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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Yukarı Karabağ, Nahcivan ve Bosna - Hersek'te meydana 
gelen olaylarla ilgili olarak, Genel Kurula bilgi vermek üzere yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 
uluslararası toplumla birlikte, hukuk hâkimiyetini tesis etmeye ve meşruiyeti hâkim kılmaya 
kararlı olduğunu; hükümetin aktif bir dış politika izlediğini ifade etti. 

Aynı konuda yapılan konuşmalarda : 
ANAP Genel Başkanı ve Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz, hükümetin, olaylarla ilgili 

tutumunun, milletin bu konudaki beklentilerine cevap vermekten uzak bulunduğunu; caydırı
cılık unsurunu da ihtiva eden bir dış politikada, hükümete her türlü desteği vermeye hazır bu
lunduklarını; 

RP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, böylesine önemli bir konu 
için Meclisin özel gündemle toplanması lazım geldiğini; Türkiye'nin, askerî müdahale hakkı
nın bulunduğunu ve en azından, sınırda, caydırıcı hareketlerde bulunması gerektiğini; 

DYP Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz, hükümetin bugüne kadarki diplomatik gi
rişimlerini benimsediklerini; bu olaylarda, çeşitli çıkar hesaplarına dayalı bir senaryonun gün
demde olduğunu ve bu hususta çok dikkatli davranılması gerektiğini ve , 

SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal da, meselenin çözümüne yönelik olarak, askerî 
müdahalenin ötesinde bir şey söylenmediğini; Kıbrıs olayında, uluslararası anlaşmaların çok 
daha açık haklar verdiğini ve Kıbrıs ile Nahcivan'ın hukuksal açıdan aynı paralelde olmadığı
nı; Türkiye'nin bundan sonra, Birleşmiş Milletleri harekete geçirme konusunda çok daha ka
rarlı bir şekilde hareket etmesi lazım geldiğini; 

Belirterek, görüşlerini açıkladılar. 

tleri sürmüş oldukları görüşlerden farklı görüşlerin kendilerine atfolunması nedeniyle tekrar 
söz alan : 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, bazı yanlışlıklara ve yanlış anlamalara rağmen, görüşme
lerin çok yararlı olduğunu; olayların başlangıcında dünyada, konuyu Azerbaycan ve Türkiye'
nin kışkırttığı yanlış kanısı bulunduğunu; bugün ise, sınırların zorla değiştirilemeyeceği ve sı
nırların zor kullanarak değiştirilmesinin asla kabul edilemeyeceği noktasına gelindiğini ve bu 
noktaya gelmede herkesin bir korkusunun bulunduğunu ve Ermenistan'ın saldırganlığının ka
bul edildiğini; 

Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz, 1990 yılındaki meselenin, o zaman var olan Sovyetler 
Birliğinin Bir iç işi olduğunu ve o günkü şartlarda gösterilebilecek azamî tepkiyi gösterdiklerini; 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, hiçbir öneri getirmediklerinin ileri sürüldüğünü; oysa, 
liderler seviyesinde toplantı yapılması ve konunun bir genel görüşme haline getirilmesi öneri
sinde bulunduklarını; ; 

Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal da, Moskova Anlaşmasının geçerli olan asıl metni
nin, devredilen himaye hakkının, Azerbaycan'a devredilmiş bir himaye hakkı olduğunu ve Azer
baycan'ın, bunu, bir üçüncü devlete devredemeyeceği biçiminde olduğunu 

tfade ettiler. 
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Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Karabağ, Nahcivan ve Bosna-Hersek'teki olay
larla ilgili olarak, Türkiye'nin, üzerine düşeni yapmak yerine başkalarını yardıma çağırdığına, 
Avrupa Topluluğunun Bosna-Hersek'i de bölmeye çalıştığına ve bu hususta bir konferans top
lanmasına ve Avrupa Topluluğunun devre dışı bırakılmasına ilişkin olarak yaptığı gündem dışı 
konuşmaya, 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, hükümetin, sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini; 
Bosna-Hersek konusunda da elden gelen çabanın gösterildiğini ifade ederek ve 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Türk çiftçisinin içinde bulunduğu sıkıntılara; 
1980-1990 yılları arasında millî gelir dağılımının bozulduğuna; tarım ürünleri taban fiyatları
nın çiftçinin yüzünü güldürecek düzeyde olması ve peşin ödenmesi gerektiğine; 

Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, son yıllarda hayvancılığın ihmal edildiğine; yay
laların ihale edilmesindeki haksız uygulamaların önlenmesi gerektiğine ve besicilerin içinde bu
lundukları sıkıntılara, 

İlişkin olarak yaptıkları gündem dışı konuşmalara da, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmet
tin Cevheri, çiftçinin ürün bedellerinin, önceki hükümet tarafından zamanında ödenmediğini; 
bütün olumsuzluklara rağmen ürün bedellerinin peşin olarak ödenebilmesi için gerekli tedbir
lerin alındığını; hayvancılığın içinde bulunduğu sıkıntıların giderilebilmesi için de hükümetçe 
gerekli çalışmaların yapıldığını; yalnız tarımı ve hayvancılığı değil, ekonominin genelini olum
suz yönde etkileyen enflasyonun mutlaka önlenmesi gerektiğini belirterek; 

Cevap verdiler. 

Macaristan'a gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba-

ka Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ek

rem Ceyhun'un, 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan : 
Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 

İbrahim Tez'in, 
Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı 

Nevzat Ayaz'ın,< ' 
Devlet Bakanı Mehmet Batalli'nın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 

Ömer Barutçu'nun, 
Devlet Bakanı Akın Gönen'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan 

Kilercioğlu'nun, 
İrlanda'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönü

şüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, 
Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Türkân AkyoPun, 

Fransa'ya gidecek olan : 
Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın, 
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Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

İsveç'e gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlı
ğına, Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın, 

İspanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Ba
kanlığına, Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın, 

Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in dönüşüne kadar, Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de Emlak Ban

kasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere düşük faiz ve be
delle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/60), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini alacağı 
ve öngörülmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin (2/338) esas numaralı 
Kanun Teklifini geri aldığına dair önergesi okundu; Millî Savunma Komisyonunda bulunan 
teklifin geri verildiği bildirildi. 

, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversite açılıp açılmayaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusuna (6/86) ve 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçilerinin maaşlarını ala
madıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusuna (6/116), 

Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi; (6/116) numaralı sorunun sahibi de cevaba karşı 
görüşlerini açıkladı. 

(6/20), (6/31), (6/50), (6/59), (6/67), (6/69), (6/94), (6/95), (6/96), (6/98), (6/105), (6/114) 
numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunmadıklarından, düştüler. 

(6/62), (6/73), (6/76), (6/80), (6/81), (6/82), (6/83), (6/85), (6/101), (6/102), (6/103), 
(6/110), (6/115) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/68), (6/106), (6/108), (6/113) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/70), (6/71), (6/90), (6/91), (6/93), (6/99), (6/100), (6/107), (6/112) numaralı sorular, 
soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

(6/87), (6/88), (6/109) numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş so
ruları bulunduğundan; 

(6/111) numaralı soru da, soru sahibi görevli olduğundan; 
Ertelendiler. 
21 Mayıs 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.57'de son verildi. 

Fehmi IştUar 
Başkanvekili 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

• ; — e 

/ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

o—: 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ikitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesinin 
planlamasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ibrahim Tez'in cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
İkitelli Küçük Sanayi Siteleri esnafının problemleriyle ilgili olarak, İstanbul Milletvekili 

Sayın Yusuf Pamuk'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisine men
sup 28 milletvekilinin, İstanbul İlinin sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar 
bir düzen içinde yaşama ve çalışmalarını sağlamak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca verdiği Meclis araştırması önergesi, sırasında görüşülmek 
üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde beklemektedir. Ancak, önergenin görüşül
mesi geciktiği için, seçim çevremizde bulunan Küçükçekmece İkitelli Sanayi bölgesinde, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları hakkında görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış 
bulunmaktayım; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İkitelli bölgesinin, küçük sanayi bölgesi olarak seçil
mesinin amacı, sur içindeki sanayinin ve yıkımlar dolayısıyla, Halic'in, Eminönü tarafındaki 
sağlıksız ortamda devam eden imalat sektörünü desantrilize etmek, kent içindeki tıkanan tra
fiği rahatlatmaktı. 

Bu bölgede, birinci ve ikinci etapda, 18 bin işyerinin, üçüncü ve dördüncü etapta 40 bin 
işyerinin oluşması düşünülmüştü; böylece, imalatla ilgili 250 bin kişinin istihdamı sağlanacak
tı. 1984 yılında, zamanın Büyükşehir Belediye yetkilileri, bölgenin bu şekilde planlanması için 
harekete geçmişlerdi. İlk etapta kurulan 16, ikinci etapta 17 olmak üzere 33 küçük sanayi koo
peratifine 650 hektarlık arsa tahsisi yapılmış olup.-bölge, toplam 800 hektar alanı ve 49 küçük 
sanayi kooperatifini kapsamakta idi. " ' * . 
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Büyükşehir Belediyesi 2.8.1985 tarihinde 1/5 OOO'Iik planları, 23.1.1987 tarihinde de 
1/1 OOO'Iik tatbikat planlarını onaylamış olup, bu planlara sadık kalınarak yapılaşma başlamış 
ve bugüne kadar da devam etmiştir; temelleri de Başbakan, Bakan ve Büyükşehir Belediye Baş
kanınca atılmıştı. 

1989 mahallî seçimleriyle değişen İstanbul Anakent Belediyesi yöneticileri, İkitelli Küçük 
Sanayi Bölgesini plansız olarak kabul etmiş, yeni,plan çalışmalarını başlatmış; bu planları 
14.2.1992 tarih, 189 sayılı kararla Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirerek, 22.4.1992 tari
hinde ilan etmiştir. Bir aylık askı süresi, 22.5.1992 tarihinde bitecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu planlar aynen geçerli olursa, bakın neler olacaktır: 
İstanbul İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesinin 1/5 000 ölçekli nazım imar planının, Dev
let Planlama Teşkilatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşleri doğrultusunda, 800 hektar 
ve 49 küçük sanayi sitesi yapı kooperatifine göre hazırlanması gerekirken, Büyükşehir Beledi
yesi, 33 küçük sanayi sitesini esas alarak hazırlamış bulunmaktadır. Bu durumda, her koope
ratifin arsa kaybı olacaktır, taban alanı katsayısı ve kat alanı katsayısı değişimleriyle, terhel 
oturma alanlarında ve katlarda daralmalar olacaktır. Yolların genişletilmesiyle, kooperatif bi
nalarında kayıplar söz konusudur. 

Ayrıca, eski planda her siteye bir veya iki giriş düşünülmüşken, her bloka giriş düşünüle
rek, trafik zorlanmıştır. İkitelli Küçük Sanayi Sitesine ana giriş olarak düşünülen kavşak, taşo-
caklarının üzerine isabet etmekte ve uygulama zorluğu doğurmaktadır. 

Halihazır durumdaki kot farklılıkları dikkate alınmadığı için, yeni plan üzerinde, işleme
yen yollar mevcuttur. Yeni yapımı düşünülen Vize-Saray Otoyolunun ne zaman yapılacağı bi
linmemektedir. Halbuki yeni planda, İkitelli Küçük Sanayi Sitesi ana girişi, bu otoyolla bağ
lantılı düşünülmüştür. Yolların terkinden doğan adalarda ayrı ayrı ruhsat alma zorunluluğu 
doğmaktadır. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu plan uygulanırsa, küçük esnafın daha iyi şartlarda 
çalışma ortamına kavuşması hayal olacaktır; inşaat uygulamaları yüzde 70-80 mertebesine ge
len küçük sanayi sitesi kooperatiflerinin ortaklarına yeni maddî yükler getirecektir ve son gün
lerde zor ödedikleri taksitlerini ödeyemez hale geleceklerdir. Daha kötüsü, her kooperatife tahsis 
edilen arsalarda küçülmeler olduğundan, kooperatiflerin yetkilileri, taksitlerini ödeyemeyen üye
lerini çıkışa zorlayacaklardır. 

İstanbul Şehri içinde, çoğu işyerlerine kira ödeyen ortakların dükkânlarına taşınmaları 
gecikmekçe ve İkitelli'nin kuruluş amacı olan İstanbul Şehri içindeki küçük sanayinin İkitelli'-
ye taşınarak, tarihî İstanbul Yarımadasının kurtarılması geciktirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nurettin 
Sözen'in, "çözüm" diye yaptırdığı planlar, çözümsüzlüktür; bu planlar İkitelli'yi katletmiştir. 

Hiç, kimse, yüzde 70 oranında yapılaşmanın olduğu bir bölgeyi boş kabul ederek plan 
yapamaz, yaptıramaz ve de yaptırmamalıdır. ' 

Büyükşehir Belediye Başkanından, İkitelli esnafının eski plandan doğan kazanılmış hak
larını koruması beklenmektedir. Bunun için konuyla ilgili olanları bir defa daha düşünmeye 
davet ediyor, bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez; buyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yü
ce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Dünyamız, ekonomik, siyasal, kültürel, teknolojik ve toplumsal değişimleri ve dönüşüm
leri yaşıyor. İktidarımız, tüm bu gelişimleri ve dönüşümleri yakından izliyor. Esnaf ve sanat
kârlarımız, toplumumuzun temel yapısını oluşturmaktadırlar. Esnaf ve sanatkârlarımız, çalış
kandırlar, üretkendirler, teknolojiye ayak uydurma arzusunda ve isteğindedirler. Bunun bilin
cinde olan İktidar, esnaf ve sanatkârımızın geçmişten kalan ağır sorunlarını çözmeye gayret 
gösteriyor. 

Demokrasinin güçlenmesi, ülkenin kalkınması, huzur ortamının kurulması, refahın yay
gınlaşması, çağdaşlık düzeyine ulaşmamız için, esnaf ve sanatkâra gerekli önemi göstermek 
zorundayız. İktidar, bunun bilincinde ve bunun idrakinde olarak, gerekeni yapmaktadır. 

Ülkemizde, özellikle sanayileşmeyle ilgili olarak saptanan hedeflere ulaşmada küçük ve 
orta ölçekli sanayi işletmelerine önemli görevler düşüyor. Bu işlevi, "sanatkâr" dediğimiz es
nafımız yerine getirmekte, bu, ülkemiz ekonomisine de büyük katkılar sağlamaktadır. Bu kat
kıyı artırmak bizim temel görevimizdir. 

"Organize sanayi" diye adlandırılan işletmelerle, inorganize sanayi arasında rasyonel iş
leyen, sürekli, sağlıklı bir bağın kurulabilmesi gereklidir. İktidar olarak, andığım organik ba
ğın kurulması için, küçük işletmelerin modernleştirilmesini, üretimlerinin donatılmasını ve ku
rulan teknolojinin çağdaşlaştırılmasını temin ve tedarikte kaliteyi de göz önünde bulundura
rak, en uygun rasyonel yöntemlerin yaşama geçirilmesi, kredi ihtiyaçlarının karşılanması,"pa
zarlamada küçük işletmelerin kaybını önleyen sistemin oluşturulması için, iyi niyetle, küçük 
işletmelerden yana her türlü önlemi alacağız., 

Hepinizin bildiği gibi, tüm modernleşme çabalarının başarıya ulaşabilmesi, yetişmiş in
san gücüyle de yakından ilgilidir. Ekonomik canlılığın temel taşlarından biri, küçük işletme
lerdir. Ülkemizdeki tüm işletmelerin yüzde 97'sini küçük işletmeler oluşturmaktadır. Bu kü
çük işletmelerin istihdamdaki payları, yüzde 45,60, yarattıkları katma değerlerdeki payları yüzde 
30,10, toplam yatırım içindeki payları yüzde 26,50, toplam Üretimdeki paylan 37,70, toplam 
ihracattaki payları da yüzde 8 civarındadır. 

Hükümetimiz, organize sanayi bölgelerinin sanayileşmemizde önemli katkılarının oldu
ğunun bilicindedir; her şeyden önce, o bölgenin topyekûn kalkınmasının motoru olduğu dü
şüncesindedir; çevrede yan sanayii geliştireceği, işgücü yetiştireceği ve istihdam olanağı yarata
cağı düşüncesindedir; bu da, bulunduğu bölgede yalnızca sanayii değil, ticareti de, tarımı da 
geliştirir ve kuvvetlendirir. 

Organize sanayi bölgeleri, çevresel koruma açısından da önemlidir. Planlı, altyapılı ve or
ganize bir sanayi bölgesiyle, çevre daha iyi korunabilir; artı artıkların toplanması ve zararsızca 
imha edilmesi de olanaklıdır. 

İstanbul Sayın Milletvekilinin gündeme getirmiş olduğu Bakırköy - İkitelli Sanayi Bölge
si, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 19 Ekim 1986 tarih ve 93 sayılı kararıyla küçük sanayi 
sitesi alanı olarak belirlenmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine, bu sanayi alanımızın, organize ve küçük 
sanayi bölgesi halinde ve Bakanlığın kredi desteğiyle, anayol, kanalizasyon, su ve enerji şebe
kesiyle, arıtma tesislerinin projelendirilmesi bitirilmiş, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun 
görülmüş ve programa alınmıştır. 1991 yılı ödeneği olan 16 milyar liradan, 15 milyar lirası 1992'ye 
kalmış olup, bu yıl verilen ödeneklerle de 19 milyara ulaşmıştır. 
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Organize küçük sanayi bölgesini yapacak müteşebbis kurulun içinde, özel idare, Büyük-
şehir Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Ticaret ve İstanbul Sanayi Odası ve Esnaf 
ve Sanatkârlar Birliği bulunmaktadır. 

İmar, planları ve tatbikat projeleri, Küçükçekmece Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ta
rafından yapılmış; bir kısmı onaylanmıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi İskân Fonundan 7.8 mil
yon dolar kredi talebinde bulunulmuştur. 

Bölgenin altyapısı, 1992 birim fiyatlarıyla 260 milyar liraya mal olacaktır. Bu para, bölge
de olan 33 kooperatifin 18 600 üyesinden, bölgenin hizmete sunulmasından sonra, 10 yıl içeri
sinde geri alınacak ve faizi yüzde 22 olacaktır. 

Bakanlığın, tüm koopiratiflere uyguladığı statü gereğince, kooperatiflerin, alacakları kre
di karşılığında, arazilerini ipotek ettirmeleri gerekmektedir." Bugün 33 kooperatiften yalnızca 

.bir tanesi ipotek işlemi yaptırmıştır, diğerleri yaptırmamıştır. Kooperatifler, ipotek işlemlerini 
yaptırdıkları takdirde, bölgenin altyapı inşaatı haziran 1992 tarihinde ihaleye çıkarılacaktır. 

Toplam 8 bin dönüm sahası olan bölgenin hizmete sunulmasında, trafiğin sorun olma
ması içni, yeni bir otoyol ve raylı sistem taşımacılığı planlanmıştır. 

Bölgede 18 600 işyeri olup, burada yaklaşık 150 bin kişi çalışacaktır. Bunlar için, bölgenin 
çevresinde konu| alanları plana dahil edilmiş, ayrıca, arazi durumlarından faydalanılması ve 
bir gölet yapımı gündeme getirilmiştir. 

Bölgedeki 33 kooperatifin site inşaatı devam etmektedir. Bir kısmı yüzde 80, bir kısmı 
yüzde 30 seviyesindedir. Bunların kullanıma alınması için, organize sanayi bölgesinin altyapısı 
olan anayol, kanalizasyon, su, enerji şebekelerinin mutlaka tamamlanması gerekmektedir. 

Bölgenin sıkışıklığı nedeniyle, 33 kooperatifin dışında, yer isteyen 13 kooperatife de olumlu 
cevap verilememiştir. 

Bu duygularla bu bilgilerimi size arz etmenin mutluluğu içinde, hepinize saygılar sunuyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

YUSUF PAMUK (tstanbul) — Sayın Başkan, ben daha ziyade, planlarla ilgili konuştum. 
Tabiî, asıl .konu, binaların yerlerinin genişletilmesiyle ilgiliydi; yani, yüzde 70 bitmiş olan koo
peratiflerle ilgiliydi. Şu anda, yeniden, baştan başlayarak, boş alanlarda planlar yapılamaya
cağını ifade etmek için gündem dışı söz almıştım; sayın Bakan ise, burada başka konulardan 
bahsetti. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, tutanağa geçmiştir efendini. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, 17Mayıs Pazar günü New - York'ta dü
zenlenen "Türk Günü Yürüyüşü"ne ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Amerika'da yapılan geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü" konusunda, Kahra
manmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 Mayıs 1992 
Pazar günü New - York'ta yapılan "Türk Günü Yürüyüşü" konusunda söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
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11 inci, geleneksel Türk Günü, 17 Mayıs 1992 günü Amerika Birleşik Devletlerinin Nev-
York Kentinde yapıldı; gün dolayısıyla bir de yürüyüş gerçekleştirildi. Söz konusu yürüyüşe 
7 bakanın yanında, DYP, SHP ve MÇP'den toplam 62 milletvekili katıldı. Ayrıca, çok sayıda 
belediye başkanı, üst düzey bürokrat ile, Kore gazileri, Devlet Halk Dansları Topluluğu. De
niz, Kara, Hava Karma Boru ve Trampet Takımı, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk 
hafif müzik sanatçıları da Türk Günü yürüyüşüne katıldılar. Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, 
Danıştay üyeleri ile, gazeteciler ordusu da, Türk Günü yürüyüşüne katılmışlardır. 

Refah Partisi Grubu olarak, bu gezi ve yürüyüşe, manasız bulduğumuzdan ve müsriflik 
kabul ettiğimizden dolayı katılmadık. (RP sıralarından alkışlar) Bundan önceki gezileri de ka
bul etmiyoruz, bundan sonraki gezileri de kabul etmemiz söz konusu olamaz. 

11 inci Geleneksel Türk Günü yapıladursun, Amerika'da, daha Türkler arasındaki ik ibaşlılık 
bile giderilememiştir; iki Türk derneği arasındaki anlaşmazlık devam etmektedir. 

Büyükelçi Şükrü Elekdağ döneminde kurulan, 52 Türk derneğini toplayan Türk Dernek
leri Asamblesi, Nevv-York'ta yapılan Dünya Türkleri Konseyine çağrılmazken, Amerika'daki 
Türk Dernekleri Federasyonunun Konseye çağrılması, iki Türk derneğinin arasını daha da aç
mıştır. 

Türkiyemizin yurt dışında tanıtılmasını biz de çok isteriz; onurlu, ciddî, şahsî çıkar he
saplarından uzak, har vurup harman savrulmayan bir tanıtmaya biz de taraftarız. 

Bu manasız, sözde tanıtma, aslında ise ticaret ve harcırah alma işi, geçmiş dönemlerde 
de maalesef uygulanmıştır. Geçmiş dönemin muhalefeti* şimdinin İktidarı olan DYP ve SHP, 
yetim hakkı, savurganlık edebiyatıyla 10 uncu Geleneksel Türk Gününe katılanları acı acı eleş
tirirken, bugün bizzat kendileri yetim hakkı yemişlerdir; milletin milyarlarca liralık parasını 
New York sokaklarında har vurup harman savurmuşlardır. Geçerli politika, "dün dündür, bu
gün bugündür..." 

İktidarın değer yargıları, yedi ay içerisinde yüzd,e yüz değişmiştir. Bir başka iktidarın yap
tığı Türk Gününde, yetim hakkı yeniyor, savurganlık yapılıyor; ama, DYP ve SHP ortak Hü
kümetinde bunun adı kendilerince tanıtma oluyor... Bize göre ise; bunun adı, kelimenin tam 
manasıyla çifte standarttır. 

Bu gezinin bir diğer yanı da, bol bol alışveriş yapmak olmuştur. İki saatlik yürüyüş, yol 
parası verilmeden, üstelik 800 dolar harcırah alınarak yapılmıştır. Bir tek kör kuruşun hesabı
nın sorulması da herhalde bu olsa gerektir! Alışverişe doyan bazı milletvekili arkadaşlarımız 
ise, sutyensiz dansözlerin gösteri yaptıkları eğlence yerlerinde hoşça vakit geçirdiler!.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen orada miydin?.. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Türk Günü yürüyüşünün faydası ne oldu?.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen orada miydin?.. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Herhalde siz de Amerika'ya gittiniz! 
Türk Günü Yürüyüşünün faydası ne oldu?.. Türkiye'nin tanıtımı... (DYP sıralarından, 

"Ayıp, ayıp, terbiyeli konuş" seslen) 
Siz de mi Amerika'daydınız?.. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım... 
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HASAN DİKİCİ (Devamla) — Türk Günü yürüyüşünün faydası ne oldu?.. Türkiye'nin 
tanıtımı gerçekleşti mi; bu yürüyüşe, Amerika Birleşik Devletleri basınında ve televizyonunda 
yer verildi mi? Hayır. Bunların hiçbirisi olmadı. Olan bir şey varsa, fakir fukara milletin kese
sinden, bir hesaba göre 8 milyar, diğer bir hesaba göre de 20 milyar Türk Lirasının çarçur edil
mesidir. Millî çıkarlarımız açısından bir hiç ve skandal dolu olan bu gezi için harcanan 8 mil
yar Türk Lirasını, aç ve açıkta kalanlara harcamayan DYP ve SHP ortak İktidarına, milleti
miz, bunun hesabını 7 Haziran seçimlerinde elbette soracaktır. Sırbistan, Karabağ, Azerbay
can mermi, ilaç ve ekmek bulamazken, Amerika'da sutyensiz dansözleri seyredenleri, bütün 
dünya Müslümanları da affetmeyecektir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sen nereden gördün?.. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Kentinde yapı

lan yürüyüş için basınımızda yer alan bazı haberlerin başlıkları da şunlardır... 
Bakın, ben görmedim; ama, herhalde siz gördünüz: "Nev York'ta skandal dolu gezi", "Yü

rüyüş bahane, striptizci kızlar şahane", "Türk yürüyüşü dönüşünde skandal" -ben orada de
ğildim; ama, basını takip ettim, herhalde siz de görüyorsunuz- "Türk milletvekili ABD'de ya
ka paça", "silah skandali." 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Türkler silahı sever... 
SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) — Kaç tane silah geldi; onu sor. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Herhalde siz de gördünüz bunu... 
BAŞKAN — Sayın Dikici, toparlayın efendim. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sözlerimi bağlarken, şü soruları da sormadan geçemeyeceğim: 
1. 17 Mayıs 1992 Pazar günü yapılan Türk Günü yürüyüşü gayesine ulaşmış mıdır? 
2. Amerika Birleşik Devletleri basınında ve televizyonunda yer almış mıdır? 
3. Uçağa biniş salonunda, Amerikalı polislerin, bir milletvekilimizi "Çantayı aç ve der

hal 1 metre uzağa git; burada silah taşıyamazsın" diye azarladığı doğru mudur? 
4. Bir Amerikalı polisin, Türk grubuna doğru "Burayı hayvanat bahçesine çevirdiniz" 

dediği doğru mudur? 
Bir bakanın yurda 10 tane silah soktuğu iddia edilmektedir; aslı var mıdır? 
Gezinin faturası 8 milyar mı, yoksa 20 milyar Türk Lirası mıdır? 

, Geziye katılan milletvekillerinin toplam 1 milyar 400 milyon liralık silah aldığı ve bir ku
ruş gümrük ödemediği doğru mudur? 

Bir milletvekilinin, Amerikan polisleri tarafından derdest edilmesi ve sonunda serbest bı
rakılması hakikat mıdır? 

Bütün bunlara rağmen, 12 nci Geleneksel Türk Günü, gelecek sene yine Amerika Birleşik 
Devletlerinde mi yapılacaktır? Yapılacaksa, yine, skandal dolu, sözde bir tanıtım mı olacaktır? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)— Sen de geleceksin o zaman!.. 
HASAN DİKİCİ (Devamla) — Gelmeyeceğim, merak etmeyin. 
Geçmiş senelerden de ders alınarak, yurdumuzun tanıtılması daha gerçekçi, daha ilmî, daha 

masrafsız, daha az insanla ve daha etkin bir şekilde, ilim adamlarımızca yapılamaz mı? 
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Bazı milletvekillerinin, konuyla ilgili haberin gazetelerde yayımlanmaması isteğiyle;!bir 
diğer milletvekili arkadaşımızın da, "Zaten Parlamentoyu zor ayakta tutuyoruz, bir de yeni 
askerî darbelere gerekçe yaratmayın" dediği doğru mudur? Askerî darbelere gerekçe gösterdiği 
olay hangisidir? 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikici'ye teşekkür ederiz. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen; buyurun efendim. (DYP, SHP 

sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(!) ) 

ALI OĞUZ (İstanbul) — Yeni tabancan hayırlı olsun!.. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri(!) ) 

Sağolun, size de bravo!.. 
Sayın Hasan Dikici'nin konuşmalarını dikkatle dinledim ve sorduğu sorulara dürüst ola

rak cevap vereceğim. -
Gezi yapılmıştır ve gezinin amacı bellidir. Gezi, sadece tanıtım amacıyla yapılmış bir gezi 

de değildir. Şayet geziye katılsaydınız, gezinin amacının sadece propaganda amaçlı olmadığını 
çok iyi görecek ve heyecanlanacaktınız; ama, maalesef katılmadınız ve o heyecanı birlikte pay
laşamadık. (RP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz, olayları yaşayan benim... Soru sordunuz, sa
bırla dinledik; sizlere saygı duyarak da cevap vermek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, bir grup parlamenter ve bakan arkadaşlarımızla, sanatçı arkadaşlara, ül
kemizdeki Yargıtay ve Danıştay gibi üst mahkeme temsilcileri ile, işçi sendikaları temsilcileriyle 
Amerika'ya gidildi. Gezi, tanıtım yanında, "Dünya Türkleri Konseyi" diye ifade edilen, ve ilk 
defa toplanan; Türkologların, tarihçilerin katıldığı, ciddî, bilimsel bir toplantıyı da içeriyordu. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Gazetelerden okuduk, toplantıya 1 kişi katılmış. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Şimdi, gazete haberlerine itibar edi

yorsunuz ki, etmenizi de kınamıyorum, memnun oluyorum; çünkü, bir zamanlar "Gazetelere 
itibar etmeyin, az gazete okuyun, çok gazete okursanız kafanız bulanır" diyen bir zihniyette 
olduğunuzu da ben yakınen biliyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Dünya Türkleri Konseyi toplanmıştır. Bu alanda, dünyanın neresinde çalışma yapmış Türk
olog varsa, Türk-Amerikan dernekleri onları davet etmişler... İhtişamlı bir açılış oldu... Türk
ologlar, Türklüğün geçmişini, bugününü, yarınını ve ne yapılabilir, bunu irdelediler. Tabiî, za
man çok önemliydi ve iyi zamanlanmış, iyi düşünülmüş bir toplantı oldu. Bu toplantıda, Türk
lüğün bütün meseleleri konuşuldu, dil birliği, alfabe birliği, inşnç birliği, bunların hepsi görü
şüldü ve bizler de açılışına katıldık. Türkolog olmadığımız için -çok bilimsel bir toplantıydı-
toplantının sonuna kadar kalmadık; zaten açılışına davetliydik. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — O konuda Meclise bir şey söyleyecek misiniz Sayın 
Bakanım? Bu toplantıyla ilgili olarak Meclise bilgi verecek misiniz? 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Veriyorum işte. Sayın Grup Başkan Yar
dımcısı, eğer sabrederseniz, dinleme nezaketini gösterecek sabrınız varsa, bilgi veriyorum... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Bakan!.. 
— 297 — 



T.B.M.M. B : 79 21 . 5 . 1992 ( O : 1 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, ben nezaketle dinliyorum da, keşke bu önem
li konuyu önce verseydiniz, çok daha faydalı olurdu. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Kalemli!.. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Eğer, sizlere yapılan daveti okusaydı-

nız, sizlere gelen davet mektubunun içerisinde, bu, Türkologların katıldığı kongre de vardı... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Okudum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — O zaman eksik okumuşsunuz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Okuduk biz onu. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniye.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Zor bir savunma. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli... 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Hiç zor değil. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, bir saniye efendim... 
Şimdi, Sayın Bakan... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Kalemli anlamaz bu işten. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Anlatırım sonra... 
BAŞKAN — Sayın Kalemli usulümüzde bu yok. 
Sayın Bakan bilgi vermiyor efendim, cevap veriyor. Şimdi, "Bilgi veriyor" derseniz, bir 

de gruplara söz hakkı doğacaktır. Bugün gündemimiz yüklüdür efendim. Cevap veriyorlar. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Evet, cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Şimdi, toplantı çok seviyeli cereyan et

miştir. Yürüyüş, bağımsızlığını yeni kazanan beş devletin temsilcileri, artı, isviçre, Almanya 
ve Kanada dahil olmak üzere, dünyada ne kadar Türk-Amerikan derneği varsa, dünyanın ne
resinde Türk kolonileri varsa, onların da meşru temsilcilerinin iştirakiyle, ihtişamlı bir şekilde 
yapılmıştır. ' • • 

Benim gözüme orada bir iki gazete muhabiri çarptı... Bu konuda "Niye yabancı basın 
ve televizyon iştirak etmiyor?" diye ben de sordum. Verilen cevaplar enteresandır: "İlk yıllar 
çok önemli geçiyordu, basında yer alıyordu; ama, Ermeni ve Rum lobileri bunu da kestiler, 
bu propaganda aracını da önlediler" dediler. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Bizim lobimiz de var orada Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Aslında bu gezi, o açıdan bile önemli

dir; yani, şu tespitin yapılması açısından bile son derece yararlı bir gezi olmuştur. Dünyanın 
dört bir yanından gelen Türk dernekleri temsilcileri görüşmüşlerdir ve toplantı, amacına ulaş
mıştır; gerek yurt dışında, gerekse yurt içinde vermesi gereken sesi vermiştir. 

Silah alım konusuna gelince: Bir arkadaşımız mevzuata uygun olarak silah almış; gümrük 
kontrolünde, çantasından çıktı. Kendisi dil bilmediği için, oradaki bir gazeteci arkadaş aracılı
ğıyla bir Konsolosluk yetkilisi de arkadaşımızın parlamenter olduğunu ve silahı Amerikan mev
zuatına uygun olarak aldığını söyledi ve bunun üzerine silahı kaptan pilota teslim ettiler ve 
arkadaşımız da geçti. 
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Zabıta, dünyanın her yerinde görevini yapar; Türkiye'de de yapılıyor. Bu normaldir, ya
dırgamak yanlıştır. Aslında, zabıta, görevini yapmazsa üzülürüm; çünkü, o uçağa o zaman 
her türlü şey girer. Onlar can güvenliğimizi sağlıyorlar; memnun olmak lazım. Bizim onuru
muzu rencide edecek hiçbir hareket olmadı. Arkadaşımız geldi, gümrük kapısında, Türk mev
zuatına uygun olarak beyannamesini doldurdu. Mevzuat müsaade ediyorsa girer, etmiyorsa, 
yetkili makamlar, gereği neyse yaparlar. 

Bunun dışında, gazetelerde "yüzlerce silah geldi", "Bakanın birisi on tane aldı" gibi ha
berleri, maalesef, ben de okudum. Türkiye'de her yerde olduğu gibi, dürüstlük esastır; aksi 
sabit olana kadar herkese dürüst gözüyle bakmak lazımdır. Ben sizlere de, geziye katılanlara 
da dürüst gözüyle bakıyorum. Hukuk da böyledir, vicdan da bunu gerektirir. Eğer bildiğiniz 
bir şey varsa, ihbar edersiniz, yetkililer onun gereğini yaparlar. Zaten, gümrük mevzuatında 
da beyan usulü vardır; silah alan arkadaşlar varsa, beyannamelerini vermişlerdir. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Masrafı ne kadar? 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Masrafı 8 milyardan fazladır, yaklaşık 
9 milyardır, avans olarak verilen... 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Yazık değil mi? 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Bu, takdire bağlıdır. Tabiî, siz bu tür 
seyahatleri eğer ülke yararına addederseniz, az bile dersiniz; yok, propagandaya önem vermez
seniz, tanıtıma önem vermezseniz; dünyada Türklüğün şaha kalküğı bir dönemde, yerden mantar 
biter gibi beş Türk devletinin kurulduğu ve Birleşmiş Milletlere girdiği bir dönemde, ihtilafla
rın Birleşmiş Milletlerde, AGtK'te parmakla çözüldüğü bir dönemde, konunun idrakini de takr 
dirlerinize bırakıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN DİKlCt (Kahramanmaraş) — "Tanıtım olmadı" dediniz... 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — "Tanıtım olmadı" demedim. O, sizin 
takdirinizdir. 

HASAN DtKlCt (Kahramanmaraş) — Siz söylediniz. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Tanıtım, amacına ulaşmıştır. 

Hiçbir şey olmamışsa bile, Türkiye'nin her yanından giden, milletvekillerinin, sanatçıla
rın, belediye başkanlarının, orada memleket hasretiyle yanan 150 bin Türk'ün yanında olması, 
onlar için bir moral olmuştur. 

Çağımız, dayanışma çağıdır; dünyadaki ihtilaflar parmakla çözülüyor. Böyle hayatî bir 
konuda, bir yandan, "tanıtım eksikliği var" derken, bir yandan "aktif politika yürütülmüyor" 
derken, bir yandan da üç beş kuruşun hesabını yapmak, bence tenakuzdur... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Usulsüz, usulsüz... 

ALI OĞUZ (istanbul) — Birkaç kuruş değil, 8 milyar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Devamla) — Şuna inanınız ki, yapılan harcamalar
da, bir kuruşluk israf yapılmamıştır; Harcırah Kanunu gereği verilebilecek miktar verilmiştir, 
bunun ötesinde bir şey olmamıştır. Sizlerin de katıldığı yurt dışı gezilerde de, aynı harcırah 
veriliyor. 

Kimisi, gittiği ülkede cami ziyaret eder, kimisi tiyatroya gider, kimisi de bir sanat etkinli
ğine gider. Bu da, herkesin kültür yapısına uygun bir davranıştır. (RP sıralanndandan alkışlar!) 
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. Kimin nereye gittiğinin takibi de, demokrasinin, hürriyetlerin hâkim olduğu bir dünyada, ne 
bana, ne da onu irdeleyenlere düşer. Herkes, meşrebine uygun olarak aradığı tatmini bulur. 

Şunu de söyleyeyim: Arkadaşlarımız, New York'taki tek Türk camiini de ziyaret ettiler, 
kültürel etkinlikleri de gördüler. Ben, o striptiz olayını duymadım da, görmedim de. Sizler söy
lüyorsunuz... 

Şunu da vurgulamak istiyorum : Hukuk sistemimizde de, dinlerde de kaidedir ki, hiç kimseyi 
delilsiz, belgesiz, sözle mahkûm edemezsiniz; bence bu, vicdana da sığmaz. 

Takdirlerinize sunuyorum. 
Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Bakan, soru sorduk, hiç kimseyi suçlamadık. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Cevaplarınızı verdim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3, — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'tn, Marmara ve Ege bölgelerinde hayvancılık yapanların 
ve hayvansal ürünlerin üretimiyle ilgilenenlerin içinde bulundukları sıkıntılara, ve alınması gereken tedbir
lere ilişkin gündem dtst konuşması 

BAŞKAN — 28.1.1992 tarihinde uygulamaya konulan 3161 sayılı Kanunla ilgili olarak, 
Balıkesir Milletvekili Sayın Sami Sözat, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem olan Ba
lıkesir ve komşu illerimiz Çanakkale ve Bursa'da, daha geniş tabanlı söylemek gerekirse, Mar
mara ve Ege bölgelerinde şikâyet konusu olan, fevkalade sıkıntı yaratan, hayvancılıkla ilgili 
bir iki hususu Yüce Heyetinize arz etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Takdir edersiniz ki, gerek Türk Milletinin beslenmesinde ve grekse Tür ekonomisinde, hay
vancılığın büyük yeri vardır. Ancak.böylesine büyük önem taşıyan hayvancılık, 1980 yılından 
sonra uygulamaya konulan serbest piyasa ekonomisi şartları altında fevkalade sıkıntıya gir
miş, sıkıntıya sokulmuştur. Bir darboğazın içerisinde bulunan hayvancılığın durumunun yü
rekler acısı olduğu hepimizin malumudur. 

Serbest piyasa ekonomisi şartları içinde, hayvancılığın, yeterli miktarda sübvanse edile
memiş, desteklenememiş olmasından dolayıdır ki, hayvancılık yapanlar, daha doğrusu hay
vansal ürünlerin üretimiyle ilgilenenler, fevkalade sıkıntıya girmişlerdir. Dahası da var, hay
vancılık konusunda fevkalade ileri ülkelerden ithal edilen hayvan ve hayvansal ürünler ile, Tür
kiye'de üretilen hayvansal ürünlerin rekabet edebilme imkânı ortadan kaldırılmış ve bu uygu
lama da, hayvancılığa büyük darbe vurmuştur. 

Tüketiciyi koruma gayesiyle, "terbiyevî ithalat" adı altında yapılan bu uygulamanın -
maalesef- ileriki günlerde neticeye ulaşmadığını, sonuç vermediğini ve fiyaskoyla neticelendi
ğini, hem et fiyatlarının yükselmesi, hem de üreticinin memnun olmamasında gördük. Hatta 
bu konuda şunu söyleyebiliriz: Tam tersine, bu uygulamalarla, hayvancılık büyük miktarda darbe 
almış, besicilik yapanların ahırları maalesef boşalmıştır; hatta bugün besicilik için hayvan bul
makta da zorluk çekilmektedir. 
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Eğer amaç, üretici ve tüketiciyi korumak ise, bunun kalıcı ve sağlıklı çözümü, kesinlikle, 
ithalat değildir. Tek yolu vardır, üretimi artırmaktır. Bunun için de teşvik edici önlemleri za
manında almak ve üreticiye vermek gerekir. 

Geçtiğimiz on yıllık dönemde uygulanan sübvansiyonlar -maalesef- yeterli olamamış, hatta 
-hepimizin de bildiği gibi- bu sübvansiyonlar bazen daraltılmış, bazen genişletilmiş, bazen de 
kaldırılmıştır. Hele hele seçimli yıllarda hemen uygulamaya konulmuş, seçimlerin akabinde kal
dırılmıştır. Böylesine sık sık ve istikrarsız bir şekilde uygulanan bu sübvansiyonlar, ileride et
kinliğini de-maalesef-yitirmiştir. 

Söz almama asıl vesile olan bir konu da, sanki bütün bu uygulamalar yetmiyormuş gibi, 
Türk Standartları Enstitüsünün, 28.1.1990 tarihinde 3161 sayılı Kanuna atıf yaparak çıkarmış 
olduğu ve bir yıl obsiyondan sonra 28.1.1991 tarihinde uygulamaya koyduğu gövde etleri stan-
dardıyla, Türk hayvancılığının bir kez daha darbe almış olmasıdır. 

