazanamadığı ilan edilmiş, bu adayların son anda Danıştaya müracaatı üzerine, Da
nıştay Beşinci Daire Başkanlığının vermiş olduğu 6.4.1989 gün ve 89-758 sayılı yürütmenin dur
durulması kararında, "Sınav kurulunun idarî teşkilatta çalışanlardan oluşması yasaya aykırıdır" 
denilmiştir. Bu ise, yapılan işlemin yanlışlığının mahkeme kararıyla resmen tescilidir. 

Bakanlar Kurulunun çıkarmış olduğu bu kanun gücündeki kararnameye karşı, SHP Gru
bu olarak Anayasa Mahkemesine başvurmuş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, hukuk devletinden yanayız. 
Hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına inanıyoruz. Yürütmenin yargı, üzerinde et-
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kinlik yaratmasına, bu konudaki her türlü girişime kesinlikle karşıyız. Anayasamızın emrettiği 
kuvvetler ayrılığı prensibinin dengeli olarak yürütülmesinden yanayı?. Savcılar arasındaki un
van değişikliği uygulamasına, pratikte faydalı olduğu için karşı değiliz; fakat hâkim ve savcıla
rın göreve alınmasında uygulanan sözlü sınav sistemine karşıyız. 

Değerli arkadaşlarım, iki yıllık adaylık süresini başarıyla tamamlayan değerli hukukçu genç
lerimizin, yazılı sınavdan ve mülakattan geçtikten sonra, bakanlığa bağlı idarî görevliler huzu
runda yapılacak sözlü sınavlarda başarısız gösterilmeleri yanlıştır. Hukuk fakültesini birinci
likle bitiren, doktorasını yapmış olan kişi dahi, sözlü sınava tabi oluyor, gerekirse, hâkimlik 
mesleğine alınma şansı ortadan kaldırılıyor. 

Siyasal iktidarlar geçicidir. Mühim olan hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığıdır. Bunu 
korumak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hepimizin görevidir. Adalete gölge düşürmeye kim
senin hakkı yoktur. Uygulamada bunun etkisi olmasa dahi, bakanlık düzgün ve dürüst çalışsa 
dahi, sınav dürüst olsa dahi, sözlü sınavda başarısız olan hâkimin haksızlığa uğradığı, kaza
nanların siyasî iktidar paralelinde olduğu iddiası her zaman doğacak, adalet bundan yara ala
caktır. 

Yasanın Anayasaya uygun olmadığını iddia ediyoruz, hâkim ve savcı bağımsızlığına gölge 
düşüreceğini iddia ediyoruz; yazılı sınavı kazandıktan, mülakatı verdikten, mahkemede staj yap
tıktan sonra, hâkim olmasına hiçbir engel olmayan kişinin, siyasal iktidarın denetiminde olu
şan imtihan komisyonu huzurunda, sözlü imtihanla askıda kalmasına karşıyız. 

Bunun Yüce Meclisten geçmemesini talep ediyor, bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
nin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce grubum ve şahsım adına he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, yargı hizmetlerinin yürütülmesine ilişkm yeni bir dü
zenlemesiyle karşı karşıyayız. 12.2.1989 tarihinde, kanun hükmünde kararnameyle yapılan dü
zenlemeler, bir yıla yakın süreyle tatbik edilmiş ve bugün yasalaşması için Meclis gündemine 
getirilmiştir. Hâkim1 ve savcıların, özellikle özlük işleriyle ilgili hususlarının kanun hükmünde 
kararname ile düzenlenmesi, bizce fevkalade mahzurludur. Kaldı ki, bir yıl gibi bir aradan sonra 
-tatbikat yapılmış, olan olmuş- ancak bugün, Mecliste, yapılan düzenleme tartışılma imkânı 
bulmaktadır. Anayasanın 91 inci maddesi açıkça "Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun 
hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda ön
celikle ve ivedilikle görüşülür" demektedir. Ancak, bu kurala hiçbir zaman uyulmamaktadır. 

öncelikle gözlenen hususlar şunlardır : Bazen yetki kanunları zorlanmakta, yetki kanu
nunun kapsamına girmeyen hususlarda kanun hükmünde kararnameler çıkarılmaktadır. Ka
rarnameler, vaktinde komisyonlarda görüşülmemektedir. Bu kararname de 12 Şubat 1989'da 
yayımlanmış, üç ay sonra, 25.5.1989'da Adalet Komisyonundan çıkmış, ancak 24.1.1990'da 

— 33 — 



T.B.M.M. B : 68 24 . 1 . 1990 O : 1 

yani bugün Meclis gündeminde yerini alabilmiştir. Adalet Komisyonunda, "öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi" şartına rağmen, fasılalarla, yaklaşık on ay bekletilmiştir. Buna anlam vere
bilmek güçtür. 

12.2.1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kanun hükmünde kararname, Adalet Komis-
v yonunda 3 ay 13 gün sonra görüşülmüştür, öğrenmek istediğim, bu 3 ay 13 günlük süre içinde 

Komisyon kaç teklif ve tasarı görüşmüştür? "öncelik ve ivedilikle görüşülmesi" hükmüne rağ
men, hangi tasarı ve teklif öncelik almıştır? Komisyonun ihmali mi söz konusudur? Geç gö
rüşme hususunda bir telkin veya tavsiye mi vardır? Suallerimiz yanlış anlaşılmasın, kimseyi 
hedef almış değiliz. Çok yaygın olarak kullanılan kanun hükmünde kararnamelerin bu tür kul
lanılması, her zaman tenkit konusu olmuştur. Bu nedenlerle, uygulamadaki bu aksaklıkları, 
gerek Hükümetin, gerekse Adalet Komisyonu Başkan ve sayın üyelerinin dikkatlerine arz et
mek istedim. 

Sayın milletvekilleri, gerek Hükümet, gerekse Adalet Bakanlığı, yargı hizmetlerinin dü
zenlenmesinde âdeta Mehter Marşı gibi, iki ileri, bir geri gitmektedir. Bir bakıyorsunuz, yü
rürlükteki mevzuat tek tek elden geçiyor, titiz bir çalışma yapılıyor, uygulama imkânı kalma
mış yasalar yürürlükten kaldırılıyor, mevzuat gerçekten takip edilebilir bir hale geliyor; bir ba
kıyorsunuz, hâkim ve savcılarımızın maddî imkânlarını, lojman ihtiyaçlarını iyileştiren tasar
ruflar görüyorsunuz, yeni adliye sarayları görüyorsunuz; bir bakıyorsunuz, hâkim ve savcı aday
larının eğitimi için bir yasa çıkıyor, eğitim merkezi kuruluyor, adaylara iyi yetişme imkânları 
sağlanıyor; iyi niyetle, bu çalışmaları takip ediyor, takdir ediyorsunuz. Bunları bu kürsüden 
dile getirdiğimizde de Sayın Bakan haklı olarak memnun oluyor, gülümsüyor. 

Ancak, madalyonun öbür yüzünü çevirdiğimizde aynı mütebessim çehreyi göremiyorsu
nuz. Adalet Komisyonunda görüşülen ve kabul edilen tdarî Yargılama Usul ve Esaslarına İliş
kin Yasa Tasarısı ile Danıştay Yasasında yapılan değişiklikler, geriye gidişin en somut örnekle
ridir. tdarî davalarda, takdir yetkisine, yargının müdahale edememesi; dava ehliyetinin kısıt
lanması; yürütmenin durdurulması kararlarının bir başka dairede temyiz edilmesi; Bakanlar 
Kurulu kararlarına karşı açılacak davalarda yetkili olan Dava Daireleri Genel Kurulunun bu 
görevine son verilerek, yetkinin tek bir dava dairesine verilmesi gibi düzenlemeler, hukuk siste
minde geriye gidişin işaretleridir. 

Doğru Yol Partisi milletvekilleri olarak USAŞ ye Çitosanın yabancılara satışının.iptaline 
dair idarî yargıda açtığımız dava, bu şekilde önlenmek istenmektedir. Keza Sayın Kemal Ana-
dol'un Aliağa Termik Santralı yapımına karşı açtığı dava da bu şekilde engellenmek istenmek
tedir. Bu nedenlerle, "iki ileri, bir geri" diyoruz. Hukuk anlayışınız, hukuk devleti ilkesinden 
ayrılmış, Mehter Marşının ritmine dönüşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, idarî yargıda yapılan değişikliklerin özünde, hak arama yollarını ka
pama ve idarî yargı yetkisinin kapsamını daraltmak yatmaktadır. Anayasanın, "İdarenin her 
türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir" hükmüyle, hukuk devleti ilkesiyle bu düzenle
meleri bağdaştırmak mümkün değildir. 

Yargının elini ayağını bağlamak, denetimi ortadan kaldırmak sizlere hiçbir şey sağlamaz, 
telafisi güç sorunlar doğurur. İşte, Çitosanın satışıyla ilgili karar ve Ankara Bir No.'lu İdare 
Mahkemesinin, yürütmenin durdurulmasına dair ara kararı ve davalı idarenin, usule ilişkin 
olarak ileri sürdüğü, biz Doğru Yol Partili 10 milletvekilinin dava açma ehliyetimizin bulun-
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madiği, kişisel menfaatlan ihlal edilmeyenlerin dava açamayacakları şeklindeki itirazını red
detmesi... Yani, biz Doğru Yol Partisi milletvekillerinin, bu satışa karşı çıkmamızda, yetkili 
mahkeme, ulusal bir menfaat görmüştür. 

Şimdi siz, dava açma ehliyeti imkânını ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Diğer taraftan, 
esasa müteallik olarak, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesine Dair 3291 sayılı Yasa
da, blok satış, portföy satış öngörülmemiştir. Yasaya göre, satış, öncelikle çalışanlara, yöre hal
kına, yurt dışında çalışan işçilere ve giderek tüm halka yapılacaktır. Yasayı çıkaran siz, ihlal 
eden siz... 

Ancak, yanlış hesap, bağımsız Türk yargısından dönmüştür. Ankara Bir No.'lu tdare Mah
kemesi, açtığımız davada, teminatsız olarak satış kararında, mevzuata uyarlık bulunmadığın
dan, bu kararın uygulanarak yatırımlara başlanması halinde, telafisi güç zararlar doğacağın
dan, 90 gün süreyle yürütmenin durdurulması kararını vermiştir, işte bağımsız Türk yargısı, 
işte hukukun üstünlüğü... 

Sayın milletvekilleri, bağımsız Türk yargısının bu örnek kararını, bağımlı Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu, gereğince halka duyuramamıştır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, li
derimiz Sayın Süleyman DemireFin, "Doğru Yol Partisi tarafından açılan, Çîtosanın satışının 
iptaline dair davada, idare mehkemesi, yürütmenin durdurulması kararını vermiştir" şeklin
deki beyanından, davanın, Doğru Yol Partisi tarafından açıldığına dair kısmını çıkararak ver
miştir. Bu haberi. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, bir kez daha, halktan gerçeği gizlemeye 
çalışmıştır. Bu çabalar fazla sürmeyecektir; Ancak, bu tarafgirliği, haber alma özgürlüğüne 
yapılan bu haksızlığı, şiddetle kınadığımızı iletmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi tekrar karara dönüyorum. Bu somut örnek karşısında ne yap
mak istediğinize bir defa daha bakmak istiyorum. Yapmak istediğiniz değişikliklerle, bu tip 
satışları, bu tip tasarrufları, "idarenin takdir hakkıdır" diyerek, idarî yargının denetimi dışın
da bırakmak istiyorsunuz. Bu değişikliklerle, eylem ve işlemlerinizi, yargı denetiminin dışına 
çıkarmak istiyorsunuz. Yine, yürütmenin durdurulması kararlarını, bir başka dairede temyize 
tabi tutarak, yargı organlarını baskı altına almak istiyorsunuz. Geçen hafta söylemiştim; bir 
önergeyle, Meclis denetimini muhalefete kapattınız; açıkçası, Meclis denetiminden kaçtınız, ka
çıyorsunuz. Şimdi de yargı denetiminden kaçıyorsunuz. Ankara tdare Mahkemesinin bu fev
kalade önemli kararı karşısında, Hükümetinizi istifaya davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, tekrar getirdiğiniz teklife dönelim. Adalet Bakanlığı bütçe
si üzerindeki görüşmelerde de belirtmiştim, teklifle, Anayasa ve tüm yasalardaki makam ve 
sıfatlar göz önünde bulundurulmadan, 360 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle cumhuri
yet savcılarının sıfatları değiştirilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname bugün sanırım yasala
şacaktır. Bu durum, bir kavram kargaşasına yol açmıştır. Anayasa, Ceza Yasası, usul yasaları, 
Siyasî Partiler Yasası ve diğer ilgili yasalar, bir cumhuriyet başsavcısından ve cumhuriyet savcı
lıklarından, makam ve görev olarak bahsederken, "yardımcı" sıfatının kaldırılabilmesi için, 
her adlî yargı biriminde, makam aynı olmakla birlikte, bir "Cumhuriyet başsavcısı" sıfatı ge
tirilmiştir. tyi bir incelemeye dayanmadığı anlaşılan bu hükmün ciddi bir araştırma sonucu ye
niden'düzenlenmesi, bu kavram kargaşasını ortadan kaldıracaktır diyoruz. 

Keza, 3221 sayılı Yasa ile, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylarının yetiştirilmelerini 
sağlamak üzere, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu, tasvip ve memnu
niyetimizi ifade ettiğimiz ileri bir adımdır. 
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Bu merkezde, adaylar mesleğe hazırlanacak, meslekî eğitim ve öğretimleri tamamlanacak, 
hukukun genel ve temel kavramları öğretilecektir. 

Eğitim merkezi, Adalet Bakanlığına bağlıdır ve başkanını Adalet Bakanı seçer. 
Eğitim süresi 2 yıl olup, eğitim sonunda adaylar sınava tabi tutulurlar. Bu sınav yazılıdır. 

Ancak, bu tasarı ile yazılı sınav, süzlü sınava dönüştürülmek istenmektedir. İşte bir kötü örnek 
daha... Yazılı sınav, sınava girenler için en büyük güvencedir. Sınava itiraz etmek ve idarî yargı
ya başvurmak olanakları vardır. Yazılı sınav sonuçları üzerinde hiçbir zaman şaibe bulunmaz. 
•Oysa, sözlü sınav, keyfîliklere yol açabilir. Kimseyi itham etmek istemiyoruz; ancak yapılan 
değişiklik yanlıştır. Yasa metnindeki yazılı sınav hükmü değiştirilmemelidir. 

Hükümetlerin yargı sistem ve organlarıyla oynamaya başlamaları, hiçbir dönemde iyi ne
ticeler vermemiştir; vermesi de mümkün değildir. Hukuk devleti ilkesine aykırı davranışlar, yargı 
organlarının yetkilerine müdahaleler, tasvip etmediğimiz, edemeyeceğimiz tasarruflardır. Bu 
tür tasarruflar, hiçbir kimseye ve hiçbir iktidara yarar getirmez; zarar getirir. Rejimi, giderek 
devleti tahrip edersiniz. Temelinde hukuk devleti ilkesine olan saygımız ve bağlılığımız, bizi, 
bu iyi niyetli ikazları yapmaya itmektedir; takdir sizlerindir. Biz, bu tasarıya karşıyız ve geri 
çekilmesinin yararlı olacağına inanıyoruz. 

Grubum ve şahsım adına hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Grupları adına başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Kamer Genç söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir süre önce, Komisyon 

ve Hükümet, bu kanun hükmündeki kararnameyi, kanunlaşması için Meclise getirdiler. Mec
liste o zaman yaptığımız konuşmalardaki haklı eleştirilerimize Hükümet ve Komisyon da kan
mış ve bu kanunu geri çekmişlerdi. Bakan mı değişti, yoksa, fikirleri mi değişti -ne değiştiyse-
Komisyon, hiçbir ilave yapmadan, tekrar aynı tasarıyı karşımıza getirmiştir. 

Bu yapılan, Meclise karşı büyük bir saygısızlıktır. Bu tasarı, gruplar adına ve kişisel ko
nuşmalardan sonra geri çekilmişti; ancak, neden geri çektiler, neden tekrar aynen getiriyorlar; 
Sayın Komisyonun bunu burada izah etmesi lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, o zaman yaptığım konuşmada da belirtmiştim; bu kanun hükmün
deki kararnamenin iptali için, biz SHP Grubu olarak, Anayasa Mahkemesine gittik. Anayasa 
Mahkemesi de bu konuda karar vermek üzere. Niye bu karar beklenmiyor da bu tasarı kanun
laştırılmaya çalışılıyor?.. O iptal edilecek, arkasından tekrar bu kanun çıkacak ve bu kanunun 
iptali için biz tekrar Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Hem kurumlara, hem Meclise saygısı 
olmayan ve fuzulî birtakım işler peşinde koşan zavallı bir Hükümetle karşı karşıyayız. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet kadar, hak hukuk tanımayan, kanun benim diyen, 
totaliter ruhlu bir hükümet görülmemiştir. Ne yapıyorlar?.. Hükümetin keyfî devleti yok etme 
işlemlerine karşı kimden müdahale geliyorsa, onları yok etmeye çalışıyorlar. Bakınız, en fazla 
oynadıkları yer yargı müessesesidir. Yargı, bir memleketin temel kurumudur. Mahkemelerin 
kapısına "Adalet mülkün temelidir" diye yazmışsınız... Oradaki "mülk" cemiyetin temelidir. 
Cemiyetin sağlıklı yaşayabilmesinin temeli, hak ve adaletin geçerli bir işleyişe sahip olmasına 
bağlıdır. Siz, adaleti yok edecek şekilde, her gün onunla uğraşacak şelcilde işlemler tesis eder
seniz, o memlekette, hak ve hukuk denilen bir şey kalır mı? Kalmaz. 
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Evvela, siz kimsiniz, adaletin üstünde kişiler misiniz? Sizin uygulamalarınız, yaptıkları
nız ortada. Devleti iflas safhasına getirdiniz, Türkiye'ye faşizmi getirdiniz. Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'daki insanları kestiniz, kırdınız. Bu haftaki 2000'e Doğru Dergisinde görüleceği 
üzere, bir generalin verdiği emir üzerine öldürülen masum insanlar varken, siz, bu memlekette 
daha ne getirmek istiyorsunuz, siz, faşizmin uşaklığını mı yapmak istiyorsunuz; sizden onu 
öğrenmek istiyorum. 

Danıştay bir karar vermiş. Diyor ki : Ey Adalet Bakanı, sen idare olarak hâkimleri imti
hanla alamazsın. Çünkü, hâkimlik, hâkimlik mesleği, bizzat idarî yargının dışında bağımsız 
bir meslektir. Onu imtihan edecek olan, senin Bakanlığının içindeki adamların değildir. Ey 
Adalet Bakanı, sana düşen görev, yargı kararlarına saygı gösterip, hâkim ve savcı adaylarını 
imtihana tabi tutacak bağımsız bir kurum oluşturmaktır. Bu bağımsız kurum kimdir? Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunun emrinde çalışan bir kuruldur. Siz bunu yapmıyorsunuz. Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da zaten sizin emrinizde ve size bağımlı bir kurum. O da 
yetmiyormuş gibi, bir de hâkim ve savcı adayları gelecek, ben bunlara iki yıl staj yaptıracağım, 
okuyacaklar, hukuk fakültelerini bitirmişler, iki yıl da staj yaptıracağım ve sonunda bakaca
ğım, kimin gözünün üzerinde kaşı varsa, ben bunu hâkimliğe almayacağım kim beş vakit na
maz kılmıyorsa, ben bunu hâkimliğe almayacağım... Laik Türkiye Cumhuriyetinin temelini, 
daha hangi güne kadar sarsacaksınız; size sormak istiyorum. 

Geçenlerde bir arkadaş anlatıyor; bir hâkim, karısı öğretmen ve öğretmen türban giyiyor. 
Çocuk velileri, hâkimin öğretmen olan karısına giderek, "Hoca Hanım, bizim çocuklarımızın 
durumu nasıldır?" diye soruyorlar, öğretmen hanım, "Efendim, siz erkeksiniz, gelip benimle 
görüşemezsiniz" diye cevap veriyor ve kocasına telefon ediyor. Hâkim, velileri çağırıyor "Ço
cuklarınızın ders durumlarını öğrenmek için niye karılarınızı göndermiyorsunuz da siz gidi
yorsunuz, utanmıyor musunuz?" diyor. Türkiye'de hâkimliği getirdiğiniz seviye budur. 

Sizin, burada, yazılı, sözlü sınav meselesini değiştirmedeki temel amacınız, imam hatip 
kökenli kişileri hâkimliğe getirip, Türkiye Devletinin temel rejimini, yargı sistemini şiriata dö
nüştürmektir. Yani, siz, kadı sistemine dönmek istiyorsunuz. Bunu namusuyla, şerefiyle söyle
yin de, hiç olmazsa biz de diyelim ki, karşımızdaki insanlar dürüst insanlardır. 

Böyle, temel düşüncelirinizi ve amaçlarınızı saklayarak, toplumun içine, bir nevi, iki yüz
lü bir sıfatla çıkmayın. Yiğit olan, toplum karşısına öz amacıyla çıkar. Dersiniz ki, "Bizim 
öz amacımız, yargı sisteminde, kadı sistemine dönmektir." Bunu derseniz, o zaman sizi tebrik 
ederiz ve deriz ki, adamların bir düşüncesi var, demek ki, bu memleketin üniversetelerinde ye
tişen hâkimler, yargı görevini yapmaya elverişli değil, bunlara tahammül etmiyorlar, Kur'an 
kurslarından yetişen kadılar vasıtasıyla adaleti tecelli ettirmek istiyorlar... Atılan adımlara pa
ralel olarak burada bir namusluluk, bir doğruluk vardır; ama, fikirlerinizin arkasındaki birta
kım gizli amaçlarla, birtakım insan kılıkları içinde çıkıp da insanları kandırmayın lütfen. 

Şimdi, "Avrupa'nın Avrupa Topluluğunun bir üyesiyiz" diyorsunuz; ama, bir devlet gü
venlik mahkemesi savcısı için Adalet Bakanı çıkıyor bu kürsüde diyor ki, "Efendim, benim 
gücüm yok ki, ben devlet güvenlik mahkemesinin savcısını görevden alayım, bu savcı, devleti
min itibarını da sarsmasına rağmen". 

Sayın Bakan, kimi kandırıyorsunuz? Bu sıralarda oturan insanların hepsinin en az sizin 
kadar aklı vardır, düşüncesi vardır, Türk idare sistemini bilen kişilerdir. Bu kürsüde bunu ifade 
ederken acaba utanmıyor musunuz; onu öğrenmek istiyorum sizden. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 
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ZİYA ERCAN (Konya) — Sen utanmadan bunu nasıl söylüyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Utanması gereken insanlar onu yapmaz. Onu yapanın utan

ması lazım. 
İstediğiniz savcıyı, istediğiniz hâkimi, Adalet Bakanlığı olarak, hemen Hâkimler ve Savcı

lar Yüksek Kuruluna sevk ediyorsunuz, geçici yetkiyle başka yerlere sevk ediyorsunuz da Dev
let Güvenlik Mahkemesi Başsavcısını, hem de devletin dış itibarını sarstığı, Türkiye Cumhuri
yeti kanunlarına göre suç işlediği halde niye yerinde bırakıyorsunuz? Bırakıyorsunuz, çünkü, 
onun arkasında olan asıl sizsiniz. Çıkıp bu kürsüde, "Efendim, benim gücüm yok" dersiniz; 
ama, o kişiye arka çıkıp, "Sen görevine devam et, ona ifade verme, ben seni destekliyorum" 
da dersiniz. Bunun anlamı budur, insanları kandırmayın, hiç olmazsa bu kürsülerden kandır
mayın. Bu kürsülerde söylediğiniz sözlerle, asıl amacınızı saklayacak şekilde bir davranış içine 
girmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yok ettiniz, yok etmek üzeresiniz. İnsanlar sizlere daha 
ne zamana kadar tahammül edecek; bunu kestiremiyorum. 

O halde, niye devlet güvenlik mahkemesi savcısını görevinden almıyorsunuz? Alın... Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu eliyle bunun tayini yapılmıyor mu? Mademki, Avrupa Top
luluğundan gelen ve insan hakları konusunda araştırma yapan kişilere, iki defa ifade vermek
ten çekiniyorsa, siz de hakikaten bu devletin, dış devletler nezdindeki itibarını sarsmamak isti
yorsanız, ya ifadeyi verdireceksiniz veyahut da "Sen bu görevi yapmıyorsun" diye oradan ala
caksınız. Ama, bu sizin hesabınıza gelmiyor; çünkü, bugün Türkiye'de estirilmek istenen fa
şist rüzgârların destekleyicisi onlardır. Bugün, üniversite gençlerini, yazarları, bu insanlar ka
nalıyla, onların emirleriyle ikidebir alıyorsunuz, getiriyorsunuz, mahkemelerde haksız yere bek
letiyorsunuz. 

Onlar gittiği takdirde, tabiî ki, siz bu uygulamaları yapamazsınız. Size, bu uygulamaları 
sizin emirleriniz doğrultusunda yapan savcılar lazım. Bu savcılar da, sizin bu emirlerinizi iyi 
tatbik ettikleri için, bu kürsülere çıkıp onların karşısında acizliğinizi ifade ediyorsunuz; ama, 
el altından "Sen göreve devam et" diyorsunuz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Adalet 
Bakanlığını yapan kişinin dürüstlüğü ile bağdaştırılacak bir davranış değildir. 

Yine, bu tasarı geldiği zaman, "Devlet güvenlik mahkemelerinin savcı muavinlerini, savcı 
olarak Değiştiriyorsunuz" dedik. Anayasanın açık hükmü var, 143 üncü maddesinde diyor ki, 
"Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Başkan, iki asil ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri 
kadar savcryardımcısı bulunur." Siz, buradaki "bir"i kaldırıyorsunuz, "savcı yardımcıları"nı 
kaldırıyorsunuz, "savcı" haline dönüştürüyorsunuz. Peki, bu Anayasa niye yapılmış? O za
man bunu yırtıp atalım. İkidebir, bu hükümleri böyle getiriyorsunuz... Anayasayı, hesabınıza 
gelmediği zaman bir tarafa atıyorsunuz, hesabınıza geldiği zaman Anayasanın şemsiyesi altına 
sığınıyorsunuz. Böyle çifte standart olmaz. Bu gibi çifte standartlarla biz bu devleti çok peri
şan ettik; ekonomisiyle ettik, maliyesiyle ettik, insan haklarıyla, her yönüyle ettik. Artık, bir 
parlamenter olarak, insanların yüzüne bakamaz olduk. Yani, cereyan eden olayların korkunç
luğu, iğrençliği, bizleri milletvekili olarak toplum dışına itti. 

Diyorlar ki, kardeşim, milletvekili olarak siz bizim haklarımızı savunamıyorsunuz; nasıl 
savunalım?.. Biz geliyoruz size bunları burada lafla söylüyoruz ve diyoruz ki, ey Hükümet, 
ey İktidar Partisi, bakın, şu şu şu yaptıklarınız doğru değildir. Anayasayı kaynak gösteriyoruz, 
hukuku kaynak gösteriyoruz, hukukun genel ilkelerini kaynak gösteriyoruz. Peki ne yapalım, 
yani, burada ille yumruk yumruğa dövüşelim mi, alıp, silahı mı konuşturalım? (ANAP sırala
rından gürültüler) 
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Sayın milletvekilleri, bu parlamentoların bir özelliği var. İnsanlararası ilişkilerin, beşerî 
münasebetlerin seviyeli bir düzeyde yapılması lazım. Bunun seyyeli bir düzeyde yapılabilmesi 
için de, insanların birbirlerini iyi anlaması, söylenen lafı iyi anlaması lazım. Biz diyoruz ki, 
kardeşim, sen hâkim ve savcıların sınavında, yazılıyı kaldırıp, sözlüyü niye getiriyorsun? 

BAŞKAN. — Sayın Genç, lütfen toparlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Söylemek istediğini söyle, niye silah filan diyorsun... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, siz benim dediğimi anlayacak güçte değilsiniz. 