Sözü edilen standardın uygulama tarihine kadar kesimi yapılan hayvanlar, karkas etleri 
üzerinde kalan böbrek ve böbrek yataklarıyla birlikte tartıya giriyor ve üretici bunların parası
nı alıyordu. Yine o tarihe kadar kesilen kuzuların da, ciğerleri üzerinde kalıyor ve üretici bun
ların da parasım alıyordu. Ancak bu uygulamayla, kesilen hayvan, böbrek ve böbrek yatakları 
çıkarılmış olarak tartıya girdiği için, normal bir hayvanda 15 ila 25 kilogram arasında değişin 
böbrek ve yataklarını ortalama 20 kilogram kabul edersek, kilosu 25 bin liradan, toplam 500 
bin lira, daha işin başında üreticinin cebinden tüketicinin cebine değil, maalesef ve maalesef 
aracının ve komisyoncunun cebine girmektedir. Buna ilave olarak, satacağı böbrekler de artı 
kârı olmaktadır. ' • ' • - . • • 

Yine aynı şekilde, bir kuzuda 1 ila 2 kilogram arasında gelecek olan ciğerin ve artı kârın 
tutarı olan ve üreticinin alması gereken bu 60 bin ila, 80 bin lirayı, kuzuyu satın alan aracı 
veya kasap komisyoncu, yasanın bu maddesiyle, işin başında kendi cebine koymakta ve bu uy
gulama da, üreticinin mağdur olmasına sebep olmaktadır. 

t Sayın bakanımızdan ve Hükümetimizden arzımız ve teklifimiz şudur: Bugün hayvan üre
ticisi zarar ederken, üreticinin cebine girmesi gereken paranın, haksız ve normal olmayan bir 
şekilde aracının ve komisyoncunun cebine girmesinin önlenmesi için, bu yasa uygulamasının 
durdurulması; eğer, standartlara uyulması gerekir iddiasıyla yasanın uygulanması devam ede
cekse, böbrek ve böbrek yataklarının da tartıya sokularak, besicinin mağduriyetinin önlenmesi 
ve bu şekilde üreticinin parasının ödenmesi; tartıya girdikten sonra böbrek yataklarının çıka
rılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Çok önemli şikâyetlere sebep olan bu konunun, Sayın Hükümetimizce dikkate alınacağı
nı umuyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözat. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER ' • 

1. —Amirekan-Yunan Ticaret Odası tarafından Atina'da düzenlenecek 'Yunanistan ve Yeni Avrupa" 
konulu toplantıya gidecek olan TBMM Heyetine, Samsun Milletvekili Nafiz Kur t'un da iştirak etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin .Başbakanlık tezkeresi (3/463) 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Buyurun : 
x Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm, Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından Atina'da dü
zenlenecek "Yunanistan ve Yeni Avrupa" konulu toplantıya katılmak üzere bir heyetle birlikte 
20-22 Mayıs 1992 tarihlerinde adı geçen ülkeye yapacağı resmî ziyarete, Samsun Milletvekili 
Nafiz Kurt'un da iştirak etmesi uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 
• Başbakan 

BAŞKAN — Oyarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

IV. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — (9/7)1 ve (9/8) esas numaralı Meclîs Soruşturması önergeleri üe, 83, 70 ve 76 sıra sayılı 
Kanun tasarıları ve 85 sıra saytlt Kanun teklifinin gündemdeki yer, stra ve görüşme sürelerine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi -*-
No : 31 20.5.1992 

Danışma Kurulunun 20.5.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Ge
nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Turhan Tayan Ülkü Güney 

DYP Grubu Başkanvekili ANA.P. Grubu Başkanvekili 
Aydın. Güven Gürkan Ali Oğuz 

SHP Grubu Başkanvekili R.P. Grubu Temsilcisi 

0neriler : 
1. Genel Kurulun 14.5.1992 tarihli 77 nci Birleşiminde okunmuş bulunan ve bastırılıp 

dağıtılan (9/7) Esas Numaralı, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının, Dev
let eski Bakanı Güler İleri hakkındaki Meclis Soruşturması önergesinin, gündemin "özel Gün
demde Yer Alacak tşler" kısmının birinci sırasına; (9/8) Esas Numaralı, Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcân ve 51 arkadaşının, Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Erdal înönü haklarındaki Meclis soruşturması önergesinin 2 nci sırasına alın
ması; her iki önergenin, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması açılıp açıl
maması konusundaki görüşmelerinin, Genel Kurulun 26.5.1992 Sah günkü birleşiminde yapıl
ması önerilmiştir. 
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2. Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmı
nın 39 uncu sırasında yer alan, 83 Sıra Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü ile Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Ba
zı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 5 inci sırası
na, 5 inci sırasında yer alan 70 Sıra Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının 6 ncı sırasına, 33 üncü sırasında yer alan 76 Sıra Sayılı Eğitim ve öğretim 
Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 
20.5.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 85 Sıra Sayılı 4.11.1981 
Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin 8 inci sırasına 48 saat geçmeden alınması ve bu dört kanun tasarı ve teklifinin görüş
melerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra 
da çalışmalara devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci öneriyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 
öneri 1. Genel Kurulun 14.5.1992 tarihli 77 nci Birleşiminde okunmuş bulunan ve bastı

rılıp dağıtılan (9/7) Esas Numaralı İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının 
Devlet eski Bakanı Güler tleri hakkındaki Meclis soruşturması önergesinin, gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak işler" kısmının birinci sırasına; (9/8) Esas Numaralı, Denizli Milletve
kili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının, Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal tnönü haklarındaki Meclis soruşturması önergesinin 2 nci sırasına 
alınması; her iki önergenin, Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılıp 
açılmaması konusundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 26.5.1992 Salı günkü birleşiminde ya
pılması önerilmiştir. 

BAŞKAN —• öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci öneriyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 
öneri 2. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" 

kısmının 39 uncu sırasında yer alan 83 Sıra Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü ile Devlet Güven
lik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 5 inci sıra
sına, 5 inci sırasında yer alan 70 Sıra Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 6 ncı sırasına, 33 üncü sırasında yer alan 76 Sıra Sayılı Eğitim ve öğretim 
Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 
20.5.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 85 Sıra Sayılı 4.11.1981 
Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin 8 inci sırasına 48 saat geçmeden alınması ve bu dört kanun tasarısı ve teklifinin gö
rüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması gerektiğinde saat 24.00'ten 
sonra da çalışmalara devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. — TBMM Genel Kurul çalışmalarına 2 Haziran 1992 Salı Gününden itibaren 8 gün ara 
verilmesine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi 
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BAŞKAN — SHP ve DYP gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş öneri
leri vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20.5.1992 Çarşamba günü yapılan Danışma Kurulu toplantısında, siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanmadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 21.5.1992 

Aydın Güven Gürkan Turhan Tayan 
SHP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

Öneri : Türkiye genelinde 341 seçim çevresinde yapılacak olan mahallî iadereler ara se-' 
çimlerine milletvekillerinin katilımını sağlamak amacıyla, Genel Kurul çalışmalarına 2 Hazi
ran 1992 Salı günündün itibaren 8 gün ara verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneri üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i ' . •• • 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — (9/1) Esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
günlerine ilişkin tezkeresi (3/464) 

BAŞKAN — (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, İçtü
züğün 26 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan 89/14657 sayılı Kararda imzaları bulunan Bakanlar 

ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç hak
larında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca kurulmuş bulunan Meclis Soruşturması Ko
misyonumuz; Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ara vermesi veya tatilde bulun
ması sırasında da gerektiğinde çalışabilmesi hususunda, 13.5.1992 tarihli 2 ncı Birleşiminde 
karar almış bulunmaktadır. 

Alınan bu kararın, İçtüzüğün 26 nci maddesi uyarınca, Genel Kurulun onayına sunulma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Sayın 

Burdur 
. .. , Komisyon Başkanı 

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

' Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz. 
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V. — ICANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Tarım, Orman ve Köyisleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/198) (S. Sayısı : 62) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayı
lı ICanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyisleri ve Anayasa komisyonları ra
porlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde 1 inci maddenin oylamasında kalmıştık. Şimdi 1 inci maddeyi tekrar 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

Görev 

MADDE 2. — Orman Bakanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ormanların korunmasını, imar, ıslah ve bakımını sağlamak, 
b) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına 

ilişkin irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek, 
c) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlan

dırma planı düzenlemek, bu planın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yap
mak ve yaptırmak, 

d) Erozyonu önleyici her türlü tedbirleri almak, 
e) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah et

mek, otlatma amenajman planlarını yapmak ve yaptırmak, 
f) Her türlü orman ağacı fidanı ihtiyacını karşılamak üzere devamlı ve geçici fidanlıklar 

kurmak, 
g) Ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzelkişilere gerekli 

teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek, 
h) Devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerde örnek nitelikte ağaçlandırmalar 

yapmak ve yapacaklara yardımcı olmak, 
ı) Devlet ormanları ile tüzelkişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait ame

najman planlarını yapmak veya yaptırmak, ; 

i) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişme
lerini sağlamak maksadıyla her türlü çalışmaları yapmak, 

j) Orman köylülerinin kalkındırılmasıyla ilgili her türlü kredi ve yardım kaynaklarını en 
iyi şekilde kullanarak, devlet ile orman köylülerinin işbirliğini sağlayıcı gerekli tedbirleri 
almak, 

k) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştı
rılmasını sağlamak, • 

1) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, gerektiğinde ithalat, ihracat 
yapmak, 

(1) 62 S. Sayılı Basmayazı 14.5.1992 tarihli 77 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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m) Millî parklar, tabiat parkları tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi me
sire yerleri ile av ve yaban hayatı sahalarının ayrılmasını, korunmasını, geliştirilmesini ve ida
resini sağlamak, 

n) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri, eği
tim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı 
araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak. 

BAŞKAN—Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Teşkilat 
MADDE 3. — Orman Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru

luşlardan meydana gelir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim bi

rimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı ekli 1 sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık makamı 

Bakan ' 
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini 

mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer ba
kanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle gö
revli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar ' 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç 

ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak 
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Bakan adına düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluş
larına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı gö

revlendirilebilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 
MADDE 8. — Bakanlığın anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, 
b) Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, 
c) Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün görevleri şun

lardır : 
a) Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaçlandırma, 

erozyon kontrolü, orman içi mera ıslahı faaliyetlerine ait plan ve projeler ile bu plan ve proje
lerin gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak, 

b) Orman rejimine alınacak yerlerde yeniden orman tesis etmek ve doğal dengeyi sağla
yacak erozyon kontrolü tedbirlerini almak, 

c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, gerektiğinde üre
timle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak, 

d) Gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etme
si ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek, 

e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

BAŞKAN —'9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok! 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
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Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. —• Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içi 

ve bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla, kalkınma 
havzalarında, etüt-araştırma, plan ve projeleri hazırlamak ve uygulamak, her türlü kredi ve 
yardım kaynaklarının bu hizmetlere yöneltilmesini temin etmek ve diğer kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, \ 

b) 17.10.1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kında Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü hizmetleri yürütmek, 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun ek 3 üncü maddesi ile temin edilen fon kaynaklarının 
en iyi şekilde kullandırılmasını temin etmek, 

d) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar

dır : 
a) Millî Parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları,'tabiatı koruma alanları ve mesire yerle

rinin ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi 
ve işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve 
yaptırmak, 

c) ' Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve su
lak sahaların korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletil
mesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izle
meye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kur
durmak, 

d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum ; 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 12. — Orman Bakanlığı merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri şun-

'lardır : 
a) Teftiş Ku'rulu Başkanlığı, 
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b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 

. d) Bakanlık Müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 13. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına 

aşağıdaki görevleri yapar : > 
a) Bakanlık teşkilatı, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri 

ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uy

gun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
c) özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, 
Müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve müfettişliğe yükselmeleri ile 

müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları tüzükle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
MADDE 14. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun

lardır : 
a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kuru

lu kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için ça
lışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve 
planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarda, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma 
esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı
na göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan 
gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılması
nı sağlamalç üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre,hazırlamak ve uygula
masını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilğil igerek-
li istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulama
ları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları 
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Bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek, makama sunmak, orga
nizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık 
çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşü
nün belirlenmesine yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri 

yürütmük. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaî so

nuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruycu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zama

nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8.1.1943 tarihli ye 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli 

bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda bakanlık veya kuruluşu_temsil , 
etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık Kuruluşları tarafından hazırlanacak veya bakanlıklardan gönderilen kanun, 
tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

. BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 16. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı ol- ' 

mak üzere 30 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri Bakanlık makamına 
bağlıdır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

Basın ve Hlakla ilişkiler Müşavirliği 
MADDE 17. — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 

faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 
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BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 18. — Orman Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır : 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) Özel Kalem Müdürlüğü. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 

Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, 

personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, 
c) Eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzen

lemek ve uygulamak, 
d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak, 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 

İdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — îdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) thtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satınalma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını 

sağlamak, 
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip et

mek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
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i) Süreli evrakın zamanında işleme konulması sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek bunlara ait önemli 

not ve tutanakları tutmak, 
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
1) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 20 nci madde Üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 

. • • ' • ' • ı • " • ' • . . ' 

Yayın Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ülkemizin toprak, su, orman ve iklim gibi kaynaklarını, yaban hayatını, orman ürün

lerini, orman köy hayatını, orman köylülerinin geleneksel ve bugünkü el sanatlarını ve ilgi ala
nına giren diğer konuları araştırmak, 

b) (a) bendinde sözü edilen konularda araştırma yapan veya bu konularla ilgili derleme
leri olanlara basım ve yayım konularında yardımcı olmak, 

c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgele
ri hazırlamak, hazırlatmak, 

d) Arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, 
e) Ormanla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ormancılık yayını konusunda işbirliği yapmak, 
f) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. > 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 

Savunma Sekreterliği 
MADDE 22. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yapar. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 

Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 23. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın özel ve resmî yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla ilgili hizmetleri

ni düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Metnin uzun olması ve Divan Üyesinin rahatsızlığı nedeniyle, oturarak okumasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Sürekli Kurullar, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar 

Sürekli Kurullar 
MADDE 24. — Orman Bakanlığındaki sürekli kurullar surdadır : 
a) Ormancılık Şûrası, 
b) Yüksek Fen Kurulu, 
c) Merkez Av Komisyonu 
Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir. 

^ BAŞKAN — 24 üncü madde Üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 25. — Bakanlık, 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ve Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurar. 
Bakanlık taşra teşkilatı; ana hizmet birimlerinin yürüteceği ormancılık hizmetlerinin özelliği 

ve tekniği gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak bölge müdürlükleri ile bunlara bağlı mü
dürlükler, başmühendislikler, mühendislikler ve şefliklerden teşekkül eder. Bölge müdürlükle
rinin çalışma esas ve usulleri ile Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğünün taşra kuruluşları 
arasındaki koordinasyon yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Keçeciler; buyurun efendim. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakan
lığının Teşkilat Kanunuyla ilgili -anamuhalefet partisi olarak- elimizden gelen her türlü desteği 
gösterdik; şimdiye kadar oylanan maddelerde de bu kendisini açıkça göstermiştir. Ancak, 24 
Üncü maddede önemli bir hata yaptığımız kanaatindeyim; o da şudur: Hükümetten g&en tek
lifte, taşra teşkilatının, Il İdaresi Kanunu esaslarına göre kurulacağı hükme bağlanmış olması
na rağmen, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda yapılan değişiklikle ve Anayasa Komis
yonunda benimsenen şekliyle, bu değiştirilerek, Tarım Orman Bakanlığının bölge müdürlüğü 
bazında teşkilatlanabileceği hükme bağlanmaktadır. Oysa, taşra teşkilatının nasıl düzenlene
ceği konusu idare tarihimizde çok tartışılmıştır, özellikle 1960'dan sonra bu manada kurulmuş 
merkezî hükümetin taşra teşkilatı hakkında ünlü MEHTAP Reporu hazırlanarak, bütün ka
muoyunun ve kanun yapıcıların istifadesine sunulmuştur. 

Bu raporun hazırlanışında şimdiki Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in de önemli kat
kıları olmuştur ve SHP milletvekili değerli hocam Mümtaz Soysal da o komisyonun raportör
lüğünü yapmıştır. Kendilerinin de, benim de bu maddeye muhalefet şerhimiz vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1980'den bu yana yapılan bütün bakanlık teşkilat kanunu değişik
liklerinde, bölge müdürlüğü teşkilatları, normol il teşkilatına dönüştürülmüştür. 1980'den 
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önce idarî bünyemizde yer alan bölge müdürlükleri teşkilatının verimli olmadığı, taşra idare
sinde önemli bir kargaşaya sebep olduğu, mülkî idare amirleriyle, bölge müdürleri arasında f 

yetki çatışmasına yol açtığı gerekçesiyle, bütün bakanlıklar, il bazında teşkilatlanmaya gitmiş
tir. Elbette ki, ormanlar nerede bulunuyorsa, orada ağırlıklı teşkilatlar kurulacaktır. Orman 
Genel Müdürlüğünün bölge müdürlükleri zaten muhafaza ediliyor.Teknik bölge müdürlükleri 
bu işleri görecek; ama, bakanlık, il bazında teşkilatlanmaya mecbur ki, o ilde hükümetin tem
silcisi olan valinin, o bakanlığın işleri hakkında soru sorabileceği, onu denetleyebileceği, hitap 
edebileceği bir yetkili bulunsun. 

Şimdi, eğer bu maddeyi Hükümetin teklif ettiği şekle dönüştürmez, aynen kabul edersek 
-Madde, Hükümetin teklif ettiği şekle dönüşsün diye önergem var- idarî teşkilatımızın taşra 
örgütlerine çok ciddî bir darbe vurmuş oluruz. Bu, ilk defa Orman Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunda yapılıyor; bunun arkasından diğer bakanlıklar da hemen bölge müdürlüklerine geçmek 
ister. Dolayısıyla, büyük karışıklıklara vesile oluruz, sıkıntı meydana getiririz ve idarî yapımızı 
tahrip ederiz. 

Bunun yanlış olduğu kanaatini taşıyorum. İçişleri Bakanımızın burada bulunmasını te
menni ederdim; ama, meselenin burada mevcut arkadaşlarımız tarafından bu manada düşü
nüleceğini ümit ediyorum ve taşra teşkilatıyla ilgili bu bölümün, Hükümetten gelen metne uy
gun hale getirilmesini ve ti İdaresi Kanunu hükümlerine göre bakanlığın taşra teşkilatı kurma 
zaruretini bir defa daha ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Keçeciler. 
Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Soysal. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Milletvekilleri, komisyon raporunda muhalefet şerhim bulunduğu için söz almış bu

lunuyorum. Aynı noktada, Sayın Keçeciler'Ie birlikteyim; çünkü, ben, idarecileri yetiştiren ve 
arkadaşım, uygulamaları bilen, valilerin ve kaymakamların bölge kuruluşları bakımından çek
tikleri sıkıntılardan haberdar olan kişileriz. 

Bölfe kuruluşları bakımından çekilen sıkıntı nedir? Bölge kuruluşları, mülkî taksimatın 
sınırlarını her zaman izlemediği, bazen birkaç ili kapsamı içine aldığı için, halkın idareyle olan 
ilişkileri, mülkî idare amirlerinden geçerek yürütülmesi gereken ilişkileri, doğrudan doğruya 
Ankara'ya yansımak zorunda kalmaktadır. Çünkü, bir ilçe, bir il dahilinde doğrudan doğruya 
o kuruluşun sorumlusunu bulmak mümkün değildir. O kuruluşun sorumlusu, bölge örgütü
nün başı neredeyse oradadır ve orası, halkın şikâyetlerini yansıtacak olan mülkî idare amirinin 
erişemeyeceği bir yerdir. O zaman erişilecek olan yer Ankara olarak kalmaktadır. 

Yasa tasarısında, bir başka noktayla birleştirildiği zaman, bu sakınca daha da büyük bir 
boyut kazanmaktadır. Nedir o ikinci nokta? Yasa tasarısında, şimdiye kadar alışılmış bir bi
çimde Orman Genel Müdürlüğünün yürütmekte olduğu görevlerin bir kısmı Bakanlığa devre
dilmektedir. Sayın Keçeciler de belirtti; zaten Orman Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülen 
birtakım görevler, onun çerçevesinden çıkarılmakta. Bu çıkarılışın tek gerekçesi, bu görevleri 
mülkî taksimata uydurmak olabilirdi ve o nitelikte görevler varsa doğrudan doğruya mülkî tak
simatla ilişkili görevler varsa, onları Bakanlığa devretmek gerekirdi. Oysa şimdi, yine bölge 
örgütlenmesi gerektiren, dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünün mevcut bölge örgütlen
mesi içinde, yürütülmekte olan görevler, bu kez ayrı bir bölge örgütüne, Bakanlığa 
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devredilmektedir. Onun için, o sakıncayla birleştirildiğinde çifte bir güçlük ortaya çıkmakta
dır; halk, hangi görevin Bakanlık tarafından, hangi görevin Orman Genel Müdürlüğü tarafın
dan yürütüldüğünü ve bunların sorumlularının nerede bulunduğunu bilemeyecektir. 

O bakımdan, ben de, Sayın Keçiciİer'in önerisine katılıyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —r Teşekkür ederiz Sayın Soysal. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır. Veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 25 inci maddesinin, Hükümetten geldiği gibi, aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 25. — Bakanlık, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teş
kilatı kurar. 

Mehmet Keçeciler E. Cenap Gülpınar 
Konya Şanlıurfa 

Selçuk Maruflu Halit Dumankaya 
İstanbul ' İstanbul 

Şadı Pehlivanoğlu Ekrem Pakdemirli 
Ordu Manisa 

Mehmet Sağdıç Hamdi Eriş 
Ankara Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

442 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 25 inci maddesinin aşağıdaki şekilde kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Musa Demirci Mustafa Ünaldı 
Sivas Konya 

Zeki Ünal Ahmet Dökülmez 
Karaman Kahramanmaraş 

Şinasi Yavuz Şevket Kazan 
Erzurum Kocaeli 

Teklif: 
Taşra teşkilatı 

Madde 25. — Bakanlık, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teş
kilatı kurar. 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyette olduğu için, ikisini birlikte işleme ko
yuyorum, 
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Komisyon önergelere katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ UĞUR AKSÖZ (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önerge sahiplerinden, Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci söz istemişlerdir. 
Buyurun. Y 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakanlığının 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 sayılı Kanun Hükmünde Kararname üzerinde yapılan gö
rüşmelerde, 25 inci maddeye kadar, maddeler üzerinde herhangi bir konuşma yapılmadan ge
linmesi memnuniyet vericidir. Çünkü, teknik bir kanundur; gerçekten de öyle olması gerekiyordu. 

Biraz önce Sayın Soysal ve Sayın Keçiciler burada açıkladılar; 25 inci maddeyle, tekrar 
bölge müdürlüğü ihdas ediyoruz. Bölge müdürlükleri, valilerin direkt tasarrufu altında olma
yan teşkilatlardır. Bunlar, merkez teşkilatından, şube müdürünün, daire başkanının -böyle sil-
silei meratiple- genel müdürün ve müsteşarın direkt tasarrufunda olan kuruluşlar haline gel
mektedir. Bu Hükümetin, illerde ve ilçelerde kurmuş olduğu bir teşkilat var. Daha önce, illerde 
"koordinasyon kurulu" adı altında bir teşkilat vardı; şimdi ise, illerde il meclisleri, ilçelerde 
de ilçe meclisleri adı altında bir teşkilat kuruldu. Buradaki gaye; Hükümeti oluşturan partile
rin görüşlerinin orada yansıtılması ve yine kendilerinin ifadeleriyle, şeffaf olması, o bölgenin 
ve ilin bütün problemlerinin orada demokratik usullerle görüşülmesidir. Şimdi, bu maddeye 
baktığımızda, Hükümetin görüşüne -yani il meclislerinin görüşüne- ve teklifine aykırı olarak, 
bölge müdürlüklerinin ihdas edilmek istendiğini görüyoruz. 

İçimizde daha önce il koordinasyon kurullarına katılan arkadaşlarımız vardır. Bu koordi
nasyon kurullarında belediye başkanları ve siyasiler bulunur; dolayısıyla, o ilde bulunan mü
dürlüklerin tamamı bu kurula iştirak eder. Ancak, cilde bölge müdürlüğü yoksa, o ili temsi-
len bir başka vilayetten bölge müdürü veya onun görevlendireceği birisi gelmek suretiyle o ilin 
problemleri konuşulur. Oysa, o ilin problemlerinin, o ili temsil eden ve orada çalışan il müdü
rüyle veya hangi kuruluşsa, onun temsilcisiyle tartışılması lazım. 

Bu bakımdan, bir taraftan, illerde il meclislerini, ilçelerde ilçe meclislerini kuruyoruz, di
ğer taraftan da, valilerin elini kolunu bağlıyoruz. Bu bakımdan biraz önce okunan önergeleri, 
Grup olarak savunuyor ve destekliyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — önergeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeleri birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir, 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, lütfen karar yetersayısı arayınız. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.59 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.18 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/198) (S. Sayısı : 62) (De
vam) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
25 inci madde oylanırken, karar yetersayısı aranmış, bulunamamamıştır. Şimdi, yine ka

rar yetersayısı aranarak madde oylanacaktır. 
25 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime, ikinci kez 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati ; 17.20 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saali : İ7.35 

\ BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

• • 0 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Saytlı Kanun Hükmünde Karar
name ve Tarım, Orman ve Kâyisleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/198) (S. Sayısı: 62) (Devam) 

BAŞKAN ;— Tasarıyı, kaldığımız yerden görüşmeye devam edeceğiz. 
Tasarının 25 inci maddesinin oylanması sırasında karar yetersayısı aranmış; ancak bulu

namamıştır. Şimdi, yeniden oylayacağımız bu maddede karar yetersayısı aranacaktır. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: • „ 

Yurt Dışı Teşkilatı 
MADDE 26. — Bakanlık; 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak, 
yurt dışı teşkilatı kurar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya)'— İzninizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada da, yi
ne, Hükümetten gelen tasan metninde bulunmayan bir maddeyle karşı karşıyayız. Eğer bu madde 
aynen kanunlaşırsa, Orman Bakanlığı, yurt dışında teşkilatlar kuracak; orman müşavirlikleri 
açacak ve bu orman müşavirlikleriyle ilgili olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu fakir 
bütçesinden yüzbinlerce dolar, maaş olarak ödenecektir. 

Türkiye'nin yurt dışında tarım müşavirlikleri var. Bu müşavirlikler eliyle, Orman Bakan
lığının ihtiyacını karşılayacak bilgiler gayet rahat toplanabilirdi. Ayrıca, yurt dışında Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının müşavirlikleri de vardır. Bunlar aracılığıyla da ticaretle ilgili bil
giler gayet rahat toplanabilirdi. Yine, yurt dışında, Dışişleri Bakanlığımızın da teşkilatları var
dır. Ankara yetmiş seneden beri Başkenttir ve Ankara'da hemen hemen bütün ülkelerin temsil
cilikleri vardır. Acaba, bir başka ülkenin, Ankara'da bir tane orman müşaviri var mıdır? Yok
tur beyler... 

Değerli milletvekilleri, bu kadar lüks, bu kadar israf içerisinde olamayız. Memleketin pa
rasını, fakir fukaranın hakkını korumak ve kollamak bizim vazifemizdir. Orman Bakanlığının 
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yurt dışı teşkilatlarının, bu memlekete israftan başka hiçbir şey getirmeyeceği kanaatini taşıyo
rum. • 

Bu maddenin, yasa metninden çıkartılarak, Hükümetin gönderdiği şekle dönülmesi yo
lunda önerge de verdim. Lütfen, meseleyi yanlış zeminde mütalaa etmeyelim; sadece bir parti 
disiplini içerisinde de ele almayalım. Bu meselede memleketin tasarrufu söz konusudur. Her 
bakanlık yurt dışında teşkilat kurmak ister. Keşke malî gücümüz müsait olsa da, her bakanlığa 
yurt dışında bir teşkilat kursak; ama, bu mümkün değil. Bu hevesler var diye, biz, kanun ya
parken, her bakanlığa bir yurt dışı teşkilatı koyamayız, kuramayız; bu, lüks olur, israf olur. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kânun tasarısının 26 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını 
ve madde numaralarının Hükümetten geldiği gibi teselsül etmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Halit Dumankaya Eyyüp Cenap Gülpınar 
Konya İstanbul Şanlıurfa 

Selçuk Maruflu Sadi Pehlivanoğlu Ekrem Pakdemirli 
İstanbul Ordu Manisa 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Yetersayımız ol

madığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 

Bağlı Kuruluşlar 
. MADDE 27. — Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 28. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kade

medeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve 
direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten 
bir üst kademeye karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
MADDE 29. — Bakanlık, görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu ku

rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, 
kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyeti erinde,, Baş
bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 

Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 30. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinas

yonu sağlamaktan sorumludur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 

Yetki Devri 
MADDE 31. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri ge

rektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astları
na devredebilir. Ancak, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 32. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurla

rın atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini ait kademelere devredebilir: İl İda
resi Kanunu hükümleri saklıdır. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin özel hüküm
ler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: ! 

Kadrolar 
MADDE 33. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hu

suslar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü
zenlenir. , 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 

Araştırma, Etüt ve Proje Hizmetleri 
MADDE 34. — Bakanlık, görev alanına giren konularda her türlü araştırma, etüt ve pro

je hizmetlerini gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir. 
BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 

Döner Sermaye 
MADDE 35. — Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde Baka

nın onayı ile görev ve hizmetlerle ilgili olarak On milyar TL. na kadar döner sermayeli işletme
ler kurabilir. 

Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile arttırılabilir. İşletmelerin görevleri, gelirleri, işleyişi 
ve denetimi ile" diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 36. — 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası

nın (d), (e), (f), (m) bentleri; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, (0 bendindeki "Ağaç
landırma ve" ibaresi, (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin başlığındaki "Ağaçlandır
ma ve" ibaresi, aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (g) bentleri ile 13 üncü mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yer alan anahizmet birimlerinden 5 - Fidanlık ve Tohum İşle
ri Dairesi Başkanlığı, 6 - Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesinin "Ağaçlandırma ve" 7 - Millî 
Parklar Dairesi Başkanlığı ibareleri çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde l'i okutuyorum: 

ALTINCI KISIM ; 

Geçici Hükümler 

GEÇİÇt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
a) Orman Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında bulunan Millî Parklar Dairesi Baş

kanlığına Silvikültür hizmetleri ve personeli hariç Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Baş
kanlığına, Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığına, 

b) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Ormancılık Araştırma Enstitüsü Mü
dürlüğüne, Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdür
lüğüne, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğüne, millî parklar müdürlük
lerine, toprak muhafaza proje müdürlüklerine, fidanlık müdürlüklerine, toprak laboratuvar 
müdürlüklerine, ağaçlandırma, fidanlık, araştırma, millî park, tabiat parkı, av koruma ve üre
tim şefliklerine, 

Ait tüm personel kadroları ile birlikte Orman Bakanlığına devredilmiştir. 
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BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇÎCt MADDE 2. — Kadro ve unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya 

atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına 
ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarının toplamı, eski kadrolardan almakta ol
duğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlar ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak 
devam eder. 

Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının 
toplamı eski kadrolardan almakta olduğu aylık ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az oldu
ğu takdirde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının ödenmesine de
vam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanuna göre teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar Bakanlık 

taşra teşkilatına- ait görev ve hizmetler Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından yü
rütülür. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. — 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde yer 

alan Orman Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek adı geçen Kanun Hükmünde Kararname
nin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı KA-
nun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Orman Bakanlığı bölümleri olarak eklenmiştir. 

Ekli 8 ve 9 Sayılı listelerde yer alan kadrolar, iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye bağlı cetvellerin Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bö
lümlerinden çıkarılmıştır. 

BALKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?. Sayın Keçeciler, buyurun efen
dim. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Ba$kan, değerli milletvekilleri; çok önemli gör
düğüm bir konuyu daha huzurlarınıza getirmeden edemeyeceğim. 

Hükümetten gelen tasarıda, 3 623 adet kadro ihdas edilmekte, 1 990 adet kadro da iptal 
edilmekteydi; böylece, toplam 1 633 kadro, bu yeni bakanlığa, yeni kadro olarak verilmektey
di. Komisyonda yapılan değişikliklerle ihdas edilen kadro 13297, iptal edilen kadro 3 813; do
layısıyla, yeniden verilen kadro adedi 9 484 olmuştur. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonun
da yapılan ilave, hakikaten ölçüyü taşıracak niteliktedir. Bunun, ne tasarruflu idare prensiple
riyle, ne de Koalisyon Hükümetinin ortaya koyduğu protokolle alakası vardır. Şimdi 9 484 adet 
yeni kadro veriyoruz ve yeni bir bakanlığa "buyurun, bu kadroları kullanın" diyoruz. 

Aslında, bu hizmet, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Orman Genel Müdürlü
ğü, bu hizmeti yapmaya devam etmektedir ve vazifelerini aynen yürütecektir. Kurduğumuz teş
kilat, sadece bakanlık teşkilatıdır. Bu kadar çok kadro, israftır. Bu memleketin parasına yazıktır. 

Kaldı ki, bu kadroların ihdasıyla ilgili hususların Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşül- , 
mesi icap ederken, Meclis İçtüzüğüne aykırı olarak, Plan ve Bütçe Komisyonuna da gitme-
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mistir. Bütçede karşılığı var mıdır, yok mudur; ödenek verilebilecek midir, verilmeyecek mi
dir?.. Cetvelde, kadroların hepsi "serbest tutulan kadro" şekliritie geçmektedir. Eğer huzuru
nuzdan bu şekliyle geçerse, ertesi gün, Orman Bakanlığı, bu 9 484 adet kadroyu doldurabilir. 
Yazık olur bu memlekete; sıkıntı olur. Hükümetin prensipleriyle uyumlu hale gelin. Burada, 
"Koalisyon Protokolü ve Hükümet programına uygun olarak tasarrufa riayet edilecektir" dendi. 

Bu şekilde tasarrufa riayet edilmez. Bugünkü maliyetle, bir tane kadro, devlete senede 100 
milyon liraya mal olur ve altmış sene müddetle, yetmiş sene müddetle bunu ödemek mecburi
yetinde kalırsınız. Memuru aldığınız zaman, dışarıya atamazsınız, satamazsınız. Bu, devlet açı
sından fevkalade önemli bir taahhüttür, fevkalade önemli bir akittir. Bu kadroları, bu kadar 
bol keseden verme durumunda olamayız; verdiğiniz takdirde de, bütçenin ucunu tutmanız müm
kün olamaz. Bari, bunu, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirseydiniz de, Plan ve Bütçe Ko
misyonu buna "evet" deseydi, belki o zaman bir manası ye mantığı olurdu... 

Değerli milletvekilleri, bu itibarla, Geçici 4 üncü maddenin, komisyonda kabul edildiği 
şekliyle değil, Hükümetten gelen şekliyle kabul edilmesi ve bu maddenin komisyondan gelen 
şeklinin tasarı metninden çıkarılması yolunda önerge verdik. Önergemizin kabulünü arz ve is
tirham ediyoruz. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının Geçici 4 üncü Maddesinin, tasarı metninden çıkarılmasını 

ve Hükümetin Geçici 4 üncü maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Süleyman Hatinoğlu Halit Dumankaya 
Konya Artvin İstanbul 

Burhan Kara Hasan Çakır 
Giresun Antalya 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Yetersayımız ol

madığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon, yetersayısı olmadığı için katılamıyor. 
Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 

Şimdi, maddeyi, Hükümetten gelen şekliyle okutup oylarınıza sunacağım. 
Maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 4. — Ekli 1 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Orman Bakanlığı bölümleri olarak eklenmiştir. 
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Ekli II sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameye bağlı cetvellerin Orman Genel Müdürlüğü bölümlerinden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi, bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci Maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun uygulamasına ait mevzuat yeniden düzenleninceye 

kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 5 inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Geçici 6 ncı Maddeyi okutuyorum: ' • 

GEÇİCİ MADDE 6. — Orman Bakanlığından ve Orköy Daire Başkanlığından Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarına devredilmiş olan her türlü men
kul, gayrimenkul, tesis, araç, gereç, demirbaş ve personelin Orman Bakanlığına devri ile Or
man Genel Müdürlüğünden Köy Hizmetlerj Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan tamirhane
ler, iş makineleri, araç-gereç, hertürlü menkul ve gayrimenkulun Orman Genel Müdürlüğüne 
devri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığı arasında yapılacak protokolle tespit 
edilir. İhtilaf halinde sorun Başbakanlıkça çözümlenir. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 7'yi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğünden Bakanlığın ana hizmet birimleri
ne geçen hizmetlerde kullanılmakta olan menkullerin devri ile gayrimenkullerin kullanılması
na ait esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 8'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 8. — Orman Bakanlığı ile bu Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşları 2813 

Sayılı Telsiz Kanununa göre ödenecek telsiz ücretlerinden muaftır. 
BAŞKAN—Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 
MADDE 37. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 

Yürütme 
MADDE 38. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı ka

bul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, 5 inci maddede, "Kanun Hükmünde 

Kararnameye aykırı olmayan" deniliyor; halbuki, "Kanuna aykırı olmayan" olacak... Bu şe
kilde redaksiyonu gerekmektedir. 

BAŞKAN — Redaksiyonu o şekilde yapılır efendim; teşekkür ederim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, teşekkür için söz istiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım; bütün parti gruplarına ve bu saate kadar kanunun kabul edilmesini bekleyen siz-arkadaş
larıma teşekkür ediyorum. Böylece bu kanun, Yüce Meclisin ve bütün siyasî partilerimizin ese
ri olmuştur. 

Hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Kanunun, Orman Bakanlığı mensuplarına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. 

2. — 6762 Sayilı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin 
18 Sayüt Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/15) 
(S. Sayısı: 61) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında yer alan, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 
288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?., Yok. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

3. — 211 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fdcra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 70 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/312, 1/314) (S. ,Sayısı : 68) 

BAŞKAN — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 

4. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Saydı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/190) (S. Sayısı : 73) 

BAŞKAN — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporunun görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ile istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 10 Arkadaşının, 1412 Sayılı Ceza Mulıakemele-
ri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/390, 2/7) (S. Sayısı: 83) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin 39 uncu sırasında yer alan tasarıyı 5 inci 
sırada görüşeceğiz. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 10 Arkadaşının, 
1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun 
görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?j. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım, Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde şu ana kadar söz isteyen yok. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Korkmazcan 

konuşacak Sayın Başkan... 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Korkmazcan; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; gündemimize göre görüşmekte olduğumuz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
ile birtakım kanunlarda, demokratikleşme amacıyla yapılan değişiklikler konusunda, Anava
tan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; konuşmama başlarken Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın başında ifade edeyim ki, bu kanun tasarısıyla ilgili çalışmalara, gerek ko
misyon safhasında, gerekse kamuoyu önündeki tartışmalarda, Anavatan Partisi Grubu olarak 
destek verdik. Çünkü, bu tasarıyla getirilen hükümler, Anavatan Partisinin 17 nci ve 18 inci 
Dönem çalışmaları sırasında başlatmış olduğu demokratikleşme sürecinin bir devamı mahiye
tindedir. Tasarı, her ne kadar bugünkü Koalisyon Hükümetinin eseri olarak Yüce Meclisin hu
zuruna gelmişse de, bunun temelindeki fikrî çalışmalarda, geçmişteki iktidar partisinin (Ana
vatan Partisinin) katkıları yok farz edilemez. 

Bu konuda bazı tespitleri bu vesileyle yapmakta yarar görüyorum. Bugünkü Koalisyon 
Hükümeti, demokratikleşme konusunu slogan haline getirmiş ve Hükümetin çözmesi gereken 
en önemli konulardan biri olarak -hem Türkiye içinde hem yurt dışında- propaganda konusu 
yapmıştır. Bu yolla, bir bakıma, geçmiş iktidara da bazı tarizler ortaya konulmaktadır. Halbu
ki, bu yüce çatı altında görev yapan tüm siyasî partilerimizin, demokratikleşme konusunda, 
birbirinden ayırt edilebilecek, "demokratikleşmeye karşı çıkan partiler, demokratikleşmenin 
yanında olan partiler" gibi bir ayırıma'tabi tutulabilecek özellikleri yoktur. Bu çatı altında, 

(1) 83 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. , 
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evvela demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olarak tarif edilmiş bir parti hüviyetinde 
bulunmanın tabiî sonucu, öncelikle, demokratik zihniyete sahip olmaktır. Bu zihniyetin bu
günkü koalisyon partilerinde yeteri kadar bulunmadığı iddiasında değiliz; ama, aynı şekilde, 
onların da, birlikte görev yaptıkları muhalefet partilerinin demokratik yapısında ve zihniyetin
de eksiklik olduğu gibi bir ithama sahip olmamaları gerektiğini de ifade ediyoruz. 

Demokratikleşme, şeffaflaşma vesaire gibi konular, Türk kamuoyuna, günde dört beş de
fa, değişik televizyon kanallarından verilen mesajlarla yayılmaya çalışılıyor.. Zannediyorum, 
20 Ekim seçimlerinden sonra Türkiye'nin en çok duyduğu slogan bu oldu. Koalisyon Hükü
meti, kuruluşundan itibaren, "biz, Türkiye'de demokratikleşmeyi başlatıyoruz, şeffaflaşmayı 
getiriyoruz" gibi iddialar ortaya attı; ama, elle tutulur ilk sonuç, Yüce Meclisin huzuruna ilk 
defa bugün getirilmektedir. Eğer, 20 Ekim öncesiyle 20 Ekim sonrasının demokratik hayatın
da, insan hakları uygulamalarında ve insan haklarını düzenleyen mevzuatında bir değişiklik 
getirilmesi kastediliyorsa, o, ilk defa bugün olmaktadır. 

• Anayasa konusunda herhangi bir çalışma, maalesef yapılmamıştır, yargı bağımsızlığı ko
nusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 12 Eylül döneminde kapatılmış olan siyasî parti
lerin açılması yoluyla olağanüstü dönemlerin izinin silinmesi hadisesi dahi, demokratikleşme 
amacının dışında bazı amaçlara alet edilmiştir. 

Netice itibariyle, insan hakları konusunda da, demokratikleşme konusunda da, Anavatan 
Partisinin, kendi iktidarı döneminde başlatmış olduğu çalışmaların üzerine bir tek tuğla ko
nulmamıştır. Bunu bir tarihî tespit olarak ifade ediyorum. Çünkü, Anavatan Partisinin bu ko
nudaki çalışmaları, bugün gelinen noktayla, 20 Ekim'de Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayla 
ölçülmez; Anavatan Partisinin o çalışmalara nereden başladığına bakmak lazım, hangi ortam
dan 20 Ekim seçimlerinin yapıldığı ortama getirildiğine bakmak lazım. 

Anavatan Partisi, Meclisi kapatılmış, bütün illerinde sıkıyönetim ilan edilmiş, siyasî par
tileri kapatılmış, siyasî partilerin mal varlıklarına el konulmuş, siyasî kadrolarına seçilme ya
sağı konulmuş; netice itibariyle, vatandaşın seçme hakkına yasak konulmuş bir ortamdan, Tür
kiye'yi 20 Ekim Seçimleri noktasına getirmiştir. Böyle bir partinin, demokratik süreci geliştir
me hususundaki çalışmalarını görmezlikten gelirsek, bundan sonra yapacağımız çalışmalara 
da bir temel bulmak imkânından mahrum oluruz. 

Türkiye'de, demokratikleşme konusunu, her şeyden önce siyasî partilerin ortak meselesi 
olarak ele alalım; birbirimizin demokratik zihniyetinde eksiklik vardır, fazlalık vardır tartış
malarını bir kenara bırakalım... Ondan sonra demokratikleşme paketine yön vermek çok daha 
kolay olacaktır. • ' N 

Ben, daha önceki bazı konuşmalarımda da değişik vesilelerle ifade ettim; Türkiye'de, as
kerî dönemden kalma bir anayasa yerine, sivil demokrasinin ve çağdaş anlayışın ihtiyaç duy
duğu bir anayasayı gerçekleştirmek, en fazla bir haftalık konudur, tnsan haklan konusundaki 
eksikliklerimizi gidermek de Yüce Meclisin en fazla bir haftalık, on günlük süresini alacak bir 
konudur. Hapishanelerimizin ıslahı konusu da, karakollarımızın ıslahı konusu da, yargı ba
ğımsızlığı konusu da, Yüce Meclisin çok vaktini alacak konular değildir. Yeter ki, bu konular
da, bugünün siyasî iktidarı, sanki demokratikleşmenin inhisarı kendi ellerindeymiş gibi bir ta
vır sergilemesi; bugünün iktidar partileri, sanki kendilerinden önce demokratikleşme konu
sunda hiçbir adım atılmamış gibi tarihî bir yanılgı noktasından harekete geçmesinler. Bu yan
lış tutum ortadan kaldırılabildiği takdirde, Yüce Meclis, oybirliği, anlayış birliği içerisinde, 
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Türkiye'yi -hiç de müstehak olmadığı- Batı ülkelerinin sorgulamalarından, tarih önünde yan
lış değerlendirilmekten çok kısa sürede kurtarabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokratikleşme konusunda, Anavatan Partisi dö
neminde yapılan bazı çalışmaları, müsaadenizle burada hatırlatmak istiyorum: Çok partili si
yasî rejime geçtiğimiz 1946 yılından itibaren, Türk demokrasisinin eksiği olarak gösterilen 141, 
142 ve 163 üncü maddeler, Anavatan Partisi İktidarı döneminde kaldırılmış; Paris Şartı, Ana
vatan Partisi İktidarı döneminde imzalanmış; Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonuyla 
ilgili sözleşmeler, Avrupa İşkence Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İşkence Sözleşmesi ve Avru
pa Konseyi Adalet Divanına başvuru hakları, Anavatan Partisi İktidarı tarafından getirilmiş
tir. Zaten, Anavatan Partisi İktidarı, 1980 sonrası ortaya çıkan demokrasi dışı güçlerin iktida
rından Türkiye'yi 20 Ekim Seçimlerine taşıyabilmek için, temel felsefesi olan, düşünce ve vic
dan hürriyeti, demokrasi ve serbest teşebbüs fikirlerini sürekli muhafaza etmiş, savunmuş ve 
bunları icraatının temeli yapmıştır. 

20 Ekim seçimlerinden sonra işbaşına gelen iktidarın bu yoldaki çalışmalarına da, muha
lefet olarak hiçbir zorluk çıkarılmamıştır. Esasen, anayasa konusunda da, 18 inci Dönemde 
şartlar müsait olduğu için, Anavatan Partisi tarafından, anayasa değişikliği konusunda, parti
ler bir araya getirilebilir mi gibi, araştırmalar yapılmış; ama, o dönemin muhalefeti, bugün 
İktidarda bulunan Doğru Yol Partisi ve SHP Grupları, o dönemde, maalesef, yanlış bir değer
lendirmeyle, 'Anavatan Partisi Grubunun arkasında yeterli oy desteği yoktur? böyle bir grupla 
biz oturup da Anayasa değişikliğini konuşmayız" tavrını sergilemişlerdir. Anayasa değişikliği
nin yapılamamasının temel sebeplerinden birisi budur. Eğer o günlerde bunlar yapılabilseydi 
ve benim bir seminerde altını çizerek ifade ettiğim gibi -ki "19 uncu Döneme, yani seçimden 
sonrasına, Türkiye'nin, rejim meselelerini taşıması yanlıştır, Anayasa meselelerini taşıması yan
lıştır; seçime gitmeden önce Meclis bu meseleleri çözmeli, 19 uncu Dönemde, sadece ve sadece 
Türkiye'nin karşılaşacağı sorunlarla uğraşan bir Meclis çıkmalıdır" demiştim- yapılabilseydi, 
bugün bu tartışmaların içerisinde olmayacaktık, 

Halbuki, Meclis açıldı, birinci yasama yılının sonuna geliyoruz; hâlâ, demokratikleşme 
vesaire gibi birtakım tartışmaların içindeyiz, hâlâ rejim tartışmaları içindeyiz. Bu, büyük bir 
zaman israfıdır değerli arkadaşlarım. 

önümüzdeki kanun tasarısıyla ilgili olarak da şu tarihî hadiseleri tespitte yarar görüyo
rum: İnsan Hakları ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun iyileştirilmesi, Polis Vazife ve 
Selahiyetleri Kanununun düzeltilmesi gibi hususlarda, 6.9.1989 tarihinde Meclis Başkanlığına, 
Anavatan Partili arkadaşlarımız kanun teklifi vermişlerdir. Aşağı yukarı bugünkü kanun tasa
rısı metni içerisinde yer alan hususları, bundan üç yıl evvel, Anavatan Partisi Grubuna men
sup arkadaşlarımız Yüce Meclise sunmuşlardır. 18 Eylül 1989'da da, bu teklife benzeyen, tekli
fi genişleten bir kanun tasarısı, gene Anavatan Partisi Hükümeti tarafından Yüce Meclise su
nulmuştur. 5 Şubat 1990 tarihinde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda bugün önümüzde 
bulunan kanun tasarısındaki hükümleri aşağı yukarı yüzde 90'ıyla ihtiva eden bir tasarı Yüce 
Meclise sunulmuştur. 5 Ekim 1990 tarihinde, Cezaevlerinin Islahı ve Hâkim ve Savcılar Kanu
nunda değişiklik öngören bir tasarı Yüce Meclise sunulmuştur. Bütün bunlar, geçmiş dönem
de, bazıları komisyon raporuna bağlandığı halde, bazıları da komisyonda görüşme şansı olma
dan erken seçim kararı alınmıştır. Yani, "Geçen dönemde niye çıkarmadınız?" sorusunun ma
kul bir cevabı var... Arkadaşlarımız geriye bakarken, meselelere sadece partizan açıdan değil, 
objektif açıdan yaklaşırlarsa görürler ki, bu kanunların, işte bu yıl içerisinde, eğer, erken 
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seçim kararıyla 14 ay önce Anavatan İktidarı sona ermemiş olsaydı, çıkarılabilme şansı vardı. 
Nitekim, konuyla ilgili takibini, Anavatan Partisi Grubu, seçimden sonra anamuhalefet 

partisi görevini yüklendiği sırada da sürdürmüştür. 28 Kasım 1991 tarihinde, Anavatan Grup 
Başkanlığının yazısıyla, İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder ve arkadaşlarının hazırla
dıkları kanun teklifi, Meclis Başkanlığına tevdi edilmiştir. Sayın Ergüder'in hazırladığı kanun 
teklifi ve 5 Şubat 1990 tarihli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısıyla Yüce Meclise su
nulmuş olan hükümler, büyük ölçüde, şu anda müzakere etmekte olduğumuz kanun tasarısına 
yansımıştır. Bu tasarıya emeği geçenlere, bu sebeple, gerek Anavatan Partisi Grubu adına, ge
rekse kişisel olarak kanun teklifinde bulunmuş Anavatan Partisi Grubuna mensup arkadaşla
rım adına teşekkür ediyorum. v 

Yani, Bakanlık, kanun tasarısını hazırlarken, geçmiş çalışmaları elinin ucuyla bir kenara 
itmemiş, onları da değerlendirmiştir. Aslında, yasama çalışmasında yapılması gereken normal 
yol da budur; ama meselenin kamuoyuna aktarılışında biraz değişik bir tutum sergilenmiştir. 
Eski çalışmalar değerlendirilmiştir; ama, sanki bunlar gökten zembille indirilmiş gibi, yeni bir 
icatmış gibi, bir demokratikleşme, şeffaflaşma vesaire edebiyatı ambalajına sarılmıştır. Bunu 
yadırgadığımızı ifade ediyoruz; ama, bu tutum, bizim, eski fikirlerimizin takipçisi olmak yo
lundan geri dönmemiz sonucunu doğurmayacaktır. Gene de tasarıyı destekleyeceğiz. Sayın Ba
kanlığın, bundan sonra da, demokratikleşme ambalajı altında getirecekleri, makul, demokra
tik hukuk devletine ve çağdaş Türkiye'ye yaraşır çözümler varsa, aynı tutumumuzu sürdürece
ğimizi de ifade ediyorum. 

Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Melih Pabuçcuoğlu; buyurun efen

dim. 

DYP GRUBU ADINA MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve diğer kanunlarda değişiklik yapan tasan 
hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için söz almış bulunmaktayım. 
Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise en iyi dileklerimi ve saygılarımı arz ederim. 

Huzurlarınıza gelmiş bulunan tasarı, hükümet programında yer alan, demokratikleşme 
ve insan haklarının, en ileri ülkelerde görülen düzeyde gerçekleşme düşünce ve görüşünün te
zahürüdür. Bu görüşe, Sayın Anavatan Partisi Sözcüsünün de katılmış olmasından memnuni
yet duyduğumu bilhassa beyan etmek isterim. 

Gerçekten, uluslararası alanda büyük gelişme gösteren insan hakları hukukunun, bu ta
sarıyla, Türk hukukunda da yer alması, her türlü takdirin üzerinde bulunmaktadır. Diğer ta
raftan, ceza yargısının süratlendirilmesi için gerekli değişiklikler tasarıyla gerçekleştirilmiş bu
lunmaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında değişiklik yapan bu tasarı incelendiğinde, görülece
ği gibi, değişikliği, esas yönleri itibariyle üç ana başlıkta toplamak mümkündür. Bunlardan 
birincisi, tutuklamaya ilişkin düzenlemeler; ikincisi, sanığın sorgudaki hakları ve savunma ko
nusundaki düzenlemeler; üçüncüsü ise, gözetim sürecinin kısıtlanması hakkında düşünceler
dir. Bunun dışında yer alan maddelerdeyse, ceza usulü yargısına açıklık ve sürat getiren hü
kümlere yer verilmiş; ayrıca, değişen ekonomik koşullara göre kesin olarak karara bağlanacak 
para cezalarına müteallik hükümler de getirilmiş bulunmaktadır. 
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Tasarının ana başlıklarını, az önce arz ettiğimiz değişiklikleriyle incelediğimizde, öncelik
le, tutuklamaya ilişkin düzenleme üzerinde durmakta fayda ummaktayız. 

Ceza hukukunun temel ilkelerine göre genel kural, ceza yargılamasının tutuksuz yapılma
sıdır. Tutuklama, zorunlu hallerde başvurulan yargılama tedbiri olmak icap eder. Uygulamada 
ise, tutuklama, bir tedbir, bir önlem olmaktan çıkarılarak, ceza niteliğine dönüştürülmüş bu
lunmaktadır. Oysaki, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesi, AGÎK İnsanî Boyut Konferansı Mos
kova Toplantısı Belgesi ve tnsan haklarının korunması alanında uluslararası temel belgelerde, 
tutuklama konusunda, özetle, aşağıda arz ettiğimiz hususlar benimsenmiş bulunmaktadır: 

Her ferdin hürriyete ve güvenliğe hakkı vardır. Kanunî usuller dışında hiç kimse, hürriye
tinden mahrum edilemez; hiç kimse keyfî olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz. Herkesin öz
gürlüğe ve kişi güvenliğine hakkı vardır. Kanunla belirlenen yollar dışında, hiç kimse, özgürlü
ğünden yoksun bırakılamaz. 

tnsan haklarının korunması alanındaki uluslararası temel belgelerin ışığında, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesinin yeniden ve tasarı metninde geçtiği gibi dü
zenlenmesi, bir zarurettir. Esasen, yürürlükteki maddenin ilk fıkrasında, suçu işlediğine dair 
aleyhinde kuvvetli emareler elde edilen sanığın tutuklanabileceği kabul edilmiştir. "Emare" 
sözcüğü, takdir edeceğiniz gibi, soyut bir kavramdır ve niteliği itibariyle sübjektif değerlendir
meye imkân veren bir tabirdir. Böylesine afakî bir kavrama dayanılarak tutuklama kararı veril
mesinin temel hak ve özgürlüklere aykırı düşeceğinden şüphe yoktur. Bundan dolayı, tasarı 
kanunlaştığı takdirde, suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, madde metninde be
lirtilen hallerin mevcudiyeti halinde tutuklanabilecektir. 

Diğer taraftan, tasanda, eylem için öngörülen ceza ile, tutuklama arasında bir orantı ön
görülmüş; soruşturma konusu fiilin önemi veya uygulanabilecek ceza ve emniyet tedbiri dik
kate alındığında tutuklama eğer haksızlığa sebep placak ise, tutuklamaya karar verilmeyecek
tir. 

Görüldüğü gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesinin yeniden dü
zenlenmesindeki asıl amaç, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasını asgarî düzeye indirmek, 
haksız tutuklamanın da önüne geçmektir. 

Tasarının, sanığın sorgudaki hakları ve savunma müessesesi ile ilgili hükümleri gerçekten 
takdire değer bulunmaktadır. • ' > 

Geçirdiğimiz evreler itibariyle, itham, yani suçlama memleketimizde bazı ayrıcalıklar ka
zanmış, hatta savcı, duruşmada, hâkimler kuruluyla aynı seviyede tutulmuş, kürsüde yer al
mıştır. Sanığın müdafiine ise kürsünün aşağısında bir yer münasip görülmüştür. Halbuki, suç
lama ve savunma yapan taraflar eşit haklara sahip olmalıdır. Bu itibarla, ya sanık müdafii de 
kürsüde yer almalı yahut savcı, sanık avukatıyla eşit yerde ve savunucu karşısında oturmalıdır. 

Bu husus gerçekleşmemekle birlikte, yıllardır özlemini duyduğumuz, sanığın duruşmadan 
evvel sorgulanmasında avukatının hazır bulunması ve müdafiinin tahkikatın her safhasında 
görev ifa etmesine imkân tanınması, fevkalade güzel bir usul uygulamasıdır. Tasarı kanunlaştı
ğında en iyi düzeyde savunma imkânı sağlanmış olacaktır. Bilhassa malî durumu bozuk olan
lara, talepleri halinde, baronun, avukat atamasının savunmaya verilen değeri ortaya koyduğu 
açıktır. 

Diğer taraftan, savunmayla ilgili olarak tasarının getirdiği en önemli hüküm -acizane 
kanaatimizce- yasak sorgu yöntemlerini düzenleyen 13 üncü madde hükmüdür. Bu maddeye 
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göre, ifade veren sanığın beyanının özgür iradeye dayanması için tüm önlemler alınmış, gerekli 
yasaklar ayrı ayrı belirtilmiş ve Uluslararası belgelerdeki esaslar, hükümet programına uygun 
surette tasarıda yer almıştır. Bu tasarının kabulünden sonra, artık, ülkemizde, işkence iddiası
nın sözü dahi edilemeyecektir. 

Tasarıyla, getirilen bir diğer hüküm de, yakalanan şahsın 24 saat içinde hâkim önüne çı
karılması, toplu suçlarda bu sürenin savcılık kararıyla 4 güne, mahkeme kararıyla da 8 güne 
çıkarılabileceğidir. Bu suretle, yürürlükteki süreleri yarı nispetinde azaltılmış olmaktadır. 

Tasarıyla gözetim süresi de 6 haftadan 3 haftaya indirilmiş; verilecek ek süreler de dahil 
olmak üzere yürürlükteki metinde altı ay olan bu süre, tasarıda 3 aya indirilmiştir. Yapılan bu 
değişiklikle gerçekten, Adlî Tıp Kurumundaki iş birikimi azalacak, Kurumun raporlarının bir 
an evvel yargıya intikal etmiş olması sağlanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, uluslararası alanda büyük gelişmeler gösteren insan haklan huku
kunun, bu tasarıyla, Türk hukukunda da yer almış olması, her türlü takdirin üzerinde bulun
maktadır. 

Bu sebeplerle, Grubumuzun tasarıya kabul oyu vereceğini arz eder, hepinize sonsuz saygı
lar sunarım efendim. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pabuçcuoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Adnan Keskin; buyurun. (SHP sırala

rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Ceza Yargılama Yöntemi Yasasında değişiklikler öngören tasarı hakkında, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunacağım. Sözlerimin başında, tasarıya, Anamuhalefet 
Partisinin olumlu yaklaşımını kıvançla karşıladığımı vurgulamak istiyorum. Anamuhalefet Par
tisinin, iktidarın şeffaflaşma, açıklık konusunda ortaya koyduğu görüşlerden alınması husu
sunu da düzeltmeye gayret edeceğim. 

Siyasal iktidarın, ülkemizde, demokratikleşme paketini gündeme getirmesi, muhalefet par
tilerini suçlamaya yönelik bir yaklaşım değildir. Anayasamızda, demokrasinin vazgeçilmez un
surları olarak kabul edilmiş olan siyasî partileri, iktidar partilerinin suçlamasrdüşünülemez. 
inanıyorum ki, bu tasarıda olduğu gibi, gelecek günlerde de, ulusumuzu, ülkemizi, güzellikle
re ve iyiliklere götürecek birçok tasarıda ortaklaşa hareket etmenin kıvancını bu Parlamentoda 
yaşayacağız. 

İktidarın, demokratikleşme paketini, gündeminin birinci maddesi olarak algılaması, mu
halefeti suçlamaya yönelik değil; Türk ulusuna karşı, demokrasinin askıya alındığı dönemler
de hukuk sistemimize giren demokrasiye ve insan haklarına aykırı düşen yasaları, yasa hüküm
lerini, hukuk sistemimizden temizlemeye yönelik bir taahhüttür. Bu girişten sonra, yasa tasarı
sı hakkındaki görüşlerimi sunacağım. 

İnsanlık tarihi, insanın geçirdiği evrimlerle koşut olarak, insan haklarındaki aşamaları da 
içerir. Bireysel yaşamdan, toplumsal ve hukuksal yaşama geçişten bu yana, kamu düzenini ko
rumak amacıyla yapılan düzenlemeler ve uygulamalar da, bireyin ve kitlelerin hak ve özgür
lüklerine sınır getirdiği süreçlerde, sürtüşmeler, direnmeler ve karşı koymalar yaşanmıştır. Bu 
uğurda sayısız insan ölmüştür. Fizikî güç kullanmayı, bireyin hak ve özgürlüklerini daraltma
yı, yaptırım uygulanmasını haklı gösterebilmek için, siyasal erkin kaynağına, kullanılmasına 
yönelik teoriler üretilmiştir; kamu gücünü sınırlayan, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence 
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altına alan ilkeler yaşama aktarılmıştır. 
Kaydedilen gelişmeler, günümüz dünyasında, siyasal erkin, kamu gücünün, toplum ve bi

reyin esenliği, bireysel ve kitlesel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla toplum adına kul
lanıldığı anlayışını, insanlığın ortak değer yargısına dönüştürmüştür. •' ,' . 

Devlet ile birey, karşılıklı hak ve yükümlülükleri yerine getirmede bir uzlaşma içerisinde
dir. Kişi, Vergi vermeyi, askerlik yapmayı, yasaların ihlalinde kişisel hak ve özgürlüklerinin sı
nırlandırılmasını kabul ederken, devlet de, sosyal ve ekonomik işlevler üstlenir; kamu gücünü, 
zor kullanma, yaptırım uygulama, kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlama hakkını, hukukun te
mel ilkelerine, inşan haklarına uygunluk gösteren yasalar çerçevesinde kullanmayı taahhüt eder. 
Uygulamada, devletle birey arasında yapılan bu zımnî anjaşmaya riayet edilir; kişiye, kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine değer veren bir hukuk düzeni yaşama aktarılırsa; demokratik dü
zen ve toplumsal barış, dinamosuna, bel zincirine kavuşabilir. Aksi yöndeki düzenlemeler, sosyal 
barışın zedelenmesine, demokratik rejimin sarsıntı geçirmesine neden olur. Kişinin özgürlüğü 
ve onuruna, toplumun dirliği ve mutluluğuna dayanan bir hukuk, ancak ulusal bir kurum ola
rak toplumsal yaşama yön verebilir. 

Ceza yargılaması, geçmişte yaşanan bir olayın suç teşkil edip etmediğini saptamak için, 
kamu adına yapılan işlemlerin bütünüdür. Mahkeme, geçmişte yaşanan olayın izlerine baka
rak, ortaya konulan eylemin, yasada önceden saptanan suç tipine uygun olduğu kanısına ula
şırsa, yaptırım uygulanmasına karar verecektir. Bu sonuca gidilebilmesi için, olaya ait izlerin, 
kanıtların, elde edilmesi, toplanması gerekmektedir. Gerek delillerin toplanmasında, gerekse 
delillerin değerlendirileceği süreçlerde sergilenecek yöntemlerin biçimini, niteliğini, Ceza Yar
gılama Yöntemi Yasası düzenler. 

Çağın değer yargısı, uluslararası anlaşmalar, delillerin tespiti ve değerlendirilmesi aşama
sında ortaya konulacak yaklaşım ve uygulamaların, ceza niteliğinde olmamasının, temel hak 
ve özgürlüklerin korunmasının, ilke olarak algılanmasını öngörüyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da, devletin, insan haklarına saygılı, demokratik, la
ik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Türkiye, katıldığı ya da doğrudan taraf ol
duğu uluslararası sözleşmelerde, iç hukukunu, çağdaş standartlara, insan haklarına uygun ha
le getirmeyi taahhüt etmiş; vatandaşlarına, uluslararası güvence mekanizmalarına başvurma 
hakkını tanımış, bu kuruluşların kararlarına uymayı kabul etmiştir. 

Uluslararası sözleşmelerle kabul ettiğimiz yükümlülüklerin gerçekleşmesi, Anayasamızda 
yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bir hukuk devleti olduğu ilkesinin, uygulamada an
lam kazanması; kişinin, beden ve onur dokunulmazlığını güvence altına alan, insan haklarına 
saygı gösteren, bu hakları koruyan adil bir hukuk düzeniyle olasıdır: 

Ülkemizin hukuk sisteminin, uluslararası standartlara, çağın değer yargılarına uyum gös
terdiğini kabul etmek olanaksızdır; özellikle, Ceza Yargılama Yöntemi Yasasında, demokrasi
nin askıya alındığı dönemlerde yapılan değişiklikler, ülke içinde ve uluslararası platformlarda 
tartışmalara neden olan uygulamalara kaynaklık yapmaktadır. 

Hazırlık soruşturmasının gizliliği, avukatın bulunmayışı, gözetim altında tutma süresinin. 
uzunluğu, tutuklama nedenlerinin yoğunluğu, yargılamanın uzun zaman dilimine yayılışı, yar
gılama aşamasında, tartışmaların, insan haklarının zedelendiği, işkence yapıldığı iddialarının 
gündeme gelmesine neden olagelmiştir. Bu iddia ve savlar uluslararası platformlara taşarak 
ülkemiz aleyhine uluslararası düzeyde olumsuz inanç oluşmasına, uluslararası güvence kurum-
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larınca suçlanmaya zemin hazırlamıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen tasarı, tartışmalara son verecek, ülke

mize yöneltilen suçlamalara set çekecek, Ceza Yargılama Yöntemi Yasamızı çağdaş değerlere 
kavuşturacak düzenlemeleri içermektedir. Mahkemelerimizce verilen kararları, işkence, baskı, 
zor kullanma gölgesinden kurtaracak; Türkiye'yi uluslararası platformda itibara kavuştura
cak; demokrasimizin güdüklüğü, aksaklığı yönünde sergilenen eleştirileri belli ölçüde daralta
cak olan bu tasarının yasalaşması, Parlamentomuzun onur belgesi olarak hukuk sistemimiz 

i içerisinde yerini alacaktır. İnancım ve umudum, tüm siyasî partilerin, parlamenterlerin, tasarı
ya sahip çıkarak yasalaşması yönünde gayret sarfedecekleri doğrultusundadır. 

Tasarının getirdiği değişikliklerin en önemlilerinden birisini, tutuklama nedenlerinin da
raltılması oluşturuyor. Zanlının tutuklanması için, öncelikle suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli 
belirtilerin bulunması temel şart olarak öngörülmüştür. Tutuklama için kuvvetli belirtilerin varlığı 
yeterli görülmemiş; kuvvetli belirtinin bulunması koşuluna, sanığın kaçma ihtimalini günde
me getiren vakıaların ya da delillerin yok edilmesi veya karartılması ihtimallerinin varlığının 
eklenmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Tasarıda ayrıca, altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı suçlar
da kişinin özgürlüğünün kısıtlanmaması, tutuklama için genel tutuklama nedenlerinin yeterli 
olmayacağı, işlenen suçun toplumda infial uyandırması şartı öngörülmüştür. 

Tasarının, kişi özgürlüğünü temel alan ve kişi özgürlüğünün kısıtlanmasını istisna kabul 
eden anlayışını somutlaştıran bir diğer düzenlemesi de, tutuklamanın, ciddî haksızlığa kaynaklık 
edeceği hallerde ve tutuklamadan güdülen amacın bir başka önlemle gerçekleştirileceği durum
larda tutuklamaya gidilmeyeceğine ilişkin hükümdür. 

Bu hükmün getirildiği fıkrayla, orantı kuralı, ceza yargılama sistemimize yerleştirilmekte
dir. Yeni düzenleme, yürürlükteki yasa maddesinin sübjektif düzenlemesini sona erdirerek, tu
tuklama nedenlerini daraltmaktadır. 

Üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlarda, güvenlik mekanizmalarında, Türk hukuk 
sistemine yöneltilen en büyük eleştiri, tutukluluk süresine ilişkindir. Tasarıyla, tutukluluk sü
resi, hazırlık soruşturmasına altı ayla sınırlandırılmakta, yargılama aşamasındaysa iki yıl ola
rak öngörülmektedir. Bu düzenlemeyle, hazırlık soruşturmasının uzaması engellenmekte, tat
bikatta sık sık rastlanılan uzun süreli tutukluluğa sınır getirilmektedir. Bu,süreler içerisinde 
kamu davası açılmamış ya da sonuçlandırılamamışa, alt sınırı yedi yıla kadar cezayı gerekti
ren suçlarda, sanık hemen tahliye edilecektir. Yedi yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaları 
gerektiren suçlarda da, delil durumuna, sanığın kişisel haline göre, tahliyesine ya da tutuklulu
ğunun devamına karar verilebilecektir. 

İçte ve dışta tartışmaya neden olan bir başka uygulama da, gözetim süresine ve gözetim 
altına alınan zanlının durumuna ilişkindir. Tasarı, bu yöndeki tartışmaları sona erdirecek, hu
kuk sistemimize yöneltilen eleştirileri durduracak yeni bir anlayışı getirmektedir. Tasarı, yaka
lanan kişinin 24 saat içerisinde yargıç karşısına çıkarılmasını öngörmektedir. Yürürlükteki dü-
zenlemenin aksine, yargıç huzuruna çıkarılan zanlının sorgulanması aşamasında avukatının da 
hazır bulunacağı saptanmaktadır. Toplu suçlarda bu süreci cumhuriyet savcısının dört güne 
kadar uzatabileceği, bu sürenin yeterli olmaması halinde, ikinci dört günlük uzatmanın ise sulh 
yargıcınca yapılabileceği öngörülmektedir. Yürürlükteki onbeş günlük gözetim süresi azamî 
sekiz güne indirilmekte, ikinci uzatmanın yapılabilmesi yargıç güvencesine bağlanmaktadır. 

,. Tasarının bu maddesinde, devrim niteliğindeki bir başka düzenleme de, gözetim altına alınan 
kişinin, her aşamada, kendisine, ikinci derecede kan hısımlarına, avukatlarına ve eşine, yargıca 
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itiraz hakkının tanınmasıdır. Bu maddeyle, yakalama süresinin dolması ya da hâkim kararıyla 
serbest bırakılan kişinin, aynı suçtan dolayı tekrar gözetim altına alınmasının, cumhuriyet sav
cısının kararına bağlanması, bugünkü uygulamada tartışmalara, itirazlara neden olan bu ak
saklığı dav hukuk sistemimizin gündeminden çıkaracaktır. 

Tasarının 14 üncü maddesi, gözetim süresinde zora dayalı ifade alındığı savlarını geçersiz 
kılacak çağdaş bir başka düzenlemeyi getiriyor. Yakalanan kişiye ve kanunî temsilcisine, soruş
turmanın her aşamasında müdafi bulundurma hakkı tanınıyor. Tasarı, hazırlık soruşturma
sında, cumhuriyet savcısını tam yetkili hale getirirken, avukatın, soruşturmanın her aşamasın
da evrakların suretini alabilmesine olanak veriyor. 

Sorgulamanın, özgür iradenin ürünü anlatımları içermesini gerçekleştirmek için, sorgula
mada uyulacak kurallar, detaylı biçimde saptanmaktadır. »Sorgulama yöntemleri, tartışmaya 
neden olmayacak açıklıkta saptanmıştır. Tutukluluğun devamına ilişkin kararlara da itiraz olanağı 
sağlanarak, bugünkü uygulamada görülen bir başka aksaklık da, hukuk sistemimizden çıka
rılmaya çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının getirmiş olduğu temel değişiklikleri sıralamaya çalıştım. 
İnanıyorum ki, tasarı yasalaştığında, Türkiye; uluslararası platformlarda suçlamalardan kur
tularak, hukuk sistemimiz yeni bir çağdaş yasaya kavuşacak; ulusça, toplumsal barışı sağla
mamıza katkıda bulunacaktır. 

Tasarının, Ülkemize, ulusumuza hayırla? getirmesi dileğiyle, tümünüzü saygıyla selamlı
yor, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Ce

za Muhakemeleri Usulü Kanunu ile, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargîfama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Sala
hiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu üzerinde Refah Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi hürmetle selamlarım. 

Kanun tasarısının genel gerekçesini şöyle bir incelediğimiz zaman görüyoruz ki, arkadaş
larımızın da sık sık dile getirdiği gibi, bu tasarı, daha ziyade dışarıyla olan anlaşmalara, mese
la İnsan Hakları Sözleşmesine, AGİK İnsanî Boyut Konferansı Moskova Toplantısı Belgesine, 
şuna buna -birçok şeyler zikredilerek- uymak için getirilmiş onlara uygun şekilde hazırlanmış 
bir tasarı gibi takdim edildi, özellikle Hükümeti teşkil eden koalisyon partilerinin mensubu 
arkadaşlarım, her birkaç cümleden sonra bunları tekrarlamak ihtiyacını hissettiler. Bu, fevka
lade yanlış bir şey. 

- Eğer şu kanun tasarısını, Sayın Bakanımız, Bakanlık mensupları -eksik olmasınlar- hazır
layıp huzurunuza getirdilerse, her şeyden evvel bunun burada sunuluşu, "memleketimiz ve mil
letimiz için hayırlı olacak bir hizmetin ifası maksadıyla takdim edilen; insanlarımızı daha da 
rahatlatacak, adliye camiamızı daha rahat, yargılamayı daha hayırlı, daha güzel, daha mo
dern ve daha insanî bir şekilde çalıştıracak hükümleri ihtiva eden bu tasarı, bu millete; bu in- ' 
sanlara hizmet olsun diye araştırıldı, hazırlandı, getirildi" üslubu içerisinde olmalıydı. Yoksa, 
"efendim, Avrupalılar bizim için şöyle söylüyorlar, AGİK böyledir, dış anlaşmalarımız şöyle
dir, şu, şu, şu hükümlere uymak mecburiyetindeyiz, onlar sık sık gelip bizi -neredeyse- teftiş 
ediyorlar; bu mülahazayla bunları getirdik" gibi bir üslup içerisinde bunun huzura getiril-
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mesi; böyle olmasa dahi bunu sık sık zikretmek ihtiyacını duymak, fevkalade yanlış bir şey. 
Ben derim ki; milletimiz, tarihin en şerefli bir milletidir. Devletimiz yüce bir devlettir. Bu 

duygularla, biz her şeyin en güzelini, en iyisini arayan, bulan ve hazırlayıp buraya getiren in
sanlar durumunda olmamız lazımdır. Yoksa, "AGÎK Anlaşmasına göre şöyle olacak, İnsanî 
Boyut Konferansı Moskova Toplantısına göre şöyle olacak, tnsan haklarıyla ilgili anlaşmanın 
gereği budur" şeklinde, ikide bir bunu söylemek ihtiyacında kalırsak, bu, fevkalade bir aşağı
lık kompleksinin tezahürleri şeklinde kabullenilir. Bunlara hiç yer vermeden, "biz, oturduk, 
bu kanunun bu şekilde değiştirilmesi lüzumuna inandık. Bugüne kadar yapılan tatbikat fevka
lade yanlış olmuştur, insanlara eza-cefa edilmiştir, lüzumsuz tutuklamalar olmuştur, tutukla
ma sebepleri mevcut değilken insanlar tutuklanmıştır, geçmişte bunun örnekleri vardır, bun
dan sonra bu ıstıraplar çekilmeyecektir; bunun için bu tasarıyı hazırlayıp getirdik" üslubu içe
risinde olunursa, bunun daha hayırlı olacağı kanaatindeyim. O sebeple, tahmin ediyorum ki, 
Sayın Bakanım bunlara cevap verirken, benim bu duygularıma da cevap verecek ve diyecek 
ki, "Ne AGİK ne insanî Boyut Konferansı Moskova Toplantısı Belgesi ne İnsan haklarıyla il
gili sözleşme; bunların hiçbirisi bunda amil değildir. Biz, geçmişteki yanlış tatbikatların acısını 
çekmiş insanlar olarak -hele hele, hepimizin, uzun yıllar, gerek hâkim gerek avukat olarak mes
lekte çektiğimiz sıkıntılar herkesin malumudur- bu acılar içerisinde bunu getirdik ve bu deği
şiklikle, bundan sonra, geçmişteki bu acılar bir daha çekilmeyecektir..." Böyle ifade edersek, 
daha hayırlı olacağı düşüncesindeyim. 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinde 1 inci madde olarak; 

"Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Sanığın Tutuklanmasını Mucip Haller 
Madde 104. — Suçu işlediğine dair aleyhinde kuvvetli emareler elde edilen sanık, aşağıda 

yazılı hallerde tutuklanabilir" deniyor ve bunlar dört bent halinde sıralıyor. 
Birinci bentte, "Tahkikatın mevzuu olan suçun ağır cezalık cürümlerden olması" denmek

tedir. 
Bu, aslında eski metinde de aynen mevcut olan bir bent; yani, eski hükmü olduğu gibi 

almışız. Yalnız, "kuvvetli emareler" mevzuu ve onu takip eden bentlerdeki, kaçma ihtimalinin 
bulunması, delillere müessir olması, -gerek şahit, gerek bilirkişiye müessir olması- ikametgâhı
nın bulunmaması gibi, şurada getirilen yenilikler ve tutuklamanın, bir zaruret halinde değil 
de, bir tedbir mahiyetinde yapılması yönünde hafifletilmiş olması, tabiî ki, takdir edilecek bir 
husustur. Bu sebeple, bu maddenin isabetine işaret etmek istiyorum. 

Sorgu sıracında, özellikle müdafinin bulunmaması, acı sıkıntılar doğuruyordu. Çünkü, 
sanık, birdenbire böyle bir hadiseyle karşılaşmış olmanın sıkıntısı içerisinde ve baskılar, teh
ditler, hatta bazen zulme varan işkenceler neticesinde sorgulanıyordu. Müdafinin sorguda bu
lunmasıyla, bu işkence ihtimalleri, yüzde yüze yaklaşan bir şekilde bertaraf edilecek demektir. 
Bu sebeple, sorgulamayla ilgili olarak getirilen yenilik de takdire şayandır. 

İkrarın; mahiyeti itibariyle, beyan, şüpheli rıza gösterme ve delil olarak değerlendirilme
mesi ̂ eyfiyeti de, yine sanık lehine yenilik olarak getirilen hükümlerdir. Buna da yine takdirle 
işaret etmek istiyorum. 

Dava evrakının incelenmesiyle ilgili hazırlık tahkikatının gizli olması sebebiyle birçok sı
kıntı yaşanmıştır. Bu sıkıntıların başında, her şeyden evvel, dosyada hazırlık evrakı meyamnda 
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ne var, ne yok; bunu anlamak mümkün olmazdı; sanık avukatları, kamu davasının açılmasına 
kadar, dosya içerisinde bulunan evrakın mahiyetini bile öğrenmekte güçlük çekerlerdi. Sadece 
bilirkişi raporuyla ilgili olarak bir suret isteme hakkımız vardı; bunu da çok zor, çok güç şart
lar altında elde etmek mümkün olabilirdi. 

Bunun da getirilmesi, her şeyden evvel, bir yenilik olarak, takdire şayandır. Kaldı ki, bu
nun, sadece evrak alma şeklinde değil, müdafinin evrakı inceleme şeklinde ileri götürülmüş 
olması ve bütün dosya vukufunun temin edilmiş olması da, takdir edilecek bir cihettir. 

Tutuklunun müdafiyle görüşmesi de, yine yenilikler arasında zikredilmeye değer bir ko
nudur. Ancak, daha evvelki hükümlerde de bu mevcuttu; ama, bu görüşmeler, bir gardiyan 
nezaretinde, oldukça güç şartlar altında yapılırdı. Bunun yapılabilmesi, bundan sonraki tatbi
katında, hiç olmazsa, sanığın, rahatlıkla derdini anlatabilmesi, müdafiyle müzakere ve istişare 
edebilmesi, müdafünden aldığı (avukatından aldığı) talimat dairesinde ifadesine yön vermesi, 
delillerini açıklaması ve müdaf üne yardımcı olması hususunda getirilen bu yeniliği de, takdire 
şayan bir yenilik olarak ifade etmek istiyorum. 

Tanık, bilirkişi ve sanığın, savcı ve müdafi tarafından dinlenilmesi ve istizahları konusun
da getirilen hüküm de aynı mahiyette; mahkeme azasının sual sorması konusunda getirilen ye
ni hüküm, yine aynı mahiyette, zikre değer konulardır. 

Reddi hâkim konusunda getirilen yenilik de, yine aynı mahiyette, takdirle ifade edilmesi 
gereken bir konudur. 

Gözaltı ve gözlem süresinin tayini ve müddetlerinin tespiti, özellikle Devlet Güvenlik Mah
kemesi Kuruluş Kanununa getirilen bu yenilikler de, yine takdirle ifade etmek istediğim konu
lardır. 

Sanığın tutuklanmasına, ancak hâkimin karar vermesi ve tutukluluk müddeti, sanığın ne 
kadar müddet içerisinde hâkim önüne çıkarılacağı, hazırlık soruşturmasında tutukluluk süre
sinin azami haddinin altı ay olarak tayini ve kamu davasının açılmasından sonraki iki yıllık 
müddet de, yine yenilik olarak, takdirle ifade edeceğimiz konular arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, sanığın müdafiinin seçilmesi veya tespiti, adetlerinin tayin edilmesi 
ve sanığın, sorgulama sırasında müdafiiyle istişare etmesi ve ondan sonra ifadesini vermesi hu
susundaki yenilikler ve yasak sorgu yöntemleri hakkında getirilen açıklıklar da, yine takdirle 
ifade etmek istediğim konulardır. 

Baronun müdafi tayini hususundaki daha evvelki tatbikatında sadece genç avukatlar ta
yin edilmiş ve ücret almadığı için de avukat, işi ciddiye almamıştır. Bu, hizmet itibariyle de 
işe yaramayan bir konu olmuştur. Bunun için, özellikle avukat ücretinin verilmesi hususu ile 
sadece sanığın istemesiyle değil, yaşı küçük yahut da sağır, dilsiz veya özürlü olması halinde, 
mahkemenin mutlaka müdafi tayin etmesi hususunda getirilen yenilik de, yine isabetli yenilik
lerdendir. 

Duruşmada eşin bulundurulması; eşin de, sanık gibi, müddetinde kullanılması gereken 
bazı kanun yollarına gidebilmesi ve itiraz imkânlarının eşe de verilmesi hususunda getirilen 
yenilik de, takdire şayan bir yeniliktir. Çünkü, sanığın içinde bulunduğu şartlarda hapishanede 
hazırlayacağı dilekçenin, ait olduğu makama iletilme imkânlarının olmaması söz konusuydu 
ve hazırlanan o dilekçelerin, liyakatli olmayan, ama dilekçe yazma işine alışmış arkadaşları 
tarafından düzenlenmesi ve hapishane duvarlarını aşıp dışarıya ulaştırılması da oldukça güç 
işlerdi. Bunun da eşi tarafından yapılması hususundaki getirilen yeniliği de, fevkalade takdire 
şayan bir yenilik olarak ifade etmek istiyorum. 
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Bu tasarının hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum; kendilerinden 
Allah Razı olsun diyorum ve tasanya müspet oy vereceğimizi Grubum ve şahsım adına ifade 
ediyorum, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay; buyurun efendim. . 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok 

değerli üyeleri; hukuk reformu paketimizin en önemli unsurlarından birisini oluşturan ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Yasasında amaçladığımız değişiklikleri içeren bu taslakla ilgili bazı nok
talarda sizlere bilgi sunmak amacıyla huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; ancak, her şeyden 
evvel, çok önemsediğim ve gerçekten beni heyecanlandıran bir duruma değinmeden geçemeye
ceğim. Bu taslak, demokratikleşme konusunda önemli bir adım olarak nitelendirildi ve hemen 
her maddesi, ayırımsız, her partimiz tarafından, bütün parti sözcülerimiz tarafından övgüyle 
karşılandı. Bu, gerçekten, hukukun üstünlüğü ve ülkemizde gerçek bir demokrasinin oluştu
rulması açısından son derece umut verici bir durumdur. Ben, tüm partilere, tüm parti grupları
na, Yüce Meclisin tüm üyelerine bir bir, teşekkürlerimi, minnetlerimi ve de saygılarımı sunu
yorum. Bu gelişme karşısında, bu kıvanç verici durum karşısında, yasanın ayrıntılarına girme
yeceğim ve ayrıntılı bir değerlendirme yapmayacağım; ancak, birkaç hususu huzurlarınızda yi
neledikten sonra sözlerime son vereceğim. 