Benim konuşmalarımı sonradan tutanaklardan alın, dikkatlice okuyun. Ben şurada sizden da
ha fazla meşruluğa sahip bir insanım. Biz burada her vesileyle çıkıp söylüyoruz; ama, söyledi
ğimiz doğru şeyleri de kaale almıyorsunuz. Hükümet, çıksın burada bize cevap versin. Her 
türlü konuşmalarımız Hükümet tarafından burada cevaplandırılmıyor. Peki, biz ne yapaca
ğız?.. Burada çıkıp konuşacağız, Hükümet tarafından cevaplandırılmayacak, kamuoyuna ak
settirilmeyecek, bizim çalışmalarımız vatandaşa duyurulmayacak... O zaman biz ne yapabili
riz? Vatandaş da diyor ki; kardeşim, siz bizim haklarımızı savunmuyorsunuz... İşte, Hüküme
te soruyorum; bu hafta, 2000'e Doğru Dergisinde, bir çavuş, "Bir kumandan bana emir verdi 
ve Halil Başkurt isminde bir vatandaşı öldürdüm" diyor. Buna karşı siz ne yaptınız? Siz, İkti
dar Partisinin milletvekilleri olarak acaba bir vicdan azabı duydunuz mu? 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum, toparlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Konuları taşıyorsunuz efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Konular geniş, burada devletin güvenlik meselesi var, dev

let güvenlik mahkemeleri var. Yani, siz niye hep böyle dar kalıplar içinde düşünüyorsunuz? 
Olay tamamen geniş boyutlu ve insan haklarıyla da yakından ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, ben, dar kalıplar içerisinde düşünmüyorum; yalnız, İçtüzük süre
nizi tayin etmiş, sürenizi de hayli aştınız, toparlayınız diyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, toparlayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Toparlayınız efendim, toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — İktidar olmanın bir sorumluluğu vardır. Bana göre insan 

haklarını en birinci bekçisi iktidardır, hükümettir. İnsanların en temel, en önemli hakkı olan 
yaşama hakkı ortadan kaldırılıyor, siz düğün bayram ediyorsunuz. Peki, biz, muhalefet ola
rak, bu insanların hakkını nerede ve nasıl savunacağız; bize onu söyler misiniz?.. Onu söyle
yin. "Arkadaş, tamam, biz bunları yapmıyoruz" deyin; ama, bizim savunma sistemlerimizi 
de söyleyin. Onu da söylemiyorsunuz. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Savcılara başvurun. 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, konu bitiyor efendim, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Savcılar sizin emrinizde. Bugün, savcılar, hâkimler, dok

torlar sizin emrinizde. Neden emrinizde biliyor musunuz; bir savcı, bir hâkim, işkence gören 
bir vatandaş hakkında tahkikat açtığı takdirde hemen yeri değiştiriliyor. İşte Adalet Bakanı; 
çıksın, "değiştirmedim" desin. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, ne ilgisi var? 
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BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen efendim... tşi niye uzatıyorsunuz; sözlerini bitirmek 
üzere efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben bizzat kendi kulağımla duydum; hâkim ve savcılar di
yor ki, "Kardeşim, biz kendimizi güven içinde hissetmiyoruz. Çünkü, biz, işkence gören bir 
vatandaşın hakkını aramaya kalktığımız zaman, derhal yerlerimiz değiştiriliyor." îşte, hâkim
ler ve savcılar sisteminin ortadan kaldırılmasının nedeni de budur. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Sen bir isim verebiliyor musun? 
BAŞKAN — Sayın Genç, bunların hepsini söylediniz; üçüncü ve dördüncü defa... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Söylemedim bunları. 
BAŞKAN — Söylediniz efendim, konuşmanızı takip ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, siz beni iyi dinlemiyorsunuz. Ben burada 

mükerrer konuşmam; yani, bir defa söylediğimi bir daha tekrarlamam. 
BAŞKAN — Efendim, sürenizi 10 dakika aştınız. Rica ediyorum... lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki efendim, daha sonra maddeler üzerinde de konu

şacağım. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, tutanakların bir suretini kendine 

verin, bir de doktora gönderin!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Doktora sen git, sen. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
önce, tutumunuz hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; önce, Sayın Başkandan tutumu hakkında konuşmak üzere söz al
dım. Bu itibarla, konuşmalarımın ilk bölümü mevcut kanun tasarısı ile alakalı değildir. 

Bu kürsü kimsenin kimseye hakaret edeceği, küfürle konuşacağı bir yer değildir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Küfür yok orada. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkanın, olay 

çıkarmamak için, bir şahsa, hem de süresini on dakikanın üzerinde aşmak suretiyle, Yüce Mec
lisin çatısı altında yalnız ve yalnız otomatik makine gibi küfür etmesine izin vermesini son de
rece kınıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O küfür sana yakışır. Ben küfür etmedim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Son derece kınıyo

rum ve Sayın Başkan bilsin ki, bundan sonra böyle bir şeye müsaade ederse, ben bu işlerin 
kavgasını çok iyi bilirim. Burada muhatabım Sayın Başkandır. 

Arz ederim. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, üzerinde konuşulan kanun tasarısı hakkın

da, acaba anlatılanlardan bir neticeye vardınız mı? Hangi kanun tasarısı hakkında konuşuyo
ruz, huzurunuzdaki nedir, neler söylendi?.. 
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A. CENGtZ DAĞLAR (Antalya) — Onu, kurmuşlar, konuşuyor... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Her iki konuşmacı 

arkadaşımız da, burada bazı meseleleri konuştular. Evvelemirde şunu söyleyeyim. 
Muhterem arkadaşlar, halkımızın kullandığı bir atasözü var, "Gübre taşıyan kendi tarla

sına döker" denir. Onun için, kendi tarlasına taşınan gübre için cevap vereceğim bir şey yok
tur. Biz burada, yalnız ve yalnız, kanun tasarısı üzerinde konuşacağız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz de kanun tasarısı üzerinde konuştuk; cevap veriniz. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Genç... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) -r- Cevap versin; öyle, yuvarlak laflarla konuşmasın. 

BAŞKAN — Sayın Genç, tahammülümüzü Şaşırıyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tahammülünüz mü var zaten. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Bakana "utanmaz" dersiniz... Sayın Bakan yerden göğe 
kadar haklıdır. Üslubunuzu bugüne kadar değiştirme imkânını hiçbir Başkan bulamadı. Ama, 
burada takip imkânını ve hatibi dinleme imkânını kendinizde edinin. Rica ediyorum... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri... 

BAŞKAN — Bugüne kadar üslubunuzu değiştiremedik. Değiştirmeye de imkân bulama
dığımız için sustuk. Sayın Bakan yerden göğe kadar haklıdır. Başkanlığın tutumunu eleştirme
de de haklıdır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O hakkı da siz veremezsiniz. 

BAŞKAN — Ben veririm efendim; ama siz bir Bakana "utanmaz" diyemezsiniz. Bu za
bıtlara geçti. 

Evet, Sayın Bakan, devam edin efendim, buyurun. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, kanun iki yenilik getiriyor : Birisi şudur : "Cumhuriyet savcı yardımcılığı" tabiri var; 
Türkiye'deki bütün savcı yardımcıları bu tabirden incindiklerini, rencide olduklarını söylerler. 
Devamlı talepleri, kendi unvanlarının "Savcı" olmasıdır. Bu sebeple, 1988 yılı içerisinde bir 
kanun hükmünde kararname çıkarılmış ve bir yıla yakın bir zamandır -11 ay, küsur gün- bu 
kanun hükmündeki kararname Türkiye'de tatbik edilmektedir. "Cumhuriyet savcılığı" unva
nı kalkmış, yerine "Cumhuriyet başsavcılığı" unvanı verilmiş; "Cumhuriyet savcı yardımcılığı" 
unvanı kalmış, yerine "Cumhuriyet savcılığı" unvanı konmuştur. Bunu bizden önceki hükü
met yapmış. Biz de, geldik, bunu kanun olarak sizin huzurunuza sunuyoruz. Bunun, hâkim 
ve savcılara hakaret teşkil edip etmediği, hâkim ve savcıları nasıl rencide edeceği hususunu tak
dirlerinize arz ediyorum. 

Hükümetimizin, hâkim ve savcıları ve yargıyı devamlı rencide ettiğini söyleyenlerin, bu 
kürsüde, bunu bahane ederek, hâkim ve savcılara devamlı hakaretleri zabıtlarla sabittir. Bu 
kürsüde konuşan şahıs, hâkim ve savcılara hakaret edip, sonra da Hükümetimizin yargıya say
gı göstermediğinden bahsediyor. Bu zabıtlarda vardır. 

Tasarının getirdiği diğer bir yeniliğe göre de, hâkim ve savcılar, staj sonunda, yazılı değil, 
sözlü imtihana tabi olacaklar. Hâkim ve savcı adayları, mesleğe alınırken evvelce bir yazılı im
tihandan geçiyorlar. Sonra bir mülakat yapılıyor ve bundan sonra da iki sene müddetle eği-
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tim görüyorlar, staj yapıyorlar. Stajın bir kısmında öğretmenler ders veriyorlar. Bunun sonun
da yeni bir imtihan var; bu da yazılı. Getirilen hüküm diyor ki, "Bu son imtihan yazılı olma
sın." Yani, 2 senenin sonunda yapılan bu imtihan, başarı imtihanıdır, hâkimliğe kabul imtiha
nı gibi kabul etmemek lazım. Gerçi bu da hâkimliğe kabuldür, ondan sonra hâkimliğe kabul 
edileceklerdir. Yani, 2 senenin sonunda hâkim olmuş mu, olmamış mı; imtihan bunun için ya
pılıyor. Bunların içerisinde, bu imtihanı kaybeden istisnadır. Yani "Imam-hatip menşeili, şu, 
bu..." gibi sözlerin hiçbirisi doğru olmadığı gibi, böyle bir olay da söz konusu değildir, imti
han sonucunda, geçen yıl, bir yıl önce -rakamı tam olarak bilmiyorum- zannedersem birkaç 
kişi başarısız kabul edilmiş. Başarısız kabul edilenler idarî yargıya dava açmışlar ve idarî yargı 
da, sınav yazılı olmadığı için iptal etmiş veya tehirî icra (yürütmenin durdurulması) kararı ver
miş ve tatbik edilmiş. 

îdarî yargının kararı şu : "İmtihanı yapanlar, Bakanlık personeli. Halbuki, bu dersleri 
veren hocalar var; hocaların imtihan etmesi lazım." Yönetmelik de, idarî yargının görüşüne 
uygun olarak imtihanı, ders veren hocaların yapması istikametinde değiştirilmiş. 

Benim Bakanlığım sırasanıda da bu imtihanlar yapıldı; hiç başarısız olan olmadı. Biz on
lara emek vermişiz, imtihandan geçirmişiz, zaten hâkim ve savcı ihtiyacımız var; hepsini mes
leğe kabul etmek için yarışıyoruz. 2 yılın sonunda başarısız olan çıkmışsa, bunun mesleğe ka
bul edilmemesi yönünde bir imtihan... Zannedersem, şimdiye kadar bir defa, birkaç kişi kabul 
edilmemiş. Bunun dışında, genel temayül, hepsini mesleğe kabul etmektir. Bu itibarla, bunun 
takdiri de Yüce Meclise aittir. 

Bu kanun hükmünde kararname, bir yıldır yürürlükte olan bir kanan hükmündeki karar
namedir. Geçen defa, Bakanlığımız tarafından, Yüce Komisyona geri çekilmiştir. Komisyon 
kendi göndemine hâkimdir. Bu kanan hükmünde kararnamenin komisyondaki müzakeresinin 
hiçbirisinde ben bulunmadım. İktidar ve muhalefet milletvekilleri, komisyondan tekrar Yüce 
Meclisin huzuruna getirdiler. 

İdarî yargı ile alakalı, huzurunuza gelecek bir kanan konusu burada görüşülüyor; hiç ala
kası yok; o kanun geldiğinde görüşülecek. Burada iki ana hüküm var : Birincisi, savcı yardım
cılarına "savcı" unvanı verilsin mi, verilmesin mi? Bütün savcı yardımcıları "verilsin" diyor. 
Yüce Parlamento uygun görmezse vermez. Şimdi, bizim yargıya saygısızlığımız acaba bu mu
dur, yoksa bu bazı parlamenterlerin Yüce Parlamentoya saygısızlıkları mıdır? 

Arz ederem. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O saygısızlık size ait. 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur. Anayasanın 96 ncı 

maddesine göre, yetersayı aramanız gerekir. 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Karar yetersayısı yoktur, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.37 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati ; 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekill Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

— _ — » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Saydı Hâkim ve Savcı Adayları Eğilim 
Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapdmastna Dair Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Kabulü Hakkında Kanun lisansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 248 

, ve 248'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Kanun tasarısının tümü Üzerindeki görüşmeler tamamlanmış; maddelere geçilmesi oylan

mış, yetersayı bulunamadığı için ara vermiştik. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, saydınız mı? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Saygılı olalım Başkanlığa. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz saygılı olun. 
BAŞKAN — Eksik veya fazla olması, Başkanlığın hiçbir menfaatini ilgilendirmez. Bu ha

linizi Başkanlığa saygısızlık telakki ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz de, Başkanlığın bize karşı tavrını saygısızlık sayıyoruz. 
BAŞKAN — Bütün İçtüzük hükümlerini zatı âliniz hakkında tatbik edersem... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz İçtüzük hükümlerinin tatbikinden korkmuyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakana hakaret edersiniz ve onu geri almazsınız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz kimseye hakaret etmedik. 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutuyorum : 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Sava Adayları Eğitim Mer
kezi Kpruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinin (b) ben
dinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"1. Adlî yargıda : ti ve tlçe Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet savcılarını, Yargıtay 
Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda idarî görevlerde çalışan savcıları", 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum Sayın, Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. Sayın Genç., 
Sayın milletvekilleri, lütfen oturalım efendim, rica ediyorum. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, Kamer ne yapsın; dinleyen yok. 
BAŞKAN — Hatip söze başlamadı ki, dinleyeni dinlemeyeni soruyorsunuz. Sizin dinle

meniz kâfi demek ki... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, biraz önce Sayın Bakan benim konuşmaları

ma cevap verirken "Buraya çıkıp, hâkim ve savcılara hakaret ediyor" dedi. Ben hâkim ve sav
cılara hakaret etmem; çünkü ben de eski bir hâkimim ve hâkim ve savcılara saygı duyarım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Ben sizin vızıltılarınızı dinlemek istemiyorum; ancak söyle
diklerimizi dinleyin, burada birtakım şeyler söylüyoruz. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Kamer, senin ağzınla beynin arasında irtibat yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Aslında arı partisi olduğunuzu biliyoruz da, burada arıları 

taklit etmeyin diyorum, önce, konuşulanları dinleyin. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bu sözleriniz süreye dahildir; onun için, özlü konuşun, temiz 

ifade kullanın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, temiz ifade kullanıyorum. 
BAŞKAN — Kullanmıyorsunuz, maalesef kullanmıyorsunuz; temiz bir ifadeden konuş

malarınız yoksundur. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bakın, aslında ben de kabul ediyorum, za

man zaman kullandığım kelimeler benim maksadımı aşan bir duruma geliyor; ancak, bizim 
gerçekten hukuk içinde kalarak, birbirimize saygılı olarak davranabilmemiz için, burada ko
nuştuklarımızın, İktidar tarafından, en azından doğru olarak anlaşılması ve gereğinin yapıl
ması gerekir. 

Şimdi, biz, burada, getirilen kanun tasarısının Anayasal bakımdan, hukukun genel ilkele
ri bakımından, idarî yapımız bakımından sakatlıklarını ortaya koyuyoruz; ama, İktidar Parti
sinin Bakanı çıkıyor, her şeyin tersini söylüyor, olayla ilgisi olmayan konuları söylüyor. Biraz 
önce Sayın Bakan çıktı, burada bana cevap verdi, getirilen kanun tasarısı ile sadece savcı yar
dımcılarının unvanlarını "savcı" olarak degiştiriyorlarmış, başka bir şey yapmıyorlarmış... Bir 
anayasa var, Anayasanın 143 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "Devlet Güvenlik Mahkeme
sinde bir Başkan, iki asil ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısı bulunur" 
deniliyor. Bu getirdiğiniz tasarı ile, "savcı yardımcısı" ifadesini "savcı" yapıyorsunuz ve Dev
let Güvenlik Mahkemesine birden fazla savcı getiriyorsunuz. Bu durum Anayasanın lafzına 
aykırıdır, buna cevap vermeniz gerekir. 