Değerli üyeler, Hükümetimize vücut veren koalisyon protokolünde bu konuda şu hususla-
, ra yer verilmiştir. Hemen peşin olarak ifade edeyim; Sayın Oğuz müsterih olsunlar; bizim hal
kımız, bizim insanımız da, tüm diğer ülke insanları kadar, demokrasinin erdeminden yararlan
maya Ve insanlığın ürettiği tüm değerleri paylaşmaya layık bir halktır; her şeyden evvel, hare
ket noktamız, bu düşünce ve duygulardan kaynaklanmaktadır. 

Hükümetimize vücut veren koalisyon protokolünde şu hususlar yer alıyor diye sözlerime 
başlamıştım; müsaade ederseniz, gerek bu protokolde ve gerekse Hükümet programında yer 
alan ve bunun yanında, çok genel hatlarıyla, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan 
bazı ilkelerin altını çizmek istiyorum. 

Koalisyon protokolümüzde şöyle deniyor: "Paris Şartı, bunu inceleyen bütün belgelerde 
yer alan insan haklarına ilişkin temel ilkeler, devletimizin ve toplumumuzun tüm katmanları 
için vazgeçilmez ön şartlar ve yaşamsal verilerdir. Bu veriler, Türk demokrasisinin ayrılmaz 
tamamlayıcılarıdır. Hükümet, bu ilkeleri hukuk sistemi içine almaya ve gerçeklik kazandırma
ya kararlıdır. Türkiye'de insan hakları uygulamaları, ülkemizin uluslararası taahhütleri, siya
sal rejimi ve Batı ile bütünleşme yolundaki iradesiyle uyumlu hale getirilecektir. Bu protokolle 
kurulacak hükümet, 12 Eylül hukuku kalıntıları olarak nitelendirilebilecek yasal düzenlemele
ri, uygulamaları ve kısıtlamaları hızla yürürlükten kaldırarak, her alanda tam demokratik bir 
siyasal ortamı yaratmak gerekliliğine kesinlikle uyacaktır. 

Türkiye, iç hukukunu, tarafı bulunduğu Paris Şartı ve ekleriyle ortaya konulan çağdaş 
normlara ve diğer uluslararası sözleşmelere uygun hale getirmelidir. AGİK süreci ve Paris Şar
tının tarafı bir ülke olarak Türkiye, bu çağdaş devlet hedefini yakalamayı öngörmüş; ancak, 
bu amaca yönelik çalışmalarında çok gerilerde kalmıştır. Bir devlette, uygar bir hukuk düzeni 
ve kişinin hak ve özgürlüklerini her türlü zedelemeden koruyacak güçlü ve etkin bir adalet uy
gulaması varsa, o toplum, mutlu ve çağdaş bir toplum olmaya aday demektir. 

Polisin, kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin eğitimi sağlanacak ve yetkileri yeniden düzenle
necektir. Karakollar, korkulan yer olmaktan çıkarılacak, şeffaflığı sağlanacaktır. Ceza ve usul 
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yasalarında yapılacak değişikliklerle de, tutuklanan veya yakalanan kişiye, avukatını hazır bu
lundurmadan ifade vermeyi reddetme hakkı tanınacaktır. Yine, yakalanan veya tutuklananla
rın, belli aralıklarla avukatları ve yakınlarıyla görüşme hakkına sahip olmaları sağlanacaktır. 

Bu değişikliklerle, işkence ve işkence iddiaları ortadan kalkacak, hazırlıkta alınan ifade
ler, geçerli ve inandırıcı olacaktır. 

Hükümet programında ise, bu konuda şu ilke ve kurallara yer verilmiştir: "Hazırlık so
ruşturmasında avukat bulundurulması sağlanacak ve bunun için yasal düzenlemeler yapıla
caktır. İşkence, bir insanlık suçudur; son yıllarda bu konuda ülkemize yöneltilen iddialar, her
kesi rahatsız etmiştir; bunun önlenmesi görevimizdir. Avrupa Güvenlik ve işbirliği süreci ve 
Paris Şartı, ülkeler, halklar için küresel düzenler, haklar ve özgürlükler getirmiştir. Bujcural-
lar, sözleşmelerin imzacı tarafı olarak Türkiye için de uyulması gereken kurallardır. Hüküme
timiz, Türkiye'de bir hukuk reformu gerçekleştirmek kararındadır. Bu reform, Anayasa dahil, 
hukuk sistemimizin hemen tüm boyutlarını kapsayacaktır. Paris Şartı ve öncesindeki bütün 
belgelerde yer alan insan haklarına ilişkin temel ilkeler, devletimiz ve toplumumuz için de vaz
geçilmez ön şartlar ve yaşamsal verilerdir. Hukuk sistemimizde, evrensel demokrasiye aykırı 
hüküm ve yapılanmalar, hangi yasada yer almış olursa olsun, bunların tümü, evrensel değerler 
ve normlar çerçevesinde değiştirilecektir." 

Gerek koalisyon protokolünde ve gerekse hükümet programında yer alan esaslar çerçeve
sinde ve ayrıca, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ile Avrupa tnsan Hakları Kon
seyi ve Divanı kararlarında istikrar kazanmış ilke ve kurallar doğrultusunda bu hazırlık ger
çekleştirilmiştir. 

Çok özet biçimde sunacak olursak; şu ilkeler, insan hakları sözleşmelerinde ve bu sözleş
melerle ilgili uygulamalarda, hiçbir istisnaya yer verilmeden kabul edilen ve uygulanan ilkeler 
olarak yer almaktadırlar: 

Bir suç işlediği iddiasıyla yakalanan veya tutuklanan bir kimse, en kısa süre içinde bir hâ
kim önüne çıkarılır ve makul bir süre içinde yargılanır veya serbest bırakılır. Kendi kendini sa
vunmak veya seçeceği bir avukat savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer, avukat tut
mak için malî imkânlardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, tayin edile
cek bir avukatın yardımından yararlanmak hakkına sahiptir. 

Bir suçla itham edilen herkesin, kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden, 
en kısa bir zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek hakkı vardır. Ken
disine suç isnat edilen kişinin, kendi aleyhine tanıklık etmeye veya suçu itiraf etmeye zorlan
mamak ve susmak hakkı vardır. 

Hiç kimsenin, işkenceye ve zalimane, gayri insanî, haysiyet kırıcı cezalara veya muamele
lere tabi tutulamayacağı ilkesi, istisnasız hemen bütün sözleşmelerde yer alan bir temel hüküm 
niteliğinde görülmektedir. 

İşte, yapılan bu düzenlemeler, gerek ülkemizin koşulları nedeniyle, geçmişte, ülkemiz in
sanına huzursuzluk veren ve ülkemiz insanını zaman zaman bunaltan birçok uygulamanın ge
ride bırakılmasını ve gerekse insanımızın evrensel değerlerden yararlanmasını ve ülkemizi, ger
çekten, uluslararası düzeyde onurlu bir yere getirmeyi, onu yüceltmeyi amaçlayan düzenleme
lerdir. 

Ben, her maddeyi ayrı ayrı analiz etmek suretiyle bunların getirdikleri yenilikleri sizlere 
sunmak istemiyorum; çünkü, çok değerli arkadaşlarımız, olayı ve bu maddeleri çok güzel şe
kilde analiz ettiler. 
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Ben, şimdiden, bütün üyelere ve partilere teşekkürlerimi sunuyor ve daha sonra gerekirse 
söz almak üzere huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

Teşekkürlerimi ve Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 23 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Cumhuriyet Savcısı, sanık, müdafi, davacı ve müdahil ile vekilleri hâkimi red talebinde 
bulunabilirler.'' 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hâkimin reddi talebine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak reddi istenen 
hâkimin müzakereye iştirak edememesinden mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar ve
rilmesi reddi istenilen hâkim Asliye Mahkemesine mensup ise bu mahkemenin kazası dairesin
de bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine ve reddi istenen hâkim Ağır Ceza Mahkemesine men
sup ise, o yerde Ağır Ceza Mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara 
olarak kendisini takip eden daireye, son numaralı daire için bir numaralı daireye; o yerde Ağır 
Ceza Mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en yakın Ağır Ceza Mahkemesine ait
tir." 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 üncü maddesinin 
birinci fıkrasındaki "gözaltına alınmasına" kelimeleri "gözlemine", üçüncü ve beşinci fıkrala
rındaki "gözaltına alma" kelimeleri "gözlem altına ahnma" olarak değiştirilmiş ve dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Resmî müessesede gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa 
resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebi
lir; fakat sürelerin toplamı üç ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gönderilirken soruşturma 
dosyası da birlikte yollanır. Dosyanın bütünü ile yolanmasında sakınca gören hâkim, bazı bel
gelerin suretlerini gönderebilir. Dosya en geç onbeş gün içinde geri gönderilir. Gerektiği tak
dirde hâkim bu süreyi altı haftayı geçmemek üzere uzatabilir." 
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BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 104. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıdaki hallerde 

tutuklanabilir. 
1. Kaçma şüphesini uyandıracak vakıalar bulunması. 
2. Delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi, gizlenmesi, şeriklerin uydurma beyana veya ta

nıkların yalan tanıklığa veya tanıklıktan kaçmaya sevk edildiğini, bilirkişilerin etki altına al
masına çalışıldığını gösteren hal ve davranışların bulunması. 

Soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az ol
mayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi veya sanığın ikametgahı veya meskeninin bulunul
maması veya kim olduğunu ispat edememesi durumunda yukarıda 1 ve 2 numaralı bentlerdeki 
haller var sayılabilir. 

Altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak, suçun toplumda 
infial uyandırması veya ikametgahı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat 
edememesi halinde tutuklanabilir. 

Soruşturma konusu fiilin önemi veya uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri dikkate 
alındığında tutuklama haksızlığa sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir başka yargıla
ma önlemi ile amaca ulaşılabilecek ise tutuklamaya karar verilemez. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, 104 

üncü maddenin ikinci fıkrasında bir redaksiyon olayı var. İkinci fıkradaki "almasına" kelime
sinin "alınmasına" şeklinde düzeltilmesini talep ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — "Alınmasına" oluyor, değil mi? ••• • • 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Evet, "almasına" ke

limesinin "alınmasına" şeklinde düzeltilmesini arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 106 ncı maddesinin bir 

ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
' 'Sanığın tutuklanmasına ancak hâkim karar verir. Tutuklanması talep edilen sanık hazır

sa karardan önce dinlenir, hazır bulunan sanık isterse sorgu sırasında vekaletname aranmaksı
zın müdafii de hazır bulunabilir ve karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ile hazır olan 
müdafi dinlenir. Sanık hazır değilse talebe ilişkin karar, yokluğunda ve evrak üzerinden veri
lir." 

Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli 
ile kendisine isnad olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman ve yer, fiilin kanunda hükme bağlan
dığı maddeler, suçun kanunî unsurları ye tutuklamanın sebebi belirtilir. 
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BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 inci maddesinin 

bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağdaki fıkra eklenmiştir. 
"Sanık tutuklama müzekkeresi üzerine tutulduğunda derhal ve nihayet yirmidört saat içinde 

yetkili hâkim önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etmeyeceği hakkında 
bir karar verilir." 

"Sanığı en yakın hâkim önüne getirmek için gerekli süre bu yirmidört saatlik süreye dahil 
değildir." 

"Bu kanunun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 229 uncu maddesindeki tutuklama 
sebepleri hariç sanığın sorgusu sırasında yalnız Cumhuriyet savcısı ile müdafi hazır bulunabi
lir ve tutulmanın devam edip etmeyeceği hakkında bir karar verilmeden önce Cumhuriyet sav
cısı ile hazır bulunan müdafi dinlenir." 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 109 uncu maddesinden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki 110 uncu madde eklenmiştir. 

"Tutuklulukta Geçecek Süre 
MADDE 110. —Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi azamî altı aydır. Kamu da

vasının açılması halinde bu süre hazırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil iki yılı 
geçemez. 

Soruşturmanın veya yargılamanın özel zorluğu veya geniş kapsamlı olması sebebiyle yu
karıda belirtilen sürelerin sonunda kamu davası açılamamış veya hüküm tesis edilememiş ise, 
soruşturma konusu fiilin kanunda belirtilen cezasının alt sınırı yedi seneye kadar hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren suçlarda tutuklama kararı kaldırılır. Yedi sene ye daha fazla hürriyeti 
bağlayıcı cezalar ile ölüm cezasını gerektiren suçlarda tutuklama sebebine, delillerin durumu
na ve sanığın şahsî hallerine göre tutukluluk halinin devamına veya sona erdirilmesine veya 
uygun görülecek nakdî kefaleti vermesi şartıyla sanığın tahliyesine karar verilebilir." 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, çer

çeve maddenin başlığının şu şekilde düzeltilmesini arz ediyorum: "1412 sayılı Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun mülga 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir." 

BAŞKAN — Bu düzeltme doğaldır; zaten 109 uncu maddeden sonra geliyor. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi, Komisyonun önerdiği redaksiyonla birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü. Kanununun 122 nci maddesinin bi

rinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Sanık soruşturma veya duruşmada hazır bulunmaz veya mahkûm olup da hürriyeti bağ

layıcı cezanın infazından kaçarsa kefalet karşılığı hazineye gelir kaydedilir ve para cezasını, 
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ödeme emrinin tebliğine rağmen süresinde ödemez ise kefalet karşılığından para cezası mah
sup edilerek kalan para hazineye gelir kaydedilir." 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, bir re
daksiyonda burada gerekiyor. Fıkranın ilk cümlesinin ilk kısmının "Sanık soruşturma veya 
duruşmada mazeretsiz hazır bulunmaz" şeklinde redakte edilmesini; yani, o araya "mazeretsiz" 
kelimesinin yerleştirilmesini arz ediyorum efendim. Aksi halde, ileride birtakım karışıklıklara 
neden olabilir; sanık, soruşturmada veya duruşmada keyfî bulunmazsa, o zaman maksadı aşar; 
oysa... > 

BAŞKAN — Doğru efendim, tamam. 
8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi, Komisyonun belirttiği redaksiyonla birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: v 

MADDE 9. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine 
gönderilmesi için gerekli süre hariç yirmidört saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorgu
ya çekilir. Yakalananın talebi halinde müdafi de sorguda hazır bulunabilir. 

Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle işlenen suçlarda, delillerin toplanma
sındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet Savcısı bu sürenin 
dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Soruşturma bu sürede sonuçlandırı
lamazsa Cumhuriyet Savcısının talebi ve Sulh hâkiminin kararı ile sekiz güne kadar uzatılabilir. 

Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar verir. 

Yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emrine veya yakala
ma işlemine karşı, yakalanan kişi veya müdafii veya kanunî mümessili veya birinci veya'ikinci 
derecede kan hısımı veya eşi hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh hâkimine başvura
bilirler. Sulh hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhal ve nihayet yirmidört saat dol
madan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya süre uzatmanın yerinde olduğu kanısına 
varırsa müracaatı reddeder veya yakalananın derhal soruşturma evrakı ile Cumhuriyet savcılı
ğında hazır bulundurulmasına karar verir. 

Yakalama süresinin dolması veya hâkimin serbest bırakma kararı üzerine serbest bırakı
lan kişi hakkında yakalamaya konu olan fiil sebebiyle yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve 
Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha bu madde hükmü uygulanmaz." 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, arz 

etmek istediğim bir husus var: Hükümetin teklif ettiği metnin ikinci paragrafında bulunan "toplu 
olarak işlenen suçlar" ibaresi, herhalde yazım hatası sonucu, Komisyon metninde unutulmuş, 
9 uncu maddenin ikinci paragrafının "Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle toplu 
olarak işlenen suçlarda" şeklinde olması gerekiyor. Hükümetin teklif ettiği metinde var; an
cak Komisyon metni yazılırken unutulmuş; "toplu olarak" ibaresinin bu araya girmesi lazım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN-—9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi Komisyonun getirdiği düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 uncu Faslının başlı

ğı "İfade alma ve sorgu" olarak değiştirilmiştir. 
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BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 132 nci maddesi başlı

ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"ifade veya Sorgu için Celp 
Madde 132. — Kişi, ifade alınması veya sorgu için celpname ile davet olunur. Gelmezse 

zorla getirileceği celpnameye yazılabilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
11 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' ı 

"ifade ve Sorgunun Tarzı 
Madde 135. — Zabıta amir ve memurları ile Cumhuriyet savcısı tarafından ifade almada 

ve hâkim tarafından sorguya çekilmede aşağıdaki hususlara uyulur: 
1. İfade verenin veya sorguya çekilenin kimliği tespit edilir, ifade veren veya sorguya çe

kilen kimliğe ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmak zorundadır. 
2. Kendisine isnad edilen suç anlatılır. 
3. Müdafi tayin hakkının bulunduğu, müdafi tayin edebilecek durumda değilse baro ta

rafından tayin edilecek bir müdafi talep edebileceği ve onun hukukî yardımından yararlanabi
leceği, isterse müdafiin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ve vekaletname aranmaksızın ifade 
veya sorguda hazır bulunacağı bildirilir; yakınlarından istediğine yakalandığını duyurabileceği 
söylenir. • 

4. İsnad edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söyle
nir. 

5. Şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği hatırlatı
lır ve kendisi aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları 
ileri sürmek imkânı verilir. 

6. ifade verenin veya sorguya çekilenin şahsî halleri hakkında bilgi alınır. 
7. ifade veya sorgu bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta; 
a) ifade verme veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih, 
b) ifade tyerme veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile 

ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği, 
c) İfade vermenin veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip geti

rilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise sebepleri, 
d) Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından 

okunduğu ve imzalarının alındığı, 
e) imzadan imtina halinde bunun nedenleri yer alır." 

, BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 135 inci maddesinden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki 135/a maddesi eklenmiştir. 
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"Yasak Sorgu Yöntemleri • • ' • ' • 
MADDE 135/a — tfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu 

engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir 
, ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedenî veya ruhî müdahaleler 
yapılamaz. 

Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil 

olarak değerlendirilemez." 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarinıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 14. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yakalananın veya Sanığın Müdafi Seçimi 
Madde 136. — Yakalanan kişi veya sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya 

birden fazla müdafiin yardımından faydalanabilir. Kanunî temsilcisi varsa o da yakalanana ve
ya sanığa bir müdafi seçebilir. 

Zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama işlemlerinde, ancak bir müdafi 
hazır bulunabilir. Cumhuriyet Savcılığı işlemlerinde bu sayı üçü geçemez. 

Zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere, soruşturmanın her safhasında müda
fiin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve 
hukukî yardımda bulunma hakkı engelenemez, kısıtlanamaz." , 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 138 inci maddesi baş

lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Baronun Müdafi Tayini 
Madde 138. — Yakalanan kişi veya sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan 

ederse talebi halinde baro tarafından kendisine bir müdafi tayin edilir. Yakalanan kişi veya sa
nık onsekiz yaşını bitirmemiş yahut sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede 
malul olur ve bir müdafi de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine müdafi tayin edilir." 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: . ' >' • 

MADDE 16. —• 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 139 uncu maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tayin Edilen Müdafiin Görevinin Sona Ermesi 
Madde 139. — Sanık sonradan bir müdafi seçerse evvelce baro tarafından tayin edilmiş 

müdafiin görevi son bulur." 
BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemelrei Usulü Kanununun 140 inci maddesi baş

lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tayin Edilecek Müdafiler 
Madde 140. — Müdafi, soruşturmanın veya yargılamanın yapıldığı yer barosunca tayin 

edilir." 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 142 nci maddesi başlı

ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
"Yakalanan Kişi ve Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma 

Madde 142. — Yakalanan kişi veya sanıklar birden fazla ise ve menfaatleri de birbirine 
uygun ise, müdafi seçemeyenlerin savunması bir müdafie verilebilir." 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 19. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 143. — Müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği 
evrakın bir suretini harçsız alma hakkına sahiptir. 

Müdafinin hazırlık evrakını incelemesi veya hazırlık evrakından suret alması hazırlık so-. 
ruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh 
hâkimi kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak kısıtlanabilir. 

Yakalanan kişinin veya sanığın sorgusunu içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve yakala
nan kişi veya sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hak
kında ikinci fıkra hükmü uygulanamaz." 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesi başlığı 

ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yakalanan veya Tutuklunun Müdafi ile Görüşmesi 
Madde 144. — Yakalanan veya tutuklu bulunan kişi vekaletname aranmaksızın müdafii 

ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişile
rin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz." 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 145 inci maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Duruşma sırasında sanığın eşinin müşavir sıfatıyla bulunmasına müsaade edilir ve diler

se dinlenir." 
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BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. , 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 146 ncı maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 146. — Baro tarafından tayin edilen müdafie, görevin ifasından doğan masraflar 

hariç avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak bu tarifenin hazırlanış yöntemine göre tespit 
edilecek ücret ödenir. İleride yargılama giderleri ile mahkûm olan sanıklardan müdafıe öde
nen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliğinin rücu hakkı vardır. 

492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı harçlarının 
°/a 15'i ve idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının % 15'i bir önceki 
yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktar esas alınarak yılı içinde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Birinci fıkraya göre ödenecek ücretler 
bu hesaptan karşılanır. 

Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak dağıtımın usul ve esaslar 
Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelikte gösterilir." 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 23. —1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bütün zabıta makam ve memurları, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygula

nan tedbirleri Cumhuriyet Savcılıklarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye 
ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Cumhuriyet Savcıları emirle
ri yazılı olarak verir, acele hallerde sözlü emir de verebilir. Sözlü emir verildiği durumlarda 
Cumhuriyet Savcısı, vermiş olduğu emirden zabıta amirini de haberdar eder. Cumhuriyet Sav
cısının yazılı emri üzerine yakalanan kişiler, olayın sanık ve tanıkları, yapılan işleme ait evrak 
ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulur." 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. • 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 üncü maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme 

esas alınamaz." 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 291 inci maddesi baş

lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kanunî Mümessilin ve Eşin Müracaat Hakkı 
Madde 291. — Sanığın kanunî mümessili ve eşi sanığa açık olan kanun yollarına süresi 

içinde kendiliklerinden müracaat edebilirler. Sanığın müracaatına ilişkin hükümler, bunlar ta
rafından yapılacak müracaat ve onu takip eden işlemler için de geçerlidir." 
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BAŞKAN —.25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 298 inci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tutuklamaya, tutukluluğun devamına, hacze ye üçüncü şahıslara ilişkin kararlar hak

kında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz." 
BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 3 . Mahkeme naibi ve istinabe oIunan.hâkim kararları aleyhine yapılacak itirazların in
celenmesi, mensup oldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hâkim veya başkanına ve asli
ye mahkemesi hâkim ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi 
yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından 
verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla 
dairesi bulunması halinde, numara olarak kendisini takip eden daireye; son numaralı daire için 
bir numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en ya
kın ağır ceza mahkemesine aittir." 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 28. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . ' İkimilyon liraya kadar (ikimilyön dahil) para cezalarına dair olan hükümler, 
2. Yukarı sınırı onmilyon lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı veri

len beraat hükümleri," 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz ist,eyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29. — 2845 Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usul

leri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü 
fıkra eklenmiştir. 

"1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesine göre yakalamaya 
veya yakalama süresinin uzatılmasına karşı ilgililer serbest bırakmayı varsa o yer Devlet Gü
venlik Mahkemesi yedek üyelerinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. 
Bu istemler, evrak üzerinde inceleme yapılarak derhal ve nihayet yirmidört saat dolmadan so
nuçlandırılır.!' 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesi
nin, birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 
ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza 
mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik kararı veremezler. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler dolmuş veya sürelerin dol
masına bir aydan az zaman kalmış ise Kanunun yürürlük tarihinden itibaren hazırlık evrakı 
bir ay, dava dosyaları üç ay içinde ele alınarak 110 uncu madeye göre gerekli karar verilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1992 yılı için 146 nci maddenin ikinci fıkrasına göre Türkiye Ba
rolar Birliğine aktarılacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak hesaplanır ve bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç iki ay içinde Türkiye Barolar Birliğine aktarılır. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 30. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845 
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 nci 
maddesi, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası 
ile Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 inci mad
desi yürürlükten kaldırılmış ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin 
başlığı "Müdafi tayini" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 

tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Yasanın, Adalet Bakanlığımız camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunu in

san haklarına saygı ve demokratik hukuk düzenine atılan yeni bir adım olarak kabul ediyor 
ve tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; kabul edilen ve yasalaşan bu taslağımızla birlikte, artık, ülkemizde toplum ve devlet 
ilişkileri bir başka işleyişe kavuşacaktır. Dilerim kısa sürede yürürlüğe girecek olan bu yeni ya
sayla, artık hiçbir insanımız, keyfi bir şekilde tutuklandım, iddiasında bulunamayacaktır. Ar
tık, ülkemizde işkence iddiaları son bulacaktır ve işkence, bir acı hatıra olarak tarihe terk edil
miş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasayla çok yakın ilişkili -deyim yerinde ise organik bağı olan 
üç yasa taslağımız da kısa süre sonra huzurunuza gelecektir. Bunlardan birisi, çocuk mahke
meleriyle ilgili tasarımız, bir diğeri, adalet kolluğuyla ilgili tasarımız ve bir diğeri de Avukatlık 
Kanununda yeni düzenlemeye ilişkin tasarımızdır. Bu üç taslağımız da yasalaştığı takdirde, ül
kemizde bir bütünlük içerisinde yeni bir işleyiş gerçekleşecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu taslağa katkısı bulunan Bakanlık mensubu arkadaşlarıma da ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversiteden birçok öğretim üyemiz, Barolar Birliğimiz ve baro
lar, bunun yanında, Türk Hukuk Kurumu, Çağdaş Hukukçular Derneği, tnsan Hakları Der
neği, bu taslağın hazırlanmasında büyük emek sarf etmişlerdir. Bu arada, Adalet Komisyonu
muzun çok değerli üyeleri de, taslağımızı genişliğine görüşmüş, analiz etmiş ve katkılarda bu
lunmuştur. Adalet Komisyonu üyelerimize de teşekkür ediyorum. 

Tekrar, tüm parti gruplarına, tüm milletvekillcrimize teşekkürlerimi sunuyor, bu yasanın 
ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

6, —Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili 
Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 
Tarihli ve 3478 Saydı Kanun ile Değiştirilen Ek 1 inci Maddesinin Birinci, ikinci ve Üçüncü Fıkrala
rının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 21.6.1927 Tarilûi ve 
1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/367, 2/22, 2/200) (S. Sayısı: 
70)0) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 1 inci Madde
sinin Birinci, tkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve tzmir Mil
letvekili Işılay Saygın'ın, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Madde
sinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Rapor okunmayacaktır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Cevat Ayhan; buyurun. 

(1) 70 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan kanun tasarısıyla ilgili olarak Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi 
ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Bu kanun tasarısı, esas itibariyle, paralı askerlik dediğimiz ve yurt dışında yaşayan vatan
daşlarımızın askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmalarına imkân veren değişiklikleri getir
mektedir. Bu, komisyonumuzda uzun uzun müzakere edilmiştir. Bendeniz, Komisyonda bu ka
nun tasarısının değişikliklerine katılmış bulunuyorum; ancak, bilahara Plan ve Bütçe Komis
yonunda yapılan bir değişiklikle, bu kanundan faydalanma süresi 31:12.1992 tarihine kadar uza
tılmıştır.» 

Bunun, bakaya kalan asker kaçaklarını teşvik edecek mahiyette bir değişiklik olduğunu 
ifade etmek isterim. Bu sebeple, yürürlüğün, uygulamanın, kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. Bunu ayrıca bu madde görüşülürken önerge halinde de 
takdim etmek isterim. 

Fazla vakit almak istemiyorum; katılıyoruz, hayırlı olmasını dilerim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN -y Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına Sayın Seçkiner, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarı ve Teklifi hakkında Grubum ve şahsım adına görüşlerimi bildirmek 
üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

1111 Sayılı Askerlik Kanunu 1927 yılında yürürlüğe konulmuştur. Anılan kanunun birçok 
maddesi, gelişen ihtiyaçlara göre bugüne kadar çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramasına rağ
men, artan nüfus, günümüzün sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri ve Silahlı Kuvvetlerin 
yeniden yapılanması ve modernizasyonu çalışmaları sonucu insan gücüne duyulan ihtiyacın 
değişik boyutlar kazanması karşısında, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi gereği or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Halen, aile fertleriyle birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşımız, işçi, işveren, bir meslek ve
ya sanat erbabı sıfatıyla yabancı ülkelerde bulunmakta ve bu miktar, toplam nüfusumuzun yak
laşık 20'de birine tekabül etmektedir. Bu durum ise, bu vatandaşlarımızla ilgili özel bazı yasal 
düzenlemelerin yapılmasını gerektirmekte ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızla ilgili ola
rak, özellikle çifte tabiyetli olanlar ile, dövizli askerlik durumunda bulunanların askerlik so
runlarının yeniden ele alınmasını ve çözümlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla hazırla
nan tasarı ve benim kanun teklifimle, çifte tabiyetli vatandaşlarımızın askerlik durumlarına 
çözüm getirmekte; dövizle askerlik uygulamasına ilişkin hükümler, daha büyük bir kitlenin 
yararlanması maksadıyla kolaylaştırılarak, 2 aylık temel askerlik eğitimi, 1 aya indirilmekte; 
32 olan yararlanma yaş sınırı 38 yaşa çıkarılmakta, yaş sınırını geçirmiş olanlara da, geçici mad
delerle, dövizle askerlikten yararlanma imkânı sağlanmaktadır. Çeşitli nedenlerle vatandaşlık
tan çıkarılmış olanlara, vatandaşlığa alınmaları halinde, dövizle askerlikten yararlanma imkâ
nı verilmektedir. 

Yurt dışında bulunan ve askerlik işlemleri için yurda gelmek zorunda olan ağır sağlık özür
lülerin, yurda gelmelerine gerek kalmaksızın, yurt dışından almış oldukları raporlara göre askerlik 
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işlemlerinin sonuçlandırılması sağlanmakta; dövizle askerlik kapsamı dışında olarak askerlik 
hizmetine tabi olanların erteleme yaş sınırı, 32'den 38'e çıkarılmaktadır. 

Bugüne kadar bütçeye 1 milyar mark gelir kaydedilmiştir. Anavatan Partisi olarak bu ka
nunu destekliyor, hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

' Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun değişik 2 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslara göre; yurt dışında doğan ve ikamet edenler 
ile kanunî rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaş
lığını da kazanan Türk vatandaşları, talepleri halinde, durumlarına uyan ve Kanunun öngör
düğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları 
.yılın sonuna kadar yerine getirebilirler veya tabiiyetinde bulundukları diğer ülkede askerlik yapmış 
olduklarını belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların 38 yaş 
sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 1111 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesinin (2) ve (13) numaralı bent

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"2. O yıl askere alınacakların tamamı, mevcut celp sistemine uygun olarak temel askerlik 

eğitimine tabi tutulur. Her celp döneminde eğitim merkezlerine sevk edilen miktar Genelkur
may Başkanlığınca belirlenenden fazla ise; ihtiyaç fazlası olan yükümlüler, temel askerlik eği
timini müteakip, o yılın 1 Ocak tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alına
rak, dövizle askerlik için tespit edilen miktarın yarısının karşılığı Türk Lirası bedel ödemek 
veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak suretiyle askerlik hizmetle
rini yerine getirmiş sayılırlar. 

Saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunanlar ihtiyaç fazlası kapsamına alın
mazlar.' ' 

"13. Harp Okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) veya Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına okudukları üniversite veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda 
ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Fakat bu yükümlüler 
mutlaka temel askerlik eğitimini yaparlar. Eğitimini tamamladıktan sonra okulda geçen süre
den kazandığı süreler ilave edilerek askerlik hizmet süresi hesap edilir ve yükümlülüğünü ta
mamladığında yedeğe geçirilirler." ' 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum: 

— 351 — 



T.B.M.M. B : 79 21 . 5 . 1992 0 : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 70 sıra sayılı Tasarının Çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 2 nci maddesinin 13 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

• ı . • • ' • ~ • 

Ural Köklü Ali İbrahim Tutu Sinan Yerlikaya 
Uşak Erzincan Tunceli 

Mustafa Yılmaz < Cemal Şahin 
Malatya Çorum 

"13. Harp Okulları ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinden (GATA) veya Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına okudukları üniversite veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda 
ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Fakat bu yükümlüler 
mutlaka temel askerlik eğitimini yaparlar. Harp Okullarında geçen sürenin muvazzaf askerlik 
hizmet süresini karşılaması halinde bunlar temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan yedeğe ge
çirilirler." 

Gerekçe: 
Harp Okullarında verilen eğitimin seviyesi temel askerlik eğitiminde verilen eğitim seviye

sinden daha yüksek olduğundan, Harp Okullarında geçen süre muvazzaflık hizmetini karşıla
ması halinde bunların temel eğitimden de muaf tutulması Öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye? 
, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Yeterli sayımız olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

•• • / 

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

Önergedeki değişiklikle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1111 sayılı Kanunun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. — Çağrılan kişilerden köy ve mahallelerinde veya ilçelerinin diğer bir köy ve 

mahallesinde bulunanlar ilçeleri merkezinde, ilçeleri sınırları içinde bulunmayanlar, bulunduktan 
yerin ilçe merkezinde toplanacak askerlik meclisinde, yabancı ülkelerde bulunanlar bulunduk
ları yerin elçilik ve konsolosluklarında, nüfus cüzdanı ve bir okulda okumuşlarsa öğrenim du
rumlarını gösterir okul idarelerinden verilen öğrenim durum belgesi ile bizzat bulunmaya mec
burdurlar. Bizzat bulunamayacak derecede hastalık veya arızası olanlarla hapiste, tutuklu veya 
orta veya yüksek öğrenimde olup henüz okullarını bitirmemiş olanlar, hastalıkları veya arıza
ları hakkında usulüne uygun rapor veya okumakta oldukları okullardan verilmiş veya elçilik 
ve konsolosluklardan onaylı öğrenim durumlarını gösterir belge göndermeye ve hapisliklerinin 
veya tutukluluklarının nedenini bildirmeye, askerlik şubeleri ve elçilik veya konsolosluklar da 
bu husustan haber verilmiş olsun olmasın ihtiyar meclis ve heyetlerinden ve sair kişilerden ve 
ilgili kurumlardan yapılacak işlemleri sormaya ve askerliklerini bu sorgu neticesine ve muaye
nelerine göre kararlaştırmaya mecburdurlar. ' , 
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İlçeleri dışındaki askerlik şubelerine ve elçilik veya konsolosluklara gidenlerin yapılan yok
lamaları, bekletilmeksizin yerli askerlik şubelerine, varsa rapor ve öğrenim belgeleri ve hapis
lik veya tutukluluk nedenleri ile birlikte bildirilir ve bu gibilerin askerlikleri bu bilgilere göre 
kararlaştırılır. 

Askerliğe elverişli olmadıklarını öne sürerek bulundukları yabancı ülkelerdeki elçilik veya 
konsolosluklara başvuranların sağlık muayeneleri, elçilik veya konsolosluklar tarafından uy
gun görülen resmî hastanelerde yaptırılır ve bu muayene sonucu alacakları raporlar elçilik ve
ya konsolosluklar tarafından onaylanarak Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Bunların as
kerlik işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından raporları üzerinde yapılacak inceleme so
nucu kararlaştırılır. Bu kararlara itiraz halinde, yurt içindeki askerî hastanelerde yaptırılacak 
muayene sonucu verilecek raporlara göre işlem yapılır. Askerliğe elverişli olmadıklarına karar 
verilenlerden askerliğe elverişli oldukları şikâyet veya ihbar edilenlerin durumları, Millî Savun
ma ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından müştereken mahallinden araştırılır, araştırma sonucu 
askerliğe elverişli olduklarına kanaat getirilenler, yurt içinde tam teşekküllü askerî hastanelere 
sevk edilerek, sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre kesin işleme tabi tutulurlar. 

BAŞKAN—3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1111 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (G) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
(G) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat men

subu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgeler ile 
bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde, bunların son yoklama, celp 
ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri; iki yılda bir yenilenmek kaydıyla, 38 yaşlarını tamam
ladıkları yılın sonuna kadar Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. 

Erteleme şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar veya erteleme sebebi ortadan kalkanlarla 
kendi istekleriyle erteleme hakkından vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilerek, askere şevkleri 
sağlanır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 1111 sayılı Kanunun değişik ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

"Ek Madde 1. — Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir 
meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan 1111 sayılı 
Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tabi yü
kümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsolosluk
ları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde; 10 000 Alman Markı veya karşılığı 
kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını ta
mamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitirnine tabi tutulma
ları kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunlardan 38 yaşında baş
vuranlar; belirtilen dövizin tamamını başvuru sırasında defaten öderler. 38 yaşından önce baş
vuranlar ise, öngörülen dövizi başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, dörtte birini baş
vuru sırasında, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olan süre içinde ödeyebilirler. 
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Yukarıda belirtilen döviz miktarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Alman Markı dışında diğer paralarla yapılacak ödemelerin 
miktarı, her yıl başındaki çapraz kurlar esas alınarak, Millî Savunma Bakanlığınca tespit ve 
ilan edilir. 

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen yü
kümlülerden; gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar, ödemeleri gereken yabancı ülke para
sını yönetmelikte belirtilen sürelere uygun ödemeyenler, belirtilen yaş sınırı sonuna kadar te
mel askerlik eğitimini yapmayanlar, ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı 
ülkelerde resmî bir görevle bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken 
yükümlülüklerinin devamı süresince toplam olarak her takvim yılının yarısından fazlasını yurt 
içinde geçirenler, yurda kesin dönüş yapanlar, istekleriyle vazgeçenler, askerliğe elverişsiz ol
dukları tespit edilenler; Millî Savunma Bakanlığınca dövizle askerlik hizmeti kapsamından çı
kartılarak, durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tuturlar. 

Yükümlülerin ödemiş oldukları dövizler; dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartıl
maları halinde tabi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, temel askerlik 
eğitimi sırasınd.a veya daha önce ölmeleri veya askerliğe elverişsiz hale gelmeleri halinde ise 
hemen kendilerine, vekillerine veya kanunî mirasçılarına iade tarihindeki kurdan Türk Lirası 
olarak yurt içinde gösterecekleri banka' hesabına ödenir. 

Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra ölen, askerliğe elverişsiz hale gelen veya yü
kümlülüklerini tamamladıktan sonra vazgeçenlere geri ödeme yapılmaz. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde, bu Kanuna tabi yü
kümlülerin askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Ba
kanlar Kurulunca belirlenir." > 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nen maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — 1111 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ek Madde 3. — Bu Kanunda belirtilen esaslara göre dövizle askerlik hizmetinden istifade 

edebilecek veya edemeyecek yükümlüler ile ilgili şartlar, ödeme işlemleri, toplanan dövizin kul
lanılması, celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemleri, geri 
ödeme ile ilgili işlemler, hizmet hesabı, olağanüstü hallerde göreve çağırma, beyan edilen belge 
ve bilgilerin doğruluğunun araştırılması, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin de
netlenmesi usulleri ile diğer işlemler, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7. — 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. . 
GEÇtCt MADDE 29. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 38 yaşını doldurdukları 

halde, henüz asker edilmemiş bulunan ve ek 1 inci maddedeki şartları taşıyanlar, iki yıl içinde 
durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine 
başvurmaları ve öngörülen dövizi defaten ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları ha
linde, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. 
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Bu madde kapsamında bulunan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını tamamla
mış olanlar, 15 000 Alman Markı veya karşılığı yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını 
başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar ve hak
larında adlî takibat yapılmaz. 

.'' BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 30'u okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 30. — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi gere

ğince Türk vatandaşlığını kaybettirilmelerine Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olanlardan; 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili merci
lere başvuranlar, Türk vatandaşlığına kabulleri tarihini müteakip bir yıl içinde müracaat ettik
leri takdirde ve ek 1 inci maddedeki şartları taşımaları ve öngörülen dövizi başvuru sırasında 
defaten ödemeleri kaydıyla, geçici 29 uncu madde hükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN— Geçici 30 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 31 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 31. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddede 

öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamın
dan çıkartılmış olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde konsolosluk
lar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve öngörülen dövizi defaten ödemeleri halin
de, bu Kanun hükümlerinden yararlandırılırlar. 

\ • . 

BAŞKAN — Geçici 31 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 32 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 32. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci maddede öngö

rülen diğer şartları taşıyanlar hakkında, yabancı ülkelerde en az üç yıl bulunma şartı bir yıl 
olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 32 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 33 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 33. — 31 Aralık 1992 tarihine kadar saklı, yoklama kaçağı/bakaya du

rumunda veya tecilli olan veya herhangi bir nedenle askerliğini süresi içinde yapmamış bulu
nan ve 30 yaşından gün almış veya daha büyük olan 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yüküm
lüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde askerlik, 
şubelerine başvurmaları halinde, 1111 sayılı Kanunun bedel ödeyerek askerlik hizmetini yap
maya ilişkin hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu madde kapsamında bulunan ve 31.12.1992 tarihinde 40 yaşını tamamlamış olanlar 15 000 
Alman markı veya karşılığı yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını başvuru sırasında de
faten ödemeleri halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. 

Bedelin ödenme usul ve esasları ve uygulama ile ilgili diğer hususlar Bakanlar Kurulu ka
rarı ile düzenlenir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında adlî takibat yapılmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. Geliş sırasına göre okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yücel Seçkiner Halil Şıvgın Nami Çağan 
Ankara Ankara İstanbul v 

Emin Kul 
istanbul 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Hamdi Eriş v 

Ankara 

İbrahim özsoy 
Afyon 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Mehmet Sevigen 
' İstanbul 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

H. Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı, bakaya durumunda veya te
cilli olan veya herhangi bir nedenle askerliğini süresi içinde yapmamış bulunan ve 26 yaşından 
gün almış veya daha büyük olan 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlüler, istekleri halin
de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde askerlik şubelerine başvurma
ları halinde, 1111 sayılı Kanunun bedel ödeyerek askerlik hizmetini yapmaya ilişkin hükümle
rinden yararlanırlar. 

Gerekçe: ' 
Dünyada Ve Türkiye'de sosyal ve ekonomik hayat sürekli değişim arz etmektedir. Askerlik 

çağına girmeden önce kendisine belli bir iş düzeni kuran yükümlüler bu iş düzenini kaybetmek 
tehlikesiyle geçim kaygısına düşmektedirler. Her ne sebeple olursa olsun 26 yaşına kadar as
kerlik görevini yapmayan, yapamayan insanların bu yaştan sonra askerlik gibi disiplin ve fizikî 
şartlar gerektiren ortama uymaları zorlaşmaktadır. 26 yaşında ve daha yukarıdaki yaşlarda Türk 
Silahlı Kuvvetlerine intikal eden yükümlülerin bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlan
maları ekonomimize belirli bir katkı sağlayacaktır. Böylece yeni bir maddî kaynakla destekle
necek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin askerî gücü, 26 yaşın altındaki genç ve dinamik un
surlardan oluşacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 70 sıra sayılı tasarının geçici 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Fahri Gündüz 
Uşak 

, . Ural Köklü 
Uşak 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Cemal Şahin 
Çorum 

"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sakh, yoklama kaçağı, bakaya durumunda bulu
nan veya tecilli olarak henüz askerlik hizmetine başlamamış ve 30 yaşından gün almış veya da
ha büyük, 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde askerlik şubelerine başvurmaları halinde, 1111 sayılı 
Kanunun bedel ödeyerek askerlik hizmetini yapmaya ilişkin hükümlerinden yararlanırlar." 

Gerekçe: 
Fıkrada yer almış bulunan "herhangi bir nedenle askerliğini süresi içinde yapmamış 

bulunan" ibaresinin halen silah altında bulunan yükümlüleri de kapsayabileceği ve uygulama
da tereddütlere sebep olabileceği değerlendirildiğinden, söz konusu ibarenin fıkra metninden 
çıkarılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Geçici 33 üncü 
maddesinin birinci, fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Teklif: 
Geçici 33 üncü maddenin birinci fıkrasındaki "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti

baren bir yıl içinde askerlik şubelerine başvurmaları halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"45 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle" ibaresi eklenmiştir. 

Mustafa Balcılar Yusuf Pamuk İsmail Sancak 
Eskişehir İstanbul İstanbul 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

M. Nedim Budak 
Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 70 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 33 üncü maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

B. Sami Daçe 
Adana 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Elaettin Elmas 
İstanbul 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Turhan Tayan 
Bursa 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 
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Avni Akyol M. Ateş Amiklioglu Hasan Korkmazcan 
Bolu Çorum Denizli 

Nabi Poyraz Ali Er Faruk Saydam 
x Ordu tçel Manisa 

Süleyman Hatinoğlu Nevşat Özer 
Artvin Muğla 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı, bakaya durumunda veya te
cilli olan 28 yaşından gün almış veya daha büyük olan 1076 ve 1111 sayılı kanunlara tabi yü
kümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde asker
lik şubelerine başvurmaları halinde, 1111 Sayılı Kanunun bedel ödeyerek askerlik hizmetini yap
maya ilişkin hükümlerinden yararlanırlar. 

Gerekçe: 
Dünyada ve Türkiye'de sosyal ve ekonomik hayat sürekli değişim arz etmektedir. Askerlik 

çağına girmeden önce kendisine belli bir iş düzeni kuran yükümlüler, bu iş düzenini kaybet
mek tehlikesiyle geçim kaygısına düşmektedirler. Her ne sebeple olursa olsun 28 yaşına kadar 
askerlik görevini yapmayan, yapamayan insanların bu yaştan sonra askerlik gibi disiplin ve fi
zikî şartlar gerektiren ortama uymaları zorlaşmaktadır. 28 yaşında ve daha yukarıdaki yaşlar
da Türk Silahlı Kuvvetlerine intikal eden yükümlülerin bir defaya mahsus bedelli askerlikten 
yararlanmaları ekonomimize belirli bir katkıda sağlayacaktır. Böylece yeni bir maddî kaynak
la desteklenecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin askerî gücü 28 yaşın altındaki genç ve dina
mik unsurlardan oluşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Şahin ve arkadaşlarının verdiği önerge geri alınmıştır. 
Diğer önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme koyacağız. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının aşağıdaki geçici 33 üncü maddesinin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

ve arkadaşları 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı, bakaya durumunda veya te- • 
çilli olan veya herhangi bir nedenle askerliğini süresi içinde yapmamış bulunan ve 26 yaşından 
gün almış veya daha büyük olan 1076 ve 1111 sayılı kanunlara tabi yükümlüler, istekleri halin
de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde askerlik şubelerine başvurma
ları halinde, 1111 sayılı Kanunun bedel ödeyerek askerlik hizmetini yapmaya ilişkin hükümle
rinden yararlanırlar. 

BAŞKAN -y Komisyon katılıyor mu?.. ' 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ TUĞ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 

— 358 — 



T.B.M.M. B : 79 2 1 . 5 . 1 9 9 2 0 : 3 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 70 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 33 üncü maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

ve arkadaşları 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı, bakaya durumunda veya te
cilli olan 28 yaşından gün almış veya daha büyük olan 1076 ve 1111 sayılı kanunlara tabi yü
kümlüler, istekleri halinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde asker
lik şubelerine başvurmaları halinde, 1111 sayılı Kanunun bedel ödeyerek askerlik hizmetini yap
maya ilişkin hükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI BAKI TUĞ (Ankara) — Katılıyoruz efen

dim. -
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Takdire bırakıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının geçici 33 üncü mad
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Teklif: Geçici 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde askerlik şubelerine başvurmaları halinde" ibaresinden sonra gel
mek üzere, "45 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle" ibaresi eklenmiştir. 

Vehbi Dinçerler 
Ankara 

' ' ' , ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI BAKİ TUĞ (Ankara) — Katılmıyoruz efen- * 

dim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. -
Geçici 33 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul'edilmiştir. 
7 nci maddeyi, kabul edilen geçici maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. , 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE. 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miş ve tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun. 

7 — Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/337) (S. Sayısı: 76) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 33 üncü sırasında yer alan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 
Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ekinci, ANAP Grubu 

adına Sayın Avni Akyol söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ömer Ekinci. 
RP GRUBU ADINA ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarı
sının tümü üzerinde Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğitimci arkadaşlarımın çok iyi bildikleri gibi, öğretmen arkadaşla
rımız, önceden, mecburî ders saatleri dışında girdikleri dersler karşılığında bir ek ders ücreti 
ödenirdi. Saat ücretlerine o zamanki takdir edilen meblağlar, öğretmenlerimizin gelirlerine ye
terli derecede katkı sağlıyordu. Öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal imkânlarını geliştirmek, 
onlara daha iyi imkânlar sağlamak üzere hazırlanan tasarıya, Grubumuzun görüşü olumlu ola
caktır. Ancak, huzurlarınızda bir iki hususu arz etmek istiyorum. 

Şimdiye kadar mağdur edilen öğretmenlere verilen bu ücret, birkaç yıl evvelden takdir edilen 
bir ücret olarak, para olarak bugün artık değerini tamamen kaybetmiştir. Onların mağduriyet
lerinin giderilmesi için hazırlanan bu taslak; yani, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunun, gerek 
Bakanlar Kurulumuzun hazırladıkları taslak üzerindeki görüşlerimiz olumludur. Bu konuda 
öğretmenlerimize katkıda bulunacağı ümidiyle, şimdiden hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'
tan niyaz ediyor, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Grubu adına Sayın Avni Akyol, buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarım; hayatın kalitesinin, hayatın kendisinden önemli olduğu görüşünde birleşeceği
mizi umuyorum ve buna inanıyorum. Hayatın hiç bitmeden, kesintiye ve ihmale uğramaması 

(1) 76 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
— 360 — 



T.B.M.M. B : 79 21 . 5 . 1992 O : 3 

gereken, daima da iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, hakka ve adalete yönelmesi zorunlu, sürekli 
ve hayatboyu bir görev olduğu inancında, gerçeğinde ve görüşünde de birleşeceğimizi ümit edi
yorum. Yeryüzünün en değerlisi, yaratılmışların en şereflisi olan insan için bu hayat anlayışı, 
aslında doğru olan anlayıştır, haklı olan anlayıştır ve doğaldır. Aksi davranış ise, sevgisizlikten 
kaynaklanan insan gerçeğine saygısızlıktır, yaratılmışlığa saygısızlıktır. Şüphesiz, bunun da kay
nağı, insana gösterilen sevgi ile doğrudan ilişkilidir. Ancak, hayatın kalitesi, sevgisi, insan onu
runa yaraşır bir durumda olması, eğitim ve kültür sevgisiyle de doğrudan ilgilidir; yani, doğru 
orantılıdır. 

Özetle; "daha iyi ve kaliteli bir hayat için, daha iyi bir eğitim" demek istiyorum, "daha 
iyi bir öğretim" demek istiyorum. "Daha iyi bir öğretim ve eğitim için, daha iyi bir eğitim N 

sistemi, daha iyi bir.eğitim organizasyonu ve yönetimi ve daha iyi bunları çalıştırabilecek, işle
tebilecek yetenekte, nitelikte yönetici; uzman, danışman, öğretmen seçimidir; öncelikle ve son
ra da onların yetiştirilmesidir diyorum. Çünkü, millî eğitim bugün için değil, bugünler için 
değil, daha çok ağırlıkla, gelecek için çalışan bir sektördür. Millî eğitim sayesinde, gelecekte 
gelişmek, gelecekte yücelmek, gelecekte güvenli, huzurlu, mutlu bir toplum, bir devlet olmak 
ve ebediyete kadar intikal etmek, sadece ve ancak mümkündür ve böyle olabilecektir; millî özü
müz içinde mümkün olabilecektir. 

Aslında, bugünkü millî eğitimdeki sıkıntılarımız, bugünkü eğitim uygulamalarının getir
diği sıkıntılar değildir. Bugünkü sıkıntılarımız, bizden önceki, bizden birkaç nesil önceki dö
nemlerdeki eğitim sistemlerinin uygulamalarının sıkıntılarıdır. Bunlar, çifte standartlı davra
nışlarımız vesair vesair... 

Bütün bunlardan bir noktaya gelmek istiyorum. Demokratikleşme ve çağdaşlamadaki çifte 
standartlaşmamızla, farklı farklı zeminlerdeki sıkıntılarımızla, bugünün veya geçtiğimiz beş 
on yılın eğitiminin değil; bizleri yetiştiren, Türkiye'yi yönetenler olarak bu mevkilere gelmemi
zi sağlayan eğitim uygulamalarına aittir. 

Sonuç; Bizim günahımız ne zaman belli olacaktır?.. Bizim günahımız, bizim yetiştirdikle
rimizin sonuçları 2000'li yıllardan sonra belli olacaktır; bugünkü eğitimimizin ürünlerinin ne 
yapacakları 2000'li yıllarda belli olacaktır. 

Bu sebeple diyorum ki: Bütün bunların özü, daha iyi eğitim sistemi, daha iyi uygulama 
ve insanın ırsî kabiliyetlerini ortaya çıkarma, onun ışığı altında, insanı bilgi ve beceriyle donat
ma ve ona göre yönlendirme gibi, eğitiminin özü, ruhuyla ilgili amaçları sağlayacak, gerçek
leştirecek olan sadece ve ancak öğretmendir. Nasıl öğretmen?.. Nitelikli öğretmen, yetenekli 
öğretmen, idealist öğretmen, ona buna kul olmayan, kendi kendisinin efendisi olan, medenî, 
bildiğimiz, elini öptüğümüz, önünde saygı duyduğumuz öğretmen. Bunun yetiştirilmesi önemli, 
bunun statüsünün toplumda seçkin, saygın bir yer ve değer kazanması önemli. Bunun bir bo
yutu, meslekî yeterlilik ve yetenektir; fakat statü için, meslekî yeterlilik ve yetenek de yetmez. 
Bu konuda Hükümetin çabaları var, bizim bıraktığımız çalışmalar var, yaptıklarımız var, biz
den öncekilerin çabaları var; ama sadece meslekî yeterlilik ve yetenek yetmiyor. Eğer, statü kav
ramı, rolün önemine verilen değerse, -ki odur- bu değer sadece meslekî yetenekle, nitelikle öl
çülmez; bu, aynı zamanda, toplumdaki maddî değerle de ölçülür, ekonomik değerle de ölçü
lür. öğretmene değer veriyorsak, onun kimseye muhtaç olmamasını sağlamalıyız. 

Az önce ifade ettiğimiz, hep bildiğimiz ve paylaştığımız ideallerin gerçekleşmesi için, öğ
retmeni, düşünmeye, çalışmaya yöneltmeliyiz; bunun için, ona başka kapılar aratmayacak, onu
ruyla ve meslekî kimliğiyle bağdaşmayan işlerle uğraşmasını engelleyecek olanaklar sağlanmalıdır. 
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Yani, öğretmenliğin saygı duyulacak bir meslek olması için, ekonomik yönünün de iyileştiril
mesi lazımdır. 

1990'dan itibaren maaşlarda ciddî gelişmeler oldu; ama inanınız, bugün, Hükümetin ge
tirdiği bu tasarıyla, maaş kadar önemli, maaş kadar aranılan ek ders ücreti uygulaması, Türki
ye Cumhuriyetinde ilk defa gerçekleşiyor. Sayın Bakana devrettiğim kanun tasarılarından biri 
de buydu. Sayın Bakana ve Hükümete yürekten şükranlarımı sunuyorum. Tasarı aynen gel
miş, Maliye Bakanlığı da olumlu görmüş. Alaettin Bey, Millî Eğitim Komisyonu üyesi olarak 
bu uygulamaları bilir. Tasarı, daha da iyi uygulanabilir biçimde huzurumuza gelmiştir. Sayın 
Bakana ve grup başkanvekillerine ayrıca teşekkür ediyorum; çünkü, bu tasarı gündemin 33 
üncü sırasındaydı, öne alınarak bugün görüşülmesi sağlandı. Sanıyorum, öğretmenler için en 
büyük bir ümit kaynağı olacaktır. Onların büyük beklentisi vardır; çünkü, bir adaletsizlik söz 
konusuydu; yükseköğretimde gösterge esası uygulanıyordu; ama, ilk ve ortaöğretim kurumla
rında gösterge esası uygulanmıyordu. Aynı amaçlara hizmet eden kurumlar arasındaki bu fark
lılık, eşitsizliğe yol açıyordu; şimdi, bu giderilecektir ve böylece öğretmenler ve yöneticiler, ar
tık onun bunun peşinde koşmayacaklar, parlamenterleri yormayacaklar. Bu ücret, her yıl belli 
katsayılarla yükselecektir. 

Şükran duyduğum bir diğer konu da, şimdi hazırladığımız bir kanun teklifiyle, Türkiye 
Cumhuriyetinde bugüne kadar olmayan bir hususun gerçekleştirilmesi bakımından, Sayın Ba
kanın olumlu görüş vererek, bu kanun üzerinde bir değişiklik yapılmasına imkân tanımasıdır. 
Sayın Bakana, grup başkanvekillerinin tümüne ve Danışma Kuruluna bu yüzden de teşekkür 
ediyorum. Bu husus şudur: özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, eğer teklif ka
nunlaşırsa,, gündüz ve gece çalışanlardan yüzde 50 oranında fazla ücret alacaklardır. Sanıyo
rum, ek ders ücretinin göstergeye bağlanması yanında, ilk defa gerçekleştirilen ve kabul edile
cek olan bu hususla, Parlamento, Hükümet, Bakanlık, en hayırlı ve yararlı işi yapmış olacak
tır. Bunun için, tasarının lehinde görüşlerimi arz ediyor, tekrar Sayın Bakana, Hükümete ve 
gruplara şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31.7.1970 Tarih ve 1327 Sayılı Kanunla Değişik 
176 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 Sayılı Devlet,Memurları Kanununun 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Ka
nunla değişik 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 176. — Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi ve
rilenlere ders saat ücreti; 

a) Gündüz öğretimi için 40, 
b) Gece öğretimi için 50, 
gösterge rakamının bu Kanuna göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından olu

şan miktar üzerinden ödenir. 
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında, kadrosuz olarak ders üc
reti karşılığı görev verilen usta öğreticilere, yukarıda belirlenen miktarın % 50 fazlası ödenir. 

Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları meslekî okullarda, eğitim merkezlerinde,kurs, 
seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumla
rından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun Hükümlerine göre, öğretmen 
ve diğer memurlara ise, gece ücreti üzerinden ders ücreti ödenir. 

2914 sayılı Kanun uyarınca ders ücreti alan öğretim elemanları dışında kalan yüksekokul 
ve akademi personelinin ders ücreti ile konferans ücretleri her yıl bütçe kanunlarında gösteri
lir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutuyorum: 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 76 sıra Sayılı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders 
Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısının çerçeve birinci maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Avni Akyol Turhan Tayan 
Bayburt Bolu Bursa 

Adnan Kahveci ' Yusuf Pamuk Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul İstanbul 

"Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında, kadrosuz olarak ders 
ücreti karşılığı görev verilen usta öğreticilerle, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğre-
tim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere yukarıda belirlenen miktarın yüzde 
50 fazlası ödenir." 

Gerekçe: • 
Fıkraya, özel eğitime muhtaç özürlü ve engelli öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulların 

yönetici ve öğretmenleri ilave edilmek suretiyle, bu okullarda görev alacak öğretmenlerimizin 
normal eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerimize nazaran karşılaştıkları maddî ve mane
vî zorlukların önem ve hassasiyetine binaen bu değişiklik ilave edilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 76 Sıra Sayılı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders 
Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin bir ve ikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Pamuk Ülkü Güney Adnan Kahveci 
İstanbul Bayburt İstanbul 

Halit Dumankaya Ekrem Pakdemirli 
İstanbul Manisa 
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"MADDE 176. — Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi 
verilenlere ders saat ücreti; 

a) Gündüz öğretimi için 50 
b) Gece öğretimi için 60 
gösterge rakamının bu Kanuna göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından olur

san miktar Üzerinden ödenir. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve Öğretim kurumlarında kadrosuz olarak ders üc

reti karşılığı görev verilen usta öğreticilerle, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim 
gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere, yukarıda belirlenen miktarın yüzde 50 
fazlası ödenir. 

Temininde güçlük çekilen (bilgisayar, elektronik, yabancı dil, v.b.) dallarda kadrosuz ve 
geçici olarak görevlendirilmek üzere sözleşme yapılabilir. Sözleşme ücreti kadrolu personelin 
ücretini aşmayacak şekilde belirlenir." 

Gerekçe: 
özel eğitime muhtaç özürlü ve engelli çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda görev ya

pan öğretmen ve yöneticilerin, normal okullarda görevli öğretmenlerimize nazaran karşılaştık
ları maddî ve manevî zorlukların önemine1 binaen bu değişiklik düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 76 sıra sayılı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders 
Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 657 Sayılı Devlet 
MemurlarrKanununun 176 ncı maddesinin bir ve ikinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

ve arkadaşları 

MADDE 176. —Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi 
verilenlere ders saat ücreti; 

a) Gündüz öğretimi için 50 
b) Gece öğretimi için 60 
gösterge rakamının bu Kanuna göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından olu

şan miktar üzerinden ödenir. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında, kadrosuz olarak ders üc

reti karşılığı görev verilen usta öğreticilerle, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim 
gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere, yukarıda belirlenen miktarın yüzde 50 
fazlası ödenir. 

Temininde güçlük çekilen (bilgisayar, elektronik, yabancı dil vb.) dallarda kadrosuz ve ge
çici olarak görevlendirilmek üzere sözleşme yapabilir. Sözleşme ücreti kadrolu personelin ücre
tini aşmayacak şekilde belirlenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKL'Ü (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığından dolayı katılamıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 76 sıra sayılı Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders 
Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
Bayburt 

ve arkadaşları 

"Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında, kadrosuz olarak ders 
ücreti karşılığı görev verilen usta öğreticilerle özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğre
tim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere yukarıda belirlenen miktarın yüzde 
50 fazlası ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığından dolayı katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. v 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeyle birlikte 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 76 sıra sayılı olan Kanun Tasarısının 2 nci maddesindeki "yayımı 
tarihinde" ibaresinin "Bu Kanun 1.11.1992 tarihinde yürürlüğe girer" olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Nazmi Çiloğlu Sabri Güner Selahattin Karademir 
Bolu Kars Kahramanmaraş 

Abdullah Kınalı Ural Köklü 
Hatay Uşak 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığından dolayı katılamıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
Böylece, maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. , . 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı ka

bul edilmiş ve kanun haline gelmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

8. —• Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Öğrenci Affı ile ilgili KanunTeklifi, Uşak Milletvekili Ural 
Köklü'nün, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Saydı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakktnda Kanun Teklifi ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Saydı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Rapbru (2/109, 2/201, 2/202) (S. Sayısı : 85) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın öğrenci Affı ile İlgili 
Kanun Teklifi, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporunun görüşül
mesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Rapor okunmayacaktır. 
Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun efen

dim. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumlarından kayıtları silinmiş öğrencilere af geti
rilmesiyle ilgili kanun teklifi hakkında, Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nızdayım, önce hepinizi saygıyla selamlarım. 

Esas olan, eğitimde, adalet, hakkaniyet ve ehliyet prensipleri üzerine kurulmuş sınavlarla 
diploma vermek, hak etmeyenleri elemektir. Böyle bir sistem içerisinde, millî heyecan da ka
zandırılmak suretiyle yapılacak eğitimde, milletin çağın içinde yaşayabilmesi, en önemli un
surlardan birisidir. Biz, şimdiye kadar hep çağı kovalamak, çağı yakalamaktan bahsettik. Ça
ğın içinde yaşamak, bu milletin hakkıdır; bunun en önemli unsuru da, eğitimin millî heyecan
la gerçekleştirilmesi ve bu millete, bir ati önce, çağın gereklerinin öğretilmesidir. 

Sık sık af kanunları çıkarmak, eğitimde verimliliği azaltmaktadır. Bu da, biraz evvel ifade 
ettiğim manada, bu milletin çağın içince yaşamasını önleyecek faktörlerden birisi haline gel
mektedir ve milletin aleyhine olmaktadır. 

(1) 85 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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12 Eylülden sonra, sık sık af kanunları çıkarılmış, her sene bir af kanununun çıkması bir 
beklenti haline gelmiştir. Sınav sistemlerinin, her zaman, hakkaniyet ve ehliyet prensiplerine 
uyumlu olmaması ve sık sık da değişikliklere uğraması; 12 Eylül ve Doğramacı sisteminin orta
ya çıkardığı bazı zulüm olaylarının birçok mağdur öğrenci ortaya çıkarması, böyle bir af kanu
nu teklifine olumlu bakmamızı sağlamaktadır. 

Değişiklik önerimizle birlikte, bu kanuna olumlu baktığımızı ve desteklediğimizi ifade ile, 
Grubum adına hepinize tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi.Grubu adına Sayın Avni Akyol, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, sayın üyeler; saygılar 
sunuyorum. 

Zor bir konu. Bazı değerlere ve ilkelere ters düşmemek, kendime de saygımı yitirmemek 
için bazı gerçekleri şahsım ve Grubum adına ifade edeceğim. 

Aslında af mı, yoksa hak mı?.. Düşünmeye sevk etmek istiyorum. Neyin affı? Suç mu 
var ki, af meselesine nokta koymuş olayım? Düşündürmek için ifade ettim. 

Bazı hizmetlere, bazı sektörlere, siyasetin, özellikle günlük siyasetin girmemesi gerektiğin
de birleşiriz, Yüce Mecliste de çok tekrarlandı bu konular; askerliktir, dindir, eğitimdir... Ama 
bugün, değerli Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın afla ilgili teklifi, Uşak Milletvekili Sayın 
Ural Köklü'nün ve Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, onların teklifleriyle 
birleşen teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu gereğince böyle bir konuyla karşı karşıyayız. 
Dün olmadı mı? Dün olan bundan iyi miydi? Benim komisyon başkanlığımda da oldu, şu an
da sayın üyeler burada beni tasdik ediyorlar, o zaman da oldu. Ben sadece düşünmek, düşün
dürmek ve bazı gerçekleri ifade etmek için ve olması gereken doğrultudaki görüşleri hem za
bıtlar, hem de sorumluluğumuz, manevî sorumluluğumuz açısından ifade etmek istiyorum. 

Hep zorlanıyoruz, rapora da baktım hep zorlanıyoruz ve kendimizi haklı çıkarmak için 
kendimize saygımızı yitirmemek için gerekçeler aramakta o kadar zorlamışız ki, şaşırırsınız. 
Rapor okunmadı; ama, okumuşsunuzdur, rapora bakıyorum ve Millî Eğitim Komisyonunun 
görevlendirdiği alt komisyon "Bir yandan eğitim ve öğretimin kalitesinin düşmemesine dikkat 
edilmiş... Diğer yandan eğitimin temel ilkelerinin zedelenmemesine de özen gösterilerek... Sı
navlarda başarıyı teşvik etmek için" gibi zorlayıcı gerekçeler koymuş. 

Değerli milletvekilleri, Refah Partisi temsilcisi sayın üyenin de değindiği gibi, eğer bu zor
lamalar olmasa ve sadece bunlar öğrenciden kaynaklansa, bu gibi konuların buraya gelmemesi 
lazım. Bu inançla, sisteme ilişkin görüşlerimi sunmak istiyorum; çünkü, eğitim ve öğretimi ölçme • 
ve değerlendirene, siyasetin işi değildir. Yani, eğitim sistemi, eğitim ve öğretimdeki ölçme ve 
değerlendirmeyi, meslekî ve bilimsel gerçeklerle yapmak durumundadır; ama maalesef.uygu-
lamadan kaynaklanan rahatsızlıklarla buralara kadar geliyor, biz de onun önüne, siyasetçiler 
olarak, çıkamıyoruz. 

Bu konuyla doğrudan ilgisi olmayan, bir kısmınızın bildiğini sandığım -ama, belki, çocu
ğu olmayanlar bilmeyebilirler- dünyada örneği olmayan bir gerçeği bilgilerinize sunmak istiyo
rum: Türkiye'de ortaöğretim kurumlarıyla ilgili idare mahkemelerinde ders geçme, sınıf geç
meyle ilgi'» 26-27 bin dava dosyası vardır. 

Bilirkişi, özel avukatlar, özel çevreler, mahkemeyle'irtibatlar konusu, eğitim açısından, sosyal 
davranış psikolojisi açısından, davranışlar açısından incelenmeye ve araştırılmaya değer. 
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Bakanlığım döneminde üzerine çok gittim, mahkemeye kadar gittim; Ankara mahkeme
leri başka hiçbir iş yapamayacak halde, bıkkın, üzgün, ne yapacağını bilemez haldedir. Nev'i 
şahsına münhasır, özelin de özeli, özel bir sektör oluşmuş. Bununla yetiniyorum... 

Nereden kaynaklanıyor bunlar? Bana göre, sadece öğrenciden değil, sadece öğrencinin, 
çocuğunun, evladının hakkını arayan anne babadan da değil, öğretmenden de kaynaklanıyor, 
yönetimden de kaynaklanıyor; ama bana göre daha da acısı, sistemin kendisinden kaynaklanı
yor- • . ' , ' • ' 

Sistemi ona buna mal etmek istemiyorum. Sistem, A'dan Z'ye öğrenci merkezli çağdaş 
bir sistem değildir. A'dan Z'ye ezbere dayalı, tek kitaba, tek kaynağa ve öğretmene dayalı ve 
bağlı; hayat için değil, okul için, ders içini, not için anlayışına bağlı; bundan dolayı zorlamaya 
ve demokratik olmayan otokratik otoriteye dayalı bir anlayıştır, bir uygulamadır ve yine bun
dan dolayı, yaptığınız, ezberletmektir. 

Kişilik ve karakter geliştirmek; bilinçli olmasını sağlamak, kendi kendine güvenli ve yeter
li olmasını sağlamak; sevmeyi, sevmesini, okulu, bayrağı, Allah'ı, vatanı, milleti, kitabı ve her 
şeyi sevmesini öğretemeyen bir eğitim; öğrenmeyi, öğrenmesini öğretemeyen bir eğitim; düşün
meyi, düşündürmesini hiç veremeyen bir eğitim anlayışında, bu gerçekler karşısında çocukları 
tek suçlu olarak görmek ve göstermek haklı değildiri. 

Demek ki, sistemi tümüyle ele almak lazım. Refah Partisi sözcüsü arkadaşımız buna çok 
kısa olarak değindiler. Ben, belki biraz da geçmiş sorumluluğumdan ötürü veya kendi meslekî 
özelliğimden ötürü konuya fazla girmeyi ve sizleri düşündermeyi istedim. 

Bu gerçekler karşısında, biz de her komisyonun yaptığı gibi, son defa olsun diyoruz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yemin edin. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Yemin edemem. Siyasette her şey oluyor; sadece Allah'a ha

vale ederim. 
Hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. , 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇtCİ MADDE 40. — 1985-1986 eğitim-öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihine 
kadar her ne sebeple olursa olsun kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş 
olanlara bu Kanunun yayımı tarihinden, 1991-1992 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek 
olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına 
başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav hakkı verilir. 
Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumun
ca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olamadıkları dersler 
için bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapı
lır. Yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamama-
ları sebebiyle kurumlarıyla ilişkileri kesilmiş veya 1991-1992 eğitim-öğretim yılında kesileek 
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olanlara, not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri dersler için bir sınav ve bir bütünleme 
sınavı hakkı verilir. 

Bu sınavlarda başarılı olanlar, kayıtlar! yeniden açılmak suretiyle, 44 üncü maddeleri sı
nırlar içinde öğrenimlerine; devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayan
ların öğrenciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş olan iki önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 85 sıra sayılı Kanun Teklifinin Çerçeve 1 inci maddesine bağlı geçici ̂  
madde 40'ın birinci satırındaki "1985-1986 eğitim-öğretim yılından" ibaresinin, "1980-1981 
eğitim-öğretim yılından" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fehmi Işıklar M. Cemal öztaylan İbrahim Gürdal 
Diyarbakır Balıkesir Bursa 

Halil Çulhaoğlu Ömer Lütfi Coşkun Abdurrezak Yavuz 

izmir Balıkesir Şanlıurfa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 85 sıra sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin geçici 40 inci madde

sinin, "1985-1986 eğitim-öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihine kadar" ifadesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Ömer Ekinci Ali oğuz 
Konya . Ankara İstanbul 

Şinasi Yavuz Hasan Dikici 
Erzurum Kahramanmaraş 

Teklif: 
"1980-1981 eğitim-öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihine kadar" 
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyettedir; birlikte işleme koyacağız. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığından dolayı katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, bu önergeyle 

ilgili olarak şöyle bir sorun karşımıza çıkabilir: 1982 yılında Yükseköğretim Kurumu Kanunu 
çıkınca, bazı öğretim kurumları kapatıldı. Şimdi biz bunu 1980-1981 yılına kadar götürürsek, 
bundan yararlanan öğrenciler -o arada, iki üç sene içerisinde- eski okullarına gidip kayıt yap
tırmak istediklerinde, böyle bir okulun olmadığı ortaya çıkacaktır. Acaba bu tarihi, 1982-1983 
eğitim-öğretim yılı olarak düzeltmeyi arkadaşlarımız uygun görürler mi? 

BAŞKAN — Şöyle anlaşılabilir mi Sayın Bakan; dediğiniz sakınca çok önemli çünkü: Bu
gün halen eğitim ve öğretim yapan kurumlar olarak anlaşılırsa sorun kalmaz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Kalmaz efendim. 
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BAŞKAN — Tamam mı efendim; öyle anlaşılıyor ve önergeler de öyle redakte ediliyor: 
"Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda" biçiminde değiştiriyoruz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — 1980-1981 eğitim yılında, ka

yıtlı olmaları koşuluyla.. 
BAŞKAN — Öyle redakte edilecek. " 
önerge sahipleri kabul ediyor mu efendim?.. (RP sıralarından "Kabul" sesleri) 
Evet; "halen açık olan ve kayıtlı olunan okullarda" dersek sorun çözülüyor. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, redaksiyonla ilgili olarak şunu söyle

mek istiyorum: Kanun teklifinde bu husus öğrenci affı şeklinde ele alınmış. Ortada suç mu 
var da, af şeklinde ele alınıyor? Kanun metniyle de tutarlı olması için "ek sınav hakkı vermek" 
şeklinde bunu düzenleyebiliriz. 

BAŞKAN— Uygundur efendim, redaksiyonda o şekilde düzeltebiliriz. 
Sayın Bakan, öyle mi efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Efendim, maddede, "sınavlar, başvuru tarihini izleyen..." şek

linde yazılmış. Bizim önergemiz ise herhangi bir sebeple uzaklaştırılmış olan öğrencilere yeni 
bir hak veriyor. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Geçmişte okulun mensubu olan Öğrencilere bu hak
kı verebiliriz, şeklinde de denilebilir. 

BAŞKAN — Efendim madde başlığı şöyle: 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifidir. Maddenin başlığı budur. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Öğrenci affı değil? 
BAŞKAN — Hayır efendim, öyle geçmeyecek. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Önergelerle ilgili olarak Sayın Bakanın dediği şudur: Halen öğretim ve eği

tim yapan kurumlarda kayıtlı olan... 
Öyle mi? 
MİL^LÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Bu kurumların mensubu öğ

renciler için. V f ' 
BAŞKAN — Halen eğitim ve öğretim yapan kurumların mensubu olan öğrenciler, diye 

ekliyoruz. •, • • v 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın)— Evet efendim. 
Şu anda var olan okullarda ve ilişiği kesilmiş olan öğrenciler için. 
BAŞKAN — Evet, geçmişte mensubu olanlar elbette; affın olduğu tarihte... 
Efendim tutanaklara şöyle geçiyor: Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda 1980-1981 

ders yılı döneminde kayıtlı olan öğrenciler, bu sınav hakkından yararlanırlar. Tutanaklara da 
böyle geçti efendim, böyle redakte edilecek. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Şöyle oluyor: "Halen eğitim ve Öğretim yapan kurumlarda 1980-1981 eğitim-öğretim yı

lından bu kanunun yayımı tarihine kadar" biçiminde düzeltiliyor. Önergeyle düzeltilen bu 
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biçimiyle, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif kanun haline gelmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 
(9/7) ve (9/8) Esas Numaralı Meclis soruşturması önergelerini, sözlü sorular ile Meclis 

araştırması ve genel görüşme önergelerini görüşmek için, 26 Mayıs 1992 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.21 

— 371 — 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
79 UNCU BİRLEŞİM 2 1 . 5 . 1 9 9 2 Perşembe Saat : 15.00 V 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

& ^ & 

3 
S E Ç İ M 

&^© 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞLE VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyİşleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11), 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek v<£ buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 08 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ye 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (İp/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız Ödemeler (yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12.— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin'içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) . 

22. — Balıkesir Milletvekili Sami SÖzat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin Önergesi (10/31) 

26.— Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, taran sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri üyarmca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ye bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. T- Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarmca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşımn, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

.34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarım sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşımn, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyanınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşımn, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının/grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 10İ ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sımr Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur 
ilçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

0 
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1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık'Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzını Yücclcn'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) ' • . . 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7; — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

11. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) • » 

—| 
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(#) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*19." — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) , 

*23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirharıoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ye alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

31. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*32. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

9 
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*34. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

36. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123). 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/124) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 
- 42. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 

ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 
43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 

yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 
44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala

rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 
45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 

mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

46. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası-, 
ha ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı.-
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

10 
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49. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Baraj ma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

— • 0 — 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Ycrlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner-

' gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - öf, Of- Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

71. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'üri, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü-
/ kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletyeldli Mehmet Salim Ensarioğlu'nun,.Diyarbakır Üi Dicle 
ilçesinde inşaatlan yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narh istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

86. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) ' • . 

89. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, izmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut ilçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

97. —Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bânkası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, il Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü Soru önergesi (6/197) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

110.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Millî Eğitim eski Bakanının söz
lerini içeren tabloların okul duvarlarında asılı bulunduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/201) v 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ye Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

114. —- Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazm ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/208) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

119. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendİlîer'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

. ; j^5 
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. . 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

126. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

127.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

130.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) V 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka- . 
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

140.— Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) • 

141. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

143. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

145. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakamndan sözlü soru önergesi (6/237) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ye Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U LAR 

152. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/245) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

155. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

156. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarina ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

160. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks.liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

162. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

163 — tçel Milletvekili Ali Er'iri, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

164. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

165. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

18 
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167. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nm zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

168. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) -

169. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasmın Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

170. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

171. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlanna yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

172. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'm, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

173. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) , 

174. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

175. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ihça İlçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/270) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - Ikizdere, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/271) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum Ih haya kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

179. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

180. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/275) 
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181. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

182. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

184. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

185. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

186. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

189. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) \ -

190. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

192. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

193. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

194. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

20 
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195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/291) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293)/ 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak- okul yapılması 
düşünüleri Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

201. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

203. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

204. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/300) -

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ye Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) • v 
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208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Baza Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Baza Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Baza Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

213. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan* in, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

214. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

215. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

216. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

217. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne 
zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/314) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (1/15) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

2. — Orman Bakanliğımn Kuruluş ve Görevleri Hakkında 442 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa komisyonları raporla
rı (1/198) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

3. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
iç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

4. — 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, imar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

5. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sa
yılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 
1 inci Maddesinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/367, 2/22, 
2/200) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

6. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

7. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 
9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

8. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

9. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt-
ma tarihi: 17.1.1992) 
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x 10. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

1 1 . — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 12. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 13. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

15. — izmir Milletvekili Işılay Saygm'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

x 19. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 
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20. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı-Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

21. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

23. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarilıi : 6.3.1992) 

24. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1992) 

X 25. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tari
hi : 10.4.1992) 

26. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

28. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

29. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

30. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

31. — İskân Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayısı : 74) (Da
ğıtma tarihi : 30.4.1992) 

3.2. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı : 75) (Da
ğıtma tarihi: 5.5.1992) 

33. — Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretleri
ne Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/337) 
(S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

34. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

35. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı 
ve Manisa Milletvekili Tevfik Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aynı Mahi
yetteki Kanun Teklifleri ve MilK Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/359, 
2/49, 2/280) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

36. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

37. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/348) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

• X 38. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

39. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Mil
letvekili Orhan Ergüder ve 10 Arkadaşının, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/390, 2/7) (S. Sayısı 
: 83) (Dağıtma tarihi : 13.5.1992) 

~2Q\ — — • — — > — -
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40. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

41. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
tçjgleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
riki : 14.5.1992) 

42. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerli-
kaya'mn, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/110) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma 
tarihi : îg.S.1992) 

(x) Açık ty/lamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. , (S. Sayısı: 83) 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Ta

sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/390) 
TC. 

Başbakanlık 27.4.1992 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-252/01606 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA . 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.4.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümle
rinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (4 Kasım 1950 Roma). AGİK İnsanî Boyut Konferansı
nın Moskova Toplantısı Belgesi ve diğer insan haklarının korunması alanında uluslararası te
mel belgelerde: 

— Hiç kimsenin yasa tarafından belirlenmemiş gerekçelerle ve usullerle özgürlüğünden 
yoksun bırakılamayacağı. 

— Tutuklanan kişiye tutuklama sebebinin en kısa sürede bildirileceği ve haklarının anlatı
lacağı, yakalama ve tutuklamadan yakınlarına bilgi verileceği, 

— Yakalanan ve tutuklanan kişinin en kısa sürede hâkim önüne çıkarılacağı, tutuklama 
veya yakalama işlemi kanuna uygun değilse derhal serbest bırakılacağı, 

— Yakalanan veya tutuklanan kişinin serbest bırakılmayı sağlamak için hâkime başvur
ma hakkı bulunacağı, 

— Kişilerin müdafii yardımından yararlanma hakkı olduğu, kişinin müdafii ücretini öde
me olanağı yoksa ücretsiz olarak sağlanacak müdafii yardımı ile savunma hakkına sahip ola
cağı, 

— Suçu itiraf ettirmek için uygun olmayan yöntemlerin kullanılmasına engel olunacağı, 
yönünde insan hakları hukuku verileri yer almaktadır. 
Avrupa Konseyine dahil ülkelere bakıldığında, çoğunda gözaltı sürelerinin 24 saat olduğu, 



bazılarında 48 ve 96 saate çıkabildiği, terör ile ilgili suçlarda, Sıkıyönetim ve Olağanüstü hal
lerde bunun 7 ila 10 güne kadar uzayabildiği görülmektedir. Mesela; Avusturya'da 18 saat; Belçika 
ve Danimarka'da 24 saat; Federal Almanya'da en geç ertesi gün; Fransa'da 24 saat ve terörle 
ilgili suçlarda 3 gün; İngiltere'de 24 saat, cinayet-gasp-hırsızlık gibi suçlarda polisçe 36 saat 
(hâkim kararıyla 60 saat uzatılabilirce de 4 günü geçemez) terörle ilgili suçlarda 7 gün, Sıkıyö
netim ve olağanüstü hallerde 10 gün; İtalya'da 48 saat ve hâkim kararıyla en çok 4 gün; Porte
kiz'de 48 saattir. 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Hollanda ve Belçika aleyhinde yapılan kişisel müraca
atlarla ilgili olarak verdiği kararlarda, gözaltı süresinin, adi suçlar için dört günü aşmaması 
gerektiği görüşünü benimsemiştir. (Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun, Hollanda aleyhin
deki 2894/66 sayılı ve Belçika aleyhindeki 4960/71 sayılı başvurular üzerine verdiği 1966 ve 
1973 tarihli kararları.) 

Avrupa İnsan Hakları Divanı ise, 29 Kasım 1988 tarihli "Brogan ve arkadaşları" kararın
da (10/1987/133/184-187). Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun yukarıda zikredilen kararla
rına atıfta bulunarak, sanıkları dört gün ve altı saat süreyle gözaltında tutmayı* sözleşmenin 
5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında öngörülen hakkın ihlali olarak vasıflandırmış ve anılan 
hükümde geçen "hemen" kelimesinin çeşitli nedenlerle daha geniş yorumlanmasının, amaca 
uygun düşmediğini belirtmiştir. 