İkinci olarak "efendim, hâkimlik mesleğine kabulde yazılı sınavı kaldırıyoruz, sözlü sı
nav getiriyoruz; bunda ne var?" deniyor. 

Arkadaşlar, burada her/şey var. Burada, rejimi ilgilendiren temel ilkeler var. Siz, hukuk 
fakültesini bitirmiş insanı alıyorsunuz, önce başlangıçta bir imtihan yapıyorsunuz, iki sene onu 
çalıştırıyorsunuz, bu arada bunlara birtakım hukuk hocaları, uygulamadan gelen bürokratlar 
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ders veriyor ve siz imtihanları onlara yaptırmıyorsunuz; ama kime imtihan yaptırıyorsunuz; 
Adalet Bakanlığının bürokrasisi içindeki bakanın ve müsteşarın emrindeki kişilere. Daha son
ra da bunları hâkimliğe kabul ediyorsunuz. İşte bütün terslik burada. Yani, idare, bunu yap
mamalıdır. Bugün siz, yarın başkası iktidarda olur. Bizim istidiğimiz kuralların genel olması
dır, kurallar genel olur, kurallar ileriye dönük olur, "Ben olursam şöyle olur, ben kalırım" di
ye bir hesap içinde hareket edilmez. Kurallar, genel ve kucaklayıcı olur. 

Siz, genel kural koyarsınız; orada, bu kurallar doğrultusunda, uygulayıcının özel amacını 
önleyici tedbirler alırsanız, o zaman, o memlekette rejim işler; rejimin sağlıklı işlemesine engel 
birtakım durumlar olmaz; ama ben size örnek veriyorum, "Türkiye'da, birçok yerde, hâkim
ler ve savcılar baskı altındadır" diyorum. 

Bakın, biraz önce arkadaşlarım bana bir olay anlattılar. Konya'nın Çumra İlçesi, Türk
men Karahöyük Köyüne, mahallî basınla beraber gitmişler. 40 tane vatandaş karakola getiril
miş. 4 tane sivil ve sakallı adam, bunları çırılçıplak yapmışlar ve karakolda, insanın aklına ve 
mantığına yakışmayacak derecede işkence yapmışlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu madde, savcıların unvanıyla ilgili... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bir dakika... 

BAŞKAN — Değil efendim. Bunu genelinde konuştunuz. Bu madde, konuştuğunuz ko
nuyla ilgili değil efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, ben hâkim ve savcıya getireceğim konuyu. 
Şimdi, Sayın Bakan, "Hâkimler ve savcılar bağımsızdır" diyor. Peki, basına intikal etmiş 

bir olayda, kamu davası gereği, insan haklarını bu kadar ihlal eden kamu görevlileri hakkında 
takibat açmak savcının görevi değil mi? Açılmıyor... Size demin de söyledim, basında, insan 
haklarını ihlal konusunda çok yayın yapılıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yüzkarası nite
liğinde işkenceler yapılıyor; ama, hangi savcı, bugüne kadar, nerede ve nasıl harekete geçmiş
tir; lütfen söylesinler. Biz duyuyoruz, "Evet, siz haklısınız; ama, biz bağımsız değiliz. Biz, bu
rada bir uygulamaya başladığımız zaman, derhal bizi görevden alırlar veya başka yerlere atar
lar." diyorlar. 

Bizim amacımız, hâkimlik mesleği devletin temel rejimiyle yakından ilgili olduğuna göre, 
bu mesleğin sağlıklı işleyebilmesinin gerektirdiği bütün güvenceleri sağlamaktır. Kimler için; 
kişiler için değil; rejim için sağlayalım. Siz, bir memlekette hâkimlik mesleğine kabulü, objek
tif ve genel ilkelere bağlamaz, yönetenlerin, idarecilerin kişisel yararları doğrultusunda, kişisel 
tercihleri doğrultusunda, kendi amaçlarına uygun bir kadronun oluşturulması doğrultusunda, 
eğer birtakım kurallar getirip koyarsınız, o memlekette sağlıklı bir yargı mekanizması kurulur 
mu? Kurulmaz ve işlemez. Burada, sizinle anlaşamadığımız temel noktalar bunlardır. Siz de 
bunların doğru olmadığını biliyorsunuz; ama, her nedense, doğru olmadığını bile bile bildiği
niz konuları getiriyorsunuz ve bile bile de memleketi, rejimi çıkmaza sokuyorsunuz. 

Buraya, bu maddeyle ilgili olarak, Sayın Bakanın konuşmasına cevap vermek için geldim 
ve o zaman da söz hakkım vardı. Benim hiçbir zaman hâkim ve savcılara hakaret etmek kas
tım yoktur, onlara büyük saygı duyuyorum; ama, yeter ki, hâkimlik ve savcılık makamının 
gerektirdiği bilgi, görgü, olgunluğa sahip ve tarafsızlık ilkesi içerisinde hareket edebilecek hâ
kim ve savcı yetiştirebilelim. Çünkü, bu vasıflara sahip olarak, hâkimlik ve savcılık mesleğine 
gelecek insanlar, insanlarımız için, rejimimiz için bir güvence olur. Bizim de istediğimiz 
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budur. Eğer, Sayın Bakan bunu hakaret kabul ediyorsa, kendi bileceği bir iştir; ama, hakaret 
olarak kabul etmiyorsa, bu tür bir hâkimlik mesleğinin Türkiye'de oluşmasını gerektirecek dü
zenlemelerden kaçınmasın. 

Yazılı sınav yerine, sözlü sınav getirmesindeki amacı nedir? Kendi isteği doğrultusunda... 
Kendisinin bürokratlarını biliyoruz, çeşitli vesilelerle bu kürsüde söyledik; "Senin bürokratla
rın şöyledir, geçmişte yaptıkları böyledir..." dedik. Tekrar aynı konulara değinmek istemiyo
rum; ama maalesef, insanlar o kadar olgun, söylenenlere karşı o kadar vurdum duymaz bir 
seviyedeler ki, karşımızdakiler özellikle İktidar Partisindeki bazı insanlar, ne söylersek hazme
diyorlar. İşte, o insanlara, normal bir konuşma üslubu içerisinde kalarak, hitap etmemizin zor
luğu buradan doğmaktadır. 

O nedenle, normal üslûp içerisinde konuşmayı terk edip, hiç olmazsa bir taraflarına iğne 
batıracak düzeyde konuşmalar yaparak, kendilerini uyarıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer alan, 2802 sa

yılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Rıza Yılmaz 
İçel 

Rıfkı Yaylalı Togay Gemalmaz 
Erzurum Erzurum 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

1. Adlî yargıda; II ve ilçe cumhuriyet başsavcılarını, cumhuriyet başsavcı vekillerini, cum
huriyet savcılarını, Yargıtay cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda ida
rî görevlerde çalışan savcıları. 

Gerekçe : Cumhuriyet başsavcılarının idarî görevlerinin yanında yargı görevlerinin de bu
lunması sebebiyle, işin yoğun olduğu yerlerde idarî ve yargı görevlerinin ifasında ona yardımcı 
olacak "Cumhuriyet başsavcı vekili" unvanının ihdası, hizmet gerekleri bakımından uygun 
düşmektedir. 

önerge bu sebeple verilmiş bulunmaktadır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz.' 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efendim : önergeyi kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, yoklama istiyoruz. 
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BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik. 
Kabul etmeyenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır efendim... 
BAŞKAN — Evvela, ayakta 10 kişi yok... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam işte. Açın İçtüzüğü... 
BAŞKAN — ... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeye geçiyoruz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bakın, taraflı hareket ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, sizin istikametinizde teker teker sayacak değilim; bakıyorum, 10 

kişi yok. 
önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — 10 kişi değilsiniz efendim. Bakıyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakın efendim... Kalkın arkadaşlar, kalkın... 
BAŞKAN — Ha! O zaman ben bekleyeceğim, sizin istikametinizde sayacağım!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, taraflı hareket ediyorsunuz. 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun S inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yargıtay, bütün adalet mahkemeleri üzerinde, Danıştay, bütün idarî mahkemeler üzerinde 
yargı denetimi ve gözetimi; \argitay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet savcıları üze
rinde, Danıştay Başsavcısı, Danıştay savcıları üzerinde, ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları, mer
kezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları üze
rinde, gözetim ve denetim hakkına sahiptir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza... 
(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Ayağa kalkın da isim tespiti yapalım efendim. 
Sayın Ersin, Sayın Yılmaz, Sayın Ünal, Sayın Genç, Sayın Ateş, Sayın Miski, Sayın Köse, 

Sayın Şahin, Sayın Ersin, Sayın Türkcan yoklama istemişlerdir. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN— Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada bulunmayan sayın üyeler, isimlerini ve seçim bölgelerini bildirir, 

imzalarını havi bir pusula göndersinler. 
Yetersayımız vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

1. T - 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu üe 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 
Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Kabulü Hakktnda Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 248 
ve 248'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü meddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 23 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cum
huriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 62 nci maddesinin son fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Adalet Komisyonu başkanları, görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hâkimlerin, ağır ce

za Cumhuriyet başsavcıları ise merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet baş
savcı ve Cumhuriyet savcılarının; öğrendikleri disiplin cezasını gerektiren eylemlerini Adalet 
Bakanlığına bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 94 üncü maddesinin birinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması genel hükümlere göre ya

pılır. Hazırlık soruşturması yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yürütülür. , 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar kanununun 113 üncü maddesinin (a) ben

dinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Başkanın yokluğunda komisyona asıl üye başkanlık eder. Asıl üyenin komisyona başkan

lık etmesi veya yokluğunda yedek üye, Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda ise kendisine ve
kâlet eden Cumhuriyet savcısı komisyona katılır. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile 11 inci maddesinde yer alan 
"yazılı sınav" ibareleri "sözlü sınav" olarak değiştirilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının toplumu 

en fazla ilgilendiren bir maddesi bu maddesi, ama, iki satırlık bir maddeyle, sanki hiçbir şey 
yokmuş gibi, işte, ortaya sıkıştırılmış ve böylece geçiştirilmek isteniyor. 

Hâkimlik mesleği, -biraz önce tümü Üzerinde yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi-
toplumun temel mesleklerinden ve toplum düzenini yakından ilgilendiren bir meslektir. Bu mes
leğe alınacak insanların, bilgisiyle, görgüsüyle, olgunluğuyla, olayları kavrayış tarzlarıyla, top
lumda saygın insanlar olması lazım. Hâkimlikte aranan temel ilkenin de bu olması lazım. Hâ
kimlikte, şunun bunun adamı olmak, şunun bunun paçasına yapışarak bir yerlere gelmek ilke
si, geçerli bir ilke değildir. 

Biraz önce yaptığım konuşmada, lise Öğretmeni olan karısına türban giydiren bir hâkim
den bahsettim. ögrencivelileri, çocuklarının ders durumlarını öğrenmeye gittikleri zaman, "Siz 
erkeksiniz, ben sizinle konuşmam" diyor hâkimin karısı. Bu, 21 inci Asrın Türkiye Cumhuri
yetinde olan bir olay. "Ben sizinle görüşmem" diyor ve kocasına telefon ediyor. Hâkim olan 
kocası, öğrenci velilerini çağırıyor, "Utanmıyor musunuz, erkekler gidiyorsunuz..." (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, şu gürültüyü keser misiniz?.. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, dinlesinler, dinlemeyen çıksın, dışarıda sohbet 

etsin. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ADtL KÜÇÜK (Konya) — Fasarya anlatıyorsun, dinlemeye ne lüzum var. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Fasarya, senin yaptığın. Vallahi, sizlerle, sizin gibi kılıklı 

insanlarla aynı çatı altında bulunmaktan utanıyorum. (ANAP sıralarından "Doğru konuş" 
sesleri, gürültüler) 

ABDÛRRAHMAN BOZKIR (Konya) — Senin yerinde olsam, deminki hadiseden sonra 
utanır, çıkar giderdim. 

BAŞKAN — Sayın hatip... Sayın hatip... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Biz burada ciddî olaylar anlatıyoruz; ama siz diyorsunuz 

ki, "olayın üslubu içinde konuş." Peki, biz burada hangi üslup içinde konuşalım? Gelmişsiniz, 
burada sohbet ediyorsunuz. Rejimi ilgilendiren ciddî olaylardan bahsediyoruz. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ZÎYA ERCAN (Konya) — Hepsi dedikodu, yalan. 
BAŞKAN — Konuya girin efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Konu ile ilgili efendim. 
Hâkim, öğrenci velilerini çağırıyor, diyor ki, "Siz erkekler, nasıl utanmadan bayan bir lise 

öğretmenine, öğrencilerin durumunu öğrenmek üzere gidiyorsunuz? Nasıl öğrencilerin duru
munu soruyorsunuz?" (ANAP sıralarından gürültüler) 

ADtL KÜÇÜK (Konya) — Provokasyon yapıyorsun. Yalan o. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Gerekirse ismini de veririm. 
tşte, sizin iktidarınız zamanında, Türkiye Cumhuriyetinde, hâkimlik mesleğine kabul edi

len insanların bir kısmı böyle. Ben, her zaman bu hâkimlerin karşısındayım, ilahiyat fakültesi 
kökenli, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinde... 
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ADtL KÜÇÜK (Konya) — Atatürk kadar taş düşsün başına. 
KAMER GENÇ (Devamla) — ... Laiklik ilkesini istismar eden ve Türkiye'de adaleti kadı

lık sistemine doğru götürmeye yönelik bu uygulamaları protesto ediyoruz. Bu uygulamaların 
adımı da, işte böyle, tuzak maddelerde atılacak. Ne yapılacak? Adalet Bakanlığı bu insanları 
alacak, iki sene hâkimlik mesleğinde çalıştıracak, bakacak, kendi düşüncesine uygun olmayan 
insanları atacak. Bu açık bir şey. Bugün siz varsınız, yarın ise başkaları gelir. Kanunları hep 
kendinize göre yapmayın. Şurada da bir sene ömrünüz kaldı; ama, hiç olmazsa, devletin temel 
rejimini ilgilendiren konularda kendinize göre kanun yapmayın. Biz yeniden Amerika'yı keş
fetmiyoruz. Dünyada konulmuş belirli birtakım kurallar var. Yani, o kurallar nedir? (ANAP 
sıralarından gürültüler) Efendim, şunlar neyin... 

BAŞKAN — "Şunlar" değil; "Şunlar" dediğin milletvekilidir. •' 
ALt ŞAKIR ERGÎN (Yozgat) — Madde üzerinde konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, milletvekiliyse, milletvekilinin ağırlığı içinde ol

sunlar. 
BAŞKAN — Ama siz de milletvekili gibi olun, milletvekilinin üslubuna göre konuşun. 