Divanın söz konusu kararının, sözleşmeye taraf devletlerde büyük yankısı olmuş ve o ta
rihten itibaren, adi suçlar için gözaltı süresinin en çok dört gün olabileceğine dair içtihat, yer
leşik bir nitelik kazanmıştır, 

Uluslararası alanda büyük gelişme gösteren insan hakları hukuku verilerinin, çağdaş Türk 
hukukuna yansıması ve günümüzde uygarlık düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilen in
san hakları kavramının devletimizce benimsenmesi doğaldır. Doğal olmayan, insan hakları hu
kukunun gösterdiği gelişmelerin hukukumuza yansıtılmamasıdır. 

Diğer taraftan: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ve 299 uncu maddeleri, ağır ce
za işlerine bakan hâkimlerin reddi halinde red talebinin incelenmesi ve ağır ceza işlerine bakan 
mahkemelerce verilen tutuklama kararları dahil bu mahkemelerin sair kararlarına itiraz mercii 
olarak en yakın ağır ceza mahkemesini öngörmüş bulunmaktadır. Bir yerde ağır ceza mahke
mesi tek daireden ibaret olduğu takdirde bu kural zarurî ise de, o yerde ağır ceza mahkemesi
nin birden ziyade dairesi bulunması halinde de itirazların incelenmesi için en yakın ağır ceza 
mahkemesine gönderilmesi işin gecikmesine neden olmaktadır. 

Psikiyatrik muayene ve teşhis metodlarındaki gelişmeler, bugün bir çok vak'ada müşaha-
deye gerek olmaksızın ayakta muayene ile kesin ve sıhhatli teşhis konulmasına imkân verdiğin
den müşahade sürelerinde kısaltma yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 

Mahkemelerce hükmolunan para cezalarındaki kesinlik sınırlarının da paranın değer kay
bına göre yükseltilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, Avrupa Konseyine üye diğer ülkelerdeki sürelere benzer şekilde, gözaltında 
bulundurulma sürelerinin yeniden düzenlenmesi, tutulan sanığın kısa sürede durumu hakkın
da karar verilmesini, tutulmanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını, sorgu
su sırasında yanında müdafiinin hazır bulundurulması isteme hakkı olduğunun kanunda gös-
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terilmesi, tutuklama konusuna açıklık getirilmesi ve tutuklamanın bir tedbir olarak kabul edi
lip uygulanması, işlerin süratlendirilmesi ve yukarıda açıklanan zaruretlerin karşılanması için 
bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 23 üncü maddesinde Cumhuriyet sav
cısına, sanıkla birlikte davacıya hâkimi red talebinde bulunma imkânı tanınmış olmasına rağ
men aynı imkânın müdafie tanınmamış olması, müdafiin duruşmadaki fonksiyonuna ters düş
mektedir. Sanığın iştirak etmediği duruşmalarda da hâkimi red sebepleri ortaya çıkabilir. Bu 
durumlarda müdafiinde hâkimi red talebinde bulunması savunma hakkıyla yakından ilgilidir. 
Bu sebeple bahsekonu madde değiştirilmiş hâkimi red talebinde bulunma olanağı sanığın mü-
dafiine de verilmiş, ayrıca davacı tabirini de açıklık getirilerek davacı ile müdahile ve bunların 
avukatlarına da aynı hak verilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesiyle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı mad
desinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. Buna göre, ağır ceza mahkemesi hâkimleri
nin reddi halinde ayrı yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde 
numara olarak kendisini takip eden daire, son numaralı daire için bir numaralı daire, o yer 
ağır ceza mahkemesinin tek daireden ibaret bulunması halinde, o ağır ceza mahkemesine en 
yakın ağır ceza mahkemesi red talebi hakkında karar vermeye yetkili kılınmaktadır. 

Madde 3. — Tasarınin bu maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 üncü 
maddesinde değişikliğe gidilmektedir. • ' ' • 

Tıp bilimindeki ilerlemeler, yeni metod ve yeni cihazların sayesinde birçok hastalıkların 
kolaylıkla ve zamanında teşhis ve tedavilerinig sağlanması, bu arada psikiyatrik muayene ve 
teşhis metodlarındaki gelişmeler sonucu birçok olayda gözleme gerek olmaksızın, ayakta mu
ayene ile daha kesin ve sıhhatli teşhis konmasının imkân dahiline girmesi hususları gözönünde 
bulundurularak, resmî müessesede gözlem süresinde kısaltma yapılmaktadır. 

Getirilen düzenlemeye göre resmî müessesede gözlem süresi üç haftayı geçemeyecektir. Bu 
üç haftalık süre azamî gözlem süresi olup, gözetim altına alınan kişi hakkında bu süreden ön
ce kesin teşhise varılabilirse, bu sürenin dolması beklenmeden de rapor verilebilecektir. Böyle
ce, gözlem altında bulundurulan kişi hakkında kısa sürede kanaate varıldığında, bu kişinin 
üç hafta tamamlanıncaya kadar gözlem altında tutulmasına gerek kalmayacaktır. Bu sürenin 
yetersiz kalması halinde her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilecek, ancak 
bu sürelerin toplamı hiçbir zaman üç ayı geçemeyecektir. 

Bahse konu maddede gözaltı kavramı kullanılmıştır. Bu kavram yanlış anlamalara neden 
olduğundan gözlem olarak değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Tutuklama, zorunlu hallerde başvurulan bir tedbirdir. Aslolunan yargılama
nın tutuksuz yapılmasıdır. Bu düşünce ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü 
maddesinde değişiklik yapılarak tutuklama müessesesine açıklık getirilmiş, geniş yoruma mü
sait bazı haller tutuklama sebepleri arasından çıkarılmıştır. Ayrıca, basit suçlarda tutuklamaya 
engel olacak hükümlere yer verilmiş ve tutuklamanın isnat edilen suç ile orantılı olma ilkesi 
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hükme bağlanmıştır. Tutuklamanın yargılama önlenmeleri içinde en ağırı olduğu düşünüle
rek, daha hafif bir önlem ile (örneğin kefaletle salıverme veya yurt dışına çıkma yasağı) amaca 
ulaşılabilecek hallerde tutuklama yoluna gidilmemesi öngörülmüştür. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 106 ncı mad
desinin bir ve ikinci fıkraları değiştirilerek bu maddenin, sanığın yüzüne karşı veya evrak üze
rinden tutuklama kararı verilmesini, 108 inci maddesinin ise gıyabi tutuklamanın vicahiliğe 
çevrilmesini düzenleyen maddeler olduğu hususuna açıklık getirilmiş ayrıca bu değişiklik ile 
tutuklama kararı verilirken müdafiin karardan önce dinleneceği bu fıkrada hükme bağlanmış, 
ikinci fıkrada ise tutuklama müzekkeresinde yer alacak hususlar arasına, fiilin gerçekleştiği 
yer ve zaman ile kanun maddeleri ve suçun unsurları eklenmiştir. 

Madde 6. — Genel gerekçede de ifade olunduğu üzere insan hakları hukukunun bugünkü 
durumu sanığın istemine rağmen yanında müdafii bulunmadan alınan ifadeyi geçersiz saymak
tadır. Sanığın sorgusu yapılırken ve özellikle tutuklamaya karar verilirken sanığın yanında mü-
dafiinin bulundurulmaması bu gelişmeye ters düşeceği cihetle Kanunun 108 inci maddesine, 
sorgu sırasında Cumhuriyet Savcısının ve varsa müdafiinin hazır bulundurulacağı ve karar ve
rilmeden önce dinleneceği hususu ilave edilmiştir. Ayrıca bu maddenin birinci ve ikinci fıkrala
rındaki süreler de kısaltılmıştır. 

Madde 7. — Tutuklamanın önlem oluşu onun belirli bir süre ile sınırlı olmasını gerektirir. 
Bu düşünceden hareketle Kanuna 110 uncu madde eklenmiştir. Kanuna eklenen bu madde ile 
tutuklama, hazırlık soruşturmasında 6 aylık, dava açıldıktan sonraki aşamada 2 senelik bir 
süre ile sınırlandırılmıştır. Bu sürelerin tahkikatın özel zorluğu, geniş kapsamlı olması yani de
lillerin bu sürelerde özel ve önemli nedenlerle toplanamaması sonucu dava açılamamış veya 
hüküm tesis edilememiş olması halinde sürelerin uzayabileceği kabul edilmiştir. 

Ancak, bu durumda da hâkim tam serbest değildir-Suç, asgarî 7 sene hürriyeti bağlayıcı 
bir cezayı gerektiriyorsa hazırlıkta 6 ayın, kamu davası açılmış ise 2 senenin sonunda sanığın 
tahliyesine karar verilecektir. 7 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezasını ge
rektiren suçlarda ise tutuklama konusunda uygun görülebilecek karar verilebilecektir. Bu mad
dedeki tutukluluk süresi, fiilen tutuklulukta geçen süredir. Bu durumda gıyabi tutuklu yönün
den maddede belirtilen sürelerin dolması sözkonusu değildir. 

Madde 8. — Tasarı ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun eklenen 110 un
cu maddede tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmesi için kefalet verilmesi şartı getirilmiştir. 
Uygulamada genellikle hâkimler kefalet olarak belirli bir miktar parayı uygun görmektedir. 
Diğer taraftan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda başka maddelerde de kefaletle tutukla
madan vazgeçileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun 122 nci maddesinde de kefaletle tutukla
madan vazgeçilen sanığın soruşturma sırasında hazır bulunmaması veya hürriyeti bağlayıcı ce
zanın infazından kaçması halinde kefaletin hazineye gelir kaydedileceği öngörülmüştür. 

Tahkikat sözcüğü soruşturma ile birlikte duruşmaları da kapsamakta ise de bu deyime 
açıklık getirilmesi zarureti duyulmuş, duruşmadan vareste tutulmayan sanığın duruşmaya gel
memesi halinde de kefaletin gelir kaydedileceği konusuna açıklık getirmek, ayrıca, para cezası
na hükümlü bulunan sanığın para cezasını süresinde ödememesi halinde de kefaletin gelir kay
dı olanağı sağlamak, böylece infazda kolaylık ve sürat kazandırmak için 122 nci maddesinin 
birinci fıkrası değiştirilmiştir. 
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Madde 9. — Bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesi değiş
tirilerek evvelce toplu suçlarda 15 gün olan gözaltı süresi, dört güne indirilmekte; ancak, hâ
kim kararı ile gözaltı süresi 8 güne kadar uzatılabilmekte, yakalanan kişinin eş veya çocukları
nın veya ana ve babasının veya müdafiinin veya kanunî mümessilinin, yakalama süresinin uza
tılmasına veya yakalama işlemine karşı sulh hakimine müracaat hakkı olduğu belirtilmekte ve 
müracaat üzerine yapılacak işlemler gösterilmektedir. 

Madde 10. — Hâkim tarafından savunması alınmayan şahıs sanık değildir. Nitekim Yar
gıtay Ceza Genel Kurulu da ancak hâkim tarafından alınan ifadenin sanık ifadesi olarak kabu
lü gerektiğine karar vermiştir. Onuncu Fasıl Cumhuriyet Savcılığı ve zabıtaca yapılan sorgula
mayı da kapsadığından fasıl başlığı bu durumu içerir biçimde "ifade alma ve sorgu" olarak 
değiştirilmiştir. 

Madde 11. — İfadesi alınacak kişinin de sanık gibi Cumhuriyet Savcılığına daveti sözko-
nusu olmaktadır. Bu kişilere de davetname çıkartılmasını sağlamak.amacıyla 132 nci madde 
başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. . 

Madde 12. — İnsan haklarının günümüzdeki gelişmesi sonucu, demokratik ülkelerde kuşku 
duyulan kişi veya sanığa iyi bir savunma imkânı sağlanmış, savunması sırasında müdafii bu
lundurma hakkı tanındığı gibi, bazı delillerin toplanmasını isteme hakkı verilmiş veya hiçbir 
şey söylememe imkânı sağlanmıştır. Tasarının 12 nci maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 135 inci maddesi bu gelişmeye paralel bir şekilde değiştirilmiş ve maddede sorgu 
sırasında kuşku duyulanın veya sanığın hakları belirtilmiştir. Maddede bu hakların kullanış 
biçimi, tutanağın düzenlenişi ve tutanakta bulunacak hususlar açıkça gösterilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile Kanuna 135/a maddesi eklenmiştir. Eklenen bu maddede ya
sak sorgu metodları gösterilmiş, yasaklanan şekillerde alınan ifadeler rıza olsa dahi geçersiz 
sayılmıştır. 

Madde 14. — Bu madde ile kutsal savunma hakkının en iyi şekilde kullanımını sağlamak, 
müdafiin yardımına engel olunmamasını önlemek için 136 nci madde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde ile belirli haller için mecburî müdafiilik sistemine geçilmiştir. 
Buna göre sağır ve dilsizlere, kendisini savunamayacak derecede bedensel ve zihinsel özürü olan
lara, onsekiz yaşını bitirmemiş bulunanlara müdafiileri yoksa baro tarafından bir müdafii ta
yin edilecek, kişinin belirtilen şekillerde özürü yoksa ve onsekiz yaşını bitirmiş ise müdafii ta
yini için taleb aranacaktır. 

Madde 16. — Bu madde ile 139 uncu madde değiştirilmiş yukarda belirtilen maddelere 
uygun hale getirilmiştir. 

Madde 17. — Tasarı ile soruşturmanın her safhasında kişiye yanında müdafii bulundur
ma, onunla görüşme ve hukukî .yardımından yararlanma hakkı tanınmış, belirli haller için mec
burî müdafiilik sistemine geçilmiştir. Bu değişikliklere işlerlik kazandırmak amacıyla 140 inci 
maddede değişiklik yapılması zarureti duyulmuş, müdafiin soruşturmanın veya yargılamanın 
yapıldığı yer barosunca tayin edilmesi esası getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre hazırlık tahki
katı ile duruşmaların ayrı ayrı yerlerde yapılması halinde bu yerler barosu tarafından kişiye 
müdafii tayin edilebilecek müdafiin yardımı o yerde yapılan soruşturmaya bağlı kalacaktır. 

Madde 18. — 142 nci madde müdafa ile ilgili diğer hükümlere paralelliği sağlamak için 
değiştirilmiştir. 
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Madde 19. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesine göre hazırlık 
tahkikatının gizliliği sanık ve müdafii yönünden genel bir kural değildir. Hazırlık tahkikatının 
gizli olduğu ileri sürülerek evrakı incelemelerine mani olmak savunma hakkının özüne dokun
mak, onu ortadan kaldırmak anlamını taşıdığı cihetle bu madde ile 143 üncü madde değiştiril
miş, gizlilik istisna olup ancak bü yönde hâkim İcararı mevcut ise müdafiin evrakı inceleme 
hakkı kısıtlanabilecektir. • ' 

Madde 20. — Bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesi, 
Tasarının 9 ve 12 nci maddesiyle yapılan değişikliklere paralelliği sağlamak için yeniden düzen
lenmiş, ayrıca bu değişiklikle sanık ile müdafie serbestçe görüşme ve yazışma imkânı sağlan
mıştır. ; 

Madde 21. — Karının koca aleyhine görülmekte olan dava sebebiyle duruşmada müşavir 
sıfatıyla bulunması ve kadın-erkek eşitliği ilkesi gereği kocanın karısını koruduğu gibi İcarının 
da kocasını koruyabilmesi ve yararını kollayabilmesi için 14S inci madde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Bu madde ile 146 ncı madde de değiştirilmiş, tayin edilen müdafie ödene
cek ücretin esas ve usulleri gösterilmiştir. 

Madde 23. — Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet Savcısı adına adlî görev 
yapmaktadır. Hazırlık tahkikatında asıl görevli Cumhuriyet Savcısıdır. Cumhuriyet Savcısının 
haberi olmadan bir kimsenin yakalanması ve nezarette tutulması zabıta makamı ve memurla
rını işkence yaptıkları isnadı altında tutacağı cihetle 154 üncü madde değiştirilmiş, Cumhuri
yet Savcılığına daha fazla hâkimiyet sağlanmıştır. 

Madde 24. — 12 nci maddeyle yapılan değişikliğe ve 13 üncü madde i\e yasaya eklenen 
yeni hükme paralel olarak soruşturma organlarının kasdi hareketleri sonucu hukuka aykırı şe
kilde elde edilen delillerin hükme esas olamayacağı hususu bu maddeyle düzenlenmiştir. 

Madde 25. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 291 inci maddesine göre sadece ko
ca, karısı aleyhinde görülmekte olan dava sebebiyle Kanun yollarına müracaat edebilmektedir. 
Karının da koca aleyhine görülmekte olan dava sebebiyle kanun yollarını kullanamaması, ka
dın erkek eşitliğine aykırı düşeceği gibi kadının kocasını koruyamayacağı anlamını da taşımak
tadır. , , 

Bu madde ile 291 inci madde hükmü eşitlik ilkesine uygun hale getirilmiştir. 
Madde 26. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 298 inci maddesinde itiraz edilebi

lecek mahkeme kararları belirlenirken "tutuklamaya taalluk eden kararlar" ifadesi kullanıl
mıştır. öğretide tahliye talebinin reddine dair kararlarda tutuklamaya ilişkin kararlardan oldu
ğu her tahliye talebinin reddinin yeni bir tutuklama kararı anlamını taşıyacağı yönünde düşün-: 

ce mevcut ise de, uygulama bu görüşün aksine gelişme göstermiş, sadece sanığın tutuklanma
sına dair kararlar aleyhine itiraz yoluna gidilebileceğine dair müstakar içtihat oluşmuştur. 

Tasarının 23 üncü maddesiyle tutukluluk halinin devamına dair kararlara karşı da itiraz 
hakkı tanınmak suretiyle insan haklarının hukukî verilerine uygun düşen öğretiye kanunilik 
kazandırılmıştır. 

Madde 27. —Bu madde ile 299 uncu maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 26 
ncı maddeye paralel şekilde değiştirilmekte ve bir yerde ağır ceza mahkemesinin birden ziyade 
dairesi bulunması halinde itirazların incelenmesi usulü gösterilmektedir. , 
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Madde 28. — Bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan ve para cezalarında kesinlik sınırını 
gösteren meblağlar, para değerindeki düşüş dikkate alınarak yeniden belirlenmektedir. 

Madde 29. — Bu madde ile 2845 Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemesinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine, tasarının 8 inci maddesine paralel bir 
şekilde bir fıkra eklenmiştir. Bu kanuna göre yapılan hazırlık soruşturması sırasında yakalama 
işlemine karşı serbest bırakılmayı sağlamak içiri başvurulacak mercii gösterilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Tasarının kanunlaştığı tarihe kadar reddi hâkim talebine veya 299 un
cu maddeye göre yapılacak itirazın incelenmesi için en yakın ağır ceza işlerine bakan mahkeme 
olarak kendisine iş intikal etmiş olan mahkeme veya mahkeme başkanına, işin intikal ettiği 
yerde ağır ceza işlerine bakan birden ziyade daire bulunsa bile yetkisizlik kararı veremeyerek 
işi sonuçlandırma zorunluluğu getirilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Kanuna eklenen 110 uncu madde ile hazırlık tahkikatında 6 ay, dava
nın açılmasından sonra 2 sene sonunda sanığın tahliye edilmesi hükme bağlanmıştır. Tasarının 
kanunlaşması halinde yürürlük tarihinden önce bu sürelerin dolması halinde yapılacak işleri 
belirtmek amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Tasarının 4 ve 7 nci maddelerindeki düzenlemeye paralel olarak Devlet Gü
venlik Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası ve Terörle Mücadele Kanu
nunun 11 inci maddesi; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesinde 6 aya 
kadar hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyeti gerektiren suçlar için tutuklama sebebi gösteril
miş bulunduğundan Kanunun 105 inci maddesi; yürürlükten kaldırılmış ve 15 inci madde baş
lığı değişikliğe uygun hale getirilmiştir. 

Madde 31. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 32. — Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

28.11.1991 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. ' * •• 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Yaşar Eryûmaz 
Ağrı 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Cavü Kavak 
İstanbul 

Dr. imren Aykut 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Cengiz AUınkaya 
Aydın 

Mustafa Kuıçarslan 
Sakarya 

GENEL GEREKÇE 

CMUK'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve fıkralar eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi ile güdülen amaç, işkence ve işkence iddialarının önüne geçilmesi, sanığın sorgulamasında -
insanî bir yaklaşım sağlanmasıdır. Yanında müdafii bulunmadan sorguya alınan sanığın mad
dî ve manevî işkence altında kaldığı kabul edilmiştir. Getirilen teklifle, ilk sorgudan itibaren 
sanığın müdafiin hazır bulunması sağlanmaktadır. 

Ayrıca sanık, tanık ve bilirkişilere gerek iddia, gerekse müdafaa makamının doğrudan so
ru sormasının sağlanmasıyla lekesiz ve gölgesiz bir adaletin gerçekleşmesi düşünülmektedir. 
Sanığın avukatı olmadan hazırlık soruşturmasında alınan ifâdesi geçersiz sayılmakta, her sa
nığa kendi ya da devlet tarafından bir müdafii verilmesi sağlanmaktadır. 

İnsan şeref ve haysiyetini, kişilik haklarını ve diğer insanî hürriyetlere değer vermeyi ön 
plana alan bu kanun teklifi ile bir tedbir olan tutuklama müessesesine açıklık getirilmiştir. Hatta 
Sulh ve Asliye Cezalık suçlarda tedbir olarak tutuklanmama esas alınmıştır. Karşılık olarak 
da mahkemelerin altı ayda davayı sonuçlandırılması mecburiyeti getirilmiştir. 

Getirilen teklifle vurgulanan husus, çağımız insanının yüz karası olan her türlü işkence
nin yasak olduğunun bir kere daha gözler önüne serilmesidir. 

öte yandan, bu teklifle yasak sorgu metodlarına da açıklık getirilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELER! 

Madde 1. — Bu madde ile CMUK'nun 104 üncü maddesinin düzenlediği tutuklama mü
essesesine açıklık getirilmiştir. Amaç, insan şeref ve haysiyetine değer vermektir. Basit suçlar
dan beraat etmesi muhtemel insanların hürriyetinden mahrum edilmesinin önüne geçilmek is
tenmiştir. 

Madde 2. — CMUK'nun 104 üncü maddesinin yeni düzenleme biçimiyle 105 inci madde-" 
nin uygulanma kabiliyeti kalmamıştır. 

Madde 3. — CMUK'nun 104 üncü maddesinin yeni düzenleme biçimiyle 107 nci madde
nin uygulama kabiliyeti kalmamıştır. 

Madde 4. — CMUK'nun 135 inci maddesinin değiştirilmesindeki amaç, sanığın zor altın
da olmadan sorgulanmasını temin etmek, işkence ve işkence iddialarının/önüne geçmek, ger
çek suçluyu bulmaktır. 

Madde 5. —'• CMUK'nun 136 ncı maddesinin değiştirilmesindeki amaç, yanında müdafii 
bulunmadan sanığın ifadesinin alınmasının önlenerek, tüm işkence iddialarının önüne geç
mektir. 

Madde 6. — CMUK'nun 136 ncı maddesinin yeni düzenleme biçimiyle 138 inci maddenin 
uygulanma kabiliyeti kalmamıştır. 

Madde 7. — CMUK'nun 143 üncü maddesinin değiştirilmesindeki amaç, kutsal sayılan 
savunma hakkının sınırlandırılmasının önüne geçmek ve savunma görevinin yerine getirilme
sini temin etmektir. 

Madde 8. — CMUK'nun, 144 üncü maddesinin değiştirilmesindeki amaç, savunma hak
kının korunması ve savunma görevinin gereği gibi yerine getirilmesidir. 

Madde 9. — CMUK'nun 222 nci maddesinin değiştirilmesindeki amaç, yargılamanın hız
landırılması ve toplumun adalet hislerinin tatminidir. 

Madde 10. — CMUK'nun 231 inci maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesinin gerekçesi 
iddia ve müdafaa makamının sanık, tanık ve bilirkişiye doğrudan soru sormasını temin 
etmektir. 

Madde 11. — CMUK'nun 232 nci maddesinin değiştirilmesinin gerekçesi, duruşma sıra
sında sanık, tanık ve bilirkişinin sorgulamasını düzenlemektedir. 

Madde 12. — CMUK'nun 233 üncü maddesinin değiştirilmesinin gerekçesi, duruşma sı
rasında sanık, tanık ve bilirkişinin sorgulamasını düzenlemektedir. 

Madde 13. — önceki maddedeki değişiklikle, CMUK'nun 234 üncü maddesinin uygula
ma kabiliyeti kaldırılmıştır. 

Madde 14. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 15. — Yürütme maddesidir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ORHAN ERGÜDER VE ARKADAŞLARININ 
TEKLİF ETTİĞİ METİN 

. 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — CMUK'nun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
"Sanığın Tutuklanmasını Mucip Haller 

Madde 104. — Suçu işlediğine dair aleyhinde kuvvetli emareler elde edilen sanık, aşağıda 
yazılı hallerde tutuklanabilir; 

1. Tahkikatın mevzuu olan suçun ağır cezalık cürümlerinden olması. 
2. Sanığın ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veyahut kim olduğunu ispat ede

memesi. 
3. Yabancı olup da hakimin davetini veya verilecek hükmün infazı için geleceğinden şüphe 

uyandıracak ciddî sebeplerin bulunması. 
4. Ağır cezalık olmayan cürümlerden tutuksuz yargılanma esastır. Ancak maddenin 2 

nci ve 3 üncü fıkralarında yazılı hallerle; Asayişi Bozucu Suçlarda hakimin takdir edeceği ke
faleti temin edenler tutuksuz yargılanırlar." 

MADDE 2. — CMUK'nun "Hafif hapisli suçlarda tutuklama" başlığını taşıyan 105 inci 
maddesi iptal edilmiştir. 

MADDE 3. — CMUK'nun "Sanığın tutuklanmasında kimlere haber verileceği" başlığı
nı taşıyan 107 nci maddesi iptal edilmiştir. 

MADDE 4. — CMUK'nun 135 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

"Sorgunun Tarzı 
Madde 135. — İlk defa sorguya çekilen sanığa sorgusunun başlangıcında, kendisine isnat 

edilen suç ve ceza hükümleri açıklanmalıdır. Sanığa isnat edilen suç hakkında açıklamada bu
lunmasının veya olay hakkında birşey söylemesinin, hatta sorguya çekilmesinden önce dahi 
kendisi tarafından seçilecek ya da re'sen atanacak bir medafiie danışmasının kanunî hakkı ol
duğu söylenir. Ayrıca sanık, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını talep edebilir. 

Sorguda sanığa, kendi aleyhinde mevcut şüphe ye sebepleri ortadan kaldırıcı ve lehine olan 
olayları ileri sürme imkânı verilir. 

Aşağıdaki sorgu metodları yasaktır; 
1. Şüpheliye kötü davranma, yorma, vücuda yapılan müdahaleler, zorla ilaçlar vermek, 

işkence, aldatma, hipnotiz etmek suretiyle sanığın iradî karar verme ve iradi faaliyette bulun
ma hürriyetinin engellenmesi. > 

2. Sanığın hatırlama kabiliyetini ve idrak etme yeteneğini engelleyen diğer tedbirlere baş
vurulması. 

3. Kanunda öngörülmemiş bir menfaat vadedilmesi. 
4. Birinci ve ikinci fıkralarda öngörülmüş olan yasakların ihlali suretiyle elde edilmiş 

olan'beyanlar, şüpheli rıza gösterse dahi delil olarak değerlendirilemez." 
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MADDE 5. — CMUK'nun 136 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

"Sanığın Müdafii Tayini 
Madde 136. — Sanık tahkikatın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla müdafiin yar

dımına müracaat edebilir. Sanığın kanunî mümessilleri varsa, onlar da bir müdafii olmayan 
. sanığa savcının talebi üzerine sulh hakimince müdafii tayin edilerek, ücreti hazineden ödenir. 
Yanında müdafii olmadan alınan sanık ifadesi, hükme esas alınamaz. Tahkikatın her safha
sında müdafiin sanıkla görüşmesi, hukukî yardımda bulunması engellenemez." 

MADDE 6. — CMUK'nun "Mahkemece müdafii tayini" başlığını taşıyan 138 nci mad
desi kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — CMUK'nun 143 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

'Müdafiin Dava Evrakını incelemesi 
Madde 143. — Müdafii, tahkikatın her safhasında her nevi evrak ve vesaiki tetkik edebilir. 
Tahkikat dosyasının mahkemeye tevdiinden sonra müdafii, sanık birden fazla olsa dahi 

bu dosyadan istediği evrakın birer suretini harçsız alabilir." 
MADDE 8. — CMUK'nun 144 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

"Tutuklunun Müdafii ile .Görüşmesi 
Madde 144. — Tutuklu bulunan sanık, müdafii ile yalnız olarak görüşebilir ve muhabere 

edebilir." 
MADDE 9. — CMUK'nun 222 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 
"Sulh ve Asliye cezalık davalarda hâkim davayı altı ay içinde bitirir. Bu sürenin açılması 

halinde gerekçe gösterilmesi zorunludur." 
MADDE 10. — CMUK'nun 231 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir; 
"Reis duruşmayı idare eder, ikame edilen delilleri dinler ve sanık, tanık ile bilirkişiyi sor

gulamasının aynen zapta geçmesi için gerekli tedbirleri alır." 
MADDE 11. — CMUK'nun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

"Tanık Bilirkişi ve Sanığın Savcı ve Müdafii Tarafından Dinlenmeleri ve istizahları 
Madde 232. — Cumhuriyet savcısı ile sanık tarafından gösterilen tanıklar bilirkişi ile sa

nığın dinlenmeleri ve istizaha Cumhuriyet Savcısı ve müdafii tarafından yapılır. Savcı tarafın
dan gösterilen tanıklar ve bilirkişiyi evvela dinlemek ve istizah etmek hakkı savcıya aittir. Sa
nık tarafından gösterilen tanıklarla bilirkişinin ve sanığın dinlenmesinde ve istizahında aynı 
rüçhan müdafiie aittir. 

Bundan sonra reis dahi sanığa tanıklara ve bilirkişiye meseleyi daha ziyade tenvir için lü
zum gördüğü sualleri sorabilir." 

MADDE 12. — CMUK'nun 233 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
"Mahkeme Azasının Sual Sorması 

Madde 233. — Reis, talepleri üzerine mahkeme azasına dahi bilirkişi, sanık ve tanıklara 
sual sormaya müsaade eder." 

MADDE 13. — CMUK'nun "Dinlenme ve istizah müsaadesinin geri alınması" başlığını 
taşıyan 234 üncü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 11.5.1992. 

Esas No. : 1/390, 2/7 
Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Geza Muhakemeleri Usulü kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 10 Arkadaşının; 
1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi birleştirilmek ve Tasarı esas alınmak 
suretiyle Adalet Bakam Sayın Seyfi Oktay'ın, Adalet Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1. Tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen 110 
uncu maddenin ikinci fıkrasındaki "tutukluluk halinin devamına veya" ibaresinden sonra hâ
kime kefalet öngörmeden de tahliye imkânı tanımak amacıyla "sona erdirilmesine veya" iba
resi eklenmiştir. 

2. Tasarının çerçeve 8 inci maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 122 nci 
maddesinin ilk cümlesi değiştirilmektedir. Nitekim ikinci cümlede karar verilmeden evvel sanı
ğın davete ve karara itiraz konusu düzenlenmiş, değiştirilmeyen ikinci fıkrada da ikinci cümle 
düzenlemesine atıf yapılmıştır. Bu nedenle çerçeve 8 inci madde bu husus dikkate alınarak ye
niden düzenlenmiştir. 

3. Tasarının çerçeve 9 uncu maddesi ile değiştirilen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 128 inci maddesinin birinci fıkrasında gözaltı için normalde uygulanan yirmidört saatlik 
süre hükme bağlanmış, ikinci ve üçüncü fıkralarda ise istisnai hallerde bu sürenin uzatılması
na yer verilmiştir. Bu durumu açık bir şekilde ifade etmek amacıyla istisnai durumlarda gözal
tı süresinin uzatılmasına ilişkin ikinci ve üçüncü fıkralar birleştirilerek tek fıkra halinde dü
zenlenmiştir. 

' Aynı maddenin son fıkrasındaki "suç" kelimesi suçun vasfının değişik şekilde yorumla
nıp eylemin ayn ayn suç olarak nitelendirilebileceği düşüncesi ile "fiil" olarak değiştirilmiştir. 

4. Taşarının 10 uncu maddesi ile değiştirilen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 
uncu Faslının başlığı diğer fasıl başlıklarına paralel olarak küçük harflerle yazılmıştır. 

5. Tasarının çerçeve 13 üncü maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen 
135/a maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilave ile "yorma" ve "aldatma" da iradeyi bozan 
bedenî veya ruhî müdahaleler arasına dahil edilmiştir. 

6. Tasarının çerçeve 22 nci maddesi ile değiştirilen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmiş ve birinci fıkra hükmüne işlerlik 
kazandırmak amacıyla bütçeden Türkiye Barolar Birliğine belli miktarda ödenek 
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ayrılması sağlanmış, ilave edilen üçüncü fıkra ile de Barolar Birliğince barolar arasında yapıla
cak dağıtımın usul ve esasları yönetmeliğe bırakılmıştır. 

7. Tasarının çerçeve 24 üncü maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 ün
cü maddesine eklenen fıkrada yer alan "kasdî hareketleri sonucu" ibaresi kasdî hareketin be
lirsizliği ve sübjektif bir kavram olması nedeniyle metinden çıkarılarak fıkra redaksiyona tabi 
tutulmuştur. 

8. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 146 ncı maddenin birinci fıkrasına işler
lik kazandırmak ve barolar tarafından tayin edilen müdafie ücret ödenmesini sağlamak ama
cıyla Tasarıya Geçici 2 nci maddeden sonra geçici 3 üncü Madde eklenmiştir. 

9. Tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cemal Şa/ıin 

Çorum 
Kâtip 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Halil Şıvgın 
Ankara 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

Üye 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Üye 

Mehmet Fevzi Sihanltoğlu 
Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Ali Yalçın Oğütcan 

Adana 
Üye 

Cemil Erfıan 
Ağrı 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

Üye 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 
(Bazı maddelere muhalifim) 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Üye 
V Sinan Yeriikaya 

Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 23 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Cumhuriyet Savcısı, sanık, müdafi, davacı ve müdahil ile vekilleri hâkimi red talebinde, 
bulunabilirler." i ' 

' MADDE 2. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hâkimin reddi talebine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak reddi istenen 
hâkimin müzakereye iştirak edememesinden mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar ve
rilmesi reddi istenilen hâkim Asliye Mahkemesine mensup ise bu mahkemenin kazası dairesin
de bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine ve reddi istenen hâkim Ağır Ceza Mahkemesine men
sup ise, p yerde Ağır Ceza Mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara 
olarak kendisini takip eden daireye, son numaralı daire için bir numaralı daireye; o yerde Ağır 
Ceza Mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en yakın Ağır Ceza Mahkemesine aittir." 

MADDE 3. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 üncü maddesinin 
birinci fıkrasındaki "gözaltına alınmasına!' kelimeleri "gözlemine", üçüncü ve beşinci fıkrala
rındaki "gözaltına alma" kelimeleri "gözlem altına alınma" olarak değiştirilmiş ve dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Resmî müessesede gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa 
resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebi
lir; fakat sürelerin toplamı üç ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gönderilirken soruşturma 
dosyası da birlikte yollanır. Dosyanın bütünü ile yollanmasında sakınca gören hâkim, bazı bel
gelerin suretlerini gönderebilir. Dosya en geç onbeş gün içinde geri gönderilir. Gerektiği tak
dirde hâkim bu süreyi altı haftayı geçmemek üzere uzatabilir." 

MADDE 4. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" M a d d e 104. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıdaki hallerde 
tutuklanabilir. ı 

İ. Kaçma şüphesini uyandıracak vakıalar bulunması. 
2. Delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi gizlenmesi, şeriklerin uydurma beyana veya ta

nıkların yalan tanıklığa veya tanıklıktan kaçmaya sevkedildiğini, bilirkişilerin etki altına alma
sına çalışıldığını gösteren hal ve davranışların bulunması. 

Soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üstsınırı yedi yıldan az ol
mayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi veya sanığın ikametgâhı veya meskeninin bulun
maması veya kim olduğunu isbat edememesi durumunda yukarıda 1 ve 2 numaralı bentlerdeki 
haller var sayılabilir. , 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet GüvcnUk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununun ve Teröric Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak, suçun toplumda 
infial uyandırması veya ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat 
edememesi halinde tutuklanabilir. • 

Soruşturma konusu fiilin önemi veya uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri dikkate 
alındığında tutuklama haksızlığa sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir başka yargıla
ma önlemi ile amaca ulaşılabilecek ise tutuklamaya karar verilemez. 

MADDE 5. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 106 ncı maddesinin bir 
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Sanığın tutuklanmasına ancak hâkim karar verir. Tutuklanması talep edilen sanık hazır
sa karardan önce dinlenir., hazır bulunan sanık isterse sorgu sırasında vekaletname aranmak
sızın müdafii de hazır bulunabilir ve karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ile hazır olan 
müdafi dinlenir. Sanık hazır değilse talebe ilişkin karar, yokluğunda ve evrak üzerinden verilir." 

Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli 
ile kendisine isnad olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman ve yer, fiilin kanunda hükme bağlan
dığı maddeler, suçun kanunî unsurları ve tutuklamanın sebebi belirtilir. 

MADDE 6. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 inci maddesinin 
bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

' 'Sanık tutuklama müzekkeresi üzerine tutulduğunda derhal ve nihayet yirmidört saat içinde 
yetkili hâkim önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etmeyeceği hakkında 
bir karar verilir." ' 

"Sanığı en yakın hâkim önüne getirmek için gerekli süre bu yirmi dört saatlik süreye da
hil değildir." 

"Bu kanunun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 229 uncu maddesindeki tutuklama 
sebepleri hariç sanığın sorgusu sırasında yalnız Cumhuriyet savcısı ile müdafi hazır bulunabi
lir ve tutulmanın devam edip etmeyeceği hakkında bir karar verilmeden önce Cumhuriyet sav-, 
ası ile hazır bulunan müdafi dinlenir." 

MADDE 7. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 109 uncu maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 110 uncu madde eklenmiştir. 

"Tutuklulukta geçecek süre 
, MADDE 110. — Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi azamî altı aydır. Kamu da

vasının açılması halinde bu süre hazırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil iki yılı 
geçemez. 

Soruşturmanın veya yargılamanın özel zorluğu veya geniş kapsamlı olması sebebiyle yu
karıda belirtilen sürelerin sonunda kamil davası açılamamış veya hüküm tesis edilememiş ise, 
soruşturma konusu fiilin kanunda belirtilen cezasının alt sınırı, yedi seneye kadar hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren suçlarda tutuklama kararı kaldırılır. Yedi sene Ve daha fazla hürriyeti 
bağlayıcı cezalar ile ölüm cezasını gerektiren suçlarla tutuklama sebebine, delillerin durumuna 
ve sanığın şahsî hallerine göre tutukluluk halinin devamına veya uygun görülecek nakti kefale
ti vermesi şartıyla sanığın tahliyesine karar verilebilir." 

MADDE 8. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 122 nci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 109 uncu maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 110 uncu madde eklenmiştir. 

"Tutuklulukta Geçecek Süre 
MADDE 110. — Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi azamî altı aydır. Kamu da

vasının açılması halinde bu süre hazırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil iki yılı 
geçemez. 

Soruşturmanın veya yargılamanın özel zorluğu veya geniş kapsamlı olması sebebiyle yu
karıda belirtilen sürelerin sonunda kamu davası açılamamış veya hüküm tesis edilememiş ise, 
soruşturma konusu fiilin kanunda belirtilen cezasının alt sınırı yedi seneye kadar hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren suçlarda tutuklama kararı kaldırılır. Yedi sene ve daha fazla hürriyeti 
bağlayıcı cezalar ile ölüm cezasını gerektiren suçlarda tutuklama sebebine; delillerin durumu
na ve sanığın şahsî hallerine göre tutukluluk halinin devamına veya sona erdirilmesine veya 
uygun görülecek naktî kefaleti vermesi şartıyla sanığın tahliyesine karar verilebilir." 

MADDE 8. — 1412. Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 122 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teldif Ettiği Metin) 

* 'Sanık soruşturma veya duruşmada hazır bulunmaz veya mahkûm olupta hürriyeti bağ
layıcı cezanın infazından kaçarsa kefalet karşılığı hazineye gelir kaydedilir veya para cezasını, 
ödeme emrinin tebliğine rağmen süresinde ödemez ise kefalet karşılığından para cezası mah
sup edilerek kalan para hazineye gelir kaydedilir." 

MADDE 9. — 1412 Sayılı Ceza^Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine 
gönderilmesi için gerekli süre hariç yirmidört saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorgu
ya çekilir. Yakalananın talebi halinde müdafii de sorguda hazır bulunabilir. 

Üç veya daha fazla kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlar
da. Cumhuriyet savcısı bu sürenin dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. 

Soruşturma konusu fiilin niteliği veya delillerin toplanmasındaki güçlük veya fail sayısı
nın çokluğu veya benzeri nedenlerle soruşturmanın dört günlük sürede sonuçlandırılmaması 
halinde ikinci fıkrada öngörülen süre Cumhuriyet savasının talebi ve Sulh hâkiminin kararı 
ile sekiz güne kadar uzatılabilir. 

Sulh Hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar verir. 

Yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Savasının yazılı emrine veya yakala
ma işlemine karşı, yakalanan kişi veya müdafii veya kanunî mümessili veya birinci veya ikinci 
derecede kan hısımı veya eşi hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh hâkimine başvura
bilirler. Sulh hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhal ve nihayet yirmidört saat dol
madan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya süre uzatmanın yerinde olduğu kanısına 
varırsa müracaatı reddeder, veya yakalananın derhal soruşturma evrakı ile Cumhuriyet savcılı
ğında hazır bulundurulmasına karar verir. 

Yakalama süresinin dolması veya hâkimin serbest bırakma kararı üzerine serbest bırakı
lan kişi hakkında yakalamaya konu olan suç sebebiyle yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe 
ve Cumhuriyet savasının kararı olmadıkça bir daha bü madde hükmü uygulanmaz." 

MADDE 10. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 uncu Faslının başlı
ğı "tfade Alma ve Sorgu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11. — 14İ2 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 132 nci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İfade veya Sorgu için Celp 
Madde 132. — Kişi, ifade alınması veya sorgu için celpname ile davet olunur. Gelmezse 

zorla getirileceği celpnameye yazılabilir." 