Üslubunuzu düzeltin. Sokakta konuşmuyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunlar kendilerini sokakta zannediyorlar. 
Ben şimdi, geçen sene burada yaptığım konuşmada... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Efendim siz de milletvekilleriyle muhatap olma

yın; konuşun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, ben tabiî, karşımda herkesi milletvekili gö

remiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) Çünkü milletvekili olgunluğu... (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ALt PINARBAŞI (Konya) — Ne demek istiyorsun? Terbiyesiz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Akşama kadar el vurun, hiç önemli değil. Benim için hiç 

önemi yok. (ANAP sıralarından gürültüler) , 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... tçtüzük hükümlerine göre üslubunuzu düzelt

mediğiniz için sizin sözünüzü kesiyorum. Lütfen... (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, ben ne dedim? Ben dedim ki, "milletvekili 

olgunluğu içinde görmüyorum." 
BAŞKAN — Devam ettiğiniz takdirde de başka hükümleri tatbik edeceğim. Lütfen... "Hem 

süreniz tamamlanmıştır, hem de üslubunuzu düzeltmediğiniz için sözünüzü kesiyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, ben hangi sözü dedim? Sayın Başkan ben 

(Başkan hatibin sözünü kesti) "milletvekili olgunluğu içinde bulunmuyorsunuz" dedim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Kürsüyü terk edin. Terk etmediğiniz takdirde, 

tçtüzük hükümlerini tatbik ederim. (ANAP sıralarından "in aşağı" seseleri, gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hanginiz gelecekse gelin, indirin. Burada kanunları müza

kere edemeyecek miyiz? Benim sözümü kesemezsiniz. Kimseye hakaret etmedim. Ben "millet
vekilliği olgunluğu içinde göremiyorum" dedim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizi, içtüzüğün 68 inci maddesine göre, birleşimden çıkar
ma hakkım var, bunu kullandırmaya imkân vermeyiniz. Üslubunuzu düzeltmediniz, düzeltme 
tekliflerime de riayet etmediniz, sayın milletvekillerine hakarete devam ettiniz. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Ben hakaret etmedim. 
BAŞKAN — "Ben, sizi milletvekili sıfatıyla görmüyorum" ne demek?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — 'Milletvekili olgunluğu içinde görmüyorum" dedim. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Tamam... Ne demek?.. (Gürültüler) 
Lütfen efendim... Lütfen... Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sözümde hakaret yok Sayın Başkan. (ANAP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Efendim, Başkanlığın kararı böyledir. Lütfen efendim... 
Aynı zamanda, görüşlerinizi de bildirdiniz, süreniz de doldu efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sürem dolmadı, ama sizin yaptığınız da tamamen taraflı... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Gruba göre hareket eden bir Başkansınız, siz bu kadar ta

raflı davrandıktan sonra, benim, sizin Başkanlığınız altında konuşmam da bir şey ifade etmez. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim... Buyurun... Buyurun... (ANAP sıralarından "Yuh" ses
leri, gürültüler) 

Lütfen efendim... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O "yuh''lar bana değil, size Başkan. 
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Fazlasıyla sana. 
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) —- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlarım. 
Sayın Milletvekili Kamer Genc'in konuşması üzerine gösterilen tepki kabullenecek bir olay 

değil. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ZÎYA ERCAN (Konya) — Sen avukatı mısın? 
ALÎ ŞAHÎN (Devamla) — Bir dakika... Beyler dinleyelim... Bir dakika... 
Kendisinin, milletvekiline yönelik sözlerine katılmadığımı ifade ediyorum; ama, burada 

Sayın Başkanın, Sayın Genc'in sözünü kesip ve dışarı atacak kadar tavır almasını da tasvip 
etmediğimi ifade ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ZtYA ERCAN (Konya) — Sen avukatı mısın da, savunuyorsun?.. 
ALİ ŞAHİN (Devamla) — Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın dediği gibi, biz bu 

kanun tasarısının tümüne karşı değiliz, savcıların unvanlarının değişmesine yönelik düzenle
meye karşı değiliz. Biz, bu kanun tasarısının, sadece kanun hükmünde kararname ile düzen
lenmesine, usul bakımından, karşı olduk; Anayasa buna engel, bunu kanunla Meclisin düzen
lemesi gerekir" dedik. 

İkincisi, savcı ve hâkimlerin alımında yazılı sınav yerine sözlü sınavın getirilmesini tasvip 
etmediğimizi söyledik. Bunda da amacımız şu : Hâkimlerin ve savcıların tarafsızlığına gölge 
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düşürülmemesi korkusudur. Adalette en mühim olay, yargıda en mühim olay, hâkimin tarafsız 
olması ve onun bu tarafsızlığına vatandaşın inanmasıdır. Vatandaş, hâkimin tarafsızlığına inan
madığı zaman, hâkimin verdiği karar ne kadar adil olursa olsun, kamu vicdanını tatmin etme
si mümkün değildir. 

Sayın Bakana soruyorum : Yazılı sınav mı objektif, sözlü sınav mı objektif?.. O halde, 
yazılı sınav, niçin sözlü sınava dönüştürüldü, amaç ne?.. Yazılı sınavda tüm adaylara, iki sene 
staj yapan, yanında çalıştığı hâkimden müspet sicil alan hâkim adayına yazılı sınavda aynı so
rular soruluyor; ama sözlü sınavda sorulan sorular farklıdır, tktida olayı değil bu; bu imtiha
nın usulü mühim; bu zan altında bırakacak nitelikte. Sözlü sınavda adaya Türkiye Cumhuriye
ti başkentinin ismini de sorarsın, ama Tayland'ın başkantini de sorarsın; farklılık vardır. 

tmhitanı kaybeden veyahut da iki sene stajdan sonra tüm kademeleri aştıktan sonra kaza
namayan hâkim adayı, kendisinin sözlü sınavı veremediği için değil, siyasal birtakım davranış
la alınmadığını iddia eder, kazananları töhmet altında bırakır. Bizim üzerinde durduğumuz 
konu budur, başka bir şey değildir. 

İktidarlar değişir; ama, adaletin tarafsızlığı, bağımsızlığı, bunlara gölge düşmemesi mü
him olaydır. Sözlü sınavda sübjektiflik vardır. Sözlü sınava karşı yargı yoluna gitmek mümkün 
değildir. Sayın Bakanın dediğine göre, iki imtihan açmış beş hâkim adayını almadığı için aday
lar Danıştay'a başvurmuş; işte meydanda, "Beni haksız olarak almadılar" demiş; ama usul 
bakımından ama özü bakımından. 

Yarın, alınacak hâkim adayları için, Sayın Bakan diyor ki, "ihtiyacımız var, hepisini ala
cağız." Bu da yanlış. Bir sınav açma o zaman. Stajyer hâkim kabul ederken iki imtihan açıyor
sun; yazılı ve sözlü. Bunu hâkim adayı kazanıyor. Hâkim yanında, savcı yanında, icra tetkik 
hâkimin yanında iki sene staj yaptırıyorsun, sabıkası yok, hâkimliğe alınmasında hiçbir sakın
ca yok; buna bir sınav açıyorsun. Esasta buna sınav açmak doğru değil. Bu, o eşiği geçmiştir; 
yani aldığı sicillerle hâkimliğe hak kazanmıştır. Buna rağmen bir sınav açıyorsun. Yazılı sınav. 
Eğitim merkizinde hazırlıyorsun. Var mı, yok mu? Bu normal, hepsi eşit. Ama, sözlü sınav 
dediğin zaman, sübjektif ölçüler geliyor ortaya. Bugün Türkiye'de çekilen sıkıntılar yazılı sı
navdan değil. İşçi alımında, memur alımında, sözlü sınavdandır. İktidarlara yöneltilen eleştiri
ler, yapılan tenkitler sözlü sınavdandır. Bu nedenle, diğer memur kadrosunda bu eleştiri olabi
lir; ama adalet gibi, tarafsız olması gereken, herkesin güvencesi olması gereken bir müessese
nin, böyle bir zan altında olmaması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, bu madde değişikli
ğine karşı olduğumuzu ifade ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 
önerge vardır, okutuyorum. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Sayın Sözcü Ali Bey, kanunun, yalnız bu maddesine karış oldukları
nı söyledi; ama zannediyorum öteki maddelerine de müspet oy vermgdiler. Bu itibarla, iş nasıl 
olsa buraya geldi, "bundan öncesine itirazımız yok", herhalde bu madde geçtikten sonra da 
"Biz o maddeye de zaten taraftarız" derler gibi geliyor. 
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ALt ŞAHtN (Kahramanmaraş) — Yanlış söylüyorsun. Yapma böyle, Adalet Bakanısın sen. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Şimdi, Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri, buradaki husus şu : Bu, hâkimleri mesleğe alan imtihan değil. 
Hâkim adayları, kabul ediliyor; yazılıdan geçiyor, sözlüden geçiyor, kabul ediliyor, tki yıl eği
tim görüyorlar, tki yıl eğitimin sonunda, bu eğitimden istifade etmişler mi, etmemişler mi diye 
bir imtihan var; mevcut kanunda var. Bu imtihan yazılı. Bu imtihan sözlüye çevrildi. 

Danıştay tehirî icra kararı verdi, dedi ki; "Bu imtihanı, ancak derse gelen hocalar yapar, 
Bakanlık yetkilileri yapamaz; dersi kim veriyorsa, onlar bu imtihanı yapar" 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — O hocayı kim belirliyor? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Yönetmelik, derse 

gelen hocaların imtihanı yapacağı şekilde değiştirildi. 
Bunlar, 2 yılın sonunda, "Artık hâkimlik yapabilir mi, yapamaz mı?" hususunda sınava 

giriyorlar. Mesleğin kendi içerisinden vaki şikayetler var; meslektaşların, gerekli titizliğin gös
terilmediği, şifahî olarak imtihan yapılması lazım geldiği yolunda talepleri var. Bunun üzerine, 
yapılan bir imtihanda, öğrendiğime göre, 5 kişi için "Başarısız" denmiş. O zaman idarî yargı, 
yazılı veya sözlü diye değil; "Bunları, ders veren hocalar imtihan etmedi" diye bu konuda tehi
rî icra kararı vermiş ve Bakanlığımız uygulamış. Yönetmelik değiştirilmiş; şimdi imtihanı ders 
veren hocalar yapıyor. 

Burada getirilen şu : Hâkimliği aşağı yukarı hak etmiş, son imtihanı yapılıyor, mesleğe 
başlayacaklar. Sonra, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kabul kararı verecek. Yani bu, ilk 
tercih değildir, ilk eleme değildir; okul bitmiş, hâkimliğe başlayacaktır. Böyle bir dönemden 
sonra, tasfiye diye bir olay söz konusu değil. Yani, "Şu menşelileri alacaksınız, bu menşelileri 
almayacaksınız" gibi bir konu olmaz. Bugüne kadar da topu topu S kişi hakkında olmuş. Seç-
miyelim mi; bu işin sonunda -iki yılın sonunda- imtihan yapmayalım mı? 

Burada getirilen, mesleğin içindeki bir ihtiyaç sebebiyle "Sözlü sınav" denmiş. "Bu 
yanlıştır" diyebilirsiniz; ama, "Siyasî iktidar adamlarını seçmek için getiriyor" diyemezsiniz. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Zan altında kalır. "Aday hâkimdir" diyoruz. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Çünkü, zaten mev

cut hâkimlerin arasından başarısız olacak -diyelim ki- bir, iki, üç kişiyi tespit ettiğiniz zaman, 
"Siyasî iktidar kendi insanlarını seçiyor" demeniz bu sistemde mümkün değil. Siyasî iktidar 
garaz yapıyor da, iki adama düşmanlık yapıyor" deseniz, bir mantığı olur; ama, bir siyasî ikti
dar iki kişiye garaz yapmak için herhalde bu işle uğraşmaz. Eğer bütün meselelere, bu gözle, 
bu ölçüyle bakarsak, o zaman netice almamız mümkün değil. Kaldı ki, bu suretle yapılan hiç
bir imtihanda -bir tanesi hariç- hiç kimse de tasfiye edilmemiş. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 248 Sıra Sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesinin tasarı metninden çı

karılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Mustafa Çakır 
Tunceli Giresun 

Halil Çulhaoğlu Ali Rıza Sirmen 
tzmir Kocaeli 

Erol Köse 
Kocaeli 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Diğer maddelerde de önergeler vardır. Süremiz içerisinde müzakerenin ta

mamlanmaması ihtimali vardır. Kanun tasarısının müzakeresinin sonuna kadar sürenin uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce yaptığım ko
nuşma dolayısıyla, Başkanın, taraflı tutum ve ANAP Grubundan bana karşı yapılan haksız
lıkları toleransla karşılaması, karşılık vermemesi nedeniyle konuşmuyor, her iki tutumu da pro
testo ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Genç, aslında, Sayın Bakana hakaret ettiğinizde, içtüzüğe göre, sizin Genel Kurul 
salonundan çıkarılmanız konusunda benim ceza vermem gerekirdi. Onu yapmadığım için ben 
hatalıyım; kabul ediyorum. (ANAP sıralarından "önerge kabul edilmedi", SHP sıralarından 
"Kabul edildi" sesleri) 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HALÎL ÇULHAOĞLU (îzmir) — Sayın Başkan, "Önerge kabul edildi" dediniz. 
VELİ AKSOY (îzmir) — Sayın Başkan, önerge kabul edildi... 
BAŞKAN — Hatadan dönmek, herhalde yerinde olur. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇlCİ MADDE 1. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile bu Kanuna ekli (1) 
sayılı cetvel ile diğer kanunlarda yer alan Cumhuriyet savcılığı unvanı, il ve ilçe Cumhuriyet 
başsavcılığı; Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Cumhuriyet savcılığı; Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcı yardımcılığı unvanı, Yargıtay Cumhuriyet savcılığı; Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı; Devlet Güven
lik Mahkemesi Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuri
yet Savcılığı olarak değiştirilmiş ve Cumhuriyet savcı başyardımcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcı başyardımcılığı unvanları kaldırılmıştır. Unvanları değişenler ile kaldırılanların yeni
den atanmaları gerekmez. Cumhuriyet Savcı Başyardımcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı 
başyardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ilgisine göre il veya ilçe Cumhuriyet savcısı ve 
Yargıtay Cumhuriyet savcısı olarak görevlerine devam ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır, okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı Yasa Tasarısının geçici 1 inci maddesindeki, Devlet Gü

venlik Mahkamesi Cumhuriyet savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Baş
savcılığı; Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı ibarelerinin madde metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç Halil Çulhaoğlu 
Tunceli tzmir 

Mahmut Keçeli Erol Köse 
Adana Kocaeli 

Mustafa Çakır Turhan Hırfanoğlu 
Giresun Hatay 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Ali Rıza Yılmaz 
tçel 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

"GEÇtCt MADDE 1. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve bu Kanuna ekli (1) 
sayılı cetvel ile diğer kanunlarda yer alan Cumhuriyet savcılığı unvanı, il ve ilçe Cumhuriyet 
başsavcılığı, Cumhuriyet savcı başyardımcılığı unvanı, Cumhuriyet başsavcı vekili; Cumhuri
yet savcı yardımcılığı unvanı, Cumhuriyet savcılığı; Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı; Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcı
lığı olarak değiştirilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı unvanı kaldırılmıştır. Un
vanları değişenler ile kaldırılanların yeniden atanmaları gerekmez. Ancak, Cumhuriyet Savcı 
Başyardımcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı olarak görev yapmakta olanlar 
ilgisine göre il ve ilçe Cumhuriyet savcı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlerine de
vam ederler." 

Gerekçe : Kanun tasarısının, çerçeve 1 inci maddesi için verilen önerge ile 2802 sayılı Ka
nunun 3 üncü maddesinin (b) bendînin.(l) numaralı alt bendinde "Cumhuriyet başsavcı vekili" 
unvanı ilâve edilmiş bulunduğundan, geçici 1 inci maddenin sekizinci satırındaki "Cumhuri
yet savcı başyardımcılığı" unvanı da "Cumhuriyet başsavcı vekili" olarak değiştirilmektedir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre okutup oylarınıza sunacağım. 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı Yasa Tasarısının geçici 1 inci maddesindeki, Devlet Gü
venlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet baş
savcılığı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı ibarelerinin madde metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 248 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yasin Bozkurt 

(Kars) 
ve Arkadaşları 

"GEÇİCİ MADDE 1. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve bu Kanuna ekli (1) 
sayılı cetvel ile diğer kanunlarda yer alan Cumhuriyet savcılığı unvanı, il ve ilçe Cumhuriyet 
başsavcılığı; Cumhuriyet savcı başyardımcılığı unvanı, Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuri
yet savcı yardımcılığı unvanı, Cumhuriyet savcılığı; Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet Savcı yardımcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcı
lığı olarak değiştirilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcılığı unvanı kaldırılmıştır. 
Unvanları değişenler ile kaldırılanların yeniden atanmaları gerekmez. Ancak, Cumhuriyet Savcı 
Başyardımcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı olarak görev yapmakta olanlar, 
ilgisine göre il ve ilçe Cumhuriyet Savcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlerine 
devam ederler." 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — önerge üzerinde mümkün değil Sayın Gürseler; katılmadıkları takdirde önerge 

sahibi olarak sadece Sayın Bozkurt'a söz verebilirim. 

— 56 — 



T.B.M.M. B : 68 24 . 1 . 1990 O : 2 

Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — iştirak ediyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi,, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 12.3.1986 Tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 Tarihli ve 3347 sayılı, 

12.10.1988 Tarihli ve 3479 sayılı kanunlar ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkisi 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 sayılı Hâkim ve Sav
cı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında kanunlar için adı geçen yetki ka
nunları ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarını tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altın kaya hakkındaki gensoru önergesini ve gün
demdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 25 Ocak 1990 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.56 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, içel Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların videolu fişlen

dikleri iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1009) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mersin'de yapılmakta olduğu iddia edilen videolu fişleme ile ilgi sorularımın içişleri Ba

kanı tarafından yanıtlanması için ilişikte sunmaktayım. 
Yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim. 11.12.1989 

Ekin Dikmen 
tçel 

Sayın Abdülkadir Aksu; 
içişleri Bakanı. 
tçel îli Emniyet Müdürlüğünde vatandaşların videolu fişlendikleri iddiaları var. 
1. Videolu fişlenme usulünün Bakanlığınızca yapılması için Emniyet Müdürlüklerine ta

limat verilmiş midir? 
2. Talimat verilmişse bu talimatın dayandığı yasa, tüzük ve yönetmelikler hangileridir? 
3. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı veya kanun kuvvetince kararname var mıdır? 
4. îstenen vatandaşların videolu fişlenme yoluyla fişlenmeleri yetkisi ilgililere ne zaman 

verilmiştir? 
5. îçel ilinde en az 150 kişinin evlerinden alınarak Emniyete götürüldükleri, önlerine nu

mara asılarak video ile fişlendikleri ve kimseye söylenmemesi için tehdit edildikleri doğru mu
dur? doğru ise bu Anayasaya, insan Hakları ile ilgili sözleşmelere ve demokrasiye aykırı değil 
midir? 

Soruların Sayın Bakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 11.12.1989 

Ekin Dikmen 
tçel 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E) 035497 24.1.1990 

Konu : içel Milletvekili Ekin Dikmen'in yazılı 
soru önergesi 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21 Aralık 1989 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/1009-3896/17930 sayılı yazısı. 

îçel Milletvekili Ekin Dikmen tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve tarafımdan yazıh olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen hu
suslarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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1. tçel ilinde vatandaşların videolu fişlendikleri iddiası gerçeğe uymayıp, bu konuda bu 
ile ve diğer illere Bakanlığımızca bir emir ve talimat verilmediği gibi böyle bir uygulamanın 
yapılması söz konusu değildir. 

2. Bakanlığımız bünyesindeki hiçbir kurum ve kuruluş kanunun vermediği yetkiyi kul
lanmaz ve kullanmamıştır. 

3. Bu konuda Bakanlar Kurulu Kararı ve Kararname bulunmamaktadır. 
4. Toplumsal olaylarda vukuu muhtemel bir olay ve faillerinin tespiti için videolu çekim 

yapılmaktadır. 
5. tddia edildiği gibi 150 kişinin evlerinden alınarak emniyete götürülüp video ile fişlen

dikleri maksatlı çıkartılmış bir iddiadır. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 
5 inci maddesi, polise suçluların parmak izlerini alma ve resimlerini çekme yetkisi vermekte 
olup, yapılan uygulama bu kanunda belirtilen kişi ve sanıkların tespitinden ibarettir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Yurt dıştnda çalışan ve okuyan vatandaşlarımızın 
askerlik sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'm yazdı cevabı (7/1021) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun "yazılı" olarak Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yanıtlanma

sının sağlanmasını saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın toplam sayısı 2 728 983 'e ulaşmıştır. Bun
lardan 1 061 950'si işçi olarak yabancı ülkelerde çalışmaktadırlar. 

Sadece Federal Almanya Cumhuriyetindeki toplam vatandaş sayımız 1 510 780, işçi sayı
mız da 626 019'dur. 

1. özellikle Federal Almanya Cumhuriyetinde işçi olarak çalışmakta bulunan vatandaş
larımızdan askerlik çağına gelenlerin büyük sorunları vardır. Askerliklerini yaptıktan sonra geri 
dönüşleri, eski işlerinde çalışmaları büyük sorun yaratmaktadır. 

Bu vatandaşlarımızın askerlik sorunlarının çözümünde ne gibi önlemler düşünülmektedir? 
2. Bir aileden iki kişinin bedelli olarak aynı zamanda askere çağrılışı önemli maddî so

runlar yaratmaktadır. Bu konuda gerekli zamanlama yapılamaz mı? 
3. Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerlik tecil sınırının işçilerinkine uygun olarak 32 

yaşa çıkarılması düşünülmekte midir? 
4. Bedelli askerlikte bedelin düşürülmesi düşünülmekte midir? Bedelin dolar olarak be

lirlenmiş olması enflasyon karşısında vatandaşlarımızı mağdur etmekte, farklılıklar yaratmak
tadır. Bu konuda neler yapılmaktadır? 

— 59 — 



T.B.M.M. B : 68 24 . 1 . 1990 O : 2 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1990/8-Ek/7/1021 22.1.1990 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM. Bşk.'lığının 29 Aralık 1989 gün ve K.K. Md. 7/1021-3938/18136 sayılı yazısı. 
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler tarafından verilen yazılı soru önergesiyle ilgili ceva

bımız Ek'te gönderilmiştir. 
Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Günçş Gürseler tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı 
1. Yurt dışında işçi veya bir meslek ve sanatı icra eden vatandaşlarımızın askerlik mükel

lefiyetlerini çözüme kavuşturmak amacıyla 1980 yılında çıkartılan Kanun ile, bu yükümlülü
ğün belirli bir döviz ödemek ve Türkiye'de iki ay temel askerlik eğitimine tabi tutulmak sure
tiyle yerine getirilmiş sayılacağı hükme bağlanmış ve bugüne kadar 100 000'ne yakın vatanda
şımız bu imkândan yararlanmışlardır. 

Bu uygulama halen devam etmekte ve yurt dışında en az bir yıl süre ile oturma ve çalışma 
iznine sahip olarak çalışan yükümlüler, 10 000 Batı Alman Markı veya karşılığı kadar bulun
duğu ülke parasını müracaat tarihi itibarıyla, peşin veya eşit taksitlerle 32 yaş sonuna kadar 
ödemek ve kendilerine uygun bir dönemde de iki aylık temel askerlik eğitimini yapmak sure
tiyle askerlik hizmetlerini ifa etmektedirler. 

Mevcut Kanun ve uygulama ile; T.C. Anayasasının 72 nci maddesinde "hak ve ödev" ola
rak tanımlanan vatan hizmetinin yerine getirilmesinde, yurt dışında bulunan vatandaşlarımız 
açısından büyük kolaylık getirildiğine şüphe bulunmamaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, gerek ödenecek miktarın 11 yıl gibi uzun bir döneme yayıl
ma imkânının mevcudiyeti gerekse iki aylık temel eğitim tarihinin yükümlünün isteğine bağlı 
olarak düzenlenebilmesinin, yurt dışındaki yükümlüler açısından yeterli fayda ve kolaylığı ih
tiva ettiği değerlendirilmektedir. 

Temel askerlik eğitimi nedeniyle ortaya çıkan güçlükler, zaman zaman Bakanlığımıza ya
pılan başvurulardan anlaşılmakla birlikte, yurt dışındaki çalışanlarımızın, bu yüzden iş ve mes
leklerini kaybetmemeleri için yapılan değerlendirmeler henüz olgunlaştırılmamıştır. 

2. önergenin 2 nci maddesinde yer alan "bedelli askerlik" uygulaması, terim olarak yurt 
içindeki yükümlülere uygulanan bir askerlik statüsünü belirlemekte ve bu uygulama yurt dı
şındaki vatandaşlar için getirilen "dövizli askerlik" imkânından ayrı bir düzenleme olmakta
dır. Ancak "bedelli" teriminin, yurt dışındaki yükümlülerin yapmış oldukları dövizli askerliği 
ifade etmek için kullanılmış olduğu düşünülmektedir. 

Dövizli askerlik vatandaşlarımız için bir mecburiyet değildir. Bu statü işçiler veya bir mes
lek sanatı icra edenler için getirilmiş olup tamamen kendi isteklerine bağlıdır. Bir aileden iki 
kişinin aynı zamanda askerlik hizmetine çağrılışı, o yükümlülerin Askerlik Kanunu ile belirle
nen yaş sınırları ile bağlantılı olan bir olaydır. 
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Ayrıca 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesinde; yurt dışında çalışan ve oturma 
iznine sahip olarak çalışan işçilerimiz veya herhangi bir meslek ve sanatı icra eden vatandaşla
rımız için, askerliklerinin 32 yaş sonuna kadar ertelenme imkânına ilişkin hüküm yer almakta
dır. Keza öğrenim görmekte olanlar için erteleme imkânları mevcuttur. Bu itibarla, Kanunun 
öngördüğü nitelikleri taşımaları halinde, aynı aileden iki kişinin aynı zamanda askere çağrıl
ması her an rastlanılacak türden bir olay olarak görülmemekte ve yukarıda belirtildiği gibi, 
32 yaş sonuna kadar erteleme imkânı olan bir statü içerisindeki kişilerin, bu dönem zarfında, 
hep birlikte askerlik mükellefiyeti altına girmeleri kendi insiyatifleri ile çözebilecekleri bir so
run olarak ortaya çıkmaktadır. 

3. Yurt dışında çalışan işçilerin istekleri halinde her türlü askerlik işlemlerinin 32 yaş so
nuna kadar ertelenmesinde etkin olan faktörlerden biri, bu yükümlülerin ülkemize sağladıkla
rı malî katkılar diğeri kısa süreli eğitime tabi tutulmalarıdır. 

Bununla beraber, çalışmaları tamamlama aşamasında bulunan Askerlik Kanunu Tasarı
sında; Yüksek Askerî Şura'da alınan kararlar paralelinde, yüksek öğrenim yapan yükümlüler 
için de yeni hükümler getirilmekte ve bunların, devam ettikleri eğitim kurumunun tanıdığı, 
azamî öğretim süresi oranında erteleme imkânından yararlanmaları öngörülmektedir. 

4. Dövizli askerlik bedeli 12.10.1989 tarihli ve 3478 Sayılı Kanunla 14 818 DM.'dan 10 
000 DM.'a indirilmiştir. Bu miktar, Batı Alman Markı baz alınmak suretiyle ve vatandaşları
mızın yurt dışında kazanabilecekleri asgarî ücretler ve bu konudaki istatistikler dikkate alın
mak suretiyle belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini, yaş durumlarına göre peşin veya uzun 
süreli taksitlerle ve 10 000 DM.'ın karşılığı olan bulundukları yabancı ülke parası ile ödemek 
imkânına sahiptirler. 

Ayrıca Kanuna göre, bu miktarın Bakanlar Kurulunca yarısına kadar azaltılabilmesi im
kânı da mevcuttur. 

Arz ederim. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Geçici Barınma Merkezinde bulunan 
Kuzey Irak'lı sığınmacılardan birinin kaybolduğu iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun yazdı cevabı (7/1029) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen soruların Sayın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 

arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Diyarbakır Geçici barınma merkezinde Kuzey Iraklı Kürt sığınmacı olarak bulunan 
Mohhommad Sömo Doda adlı şahsın 10 Aralık 1989 tarihinden beri ortadan kaybolduğu doğ
rultusunda iddialar bulunmaktadır. Anılan tarihte Kamp Komiseri ile birlikte Millî İstihbarat 
teşkilatından olduğu tahmin edilen Fikret isimli görevli tarafından Kamp dışına çıkarılan Moh
hommad Sömo Doda'dan daha sonra hiç bir bilgi alınamamıştır. 

Görgü tanıklarının şahitliğinde meydana gelen bu olay yasal bir gözaltımıdır? 
Eğer böyle ise niçin yakınlarına ve kamptaki sığınmacı temsilcilerine bir bilgi verilmemiştir? 
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2. Şayet yasal bir gözaltı olayı değilse, Irak yönetiminin isteği üzerine, adı geçen sığın
macı gözetim altına alınarak Irak Hükümetine mi teslim edilmiştir? 

Irak Hükümetince kendilerine teslim edilmek üzere Geçici barınma merkezlerinde yaşa
yan bir kısım sığınmacıların Irak'ta cezalandırılmak üzere resmen istendiği doğru mudur? Şa
yet doğru ise bu talebe karşılık yapılan uygulama nedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube.: Top. 01. (E)-7/1029-035498 24.1.1990 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın ya
zılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 9 Ocak 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 

7/1029-3979/18426 sayılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

na sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürü
len hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Diyarbakır geçici barınma merkezinde iskân eden Irak'lı sığınmacı Simo oğlu Irak-
Zoha doğumlu Mohammet Simo Hasso'nun (Dodo) 15 Aralık 1989 günü mülteci kampından 
firar etmesi üzerine eşi Senire Abdullah, kamp sorumlularına müracaatta bulunarak eşinin du
rumundan endişe ettiğini beyan etmiştir. 