MADDE 12. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İfade ve Sorgunun Tarzı 
Madde 135. — Zabıta amir ve memurları ile Cumhuriyet savcısı tarafından ifade almada 

ve hâkim tarafından sorguya çekilmede aşağıdaki hususlara uyulur : 
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"Sanık soruşturma veya duruşmada hazır bulunmaz veya mahkûm'olup da hürriyeti bağ

layıcı cezanın infazından kaçarsa kefalet karşılığı hazineye gelir kaydedilir veya para cezasını, 
ödeme emrinin tebliğine rağmen süresinde ödemez ise kefalet karşılığından para cezası mah
sup edilerek kalan para hazineye gelir kaydedilir." 

MADDE 9. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine 
gönderilmesi için gerekli süre hariç yirmidört saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorgu
ya çekilir. Yakalananın talebi halinde müdafi de sorguda hazır bulunabilir. 

Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle işlenen suçlarda, delillerin toplanma
sındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet savcısı bu sürenin 
dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Soruşturma bu sürede sonuçlandırı
lamazsa Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh hâkiminin kararı ile sekiz güne kadar uzatılabilir. 

Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar verir. 

Yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine veya yakala
ma işlemine karşı, yakalanan kişi veya müdafii veya kanunî mümessili veya birinci veya ikinci 
derecede kan hısımı veya eşi hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh hâkimine başvura
bilirler. Sulh hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhal ve nihayet yirmidört saat dol
madan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya süre uzatmanın yerinde olduğu kanısına 
varırsa müracaatı reddeder veya yakalananın derhal soruşturma evrakı ile Cumhuriyet savcılı
ğında hazır bulundurulmasına karar verir. 

Yakalama süresinin dolması veya hâkimin serbest bırakma kararı Üzerine serbest bırakı
lan kişi hakkında yakalamaya konu olan fiil sebebiyle yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve 
Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha bu madde hükmü uygulanmaz." 

MADDE 10. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 uncu Faslının başlı
ğı "ifade alma ve sorgu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 83) 



r -20 — 

• (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
1. İfade verenin veya sorguya çekilenin kimliği tespit edilir, tfade veren veya sorguya çe

kilen kimliğe ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmak zorundadır. 
2. Kendisine isnad edilen suç anlatılır. 
3. Müdafi tayin hakkının bulunduğu, müdafi tayin edebilecek durumda değilse baro ta

rafından tayin edilecek bir müdafi talep edebileceği ve onun hukukî yardımından yararlanabi
leceği, isterse müdafiin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ve vekaletname aranmaksızın ifade 
veya sorguda hazır bulunacağı bildirilir; yakınlarından istediğine yakalandığını duyurabileceği 
söylenir. 

4. İsnad edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. 
5. Şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği hatırlatı

lır ve kendisi aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususlan 
ileri sürmek imkânı verilir. 

6. İfade verenin veya sorguya çekilenin şahsî halleri hakkında bilgi alınır. 
7. İfade veya sorgu bir tutunakla tespit edilir. Bu tutanakta; 
a) İfade verme veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih, 
b) İfade verme veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile 

ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği, 
c) İfade vermenin veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip ge

tirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise sebepleri, 
d) Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından 

okunduğu ve imzalarının alındığı, 
e) İmzadan imtina halinde bunun nedenleri yer alır." 
MADDE 13. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci maddesinden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki 135/a maddesi eklenmiştir. 
'Yasak Sorgu Yöntemleri 

MADDE 135/a. — tfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu 
engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, bedensel cebir ve şiddette bulun
ma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedenî veya ruhî müdahaleler yapılamaz. 

Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil 

olarak değerlendirilemez." 
MADDE 14, — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı maddesi başlı

ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Yakalananın veya Sanığın Müdafi Secimi 

Madde 136. — Yakalanan kişi veya sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya 
birden fazla müdafiin yardımından faydalanabilir. Kanunî temsilcisi varsa o da yakalanana ve
ya sanığa bir müdafi seçebilir. 

Zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama işlemlerinde, ancak bir müdafi 
hazır bulunabilir. Cumhuriyet Savcılığı işlemlerinde bu sayı üçü geçemez. 

Zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere, soruşturmanın her safhasında müda
fiin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve 
hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz." 
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MADDE 13. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 135 inci maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 135/a maddesi eklenmiştir. 

'Yasak Sorgu Yöntemleri 
MADDE 135/a — tfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu 

engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir 
ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedenî veya ruhî müdahaleler 
yapılamaz. 

Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil 

olarak değerlendirilemez." 
MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 138 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Baronun Müdafi Tayini 
Madde 138. — Yakalanan kişi veya sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan 

ederse talebi halinde baro tarafından kendisine bir müdafi tayin edilir. Yakalanan kişi veya sa
nık onsekiz yaşını bitirmemiş yahut sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede 
malul olur ve bir müdafi de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine müdafi tayin edilir." 

MADDE 16. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 139 uncu maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tayin Edilen Müdafiin Görevinin Sona Ermesi 
Madde 139. — Sanık sonradan bir müdafi seçerse evvelce baro tarafından tayin edilmiş 

müdafiin görevi son bulur." 
MADDE 17. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 140 inci maddesi baş

lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Tayin Edilecek Müdafiler , 
Madde 140. — Müdafi, soruşturmanın veya yargılamanın yapıldığı yer barosunca tayin 

edilin" 
MADDE 18. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 142 nci maddesi başlı

ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yakalanan Kişi ve Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma 
Madde 142. — Yakalanan kişi veya sanıklar birden fazla ise ve menfaatleri de birbirine 

uygun ise, müdafi seçemeyenlerin savunması bir müdafie verilebilir." 
MADDE 19. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 143. — Müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği 

evrakın bir suretini harçsız alma hakkına sahiptir. 
Müdafınin hazırlık evrakını incelemesi veya hazırlık evrakından suret alması hazırlık so

ruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh 
hâkimi kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak kısıtlanabilir. 

Yakalanan kişinin veya sanığın sorgusunu içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve yakala
nan kişi veya sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hak
kında ikinci fıkra hükmü uygulanamaz." 

MADDE 20. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Yakalanan veya Tutuklunun Müdafi ile Görüşmesi 
Madde 144. — Yakalanan veya tutuklu bulunan kişi vekaletname aranmaksızın müdafii 

ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişile
rin müdafi ile yazışmaları denetime tabî tutulamaz." 
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MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. -r Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 21. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 145 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

''Duruşma sırasında sanığın eşinin müşavir sıfatıyla bulunmasına müsaade edilir ve diler
se dinlenir." 

MADDE 22. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 146 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 146. — Baro tarafından tayin edilen müdafie, görevin ifasından doğan masraflar 
hariç avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak bu tarifenin hazırlanır.yöntemine göre tespit 
edilecek ücret ödenir, tleride yargılama giderleri ile mahkûm olan sanıklardan müdafie öde
nen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliğinin rücu hakkı vardır.* • 

Birinci fıkraya göre ödenecek ücretler bir önceki yılın kesin hesabı dikkate alınarak her 
yıl bütçeye konulacak ödenekten karşılanır. Maliye ve Gümrük bakanlığı bu ödeneği kesinti 
yapmadan Türkiye Barolar Birliğine aktarır. 

MADDE 23. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bütün zabıta makam ve memurları, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygula
nan tedbirleri Cumhuriyet Savcılıklarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye 
ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Cumhuriyet Savcıları emirle
ri yazılı olarak verir, acele hallerde sözlü emir de verebilir. Sözlü emir verildiği durumlarda 
Cumhuriyet Savcısı, vermiş olduğu emirden zabıta amirini de haberdar eder. Cumhuriyet Sav
cısının yazılı emri üzerine yakalanan kişiler, olayın sanık ve tanıkları, yapılan işleme ait evrak 
ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulur." 

MADDE 24. — İ412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Soruşturma ve kovuşturma organlarının kasti hareketleri sonucu hukuka aykırı şekilde 
elde edilen deliller hükme esas alınamaz." 

MADDE 25. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 291 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kanunî Mümessilin ve Esin Müracaat Hakkı 
Madde 291. — Sanığın kanunî mümessili ve eşi sanığa açık olan kanun yollarına süresi 

içinde kendiliklerinden müracaat edebilirler. Sanığın müracaatına ilişkin hükümler, bunlar ta
rafından yapılacak müracaat ve onu takip eden işlemler için de geçerlidir." 

MADDE 26. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 298 inci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tutuklamaya, tutukluluğun devamına, hacze ve üçüncü şahıslara ilişkin kararlar hak
kında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz" 

MADDE 27. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3 . Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkim kararları aleyhine yapılacak itirazların in
celenmesi, mensup oldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hâkim veya başkanına ve asli
ye mahkemesi hâkim ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi 
yargı- çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından 
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MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 146 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Madde 146. — Baro tarafından tayin edilen müdafie, görevin ifasından doğan masraflar 
hariç avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak bu tarifenin hazırlanış yöntemine göre tesbit 
edilecek ücret ödenir. İleride yargılama giderleri ile mahkûm olan sanıklardan müdafie öde
nen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliğinin rücu hakkı vardır. 

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı harçlarının 
% 15'i ve idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para .cezalarının °/o 15'i bir önceki 
yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktar esas alınarak yılı içinde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Birinci fıkraya göre ödenecek ücretler 
bu hesaptan karşılanır. 

Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak dağıtımın usul ve esasları 
Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelikte gösterilir." 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme 
esas alınamaz." 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla 
dairesi bulunması halinde, numara olarak kendisini takip eden daireye; son numaralı daire için 
bir numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, ien ya
kın ağır ceza mahkemesine aittir." 

MADDE 28. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1 . tkimilyon liraya kadar (ikimilyon dahil) para cezalarına dair olan hükümler. 
2. Yukarı sınırı onmilyon lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı veri

len beraat hükümleri." ı 

MADDE 29. — 2845 SayıhDevlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü 
fıkra eklenmiştir. 

"1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci madesine göre yakalamaya 
veya yakalama süresinin uzatılmasına karşı ilgililer serbest bırakmayı varsa o yer Devlet Gü
venlik Mahkemesi yedek üyelerinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. 
Bu istemler, evrak üzerinde inceleme yapılarak derhal ve nihayet yirmidört saat dolmadan so
nuçlandırılır." 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesi
nin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 
ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza 
mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik karan veremezler. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler dolmuş veya sürelerin dol
masına bir aydan az zaman kalmış ise Kanunun yürürlük tarihinden itibaren hazırlık evrakı 
bir ay, dava dosyaları üç ay içinde ele alınarak 110 uncu maddeye göre gerekli karar verilir. 

MADDE 30. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845 
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı 
maddesi, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası 
ile Ek 2 hci maddesinin birinci fıkrası, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 inci mad
desi yürürlükten kaldırılmış ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin 
başlığı "Müdafi tayini" olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 83) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 28. — Tasannın 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasannın 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. -— Tasarının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 3. — 1992 yılı için 146 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Türkiye Ba
rolar Birliğine aktanlacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak Hesaplanır ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç iki ay içinde Türkiye Barolar Birliğine aktarılır, 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı V. 
Ş. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
Prof T, Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O, Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Af. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A, Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı V. 
D. E Sağlar 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

3SS5E 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M, M.' (S. Sayısı: 70) 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 2 Arkada
şının 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 1 
inci Maddesinin Birinci, tldnci ve Üçüncü Fıkralarının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve izmir Milletvekili Işılay 
Saygın'm 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
nun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/367, 2/22, 2/200) 

T.C. 
Başbakanlık 13.3.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-269/01770 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma BakanlığVnca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nea 
4.3.1992 tarihinde kararlaştınlan "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1111 sayılı Askerlik Kanunu, 1927 yılında yürürlüğe konulmşutur. Anılan Kanun birçok 
maddesi, gelişen ihtiyaçlara göre bugüne kadar çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramasına rağ
men, artan nüfus, günümüzün sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri ve Silahlı Kuvvetlerin 
yeniden yapılanması ve modernizasyonu çalışmaları sonucu insan gücüne duyulan ihtiyacın 
değişik boyutlar kazanması karşısında, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi gereği or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Halen, aile fertleriyle birlikte yaklaşık üç milyon vatandaşımız, işçi, işveren, bir meslek 
veya sanat erbabı sıfatıyla yabancı ülkelerde bulunmakta ve bu miktar toplam nüfusumuzun 
yaklaşık yirmide birine tekabül etmektedir. Bu durum ise, bu vatandaşlarımızla ilgili özel bazı 
yasal düzenlemelerin yapılmasını gerektirmekte ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızla il
gili olarak özellikle çifte tabiiyetli olanlar ile dövizle askerlik durumunda bulunanların asker
lik sorunlarının yeniden ele alınmasını ve çözümlenmesini gerekli kılmaktadır. 
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Bu amaçla hazırlanan Tasarı ile; çifte tabiiyetti vatandaşlarımızın askerlik durumlarına 
çözüm getirmekte, dövizle askerlik uygulamasına ilişkin hükümler daha fazla bir kitlenin ya
rarlanması maksadıyla kolaylaştırılarak, iki aylık temel askerlik eğitimi bir aya indirilmekte, 
32 olana yararlanma yaş sınırı 38 yaşa çıkarılmakta, yaş sınırını geçirmiş olanlara geçici mad
delerle dövizle askerlikten yararlanma imkânı sağlanmakta, çeşitli nedenlerle vatandaşlıktan 
çıkarılmış olanlara, vatandaşlığa alınmaları halinde dövizle askerlikten yararlanma imkân ve-

« rilmekte, yurt dışında bulunan ve askerlik işlemleri için yurda gelmek zorunda olan ağır sağlık 
özürlülerin, yurda gelmelerine gerek kalmaksızın yurt dışında almış oldukları raporlara göre 
askerlik işlemlerinin sonuçlandırılması sağlanmakta, dövizle askerlik kapsamı dışında olarak 
askerlik hizmetine tabi olanların erteleme yaş sınırı 32'den 38'e çıkarılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre, yurt dışında bulunan ve bulundukları 
ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları, Türkiye'de askerlik mükellefiyetine tabi tu
tulmaları durumunda olup, bu mükellefiyetlerini yerine getirmeyenler hakkında 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununa göre vatandaşlıktan çıkarılma işlemi yapılmaktadır. 

Bu durum, Türkiye ile maddî ve manevî bağlarını kesmek istemeyen vatandaşlarımızın 
çeşitli mağduriyetlerine neden olduğu gibi, Türkiye'nin uluslararası plandaki siyasal ve ekono
mik sorunların çözümüne olan katkılarını da olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu madde ile, yukarıda adıgeçen Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenerek, yurt dı
şında bulunan ve bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan vatandaşlarımıza, Bakanlar Ku
rulu Kararıyla belirlenecek esaslara göre isteğe bağlı olarak, askerliklerini 38 yaşına kadar er
teletme, yabancı ülkede askerlik yapmış olmaları halinde ise Türkiye'de askerlik mükellefiye
tinden muaf tutulma imkânı saklanmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlükteki Kanunda, bedel miktarının, her yıl Bütçe Kanunuyla belirlene
ceği hükme bağlanmıştır. 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı 
bendinde yapılan düzenlemeyle, bu miktarın dövizle askerlik uygulamasında öngörülen bede
lin yarısının karşılığı Türk Lirası olarak ödenmesi esası getirilmekte, böylece her yıl tespit edi
lecek bedel miktarının Bütçe Kanunuyla gündeme gelmesi önlenmekte ve.bedel ödemelerinde 
istikrar sağlanmaktadır. 

Aynı maddenin (13) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile de harp okullarından ilişiği 
kesilenlerden bilahare yüksek tahsil yapanlara da, harp okulunda geçirmiş oldukları sürenin 
üçte birinin muvazzaf askerlik hizmetinden sayılması imkânı yerilmekte ve bu suretle 1076 sa
yılı Kanuna tabi olanlarla HU sayılı Kanuna tabi olanlar arasındaki eşitsizlik giderilmektedir. 

Madde 3. — 1960-1980 yılları arasında yurdumuzdan yabancı ülkelere olan büyük bir işçi 
göçü sonucunda, sayıları tahminen üç milyona ulaşan vatandaşlarımız bu Ülkelerde yerleşmiş 
durumdadırlar. Bunların askerlik çağına gelen çocuklarında yoğun miktarda sağlık problem
leri ve arızaların olduğu yapılan başvurulardan anlaşımakta, bir çoğunun hastalık ve sağlık 
özürleri nedeniyle yurda dönmeleri mümkün olamadığından, bunlar, askerlik mevzuatı nede
niyle vatandaşlıktan çıkartılmaya kadar varan işlemlere maruz kalmaktadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 



1111 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile, bu gibilerin yabancı ülke
lerdeki elçilik veya konsolosluklar aracılığı ile muayenelerinin yaptırılması sonucu alacakları 
raporlar üzerinden askerlik işlemlerinin kararlaştırılması esası öngörülmek suretiyle, yurt dı
şındaki vatandaşlarımıza ve ailelerine kolaylık sağlanmaktadır. 

Madde 4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (G) fıkrasında yapılması 
öngörülen düzenleme ile, yürürlükteki maddede 32 olan erteleme yaş sınırı 38'e çıkartılarak 
Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan yaş sınırı ile paralellik sağlanmakta, erteleme için ara
nan "yabancı ülkelerde oturma veya çalışma izninden" birine haiz olarak çalışıyor olmak ye
terli görülmekte ve böylece, her iki iznin birden alınmasının yarattığı güçlüklerin ortadan kal
dırılması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, işçiler dışındaki yükümlülere de 38 yaşına kadar ertelenme imkânı tanımak sure
tiyle, erteleme süresi bakımından işçilerle diğer yükümlüler arasındaki farklılık kaldırılmaktadır. 

Madde 5. — Günümüzdeki sosyal ve ekonomik şartlar, vatandaşlarımızın yabancı ülke
lerde çalışmalarını ve yerleşmelerini zorunlu hale getirmiştir. 

Doğu-Batı bütünleşmesi, Doğu Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa'ya ucuz ve büyük işçi 
göçünü de beraberinde getirmiş, esasen sınırlı iş alanlarına bunların yerleştirilmesi sonucu, Türk 
işçilerinin bir bölümü işsiz kalmıştır. Bunun yanısıra, sanayilerinde otomasyonlarını gerçekleş
tirmiş olan Batı Avrupa ülkeleri, çeşitli bahenelerle Türk işçilerini işten çıkartarak ülkemize 
dönmeye zorlamaktadırlar, öne sürülen bahaneler arasında, vatandaşlarımızın askerlik hiz
metlerini yapmak için talep ettikleri izin süresi önemli bir yer tutmaktadır. 

Kanunun ek 1 inci maddesinde yapılan düzenleme ile, gerçek hak sahiplerinin dövizle as
kerlikten yararlanabilmelerini teminen başvuru için öngörülen en az bir yıl yurt dışında bulun
ma şartı üç yıla, yararlanma ve temel askerlik eğitimi için öngörülen yaş sınırı da 32'den 38'e 
çıkartılmakta ve yıllık izin süreleri göz önüne alınarak iki ay olan temel askerlik eğitimi süresi 
bir aya indirilemktedir. 

Madde 6. — Kanunun ek 3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile, dövizle askerikle ilgi
li olarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen hususlar ara
sına; celp, sevk, eğitim, izin, sağlık işlemleri de dahil edilmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile, 1111 sayılı Kanuna dört geçici madde eklenerek, ek 1 inci mad
dede yapılan değişikliklerle paralellik sağlanmaktadır. Buna göre, anılan Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yurt dışında bulunanlardan daha önce 32 olan yaş sınırı da geçirmiş veya 
Türk vatandaşlığından çıkartılmış olmaları sebebiyle ek 1 inci maddeden yararlanma imkânı 
bulunmayanlara, yaş sınırına bakılmaksızın ve diğer şartları taşımaları kaydıyla dövizle asker
likten yararlanma imkânı tanınmakta, ayrıca 40 yaşını doldurmuş bulunan vatandaşlarımızın 
istekleri halinde 15.000 Alman Markını defaten ödemeleri kaydıyla temel askerlik eğitiminden 
muaf tutulmaları sağlanmakta, daha önce çeşitli sebeplerle dövizle askerlik kapsamı dışına çı
karılmış olanlara yeni düzenlemelere paralel olarak dövizle askerlikten yeniden yararlanma im
kânı öngörülmektedir. 

Madde 8. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 9. — Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun bir maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Kanun teklifimiz 
ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
Yücel Seçkiner Mustafa Kalemli 

Ankara Kütahya 
1 Mümin Gençoğlu 

Bursa 

GEREKÇE 
. 1. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 12.10.1988 ve 3478 Sayılı Kanun ile değiştirilen Ek 

1 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre Dövizle Bedelli Askerlik süresi (2) 
ay, erteleme yaşı ise (32)'dir. 

2. Bilindiği gibi Dövizle Bedelli Askerlik hizmetinden yaralanan yükümlüler, yabancı ül
kelerde oturmakta olan veya çalışma iznine sahip ve Kanunda öngörülen şartları taşıyan va
tandaşlarımızdır. Askerlik hizmetini Anavatan'da yapmak üzere çalışmakta oldukları işyerle
rinden izin alarak gelmekte ve askerlik hizmeti sonunda da geri dönmektedirler. Bu yükümlü
lerden bir kısmı geri dönüşlerinde işlerini kaybetmekte veya kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. , 

3. Bu hizmete tabi tutulan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bulundukları yabancı ül-
' • ' - . ' • v • 

kede doğmuş ve o ülkenin kültürünün etkisinde kalarak büyümüş vatandaşlarımızdır. Bazıla
rının Türkiye hakkında bilgileri ya çok az veya hiç yoktur. Bazıları da Türkçeyi bilmemekte
dirler. Bu nedenlerle yükümlülere hizmetleri süresince, temel askerlik eğitimi yanında genel kültür 
mahiyetinde konferanslarla Türkiye'yi tanıtıcı konferanslar verilmek suretiyle Türkiye ve Türk 
kültürü ile ilişkilerinin devamı sağlanmaya ve Türkiye'yi bulundukları ülkelerde tanıtacak ve 
hak ve çıkarlarımızı savunacak şekilde yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 

4. Dövizle Bedelli Askerlik erteleme yaşı 32'dir. Bu hizmetten yararlanan yükümlülere 
askerî gereklerden ziyade (3) ncü maddede dile getirilen görüş ve gerekçeler çerçevesinde bir 
eğitim programı uygulanmaktadır. Bu vatandaşlarımız terhislerini müteakip bir daha silah al
tına da alınmayacaklardır. Bu nedenle erteleme yaşının arttırılması bir sorun olmayacaktır. 

5. Bu nedenlerle Dövizle Bedelli Askerlik süresinin (2) aydan (1) aya indirilmesi, ertele
me yaşının (40)'a çıkarılması; yükümlülerin hizmet bitimi sonunda işlerini kaybetme ihtimali
ni ortadan kaldıracak veya azaltabilecek, yurtdışındaki vatandaşlarımızın beklentilerini karşı
layarak rahatlamalarını ve daha fazla vatandaşımızın hizmetten yararlanmasını sağlayabilecektir. 
Yapılacak değişiklik Silahlı Kuvvetlerimiz yönünden bir sorun yaratmayacaktır. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ YÜCEL SEÇKİNER VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tatildi ve 3478 Sayılı Kanun 
İle Değiştirilen Ek 1 nci Maddesinin Birinci, İldnci ve Üçüncü Rkralannın Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun 
ile değiştirilen Ek 1 nci Maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

"Oturma veya çalışma iznine sahip olarak, en az bir yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, 
işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra etmek üzere bulunan, 1111 Sayılı As
kerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tabi yükümlü
ler̂  durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluklar aracılığıy
la askerlik şubelerine başvurmaları halinde, 10 000 Batı Alman markı veya karşılığı kadar yö
netmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden başlayarak 40 yaşını tamam
ladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları 
suretiyle, vatan ödevini yerine getirmiş sayılırlar. 

ödemeler, yönetmelikte belirtilen para cinsinden ve 10 000 Batı Alman markının karşılığı 
olmak kaydı ile, yükümlünün bulunduğu ülkenin parası ile yapılır. Alman markı dışında olup 
da uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilebilir olan paraların miktarı 
ise her malî yılbaşında o malî yılbaşındaki çapraz kurlar esas alınarak Millî Savunma Bakanlı
ğı tarafından tesbit ve ilân olunur. 

Yukarıda belirtilen döviz miktarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 2. —: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

nın Değiştirilmesine dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. ' 
Saygılarımla. > , « ' 

Işuay Saygın 
İzmir 

GEREKÇE , 
1111 Sayılı Askerlik Kariunu'nun 12.10.1988 ve 3478 Sayılı Kanun ile değiştirilen Ek 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasına göre Dövizle Bedelli Askerlik süresi (2) ay olarak belirtilmiştir. 
Bilindiği gibi Dövizle Bedelli Askerlik Hizmetinden yararlanan yükümlüler, yabancı ülke

lerde oturmakta olan veya çalışma iznine sahip ve Kanunda öngörülen şartları taşıyan vatan
daşlarımızdır. Askerlik hizmetini Anavatan'da yapmak üzere çalışmakta oldukları işyerlerin
den izin alarak gelmekte ve askerlik hizmeti sonunda da geri dönmektedirler. Bu yükümlüler
den bir kısmı geri dönüşlerinde işlerini kaybetmekte veya kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. 
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Bu hizmete tabi tutulan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bulundukları yabancı ülkede 
doğmuş ve o ülkenin kültürünün etkisinde kalarak büyümüş vatandaşlarımızdır. Bazılarının 
Türkiye hakkında bilgileri ya çok az veya hiç yoktur. Bazıları da Türkçeyi bilmemektedirler. 
Bu nedenlerle yükümlülere hizmetleri süresince, temel askerlik eğitimi yanında genel kültür 
mahiyetinde konferanslarla Türkiye'yi tanıtıcı konferanslar verilmek suretiyle Türkiye ve Türk 
kültürü ile ilişkilerinin devamı sağlanmaya ve Türkiye'yi bulundukları ülkelerde tanıtacak ve 
hak ve çıkarlarımızı savunacak şekilde yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu nedenlerle Dövizle Bedelli Askerlik süresinin (2) aydan (1) aya indirilmesi yükümlüle
rin hizmet bitimi sonunda işlerini kaybetme ihtimalini ortadan kaldıracak veya azaltabilecek, 
yurtdışındaki vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayarak rahatlamalarını ve daha fazla va
tandaşımızın hizmetten yararlanmasını sağlayabilecektir. Yapılacak değişiklik Silahlı Kuvvet
lerimiz yönünden bir sorun yaratmayacaktır. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ IŞILAY SAYGIN'IN TEKLİFİ 

21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fi lemsinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci maddesine 3478 sayılı Kanunun 
1 inci maddesiyle eklenen birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak, en az bir yıl süre ile yabancı bir ülkede, işçi, 
, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra etmek üzere bulunan, 1111 sayılı As

kerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedeksubay ve Askerî Yedek Memurlar Kanununa tabi yükümlü
ler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluklar aracılığıy
la askerlik şubelerine başvurmaları halinde, 10 000 Batı Alman Markı veya karşılığı kadar yö
netmelikte belirtilecek yabancı Ülke parasını, başvuru tarihinden başlayarak 32 yaşını tamam
ladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları 
suretiyle, vatan ödevini yerine getirmiş sayılırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 26.3.1992 

Esas No. : 1/367, 2/22, 2/200 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletve

kili Yücel Seçkiner ve 2 Arkadaşının, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 
12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 1 inci Maddesinin Birinci, İkinci 
ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Iş.ılay Say-
gın'ın, 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Komsiyonumuzun 26.3.1992 tarihli 7 nci Birleşiminde, 
Millî Savunma Bakanı, teklif sahipleri ve Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı tem
silcilerinin de iştirakiyle, birbirleriyle ilgili olduklarından İçtüzüğün 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca birleştirilerek incelenip görüşülmüştür. 

Gerek tasarıda gerekse tekliflerde; dövizle bedelli askerlik süresinin 2 aydan 1 aya indiril
mesi, erteleme yaşının (2/22) esas numaralı teklifle 32'den 40'a, tasarı ile 32'den 38'e çıkarıl
ması öngörülmüş, 

Tasarı ile ayrıca, Dövizle bedelli askerlik uygulamasına ilişkin hükümlerin daha fazla kit
lenin yararlanması maksadıyla kolaylaştırılması, bu cümleden olarak; 

Çifte tabiiyetli vatandaşlarımızın tabiiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmış olma
ları halinde Türkiye'de bu mükellefiyetten muaf tutulmaları, çeşitli nedenlerle dövizle bedelli 
askerlik hakkını yitirmiş olanlara bu hakkın yeniden tanınması. 

Bedelli askerlikte ödenecek bedelin, dövizle askerlik için tespit edilecek miktarın yarısı kar
şılığı Türk Lirası olması ve 

Harp okullarından ilişiği kesilip de 1076 sayılı Kanuna tabî olmuş yükümlülerin, bu okul
larda geçirdikleri sürelerin üçte birini muvazzaflık hizmetlerinden sayılması; 

Amaçlanmıştır. 
Tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra tasarı ve teklifler Komisyonumuzca da be

nimsenmiş, mahiyeti itibariyle teklifleri de kapsayan ve daha kapsamlı olan tasarı görüşmeler
de esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 2 nci maddeye bağlı (2) numaralı bendin ikinci fıkrası; 1111 sayılı Kanunun bedel

li askerlikle ilgili hükmünü işletebilmek amacıyla tasarı metninden çıkarılmış, aynı çerçeve mad
deye bağlı (13) numaralı bent kapsamına, Gülhane Askeri Tıp Akademisinden veya Türk Si
lahlı Kuvvetleri adına okudukları üniversite veya yüksek okullardan ilişiği kesilenler de dahil 
edilerek 1076 sayılı Kanuna tabi yükümlüler arasında eşitlik sağlanmış ve bu bentte sayılan 
yükümlülerin temel askerlik eğitimine tabi tutulduktan sonra bent hükmünden istifade etme 
şartı getirilmiş, 2 nci madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir., 

Tasarının 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 7 nci maddesi, bu maddeye bağlı; 
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Geçici 29 uncu madde aynen, \ 
Geçici 30 uncu madde, vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvurmak için tanı

nan "bir" yıllık süre "iki" yıl olarak değiştirilmek suretiyle, 
Geçici 31 inci madde, madde hükmünden istifade edeceklerin ne kadar sürede nasıl baş

vuracakları ve öngörülen bedeli nasıl ödeyeceklerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla değiş
tirilerek, 

Geçici 32 nci madde aynen, 
Kabul edilmiş, Tasarıya müstakil bir geçici madde eklendiğinden, herhangi bir tereddüde 

mahal vermemek için 7 nci maddenin çerçevesi değiştirilerek, bu madde ile 1111 sayılı Kanuna 
dört geçici madde eklendiği belirtilmiştir. 

Tasarıya eklenmesi kabul edilen geçici madde ile de; mevcut birikimi gidermek ve bir de
faya mahsus olmak üzere; 1076 ve 1111 sayılı kanunlara tabî olup Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar askerliğini herhangi bir nedenle süresi içinde yapmamış bulunan ve 30 yaşından 
gün almış veya daha büyük olan yükümlülerin, istekle'ri halinde, bedel ödeyerek askerlik hiz
metini yapabilmeleri imkânı getirilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeleri de Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş-
. kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Baki Tuğ 
Ankara 
Kâtip 

M. Sabri Güner 
Kars 
Üye 

Abuzer Ihtıriverdi 
Adıyaman 

Üye 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
Üye 

Mehmet Cemal Oztayları 
Balıkesir 

Üye 
. Mukadder Baseğmez 

istanbul 
Üye 

ismail Safa Giray 
İstanbul 

Üye 
Tevfik Diker 

Manisa 
Üye 

Ccvat Aylıan 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sözcü 
Mustafa Kaçmaz 

Van 
Üye 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Ellıem Kelekçi 

Afyon 
Üye 

Ali Karatas 
Antalya 

: Üye 
Asım Kaleli 

tçel 
Üye 

Gur/ıan Çelebican 
istanbul 

Üye \ 
Nevzat Çobanoğlu 

izmir 
Üye 

Faruk Saydam 
Manisa 

Üye 
Naif Güneş 

Siirt 
(S. Sayısı : 70) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 17.4.1992 

, - \ Esas No. : 1/367, 2/22, 2/200 
Karar No. : 32 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edildikten 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Askerlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı'' ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve iki arkadaşı tara
fından hazırlanarak 11.12.1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
"21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 12.10.1988 Tarihli ve 3478 Sayılı Kanun 

. île Değiştirilen Ek 1 inci Maddesinin Birinci, ikinci ve Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi" ve îzmir Milletvekili Işılay Saygın tarafından hazırlanarak 24.2.1992 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı As
kerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi" 
Başkanlıkça, önhayalesi uyarınca gönderildiği "Millî Savunma Komisyonu'nda birbirleriyle 
ilgisi nedeniyle, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince birleştirilerek görüşüldükten sonra, Ko
misyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 15.4.1992 tarihli 33 üncü birleşiminde, Hü
kümeti temsilen Millî Savunma Bakanının başkanlığında, Millî Savunma Bakanlığı temsilcile
rinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 1927 yılında yürürlüğe girmiş ve zaman içeri
sinde birçok maddesi, gelişen ihtiyaçlara göre değişikliklere uğramıştır. Günümüzde, nüfusu
muzda meydana gelen artış, ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısındaki gelişmeler ile 
Silahlı Kuvvetlerimizin, yeniden yapılanması ve modernizasyonu çalışmaları sonucu, insan gü
cüne duyulan ihtiyacın değişik boyutlar kazanması gibi nedenlerle anılan Kanunda yeniden 
düzenlemelere gidilmesi gereği ortaya çıkmış ve bunun neticesinde hazırlanan tasarı ile çifte 
tabiiyetti vatandaşlarımızın askerlik durumlarına, açıklık getirilmesi, döviz karşılığı askerlik 
uygulaması ve bu kesimler için temel eğitim süresinin kısaltılması gibi hususlar öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda, Dövizle askerlik uygulamasına ilişkin 1111 sayılı Askerlik Kanununda 
hükümlerin daha fazla sayıda bir kitlenin yararlanması maksadıyla kolaylaştırılmasının yerin
de olduğu, vatani görevlerini yerine getirmek amacıyla yurtdışında işinden izin alarak gelen > 
işçilerimizin dönüşlerinde zaman zaman işini kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıya kaldıkları 
dikkate alındığında temel eğitimin 2 aydan 1 aya indirilmesinin isabetli olduğu, bir takım ne
denlerle askerlik yaşı sınırını geçmiş olanlarla vatandaşlıktan çıkarılmış olanların tekrar vatan
daşlığa kabulleri halinde dövizle askerlikten yararlandırılmalarının isabetli olduğu ifade edilir
ken; Dövizle askerlikte bedelin ödenmesinde neden Alman Markının esas alındığı, yabancı ül
kelerde askerlik görevini yapanların askerlikten muaf tutulmasının mahsurlu olacağı, ne kadar 
mükellefin bu haktan yararlanacağı gibi sorular sorulmuştur. Hükümet adına yapılan açıkla
mada ise, Dövizli askerlik uygulamasına geçildiğinden bu yana, müracaat edenlerin sayısının. 
126 681'e ulaştığı, ve bunlardan 116 927 kişinin Dövizli askerlik hakkından yararlandığı, yarar
lananların yaklaşık % 75 civarındaki bölümünü Almanya'da çalışan işçilerimizin teşkil ettiği, 
bu nedenle bedel tespitinde Alman Markının esas alındığı, ayrıca bugün yurtdışında çalışan 
vatandaşlarımızın orada doğup büyüyen veya 18 yaş öncesinde yurtdışına çıkarak oranın va
tandaşlığına geçenlerin de, o ülkede askerlik görevlerini yapmaları ve bunu belgelerle tevsik 
etmeleri halinde, Türkiye'de de askerliklerini yapmış kabul edilecekleri, ayrıca yaş sınırının 38'e 
çıkarıldığı, bütün bunların ülkesi ile maddî ve manevî bağlarını kesmek istemeyen vatandaşla
rımızın mağduriyetlerini önleyeceği ifade edilmiştir. 
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Yapılan bu açıklamalardan sonra, tasarı Komsiyonumuzca da benimsenerek "Millî Sa
vunma Komisyonu" metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu Metninin "1111 Sayılı Askerlik Kanunu"nun 10 uncu madde
sinin " 2 " ve " 1 3 " numaralı bentlerini değiştiren Çerçeve 2 nci maddesinin " 2 " numaralı ben
dinin sonuna, tasarıda bulunduğu halde Millî Savunma Komisyonu metninde yer almayan "saklı 
yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunanlar ihtiyaç fazlası kapsamına alınmazlar" iba
resi genel hüküm niteliğinde olduğundan metne yeniden ilaye edilmiş, ayrıca " 1 3 " numaralı 
bendinde yer alan "...(GATA).." ibaresi "Gülhane Askerî Tıp Akademisi" ibaresinden sonra 
gelecek şekilde redaksiyona tabî tutulmuş "Geçici Madde" ise madde ile getirilen imkânlar
dan kanun yayımı tarihinde durumları uygun olanlar yararlanırken bir iki gün farkıyla bu im
kândan yararlanma olanağı bulamayacak olanların bir nevi mağduriyetleri söz konusu olaca
ğından olaya daha objektif yaklaşılmasını teminen 31 Aralık 1992 tarihine kadar durumları 
getirilen imkânlara uygun olanların yararlanabilmelerini teminen değişiklik yapılmış, ayrıca 
bu tarihte 40 yaşını tamamlamış olanlara da Geçici 29 uncu maddenin 2 nci fıkrasında öngö
rülen 15 000 Alman Markı ödemeleri karşılığında temel askerlik eğitiminden muafiyet tanın
masını içeren bir fıkra ilavesiyle ve Geçici madde Geçici 33 olarak yeniden düzenlenmiş bu 
suretle Çerçeve 7 nci maddede yer alan "dört geçici madde" ibaresi "beş geçici madde" şek
linde düzeltilerek madde kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeler 
ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkanvekili Sözcü 

irfan Gürpınar Mahmut Oztürk 
Kırklareli Aksaray 

Kâtip Üye 
Haydar Oymak Veli Andaç Durak 

Amasya Adana 
Üye Üye 

Melımet Nedim Budak Cengiz Altınkaya 
Ankara Aydın 

Üye • Üye 
Hüseyin Batyali Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir Balıkesir 
Üye Üye 

Necmi Hoşver Yılmaz Ovalı 
Bolu Bursa 
Üye Üye 

Nevfel Şahin Adnan Keskin 
Çanakkale ' Denizli 

Üye Üye 
M. Halûk Müftüler Nihat Matkap 

Denizli Hatay 
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Üye 
Rüştü Kâzım Yücekn 

içel 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

îzmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 

Üye 
Namı Çağan 

İstanbul 
Üye 

Z. Selçuk Maruflu 
İstanbul 

• Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTtĞt METİN 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

. ' • > ' ' ' . ^ 

MADDE 1. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun değişik 2 nci maddesi-' 
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslara göre; yurt dışında doğan ve ikamet edenler 
ile kanunî rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaş
lığını da kazanan Türk vatandaşları, talepleri halinde, durumlarına uyan ve Kanunun öngör
düğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları 
yılın sonuna kadar yerine getirebilirler veya tabiiyetinde bulundukları diğer ülkede askerlik yapmış 
olduklarını belgelemek kaydıyla .mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların 38 yaş 
sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilir. 

MADDE 2. —1111 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesinin (2) ve (13) numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. O yıl askere alınacakların tamamı, mevcut celp sistemine uygun olarak temel asker
lik eğitimine tabi tutulur. Her celp döneminde eğitim merkezlerine sevk edilen miktar Genel
kurmay Başkanlığınca belirlenenden fazla ise; ihtiyaç fazlası olan yükümlüler, temel askerlik 
eğitimini müteakip, o yılın 1 Ocak tarihindeki T. C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas 
alınarak, dövizle askerlik için tespit edilen miktarın yarısının karşılığı Türk Lirası bedel öde
mek veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak suretiyle askerlik hiz
metlerini yerine getirmiş sayılırlar. 

Saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunanlar ihtiyaç fazlası kapsamına alın
mazlar." 

"13. Harp okullarından ilişiği kesilenlerin bu okullarda ay olarak okudukları sürenin 
üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır ve bu sürenin muvazzaf askerlik hizmetini karşıla
ması halinde yedeğe geçirilirler." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. , 

MADDE 2. — 1111 sayılı Kanunun de
ğişik 10 uncu maddesinin (2) ve (13) numara
lı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. O yıl askere alınacakların tamamı, 
mevcut celp sistemine uygun olarak temel as
kerlik eğitimine tabi tutulur. Her celp döne
minde eğitim merkezlerine sevk edilen mik
tar Genelkurmay Başkanlığınca belirlenenden 
fazla ise; ihtiyaç fazlası olan yükümlüler, te
mel askerlik eğitimini müteakip, o yılın 1 
Ocak tarihindeki T. C. Merkez Bankası dö
viz alış kurları esas alınarak, dövizle askerlik 
için tespit edilen miktarın yarısının karşılığı 
Türk Lirası bedel ödemek veya istekte bulu
nan kamu. kurum ve kuruluşlarında görev yap
mak suretiyle askerlik hizmetlerini yerine ge
tirmiş sayılırlar." 

13. Harp Okulları ile (GATA) Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinden veya Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına okudukları üniversite veya 
yüksek okullardan ilişiği kesilenlerin, bu okul
larda ay olarak okudukları sürenin üçte biri 
muvazzaflık hizmetinden sayılır. Fakat bu yü
kümlüler mutlaka temel askerlik eğitimini ya
parlar. Eğitimini tamamladıktan sonra okul
da geçen süreden kazandığı süreler ilave edi
lerek askerlik hizmet süresi hesap edilir ve yü
kümlülüğünü tamamladığında yedeğe geçiri
lirler." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1111 sayılı Kanunun de
ğişik 10 uncu maddesinin (2) ve (13) numara
lı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. O yıl askere alınacakların tamamı, 
mevcut celp sistemine uygun olarak temel as
kerlik eğitimine tabi tutulur. Her celp döne
minde eğitim merkezlerine sevk edilen mik
tar Genelkurmay Başkanlığınca belirlenenden 
fazla ise; ihtiyaç fazlası olan yükümlüler, te
mel askerlik eğitimini müteakip, o yılın 1 
Ocak tarihindeki T. C. Merkez Bankası dö
viz alış kurları esas alınarak, dövizle askerlik 
için tespit edilen miktarın yarısının karşılığı 
Türk Lirası bedel ödemek veya istekte bulu
nan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yap
mak suretiyle askerlik hizmetlerini yerine ge
tirmiş sayılırlar. 