Geçici barınma merkezinden firar eden Mohammet Simo Hasso, 12 Ocak 1990 tarihinde 
iran'ın Urmiye kentinden, Diyarbakır'daki mültecilerin lideri durumundaki Şaban Muham
met'e telefon açarak kendisinin tran Kürdistan Demokrat Parti (tKDP) yetkililerinin yanında 
bulunduğunu, kendisi hakkında eşinin ve kampta bulunan diğer Iraklıların endişe etmemeleri
ni istediği kamp sorumluları ve eşinin beyanından anlaşılmıştır. 

2. önergede öne sürüldüğü gibi, adı geçen Irak'lı şahsın Irak Hükümetine teslim edil
mediği, gözetim altına alınmadığı, Diyarbakır ve Mardin'de bulunan Irak'lı sığınmacıların ken
dilerinin talebi olmadan hiçbir yere gönderilmesi veya başka devlete teslim edilmesi mevzuba
his olamayacağı gibi, Hükümetimiz olaya başından beri gösterdiği hassasiyet, iyi niyet ve insa
nî yaklaşımla hadiseyi değerlendirmektedir. 

Hükümetin sığınmacı Iraklıları, Irak Hükümetine teslim etme gibi bir düşüncesi yoktur. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Ankara 'dakiyabancı diplomatik misyon şefleri ile 
üst düzey yetkililerinin Ankara sınırlan dışına çıkmalarını izne bağlayan genel bir uygulama bulunup 
bulunmadığına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/1032) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların, Sayın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Ankara'da bulunan yabancı Diplomatik Misyon Şeflerinin ve üst düzey yetkililerinin An
kara sınırları dışına çıkmalarını Dışişleri Bakanlığı iznine bağlayan genel bir uygulama varmı-
dır? Şayet yok ise, bu uygulama diğer hiç bir Büyük Elçilik yetkilisine yapılmaz iken, hangi 
gerekçe ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Demokratik Almanya ve Bulgaristan Büyük 
Elçilik yetkililerine uygulanmaktadır? 

Şu anda mevcut bu uygulama adil ve eşitlikçi Dış Politika ilkeleri ile bağdaşıyor mu? 
"Büyük Komünizm tehlikesini bertaraf etmek" amacıyla geçmiş yıllarda uygulamaya ko

nulan bu kararı, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerindeki son gelişmeler sonucu gözden 
geçirip, düzeltmeyi düşünürmüsünüz? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/246-37 23.1.1990 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 10 Ocak 1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1032, 3986/18437 sayılı yazıları. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'in, Ankara'daki bazı Büyükelçilik mensupları

na uygulanan gezi hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Ankara'daki SSCB, Bulgaristan ve Demokratik Alman Cumhuriyeti Büyükelçilikleri men
supları Ankara çevresi dışına yapacakları geziler için Bakanlığımıza bildirimde bulunmak ve 
izin almak durumundadırlar. 

Bu uygulamanın mesnedi, 1948 Berlin buhranından sonra Sovyetler Birliği ve ardından 
Bulgaristan'ın ülkelerinde görevli Batılı diplomatik misyon mensuplarının memleket dahilinde 
yapacakları gezileri kısıtlamaya tabi tutmaya başlamış olmalarıdır. SSCB ve Bulgaristan tara
fından getirilen bu kısıtlamaların, devamlı bir nitelik taşıdıklarının anlaşılması üzerine 1952 
yılında Batılı ülkeler ve bu meyanda Türkiye de bu ülkelere karşı benzer kısıtlamaları uygula
maya koymuşlardır. 

Görüldüğü üzere gezi rejimi, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'a mütekabiliyet esasına da
yanılarak uygulanmaktadır. Demokratik Alman Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurulma
sı ve Ankara'da DAC Büyükelçiliğinin açılmasını müteakip gezi rejimi bu temsilcilik mensup
larına da teşmil edilmiştir. 

Sovyetler Birliği ve genelde Doğu Avrupa ülkelerindeki son gelişmeler çerçevesinde ve anılan 
ülkelerle mevcut ikili ilişkilerimizin seyri değerlendirilerek, halen uygulanmakta olan kuralla
rın gözden geçirilmesi düşünülmektedir. 
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5. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'in filmler ine konulan yayın yasağının 
kaldırılıp kaldırûmayacağtna ilişkin sorusu ve Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'inyazdı cevabı (7/1042) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 8.1.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 

1. Halk sanatçısı Yılmaz Güney'in "Umut" filmi üzerindeki yasaklamayı kaldıran Da
nıştay kararı karşısında Yılmaz Güney üzerindeki yasakları kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
Bu yasaklar, herhangi bir mahkeme kararına dayanmakta mıdır? Ortada bir mahkeme kararı 
olmadan sanat eserleri hakkında bu şekilde yasaklar koymak, çağdaşlık ve demokrasi ile nasıl 
bağdaşır? 

2. Yılmaz Güney'in filmlerinin televizyon ve sinemalarda gösterilmesine ne zaman baş
lanacak? 

'3. 12 Eylül askerî dönemden sonra Yılmaz Güney'e ait 105 filmin yakılarak imha edildi
ği doğru mudur? Doğru ise imha emrini verenler ve bu emri yerine getirenler kimlerdir? Bu 
imha, mahkeme kararına dayanmıyor ise sorumluları hakkında herhangi bir soruşturma ya
pılmış mıdır? Yapılmamış ise bu soruşturma ne zaman başlatılacaktır? 

4. Bütün Dünya'ca tanınan, sevilen, sayılan yazar, film yönetmeni ve sanatçısı Yılmaz 
Güney'e halkımız ne zaman kavuşacak? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Sayı : ÖZK/160-7/1042 23.1.1990 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 11 Ocak 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1042, 4003/18499 sayılı yazınız, 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Yılmaz Güney'in filmlerine konulan yayın ya
sağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Gereği arz olunur. 
Namık Kemal Zeybek 

Kültür Bakanı 

1. Danıştayın söz konusu kararı uygulanmıştır. 
2 nci 3 üncü ve 4 üncü soruların muhatabı Bakanlığımız değildir. 
6. —istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Savarona yatına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı 

Namık Kemal Zeybek'in yazılı cevabı (7/1047) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek tarafından "yazılı" olarak 

cevaplandırılmasına emir ve müsadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Sarıgül 

istanbul 
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1. tstanbul 5 inci Bölge tdare Mahkemesinin Savarona yatının özel kişilere kiralanması 
aleyhine açtığım davayı kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı vermesini büyük bir şükran
la karşıladığımı belirtmek isterim. Sayın Bakanlığınızın bu kararın alınması ile ilgili gerekçele
re gönülden katıldığı umudunu taşıyorum. 

Sayın Bakanlığınız bu kararın acilen uygulanmasını sağlayacak mıdır? 
2. Atatürk'ün anılarının korunması Türk Milletinin bir onur simgesidir görüşüne Sayın 

Bakanlığınızda katılmakta mıdır? 
3. Savarona yatının kalıcı bir müzeye dönüştürülmesi için bu kararın alınmasının hemen 

ertesinde ne gibi çalışmalar başlatmayı düşünüyorsunuz? 
4. Savarona yatından daha önce alınan bazı değerli eşyalar şimdi nerede muhafaza edil

mektedir? Bu tarihî eserlerin Savarona yatına acilen getirilip tekrar yerleştirilmesi mümkün 
müdür? Bu eserler arasında bozulan, kırılan, atılan veya kaybolan herhangi bir eser varmıdır? 
Bunlar Bakanlığınızın kayıtlarında mevcut mudur? 

5. Atütürk'ün anılarının ve bıraktığı eserlerin tahrip edilmeye başlandığı son zamanlar
da Sayın Bakanlığınız 5 inci Bölge idare Mahkemesinin tarihî kararını bir fırsat olarak değer
lendirip bu esere sahip çıkma onurunu gerçekleştirebilecek midir? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Sayı : ÖZK/159-7/1047 23.1.1990 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11 Ocak 1990 gün, Kan. Kar. Md. 7/1047-4013/18530 sayılı yazınız. 
tstanbul Milletvekili Sayın Mustafa SarıgüPün, Savarona yatına dair yazılı soru önergesi

nin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
Gereği arz olunur. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 

1. tstanbul S inci Bölge tdare Mahkemesi kararının muhatabı Maliye ve Gümrük Bakan
lığıdır. 

2. Atatürk'ün anılarının korunması Kültür Bakanlığı'nın önemle üzerinde durduğu bir 
konudur. 

3. Savarona ile ilgili dava halen devam etmektedir. Dava sonuçlandığında, konu yeniden 
değerlendirilecektir. 

4. Savarona yatındaki bir kısım orjinal eşyalar, daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğına bağlı Deniz Müzesine nakledilmiştir. Halen yatta bulunan sabit eşyalar 24 kalem (162 adet) 
olup, bunların tespiti Bakanlığımız uzmanlarınca yapılmıştır. 

Deniz Müzesindeki eserlere ait bilgiler Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, daha sonra te
spit edilen 24 kalem (162 adet) esere ait bilgiler ise Bakanlığımız ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığında bulunmaktadır. 

5. Bakanlığımız Atatürk'ün anılarına ve bıraktığı eserlere her zaman sahip çıkmış ve bun
dan sonra da sahip çıkacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

68 İNCİ BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00) 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Erdal triönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/835) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tari-
rihi ; 22.1,1990) 

2. — Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/864) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

3. — İzmür Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakandık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/863) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

4. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/865) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

5. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/866) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/867) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma ta
rihi : 22.1.1990) 

7. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/868) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

8. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/880) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/885) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma ta
rihi : 22.1.1990) 

10. — izmir Milletvekil Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/886) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

11. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/896) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

12. — içel Milletvekili Fikri Sağlar, istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/903) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) 

13. — izmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/936) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

14. —• Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/935) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

15. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/940) (S. Sayısı : 335) Dağıtma tarihi : 
22.1.1990) 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

1. — Ankara Milletveikili Eşref Erdem ve 39 arkadaşının; projesiz ihalelerije oto
yol yatırımlarını geciktirdiği, yapımcı firmalara ek süre tanıyıp fiyat farkı ödeyerek 
maliyetlerin artmasına ve Hazinenin zararına neden olduğu (iddiasıyla Bayındırılıik ve 
iskân Bakanı Cengiz Altmkaya hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/12) (Görüşme günü : 
25.1.1990) 
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3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

71 • 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2802 'Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâıkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair (Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı : 248 ve 248'e 1 inci Ek) (Dağıtma tariHteri ; 31.5Jİ989; 20.12.1989) 

2. — Bazı Kanunların ıBakan'lar Kuruluna Yetki Veren Hükümleriınde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kânunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Halkkında (Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarüıleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

3. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 'Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiküik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletivekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının Önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
CUmumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 28£) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

5. — 657 Sayüı Harita Genjel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 
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6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

7. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

8. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi: 20.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



• Dönem: 18 Yasama Yıl.: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 321) 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon raporu (3/835) 

TC. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel 15.5.1989 
Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-08227 

Konu : İzmir Milletvekili Erdal İnönü. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayıh Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanıma muhalefet ettiği İddia olu
nan İzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının 24.4.1989 gün ve CtGM.1.128.31.1989-21441 sayıh yansının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 24.4.1989 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.31.1989-21441 
Konu : tzmir Milletvekili Erdal İnönü. 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyeşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında 2911 sayılı Kanunun 23/a. maddesi delaletiyle aynı 
Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 11.4.1989 gün 
ve 1989/1609-48 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/835 
Karar No. : 64 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 16.5.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, izmir Milletvekili Erdal 
inönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen izmir Milletvekili Erdal inönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre izmir Milletvekili Erdal inönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yûmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Kâmil Ateşoğıdları 
Ankara 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

izmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 322) 

Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/864) 

r c. 
Başbakanlık 

Personel ve PtensipUr 2.6.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-08708 
Konu : Hakkâri Milletvekili Naim Geylani. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Tehlikeli surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunun Hakkari Milletvekili Naim Geyla
ni hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 4.5.1989 gün ve 
CİGM.M28-16-1989/23464 sayılı yananın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87 nd maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 4.5.1989 

Ceza işleri Genci Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.16.1989-23464 

Konu : Hakkâri Milletvekil Naim Geylani. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tehlikeli surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan Hakkâri Milletvekili Naim Geyla
ni hakkında TCK.'nun 565 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama doku
nulmazlığının kaldırılması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 
19.4.1989 gün ve 1989/13364-2591 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kı
lınmıştır. 

Hakkâri Milletvekili Naim Geylani hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. :3/864 
Karar No. : 66 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Hakkâri Milletvekili Na
im Geylani'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnad edi
len Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Hakkâri Milletvekili Naim Ceylani hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Beyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye. 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan . 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yûmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 322) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 323) 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/863) 

T. a 
Başbakanlık 2.6.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-08707 
Konu : tzmir Milletvekili Erdal tnöntt. 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha

lefet ettiği iddia olunan İzmir Milletvekili Erdal tnöntt hakkında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığının 9.5.1989 gün ve CİGM.1-128-34-1989-24027 sayıh yananın sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9.5.1989 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM.-l.128.34.1989-24027 

Konu : tzmir Milletvekili Erdal tnönü. 

BAŞBAKANLIĞA 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanuna muhale
fet ettiği iddia olunan tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında aynı kanunun 156 ve TCK.'nun 
526 ncı maddeleri uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 25.4.1989 gün ve 1989/263 
.sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet U.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/863 
Karar No. : 65 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLtSl BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 
İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kutulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkcakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Sözcü 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
. Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 323) 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 324) 

tçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye 

Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/865) 

T.C. 
Başbakanlık 2,6.1989 

Personel ve Prensipte* 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-08709 

Konu: tçel Milletvekili Fikri Sağlar 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan İçel Milletvekili Fikri Sağlar hakkında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığının 9.5.1989 gün ve CİGM. 1-128-70-1988-24200 sayılı yananın sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özeti 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.5.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.70.1988-24200 

Konu: İçel Milletvekili Fikri Sağlar 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan tçel Milletvekili Fikri Sağlar hakkında aynı Kanunun 50 nci maddesi 
uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Adıyaman .Cum
huriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 25.4.1989 gün ve 806 sayılı yazı ekinde alınan 
fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

İçel Milletvekili Fikri Sağlar hakkında soruşturmaya devam olunâbilmesini teminen Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/865 
Karar No. : 67 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ' 
Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İçel Milletvekili Fikri Sağ

lar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Ko
misyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarihli 
toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen İçel Milletvekili Fikri Sağlar'm yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İçel Milletvekili Fikri Sağlar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sı
fatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
' Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Turkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Miri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 324) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 325) 

Ihıbzon Milletvekili Eyüp Aşık'm Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anaya

sa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/866) 

T.C. 
Başbakanlık 2.6.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 08-3-304-08710 

Konu : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanhğımn 9.5.1989 gün ve CİGM. 1-128-33-1989-24198 sayılı yansının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.5.1989 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.33.1989-24198 

Konu : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha-. 
lefet ettiği iddia olunan Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık hakkında aynı Kanunun 156 ncı mad
desi delaletiyle TCK'nun 526 ncı maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama do
kunulmazlığının kaldırılması, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 
20.4.1989 gün ve 826 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/866 
Karar No. : 68 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Trabzon Milletvekili Eyüp 
Aşık'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallvoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğuüarı 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 325) 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 3 

T, B. M. M. (S. Sayışı: 326) 

İsparta Milletvekili Süleyman DemirePin Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/867) 

re 
Başbakanlık 2.6.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3^304-08711 
Konu : İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA ' 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında tanzim edilen soruş
turma dosyası Üe Adalet Bakanlığının. 9.5.1989 gün ve CİGM. 1-128-35-1989-23870 sayıb yan
anın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 83 ttnctt maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C.% 

Adalet Bakanlığı 9.5.1989 
Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : CİGM. 1.128.35.1989-23870 

Konu: İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında aynı Kanunun 50/Son, 
156 ncı maddeleri delaletiyle TCK, nun 526 ncı. maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi 
için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, 
buna dair 25.4.1989 gün ve 2/530 sayılı yazı ekinde alman fezlekeli evrak, birlikte takdim kılın
mıştır. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

' ' ' < Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/867 
Karar No. : 69 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün UO uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yaşama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturma
nın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Kâmil T. Coskunoğlu 
Ankara 

Üye 
Ekili Dikmen 

İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 

. Üye 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 
Üye 

Abdülbaki Albayrak 
-İstanbul 

Üye 
ihsan Miri Tbpkaya 

Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yûmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir v 
Üye 

Alvnet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük MilIet̂ Meclisi (S. Sayısı: 326) 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 327) 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/868) 

T.a 
Başbakanlık 2.6.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 08-3-304-08712 

- Konu : Antalya Milletvekili Deniz Baykal 
» 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Antalya.Milletvekili Deniz Baykal hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 9.5.1989 gttn ve CİGM. 1-128-36-1989-23795 sayılı yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı , 9.5.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü ' 
Sayı: CİGM. 1.128.36.1989-23795 . 

4 

Konu: Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında aynı Kanunun SO/Son, 
156 ncı maddeleri delaletiyle TCK. nun S26 ncı maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi 
için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, 
buna dair 25.4.1989 gün ve 2/529 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılın
mıştır. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve ̂ Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No..: 3/868 
Karar No. : 71 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili De
niz Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Beyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Alımet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 327) 



»önem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 328) 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/880) 

T.C. 
Başbakanlık 8.6.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü, 

Sayı: 08-3-304-08866 

Konu: Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 3.5.1989 gün ve CİGM-1.128.43.1989/27722 sayılı yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

t.C. 
Adalet Bakanlığı 30.5.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CÎGM. 1.128.43.1989-27722 

Konu: Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında 298 sayılı Kanunun SO 
ve 156 ncı maddeleri delaletiyle TGK. nun 526 na maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi 
için yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olun
muş, buna dair 9.5.1989 gün ve 1989/1-357 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakam 



_ 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11,12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/880 
Karar No. : 70 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 9.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili De
niz Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı -ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Tütkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

Ilışan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 328) 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M, (S. Sayısı: 329) 

İsparta Milletvekili Süleyman DemirePin Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/885) 

T.C. 
Başbakanlık 13&1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 08-3-304-08988 

Konu: İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu İşledi
ği iddia olunan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının 13.4.1989 gün ve CİGM. 1.128.1989/19504 sayılı yazısının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 nett maddesine göre gereğini arz. ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı, 13.4.1989 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayt: CİGM. 1.128.27.1989-19504 

Konu: İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında aynı kanunun 6/2,23/d ve 28/1 inci madde
leri uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Manisa Cum
huriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 30.3.1989 gün ve 2-754 sayılı yazısı ekinde 
alman fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmaşına delaletleri arz olunur. 

Mahmul Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/885 
Karar No. : 72 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demird'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün UÖ uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen. İsparta Milletvekili Süleyman DemirePin yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İsparta Milletvekili Süleyman Demire! hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğiu 

Ankarat 

Üye 
Ekin Dikmen 

İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yûmaz Aüuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraf 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
izmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 329) 



Dönem : 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 330) 

İzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/886) 

T.C. 
Başbakanlık 13,6.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-08989 

Konu: tzmir Milletvekili Erdal tnönü 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında tanzim edilen so
ruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 13.4.1989 gün ve CİGM. 1.128.19/1989-19599 sayıh 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 13.4.1989 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.19.1989-19599 

Konu: tzmir Milletvekili Erdal tnönü 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında aynı Kanunun 50-156 ncı mad
deleri delaletiyle TCK. nun 526 ncı maddesi uyanhca kovuşturma yapılabilmesi için yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 
1.4.1989 gün ve 1989/1273 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmastna delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kumlu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/886 
Karar No. : 73 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İzmir Milletvekili Erdal 
İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 

. Üye 
A. Reyhan Sakalltoğlu 

Sakarya 
Üye 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Üye 
ihsan Nuri Tbpkaya 

Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yûmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğuüarı 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 330) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 331) 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/896) 

T.C. 
Başbakanlık 19.6.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-10158 

Konu: Ankara Milletvekili Tevfik Koçak 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanununa muhalefet ettiği iddia 
olunan Ankara Milletvekili Tevfik Koçak hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Ada
let Bakanlığının 13.6.1989 gün ve CİGM. 1.128.47.1989/30814 sayılı yananın sureti ekte gön
derilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 19.6.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.47.1989-30814 

Konu: Ankara Milletvekili Tevfik Koçak 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanununa muhalefet ettiği iddia 
olunan Ankara Milletvekili Tevfik Koçak hakkında kovuşturma yapılabilmesi için yasama do
kunulmazlığının kaldırılması, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş buna 
dair Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının 2.6.1989 gün ve 1/1095 sayılı yazı ekinde alınan fez
leken* evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/896 
Karar No. : 74 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekili Tevfîk 
Köçak'ın yasama dokunulmazlığının kaldınlması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Ankara Milletvekili Tevfîk Köçak'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Ankara Milletvekili levfik Koçak hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
içel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

.. ü v e 

Özer Gürbüz 
Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Ydmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Altmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 331) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 332) 

tçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet 
Ali Eren ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Do
kunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez

keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/903) 

TC. 
Başbakanlık 26.6.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-10422 

Konu: tçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve Mardin Mil
letvekili Ahmet Türk 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettikleri iddia olunan İçel MUletvekiU Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet AU Eren 
ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası Ue Adalet 
Bakanlığının 23.5.1989 gün ve CİGM. 1.128.42.1989/26312 sayılı yananın sureti ekte gönde
rilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 23.5.1989 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.42.1989-26312 

Konu: İçel Milletvekili Fikri Sağlar ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren, Mardin Mil
letvekili Ahmet Türk 

BAŞBAKANLIĞA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha

lefet ettikleri iddia olunan tçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren 
ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk haklarında 298 sayılı Kanunun 156 ncı maddesi delaletiyle 
TCK. nun S26/1 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlık
larının kaldırılması Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 2.5.1989 gün 
ve 1989/52-2 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

tçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve Mardin Milletve
kili Ahmet Türk haklarında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/903 
Karar No. : 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 26.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İçel Milletvekili Fikri Sağ

lar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen tçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul 
Milletvekili Mehmet Ali Eren ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İçel Milletvekili Fikri Sağlar, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil AteşoğuUart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Altmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 332) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M, (S. Sayısı: 333) 

tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/936) 
T.C. 

Başbakanlık 6.7.1989 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: 08-3-304-10917 . . ' 

Konu : tzmir Milletvekili Erdal tnönü 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet suçunu işlediği iddia olunan tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında tanzim edilen so
ruşturma dosyaa ile Adalet Bakanlığının, 16.6.1989 gün ve CİGM: 1.128.34.1989/31817 sayıb 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 16.6.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.34.1989/31817 

Konu: tzmir Milletvekili Erdal tnönü 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet suçunu işlediği iddia olunan tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında 298 sayılı Kanunun 
İSİ inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 30.5.1989 gün ve 1989/712 
sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurdu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/936 
Karar No. : 77 

TÜRKtYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 
İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Ka
nuna muhalefet suçu isnad edilen tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Co/kunoğhı 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Turkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 333) 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 334) 

Antalya Milletvekili Deniz BaykaPın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/935) 
T.C. 

Başbakanlık 6.7.1989 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-10916 

Konu : Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanana muhalefet suçunu işledi-
ği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında tamzim edilen soruşturma dosya
sı ile Adalet Bakanlığının 16.6.1989 gttn ve CİGM. 1.128.45.1989/31814 sayılı yansımn sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut (hal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı „ 16.6.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.45.1989-31814 

Konu: Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunul
mazlığının kaldırılması, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dâir Tekirdağ 
Cumhuriyet Başsavcılığının 30.5.1989 gün ve 883 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, bir
likte takdim kılınmıştır. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının, kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonum Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/935 
Karar No. : 76 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.İ989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Oenel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 
Üye 

A, Rey/ıan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 
Üye 

Ilışan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 334) 



Dönem : 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 335) 

Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/940) 

T.C. 
Başbakanlık 25.21989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-12550 

Konu: Bingöl Milletvekili Îlhami Binici 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevli memura silahla mukavemet ettiği iddia olunan Bingöl Milletvekili tlhanü Binici 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının, 11.7.1989 gün ve CİGM. 
1.128-56-1989-36380 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 11.7.1989 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.56.1989-36380 

Konu: Bingöl Milletvekili Îlhami Binici hakkında 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevli memura silahla mukavemet ettiği iddia olunan Bingöl Milletvekili Îlhami Binici 
hakkında TCK. nun 466/1 ve 273 üncü maddeleri uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, bu
na dair 30.6.1989 gün ve 6/23123 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılın
mıştır. 

Bingöl Milletvekili Îlhami Binici hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa »e Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : V940 
Karar No. : 78 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Bingöl Milletvekili tl
hami Binici'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura silahla mukavemet etmek suçu isnad edi
len Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Bingöl Milletvekili llhami Binici hakkındaki kovuşturmanın milletvekilli
ği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cojkunoğht 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Beyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Top/caya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Midim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 335) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 248'e 1 inci Ek) 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /537) 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 . 12 . 1989 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/537 
Karar No. : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 25.5.1989 tarih ve 51 Karar No. lu raporu ile sonuçlandırdığı 
«2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname» Genel Kurul gündeminde iken Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 89 uncu maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere Genel 
Kurulun 14.6.1989 tarihli 101 inci birleşiminde Komisyonumuzca geri çekilmiştir. 

Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Komisyonumuz raporu Adalet Bakanlığı tem
silcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca bir kez daha görüşülmüş ve aynen be
nimsenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkam 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

1. Reyhan Sakallıoğlı< 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Çevik 

Ankara 
Üye 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

t 

Üye 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

KırşehİJ" 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 
Üye 

Talat tçöz 
İstanbul 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2802 Sayıh Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkmda Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 
12.3.1986 Tarihli ve 3268 Sayılı, 9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.10.1988 Tarihli ve 
3479 Sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 12.2.1989 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinin 
(b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Adlî yargıda: il ve ilçe Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet savcılarını, 
Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda idarî görev
lerde çalışan savcıları», 

MADDE 2. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yargıtay, bütün adalet mahkemeleri üzerinde, Danıştay, bütün idarî mahkeme
ler üzerinde yargı denetimi ve gözetimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay 
Cumhuriyet savcıları üzerinde, Danıştay Başsavcısı, Danıştay savcıları üzerinde, ağır 
ceza Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cum
huriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları üzerinde, gözetim ve denetim haıkkına 
sahiptir». 

MADDE 3, — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 23 üncü maddesi
nin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı 
ilçe Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları»; 

MADDE 4. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 62 nci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Adalet Komisyonu başkanları, görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hâkimle
rin, ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları ise merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı 
ilçe Cumhuriyet başsavcı ve Cumhuriyet savcılarının; öğrendikleri disiplin cezasını 
gerektiren eylemlerini Adalet Bakanlığına bildirirler». 

MADDE 5. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması genel hükümlere 
göre yapılır. Hazırlık soruşturması yetkili Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yü
rütülür». 

MADDE 6. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 113 üncü maddesi
nin (a) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248'e 1 inci Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2802 Sayın Hâkimler ve Savcılar Kanunu üe 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adaylan 
Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkmda Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkmda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248'e 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Başkanın yokluğunda komisyona asıl üye başkanlık eder. Asıl üyenin komisyo
na başkanlık etmesi veya yokluğunda yedek üye, Cumhuriyet başsaıvcısının ydkluğunda 
ise kendisine vekâlet eden Cumhuriyet savcısı komisyona katılır.» 

MADDE 7. — 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine bir ve ikinci fıkraları ile i l inci 
maddesinde yer alan «yazılı sınav» ibareleri «sözü sınav» oiaralk değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile bu Kanuna 
ekli (1) sayılı cetvel ile diğer kanunlarda yer alan Cumhuriyet savcılığı unvanı, il ve 
ilçe Cumhuriyet başsavcılığı; Cumhuriyet savcı yardımcılığı unvanı, Cumhuriyet savcı
lığı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığı unvanı, Yargıtay Cumhuriyet savcı
lığı; Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet başsavcılığı: Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcı yar
dımcılığı unvanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı olarak değiştiril
miş ve Cumhuriyet savcı başyardımcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardım-
cılığı unvanları kaldırılmıştır. Unvanları değişenler ile kaldırılanların yeniden atanma
ları gerekmez. Cumhuriyet Savcı Başyardımcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı baş
yardımcısı olarak görev yapmaIkta olanlar ilgisine göre il veya ilçe Cumhuriyet savcısı 
ve Yargıtay Cumhuriyet savcısı olarak görevlerine devam ederler. 

MADDE 8, — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248'e 1 inci Bk) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi Ge
çici 1 inci madde olaraik Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇfCt MADDE 2. — 12.3.1986 Tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 Tarihli ve 3347 
sayılı, 12.10.1988 Tarihli ve 3479 sayılı kanunlar ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetlkisi 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 
3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248'e 1 inci Ek) 
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(Hükümettin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Balkanlar Kun 
yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

'Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y, B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M.. Topaç 

içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Kenan Evren 
Currihurbaşikanı 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakam 
E._ Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
t Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fa Kurt 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
S. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M, 7\ Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248'e 1 inci Ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248'e 1 inci Ek) 