Saklı, yoklama kaçağı veya bakaya du
rumunda bulunanlar ihtiyaç fazlası kapsamı
na alınmazlar." 

"13. Harp Okulları ile Gülhane Aske
rî Tıp Akademisinden (GATA) veya Türk Si
lahlı Kuvvetleri adına okudukları üniversite 
veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin, bu 
okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte 
biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Fakat bu 
yükümlüler mutlaka temel askerlik eğitimini 
yaparlar. Eğitimini tamamladıktan sonra 
okulda geçen süreden kazandığı süreler ilave 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 1111 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 26. —- Çağrılan kişilerden köy ve mahallelerinde veya ilçelerinin diğer bir köy 

ve mahallesinde bulunanlar ilçeleri merkezinde, ilçeleri sınırları içinde bulunmayanlar, bulun
dukları yerin ilçe merkezinde toplanacak askerlik meclisinde, yabancı ülkelerde bulunanlar bu
lundukları yerin elçilik ve konsolosluklarında nüfus cüzdanı ve bir okulda okumuşlarsa öğre
nim durumlarını gösterir okul idarelerinden verilen öğrenim durum belgesi ile bizzat bulun
maya mecburdurlar. Bizzat bulunamayacak derecede hastalık veya arızası olanlarla hapiste, 
tutuklu veya orta veya yüksek öğrenimde olup henüz okullarını bitirmemiş olanlar, hastalıkla
rı veya arızaları hakkında usulüne uygun rapor veya okumakta oldukları okullardan verilmiş 
veya elçilik ve konsolosluklardan onaylı örenim durumlarını gösterir belge göndermeye ve ha
pisliklerinin veya tutukluluklarının nedenini bildirmeye, askerlik şubeleri ve elçilik veya konso
losluklar da bu husustan haber verilmiş olsun olmasın ihtiyar meclis ve heyetlerinden ve sair 
kişilerden ve ilgili kurumlardan yapılacak işlemleri sormaya ve askerliklerini bu sorgu neticesi
ne ye muayenelerine göre kararlaştırmaya mecburdurlar. 

İlçeleri dışındaki askerlik şubelerine ve elçilik veya konsolosluklara gidenlerin yapılan yok
lamaları, bekletilmeksizin yerli askerlik şubelerine, varsa rapor ve öğrenim belgeleri ve hapis
lik veya tutukluluk nedenleri ile birlikte bildirilir ve bu gibilerin askerlikleri bu bilgilere göre 
kararlaştırılır. 

Askerliğe elverişli olmadıklarını öne sürerek bulundukları yabancı ülkelerdeki elçilik veya 
konsolosluklara başvuranların sağlık muayeneleri, elçilik veya konsolosluklar tarafından uy
gun görülen resmî hastanelerde yaptırılır ve bu muayene sonucu alacakları raporlar elçilik ve
ya konsolosluklar tarafından onaylanarak, Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Bunların as
kerlik işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından raporları üzerinde yapılacak inceleme so
nucu kararlaştırılır. Bu kararlara itiraz halinde, yurt içindeki askeri hastanelerde yaptırılacak 
muayene sonucu verilecek raporlara göre işlem yapılır. Askerliğe elverişli olmadıklarına karar 
verilenlerden askerliğe elverişli oldukları şikâyet veya ihbar edilenlerin durumları, Millî Savun
ma ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından müştereken mahallinden araştırılır, araştırma sonucu 
askerliğe elverişli olduklarına kanaat getirilenler, yurt içinde tam teşekküllü askerî hastanelere 
sevk edilerek, sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre kesin işleme tabi tutulurlar." 

MADDE 4. — 1111 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (G) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"(G) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat 
mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgeler 
ile bağlı bulunduktan Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde, bunların son yoklama, 
celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri; iki yılda bir yenilenmek kaydıyla, 38 yaşlarını ta
mamladıkları yılın sonuna kadar Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. 

Erteleme şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar veya erteleme sebebi ortadan kalkanlarla 
kendi istekleriyle erteleme hakkından vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilerek, askere şevkleri 

sağlanır." Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) Metin) 

edilerek askerlik hizmet süresi hesap edilir ve 
yükümlülüğünü tamamladığında yedeğe ge
çirilirler." 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad- MADDE 3, — Millî Savunma Komisyo-
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. nu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil

miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad- MADDE 4. — Millî Savunma Komisyo-
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. nu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edil

miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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MADDE 5. — 1111 sayılı Kanunun değişik ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ek Madde 1. — Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir 
meslek yâ da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan 1111 sayılı 
Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tabi yü
kümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsolosluk
ları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde; 10 000 Alman Markı veya karşılığı 
kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını ta
mamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulma
ları kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunlardan 38 yaşında baş
vuranlar; belirtilen dövizin tamamını başvuru sırasında defaten öderler. 38 yaşından önce baş
vuranlar ise, öngörülen dövizi başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, dörtte birini baş
vuru sırasında, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olan süre içinde ödeyebilirler. 

Yukarıda belirtilen döviz miktarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artır
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Alman Markı dışında diğer paralarla yapılacak ödemelerin 
miktarı, her yıl başındaki çapraz kurlar esas alınarak, Millî Savunma Bakanlığınca tespit ye 
ilan edilir. 

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen yü
kümlülerden; gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar, ödemeleri gereken yabancı ülke para
sını yönetmelikte belirtilen sürelere uygun ödemeyenler, belirtilen yaş sınırı sonuna kadar 
temel askerlik eğitimini yapmayanlar, ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, ya
bancı ülkelerde resmî bir görevle bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 
gereken yükümlülüklerinin devamı.süresince toplam olarak her takvim yılının yarısından faz
lasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin dönüş yapanlar, istekleriyle vazgeçenler, askerliğe el
verişsiz oldukları tespit edilenler; Millî Savunma Bakanlığınca dövizle askerlik hizmeti kapsa
mından çıkartılarak, durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. 

Yükümlülerin ödemiş oldukları dövizler; dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartıl
maları halinde tabi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, temel askerlik 
eğitimi sırasında veya daha önce ölmeleri veya askerliğe elverişsiz hale gelmeleri halinde ise 
hemen kendilerine, vekillerine veya kanunî mirasçılarına iade tarihindeki kurdan Türk Lirası 
olarak yurt içinde gösterecekleri banka hesabına ödenir. 

Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra ölen, askerliğe elverişsiz hale gelen veya yü
kümlülüklerini tamamladıktan sonra vazgeçenlere geri ödeme yapılmaz. 

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde, bu Kanuna tabi yü
kümlülerin askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Ba
kanlar Kurulunca belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 



— 17 — 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
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MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi MADDE 5. — Millî Savunma Komisyo-
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. nu metninin 5 inci maddesi aynen kabul edil

miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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MADDE 6. — 1111 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ek Madde 3. — Bu Kanunda belirtilen esaslara göre dövizle askerlik hizmetinden istifa

de edebilecek veya edemeyecek yükümlüler ile ilgili şartlar, ödeme işlemleri, toplanan dövizin 
kullanılması, celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemleri, geri 
ödeme ile ilgili işlemler, hizmet hesabı, olağanüstü hallerde göreve çağırma, beyan edilen belge 
ve bilgilerin doğruluğunun araştırılması, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin de
netlenmesi usulleri ile diğer işlemler, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir." 

MADDE 7. — 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. . 
"GEÇİCİ MADDE 29. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 38 yaşını doldurdukları 

halde, henüz asker edilmemiş bulunan ve ek 1 inci maddedeki şartları taşıyanlar, iki yıl içinde 
durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine 
başvurmaları ve öngörülen dövizi defaten ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları ha
linde, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. . . • • ' , 

Bu madde kapsamında bulunan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını tamamla
mış olanlar, 15 000 Alman Markı veya karşılığı yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını 
başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar ve hak
larında adli takibat yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 30. — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi gere
ğince Türk vatandaşlığını kaybettirilmelerine Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olanlardan; 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili merci
lere başvuranlar, Türk vatandaşlığına kabulleri tarihini müteakip bir yıl içinde müracaat ettik
leri takdirde ve ek 1 inci maddedeki şartları taşımaları ve öngörülen dövizi başvuru sırasında 
defaten ödemeleri kaydıyla, geçici 29 uncu madde hükümlerinden yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihler önce ek 1 inci maddede 
öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamın
dan çıkartılmış olanlar, başvurmaları halinde, bu Kanun hükümlerinden yararlandırılırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Metin) 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — 1111 sayılı Kanuna aşağı
daki dört geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCt MADDE 29. — Tasarının geçi
ci 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

. MADDE 7. — 11ü sayılı Kanuna aşağı
daki beş geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 29. — Millî Savunma 
Komisyonu metninin Geçici 29 uncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCt MADDE 30. — 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi ge
reğince Türk vatandaşlığını kaybettirilmelerine 
Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olanlar
dan; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
iki yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yet
kili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına 
kabulleri tarihini müteakip bir yıl içinde mü
racaat ettikleri takdirde ve ek 1 inci madde
deki şartları taşımaları ve öngörülen dövizi 
başvuru sırasında defaten ödemeleri kaydıy
la, geçici 29 uncu madde hükümlerinden ya
rarlanırlar. 

GEÇİCt MADDE 31. — Bu Kanunun 
.yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci mad
dede öngörülen yükümlülükleri yerine getir
memeleri sebebiyle dövizle askerlik hizmeti 
kapsamından çıkartılmış olanlar, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
konsolosluklar aracılığı ile askerlik şubeleri
ne başvurmaları ve öngörülen dövizi defaten 
ödemeleri halinde, bu Kanun hükümlerinden 
yararlandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 30. — Millî Savunma 
Komisyonu metninin Geçici 30 uncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Millî Savunma 
Komisyonu metninin Geçici 31 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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GEÇlCt MADDE 32. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci maddede öngö
rülen diğer şartları taşıyanlar hakkında, yabancı ülkelerde en az üç yıl bulunma şartı bir yıl 
olarak uygulanır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

GEÇtCt MADDE 32. — Tbsarının geçi
ci 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte saklı, yoklama kaçağı, 
bakaya durumunda veya tecilli olan veya her
hangi bir nedenle askerliğini süresi içinde yap
mamış bulunan ve 30 yaşından gün almış ve
ya daha büyük olan 1076 ve 1111 sayılı Kanun
lara tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde askerlik şubelerine başvurmaları ha
linde, 1111 sayılı kanunun bedel ödeyerek as
kerlik hizmetini yapmaya ilişkin hükümlerin
den yararlanırlar. 

Bedelin ödenme usul ve esasları ve uy
gulama ile ilgili diğer hususlar Bakanlar Ku
rulu kararı ile düzenlenir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanan yü
kümlüler hakkında adlî takibat yapılmaz. 

GEÇtCt MADDE 32. — Millî Savunma 
Komisyonu metninin Geçici 32 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 33. — 31 Aralık 1992 
tarihine kadar saklı, yoklama kaçağı, bakaya 
durumunda veya tecilli olan veya herhangi bir 
nedenle askerliğini süresi içinde yapmamış bu
lunan ve 30 yaşından gün almış veya daha bü
yük olan 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi 
yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
askerlik şubelerine başvurmaları halinde, 1111 
sayılı Kanunun bedel ödeyerek askerlik hiz
metini yapmaya ilişkin hükümlerinden yarar
lanırlar. 

Bu madde kapsamında bulunan . ve 
31.12.1992 tarihinde 40 yaşını tamamlamış 
olanlar 15 000 Alman markı veya karşılığı yö
netmelikte belirtilen yabancı ülke parasını baş
vuru sırasında defaten ödemeleri halinde te
mel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. 

Bedelinin ödenme usul ve esasları ve uy
gulama ile ilgili diğer hususlar Bakanlar Ku
rulu kararı ile düzenlenir. 

Bu madde hükümlerinden yararlanan yü
kümlüler hakkında adlî takibat yapılmaz., 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarih inde yürürlüğe girer. 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirci 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E, inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/ . Tez 
Devlet Bakanı 

T. Ak)ol 
Devlet Bakanı 
0. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
0. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E, Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H, Çetin 

Millî Eğitim Bakanı V. 
Y Topçu 

Sağlık Bakanı 
Y Akluna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevlıeri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
I. Tez . ı . 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakam 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E, Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M, A. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
E. Ceyhun 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof, 0. Kumbaracıbaft 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M.. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof, A, Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D, Akyürek 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 8, — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 8 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Dönen*: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 76) • 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat 
Ücretlerine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/337) 

T.C. 
Başbakanlık 27.1.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-231/01485 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığı niza arzı Bakanlar Kurulunca 10.1.1992 

tariflinde kararlaştırılan' 'Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Ücretleri
ne Dair Kanun Tasana" il? gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. _ ' ' « ' . , 
Süleyman Dzrmrel 

Başbakan 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN EK DERS SAAT 

ÜCRETLERİNE DAİR KANUN TASARISI GEREKÇESİ 
2000'li yılların Türkiye'sini, iyi meslek sahibi, iyi vatandaş, iyi insanlardan oluşan mutlu 

bir toplumun yaşayacağı çağdaş, modern ve gelişmiş bir ülke yapmanın en etkili aracı EĞİ
TİM'dir. Eğitimde verimliliğin artırılması, loditenin yükseltilmesine; kalitenin yükseltilmesi ise 
öğretmenlik mesleğinin toplumda layık olduğu yere ve değere kavuşturulmasına, bu da öğret
menlerimize gerekli ve yeterli sosyal ve ekonomik imkânların sağlanmasına bağlıdır. Kuşku
suz, eğitimin kalitesini etkileyen tek etmen öğretmen değildir. Ancak, öğretmen etkenlerin en 
önemlisidir. 

Geçmişte öğretmenleri ekonomik yönden destekleyen en önemli faktör VEK DERS 
ÜCRETİ" idi. Bu ücret, alım gücü itibariyle giderek azalmış; değeri ile birlikte önemini de 
kaybetmiştir. Daha da önemlisi özel olarak verilen 1 saatlik ders ücretinin % 10'unun bile al^' 
tında kalmıştır. ^ 

Ek ders ücretlerinin her yıl Bütçe Kanunlarıyla belirlenmesi ilkesi; tartışmalara, huzur
suzluklara, adaletsizliğe sebep olmakta; belirlenen miktarlar günümüz şartlarında çok yetersiz 
kalmakta; öğretmenlerimizin umutlu bekleyişleri hayal kınklığıyla sonuçlanmaktadır. 

Ayrıca, yükseköğretimde bu ücretin gösterge esasına bağlanması (ki bu durum son derece 
isabetli olmuştur), bunun yanısıra ilk ve orta öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu 
uygulamanın dışında bırakılmaları, eğitim sistemi bütünlüğü içinde farklı yaklaşımlara, sonuç 
olarak da huzursuzluklara sebebiyet vermiştir. Bugün yükseköğretim kurumlarında çalışmak
ta olan öğretim görevlilerinin, gördükleri öğrenim ve kariyerleri halamından diğer öğretim ka
demelerinde çalışan öğretmenlerden bir farkları bulunmamaktadır. Ama aldıktan ücret ara
sında büyük farklılıklar vardır. * . • • ' ' 



— 2 — • 

Bu durum; sistem içinde ayrıcalıklı, "eşit işe eşit ücret" ilkesine ters düşen ve fazla zaman 
kaybetmeden düzeltilmesi gereken bir uygulamadır. 

Bu nedenlerle konunun sistem bütünlüğü içinde ele alınarak çeşitli öğretim kurumlarında 
görev veren Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı personeline ödenmekte olan ek ders ücretinin, 
teklifteki gösterge rakamlarının, Devlet memurları aylıklarının hesaplanmasında uygulanması 
öngörülen katsayı ile çarpılarak tespitinin; emeğin karşılığının ödenmesi, farklı ve haksız uy
gulamalara son verilmesinin sağlanması, ayrıca bütçe görüşmeleri sırasındaki tartışmaların ön
lenmesi bakımından çok isabetli ve önemli bir gelişme olacağı düşünülmektedir. 

Milir Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 24.2.1992 

Esas No. : 1/337 
Karar No; : 7 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

"Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 20.2.1992 tarihli 5 inci birleşiminde Millî Eğitim ve Maliye ve Güm
rük Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi ek ders saat ücretleri her yıl bütçe kanunları ile belirlenmekte; bu durum, 
her yıl bütçe kanunlarının hazırlanması sırasında, ilgili kurumlar arasında gereksiz yazışmala
ra, zaman ve kırtasiye israfına sebep olmaktadır. Bunun yanısıra, tespit edilen ek ders saat üc
retinin günün ekonomik şartlarına göre çok yetersiz kalması öğretmen camiasında huzursuz
luk ve tartışmanın sebebi olmaktadır. , 

Tasan ile; çeşitli Eğitim ve öğretim kurumlarında çalışan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 
Sınıfı Personeline ödenmekte olan ek ders ücretinin, teklif edilen gösterge rakamlarının Devlet 
Memurları aylıklarının hesaplanmasında uygulanması öngörülen katsayı ile çarpılarak tespit 
edilmesi neticesinde elde edilecek miktarın ödenmesi ve böylece bu sınıf personeline ekonomik 
bakımdan rahatlık sağlaması amaçlanmıştır. ' ._/ 

Komisyonumuzca Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Ek ders saat ücretinin günün ekonomik şartları ve verilen hizmetin karşılığı olarak yeter

siz kalması, gerek öğretmenlerin ek ders görevine olan ilgi ve isteğini azaltmakta, gerekse tek 
geliri ek ders ücreti olan kadrosuz usta öğreticilerin çok cüz'i bir ücretle çalışmaları sonucunu 
doğurduğu, 

Memur aylıklarına uygulanan katsayının genellikle enflasyonla doğru orantılı olarak be
lirleniyor olması hasabiyle, ek ders saat ücretinin tespitinin bu sistemle alâkalandırılması; yük
seköğretim kurumlarında olduğu gibi ders saati ücretinin belirlenmesine istikrar kazandıracak, 
ek ders saat ücretleri üzerinde her yıl yapılan spekülasyonları ortadan kaldıracak, öğretmenle
rin ek ders görevine olan ilgi ve isteğini artıracak, öğretmenlerin yurt düzeyinde dengeli dağılı
mının tesisine küçümsenmeyecek oranda katkı sağlayacak, kadrosuz olarak görev yapan usta 
öğreticilerin bu yönde oluşan mağduriyetlerini önleyecek ve iş verimini artıracağı, Eğitim ve 
öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup, okul veya kurumlarda ders 
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görevi verilen veya görevlerinin bir kısmı 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki esaslar 
gereği ders görevi sayılan personel ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında kad- . 
rosuz olarak sadece ders ücreti karşılığı görev yapan ve usta öğreticilerin ve hizmetiçi eğitim 
kurs ve seminerlerinde ders vermekle görevlendirilen öğretmen ve diğer personelin mağduriye
tinin önlenmesi, 

Konusunda görüş ve fikir birliğine varılmıştır. 
Komisyonumuzca Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçildiğinde; yukarıda açıklanan 

görüşlerin doğrultusunda hazırlanan önerge ile 1 inci madde yeniden düzenlenerek kabul edil
miştir. Böylece gündüz öğretimi için 20 olan gösterge rakamı 40, gece öğretimi için 30 olan 
gösterge rakamı 50 olmaktadır. 

Diğer taraftan Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim görevlilerinin ders ücretleri 2914 
sayılı Kanunla katsayı sistemine bağlanmış olmasına rağmen 657 sayılı Kanunun 176 ncı mad
desi hükmü karşısında bu personelin ders ücretleri Bütçe Kanunlarında 2914 sayılı Kanuna işa
ret ederek tespiti cihetine gidilmektedir. 

Komisyonumuzca; 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile bu yön
deki ikilemin önlenmesi de amaçlanmıştır. 

Yukarıdaki görüşler doğrultusunda 2 nci maddenin, tasarıdan çıkarılması Komisyonumuzca 
uygun görülmüştür. 

Tasarının başlığı, maddelerde yapılan değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenerek Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi; 2 inci maddenin Tasarıdan çıkarılması ve yü
rürlük tarihinde yapılan değişiklik dolayısiyle de yeniden düzenlenmiş ve madde değişik bu 
şekliyle Komisyonumuzca 2 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının yürütmeye ilişkin 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca 3 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. / 

Başkan 
Nahit Menteşe 

Aydın 
Sözcü 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Üye 
ibrahim Ozdiş 

Adana 
Üye 

Salman Kaya 
Ankara 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 
Kâtip 

Ahmet Kabil 
Rize 
Üye 

Baki Durmaz 
Afyon 
Ü?e 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 
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Üye Üye 
Ayvaz Gökdemir Mustafa Baş 

Gaziantep İstanbul 
Üye Üye ^ 

Osman Ceylan Melike Tugay Haşefe 
İstanbul İstanbul 

Üye Üye 
ismail Kalkandelen Mehmet Gülcegiln 

Kocaeli Mardin 
"Üye .:'• 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
N i ğ d e • • • ' „ • • 

(İmzada bulunamadı) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 28.4.1992 
Esas No. : 1/337 * 
Karar No. : 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Türk

iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı Persone
linin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısı" Başkanlıkça önhavalesi gereği Millî Eği
tim Komisyonunca görüşüldükten sonra komisyonumuza havale edilmiş ve komisyonumuzun 
15.4.1992 tarihli 33 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanının başkanlı
ğında Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıl
malarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Ek ders ücretleri her yıl bütçe kanunları ile tesbit edilmektedir. Geçmişte 
öğretmenleri bir ölçüde ekonomik yönden de destekleyen ek ders ücretleri, giderek önemini 
kaybetmiş ve günümüzde ise özel olarak verilmekte olan ders ücretlerinin hemen hemen % 
10'unun bile altında kalmıştır. Ayrıca, Yükseköğretimde ek ders ücretlerinin gösterge esasına 
bağlanmış olmasına rağmen ilk ve orta öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin kapsam 
dışı bırakılmaları da eğitim sisteminin bütünlüğü içinde farklı yaklaşımlara neden olmuş ve 
sonuç olarak da huzursuzluklara sebebiyet vermiştir. Tasarı ile farklılığın ortadan kaldırılması 
amaçlanmakta, ilk ve orta öğretimde görev alan öğretmenlerin Ek ders ücretlerinin yeniden 
düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda, ilk ve orta öğretim kurumlarında görev alan öğretmenlerin Ek ders 
ücretlerinin tesbiti için öngörülen değişikliğin yerinde olduğu, sistem içinde farklı ve ayrıcalık
lı uygulamaları ortadan kaldıracağı, böylece ilk ve orta öğretim kurumlarında görevli öğret
menlerin eşit işe eşit ücret ilkesine de ters düşen bu farklı uygulamadan kaynaklanan huzur
suzluklarının giderileceği ifade edilmiştir. Daha sonra hükümet adına yapılan ilave açıklama-
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lardan sonra .Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek Millî Eğitim Komisyonu 
metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu metninin 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 
3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkanvekili 

irfan Gürpmar 
Kırklareli 

Kâtip 
Haydar Oymak 

Amasya 
Üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

(tmzada bulunamadı). 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Necini Hoşver 

Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Rüştü Kazım Yücelen 
İçel 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

izmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Üye 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

(tmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 
Üye 

MU Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Cengiz Alttnkaya 

Aydın 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
Üye 

Nami Çağan 
İstanbul 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Z. Selçuk Maruflu 
İstanbul 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilenler
den Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunanlara aynı Kanunun değişik 89 
uncu maddesi uyarınca ücretle okutulacak ek ders karşılığında ek ders ücreti; 

a) Gündüz öğretim için 20, 
b) Gece öğretim için 30, 
gösterge rakamının, Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile 

çarpımından oluşan tutarda ek ders ücreti ödenir. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Mcmurlan Kanununun 
31.7.1970 Tarih ve 1327 Sayılı Kanunla Deği
şik 176 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
31.7.1970 Tarih ve 1327 Sayılı Kanunla Deği
şik 176 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

' MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı 
Kanunla değişik 176 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Madde 176. - Bu Kanunun değişik 89 
uncu maddesine göre kendilerine ders görevi 
verilenlere ders saat ücreti; % 

a) Gündüz öğretimi için 40 
b) Gece öğretimi için 50 
gösterge rakamının bu Kanuna göre ay

lıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından 
oluşan miktar üzerinden ödenir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve 
öğretim kurumlarında, kadrosuz olarak ders 
ücreti karşlığı görev verilen usta öğreticilere, 
yukarıda belirlenen miktarın % 50 fazlası 
ödenir. 

Kurumların eleman yetiştirmek üzere aç
tıkları meslekî okullarda, eğitim rrierkezlerin-
de, kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyet
lerinde'ücretle ders vermek üzere yükseköğ
retim kurumlarından görevlendirilen öğretim 
elemanlarına 2914 sayılı Kanun Hükümleri
ne göre, öğretmen ve diğer memurlara ise, gece 
ücreti üzerinden ders ücreti ödenir. 

2914 sayılı Kanun uyarınca ders ücreti 
alan öğretim elemanları dışında kalan yükse
kokul ve akademi personelinin ders ücreti ile 
konferans ücretleri her yıl bütçe kanunların
da gösterilir. 

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 76) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinde yer alan "ders 
saati başına ödenecek ücret" ile ilgili hüküm birinci maddede belirtilenler için uygulanmaz. 

MADDE 3. — Bu Kanun 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E, inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakam 
O. KiUrciöğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakam 
M. Batalît 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

j Dışişleri Bakam 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheü 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T, Köse 

Kültür Bakanı 
DE Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar , ; 

Devlet Bakam 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
'- A. Gömn 

Devlet Bakam 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A, Yilmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakam 
MS. Oktay 

İçişleri Bakam 
" /. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakam 
S. Oral 

Bayındırlık ve' tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaractbast 

Ulaştırma Bakam 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turİaan Bakanı 
Prof A. Ateş 
ÇeVre İÖakam 
B;'pAkj>ürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 76) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonununun 

Kabul Ettiği Metin) 

M A D D E 2, — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

M A D D E 2. — Miltt Eğitim Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

EK33BG 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 76) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 85) 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'm Öğrenci Affı ile İlgili Kanun 
Teklifi, Uşak Milletveldli Uraî Köklü'nün 4.11.1981 Tarihli 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu'nun 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

(2/109,2/201,2/202) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

öğrenci Affı ile ilgili Kanım Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte takdim edilmiştir. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

GEREKÇE 

20 Ekim 1991 genel seçimlerinden sonra kurulan hükümet her alanda toplumun bütün 
katmanlarına kolaylık sağlamak halka refah ve huzur sağlamak için sosyal, ekonomik, kültü
rel ve eğitim alanında her türlü çabayı göstermektedir. Hükümet programı ve koalisyon proto
kolünde demokratikleşme, insan hakları önünde bulunan tüm engellerin ortadan kaldırılması 
için her çabanın gösterileceği kaydedilmiştir. Bu-vaadlerin yerine getirileceğine dair Öncü uy
gulamalar, kararlar da bir bir açıklanmaya, hayata geçirilmeye başlanmıştır, örneğin Bağ-
Kur'luların ve küçük çiftçilerin borçlarının affı gibi. 

Bütün bu iyi niyetli girişim ve uygulamalar arasında en verimli çağında değişik nedenlerle 
okulundan ilişkisi kesilen ve hayata, düzene karşı bir küskünlük içine itilen binlerce gencin 
de göz önüne alınması, onlara yeni olanaklar tanıyarak onların toplumumuza kazandırılması 
kanayan bir yaranın kapanmasına neden olacaktır. 

Koalisyon hükümetinin toplumumuza kazandırdığı bahar ve barış havasından bu gençle
rimizin de faydalanması yerinde ve isabetli bir karar olacak kanaatindeyim. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

• - Ural Köklü 
Uşak 



GEREKÇE 
1. Bu af taslağının hazırlanışındaki temel gerekçe, kurulduğundan bu yana YÖK'ün öğ

renci ve öğretim görevlileri üzerinde yaptığı tahribatı düzeltmek ve mağdur durumdaki öğren
cilerin mağduriyetini önlemek, YÖK'teki sorunların gündeme geldiği şu sıralarda ardında bı
raktığı sorunlardan birini çözebilmek ve tahribattan en büyük payr almış öğrenci kesiminin 
bir nebze de olsa yaralarını sarmak için hazırlanmıştır. 

2. Son on yıllık dönem içinde eğitim-öğretimde yapılan üst üste değişikliklerden yük
seköğretim gençliği de payını almıştır. Bunun en büyük nedeni hükümetlerin yetersiz eğitim-
öğretim programları ve bunların sorununu kökten çözmek yerine anlık birtakım önlemler şek
linde yapılmış olmasıdır. Her seçim öncesi Yükseköğretim Kurumlarından ilişiği kesilmiş olan 
öğrencilere sınav hakkı tanınması bunun en can alıcı örneğidir (1988 ve 1991 sınav hakları). 

Yapılan bu uygulamalar okullardan ilişiği kesilmiş çok sayıda öğrenciye ne kadar yararlı 
olmuştur? Meclis tarafından ve ilişiği kesilmiş öğrencinin yeniden, önceden kayıtlı olduğu prog
rama dönmesi amacıyla düzenlenen bu uygulama sonucunda gerek üniversitelerin tutumu, ge
rekse bu kanun hakkında yine üniversitelerin değişik yorumları sonucu öğrencilerin mağduri
yet durumu tanı olarak ortadan kaldırılamamıştır. Burada amaç ve uygulama ilişkisi çelişkili 
bir durum yaratmaktadır. Karar veren en büyük organ T.B.M.M.'nin öğrencinin mağduriyetini 
çözmek için bir takım kanunlar çıkarmış fakat uygulamada aksaklıklar görülmüştür. Bugüne 
kadar çıkarılmış olan öğrenci af kanunları ön şartlı (Sınav ve bütünleme hakkı) olarak uygula
maya sokulmuştur. Dolayısıyla bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin bağlı olduğu Yük
seköğretim Kurumuna dönmeleri imkânsızlaştırılmıştır; bu durum ise çıkan affın içeriğindeki 
temel mantığa ters düşen bir uygulamadır. Şöyleki ön koşulu/koşulları yerine getiremeyen öğ
rencinin kazandığı öğrenim hakkını yitirmesine neden olmuştur. Oysa ki T.B.M.M.'nin çıkara
cağı kanun idarenin (Yükseköğretim Kurumlarının) tasarruf alanında bırakılamayarak kanun 
ile belirlenen genel kurallara bağlı kılınması farklı uygulamaları ortadan kaldırabilecektir. Bu 
da 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi başlıklı 
42 nci maddesince kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz, öğrenim hakkının 
kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir kuralı ile çakışmakta yukarıda konu edilen görüş
lerle güvence altına alınmaktadır. ' 

3. Ayrıca, yükseköğretim öncesi eğitimin yetersizliği yani meslek eğitiminin yaygınlaştı-
rılamaması ve öğrencileri üniversite önünde yığmadan hayata ve iş alanlarına hazırlayabilecek 
yönlendirici bir eğitim sisteminin kurulamamış olması nedeniyle Yükseköğrenim Türkiye'de 
tek cazibe merkezi olmak özelliğini sürdürmektedir. Üniversiteler ise son dönemde YÖK'ün 
uygulamalarıyla biçimlenmiş, bilimsellikten uzak, araştırmacılığın göz ardı edildiği, başarı ya 
da başarısızlığın sadece bir iki sınavla belirlendiği bir konuma getirilmiştir. Bugün hayatın her 
alanında Yükseköğretim Kurumlarının yetersizliği geniş kabul görmekte bu durumun rahatsız
lığını en yakıcı şekilde öğrenciler ve öğretim görevlileri hissetmektedirler. En açık örneği üni
versitelerden ilişiği kesilmiş ve mağdur bırakılmış binlerce öğrencidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
4.1İ. 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini.arz ederim. 
Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
• v Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 85) 
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GEREKÇE 

Bu Kanun teklifinin hazırlanışındaki temel gerekçe, YÖK'ün öğrenci ve öğretim görevlile
ri üzerinde yaptığı tahribatı düzeltmek ve mağdur durumdaki öğrencilerin mağduriyetini önle
mek için hazırlanmıştır. 

Ayrıca TC Anayasasının eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi başlıklı 42 nci maddesinde "Kimse 
eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz" ibaresine yer vermektedir. 

Bu açıklamalar doğrultusunda üniversitelerden ilişiği kesilmiş ve mağdur bırakılmış bin
lerce öğrencilerimize yeni bir imkân verilmesi gerekmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 14:5.1992 

Esas No. : (2/109, 2/201, 2/202) 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
"Hatay Milletvekili Ali Uyar'in; öğrenci Affı ile ilgili Kanun Teklifi, Uşak Milletvekili 

Ural Köklü'nün 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 4.11.1981 
Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi" Komisyonumuzun 9.3.1992 tarihli 6 ncı ve 7.5.1992 tarihli 8 inci Birleşiminde Millî 
Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsilcileri ile Teklif sahiplerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz; konu ile ilgili olarak yaptığı 9.3.1992 tarihli 6 ncı toplantısında, her üç 
teklifin aynı mahiyette olması dolayısıyla tekliflerin birleştirilerek görüşülmesine karar vermiştir. 
Yapılan müzakereler neticesinde konunun kurulacak olan bir "Alt Komisyon"da değerlendiri
lerek, bir rapor hazırlaması kararlaştırılmıştır. 

Kurulan Alt Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda hazırladığı rapor, Komisyonumu
zun 7.5.1992 tarihli 8 inci toplantısında ele alınarak incelenmiştir. 

Komisyonumuzca; 
Alt Komisyonun hazırladığı rapor üzerinde yapılan görüşmelerde; bir yandan eğitim ve 

öğretimde kalitenin düşmemesine dikkat edilmiş, diğer yandan çeşitli sebeplerle Yüksek öğre
tim Kurumlarından ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilere yeniden eğitime 
başlama ve okuma imkânının verilmesi prensip olarak uygun görülmüştür. Komisyonumuzca; 
daha önce çıkarılan "öğrenci Affı ile ilgili kanunların" üniversitelerdeki eğitim-öğretim ile 
öğrencilere ne derece faydalı olduğu, bundan sonra çıkacak bir "öğrenci Affı" niteliğindeki 
kanunun da ne derece yararlar sağlayabileceği, istatistikîjrakamlar ve diğer veriler ışığında de
ğerlendirilmiştir. 

Komisyonumuzca; eğitimin temel ilkelerinin zedelenmemesine de özen gösterilerek, direkt 
olarak öğrenci kayıt hakkı yerine sınavlarda başarıyı teşvik etmek için, önce sınav hakkının 
verilmesi, neticesinde de öğrencilik kayıt hakkının tanınması prensip olarak benimsenmiştir. 

Komisyonumuzca; yukarıda açıklanan fikirler doğrultusunda 2547 sayılı YÖK Kanununa 
çerçeve 1 inci madde ile geçici 40 inci maddenin eklenmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.Sayısı : 85) 



Komisyonumuzca kabul edilen geçici 40 inci madde ile; / 
a) 1985/1986 eğitim-öğretim yılından itibaren her ne sebeple olursa olsun kurumlarıyla 

ilişiği kesilen öğrenciler ile, 1991-1992 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ilişiği kesilme durumu
na gelenlere; 

b) (a) bendindeki konuma sahip olan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmeleri için, bu 
Kanunun yayımından itibaren iki aylık mühlet içinde ilgili Yüksek öğretim Kurumlarına baş
vurmalarını, 

c) Söz konusu bu öğrencilere ilişkilerinin kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav 
ve bir bütünleme sınavı hakkının verilmesini, 

d) Not ortalamalarını tutturamadıkları için kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere de yine 
bir sınav ve bir bütünleme sınavı hakkının verilmesini, 

e) Böylece yukarıdaki imtihanlarda başarılı olanların tekrar öğrencilik statüsü içine alın
masını temin etmek amacıyla bunlar hakkında da 2547 sayılı YÖK Kanununun 44 üncü mad
desinin uygulanmasını, 

Öngörmesi amaçlanmıştır. 
Komisyonumuzca; 2547 sayılı YÖK Kanununa Geçici 40 inci maddenin eklenmesini dü

zenleyen çerçeve 1 inci madde ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler de oyla
narak kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Cahit Menteşe 

Aydın 
Sözcü 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Üye 
IbraJıim Ozdiş 

Adana 

Üye 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Üye 

Nurettin Tbkdemir 
Hatay 

V 

Geçici 40 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 
Kâtip 

Ahmet Kabil 
Rize 

inci maddedeki "her ne sebeple 
olursa olsun" ibaresinin'kapsadığı şümule 

Geçici 40 

karşıyım. 
Üye 

Mehmet Seven 
Bilecik 

inci maddedeki "her ne sebeple 
olursa olsun" ibaresinin kapsadığı şümule 

. . . 

karşıyım. 
Üye 

Ayvaz Gökdemir 
Gaziantep 

Üye 
Mustafa Baş . 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet-Meclisi (S. Sayısr: 85) 



Üye 
Osman Ceylan 

tstanbul 
Geçici 40 inci maddedeki "her ne sebeple 
olursa olsun" ibaresinin kapsadığı şümule 

karşıyım. 

Üye 
ismail Kalkandekn 

Kocaeli 

Üye 
Rtfat Yüzbas 

Niğde 

Üye 
Melike Tugay Haşefe 

istanbul 
Geçici 40 mcı maddedeki "her ne sebeple 
olursa olsun" ibaresinin kapsadığı şümule 

karşıyım. 

Üye 
ismail Karakuyu 

Kütahya 



HATAY MİLLETVEKİLİ ALİ ÜYAR'IN TEKLİFİ 

Öğrenci Affı ile İlgili Kanun Teklifi 

MADDE 1. —12 Eylül 1980 öğretim, eğitim yılından bu yasanın yayımı tarihine kadar 
her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrenci
lerle, 1991/92 eğitim öğretim yılı sonu itibari ile ilişkisi kesilme durumuna gelen öğrencilere, 
yasanın yayımı tarihinden itibaren ilgili öğretim kurumuna iki ay içinde başvurmaları koşulu 
ile, ilişkilerinin kesilmesine neden olan her dersten 5 sınav hakkı verilir. 

MADDE 2. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. •—Bu yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

UŞAK MİLLETVEKİLİ URAL KÖKLÜ'NÜN TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 40. — 1 Ocak 1985 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumlarının lisans veya önlisans (Yüksekokul) eğitim-
öğretim programlarının herhangi bir sınıfında (Hazırlık sınıfları dahil), hangi sebeple olursa 
olsun kaydı silinen öğrenciler, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak 3 ay içinde, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1991-1992 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar kaydı silinen 
veya silinme durumuna gelen öğrenciler ise bu durumun kendilerine tebliğini izleyen 2 ay için
de ilgili Yükseköğretim Kurumlarına başvurdukları takdirde aşağıdaki haklardan yararlanırlar. 

a) İlişiği kesilen öğrenciler Kanunda belirtilen süreler içinde ilişikleri kesildiği Yükseköğ
retim Kurumuna başvurdukları takdirde kayıtları yenilenir. 

b) Bu madde hükmünden yararlanarak öğrenim hakkı elde eden öğrenciler intibak etti
rildikleri dönemin normal öğrencileriyle eşit hak ve statülerine sahip olarak kurumlarına kayıt 
edilirler. İlişikleri kesilenlerin intibakları; kaybettikleri veya kaldıkları yıllar silinerek, üniversi
telerin kendi yönetmelikleri çerçevesinde, başarısız sayılan not veya harfin genel not ortalama
sından çıkartılması ve derslerin daha önce alınmamış gibi kabul edilmesi şeklinde yapılır. Bu 
öğrencilerin azami öğrenim süresi daha önceki öğrenim sürelerine bakılmaksızın intibak etti
rildikleri yarı yılın normal öğrencilerinin öğrenim süresi kadardır. İntibak işleminde, öğrenci
nin daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerin sayısı esas alınarak intibak dönemi tespit edilir. 

c) Askerlik süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullandığı takdirde tecilli sayılırlar. Bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlarla, askerliğine karar aldı
ranların 3 aylık başvurma süresi terhisleri tarihinden, esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilecek fiili ve hukukî mücbir sebepler yüzünden bu haklarını kullanamayacak durumda olan
ların 3 aylık başvurma süresi isemücbir sebeplerin kalktığı tarihten başlar. 
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d) Bu maddede belirtilen sürede ilgili Yükseköğretim Kurumuna başvuran öğrencilere 
en geç 1991-1992 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar hangi eğitim - öğretim yılında kayıtlarını 
yenileyecekleri ve derslerine başlayacakları bildirilir. Kayıt yenileme ve derslere başlama tarih
leri 1992 - 1993 ders yılı başından sonraya bırakılamaz. 

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici -
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 40. — 1 Ocak 1985 Tarihinden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumlarının lisans veya önlisans (Yüksekokul) eğitim -
öğretim programlarının herhangi bir sınıfında (Hazırlık sınıfları dahil), hangi sebeple olursa 
olsun kaydı silinen öğrenciler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 3 ay içinde, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1991 - 1992 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar kaydı 
silinen veya silinme durumuna gelen öğrenciler ise bu durumun kendilerine tebliğini izleyen 
2 ay içinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarına başvurdukları takdirde aşağıdaki haklardan ya
rarlanırlar. 

a) İlişiği kesilen öğrenciler Kanunda belirtilen süreler içinde ilişikleri kesildiği Yükseköğ
retim Kurumuna başvurdukları takdirde kayıtları yenilenir. 

b) Bu madde hükmünden yararlanarak öğrenim hakkı elde eden öğrenciler intibak etti
rildikleri dönemin normal öğrencileriyle eşit hak ve statülerine sahip olarak kurumlarına kayıt 
edilirler. İlişikleri kesilenlerin intibakları; kaybettikleri veya kaldıkları yıllar silinerek, üniversi
telerin kendi yönetmelikleri çerçevesinde, başarısız sayılan not veya harfin genel not ortalama
sından çıkartılması ve derslerin daha önce alınmamış gibi kabul edilmesi şeklinde yapılır. Bu 
öğrencilerin azami öğrenim süresi daha önceki öğrenim sürelerine bakılmaksızın intibak etti
rildikleri yarıyılın normal öğrencilerinin öğrenim süresi kadardır. İntibak işleminde, öğrenci
nin daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerin sayısı esas alınarak intibak dönemi tespit edilir. 

c) Askerlik süresi gelmiş olanlar bu haklarını kullandığı takdirde tecilli sayılırlar. Bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlarla, askerliğine karar aldı
ranların 3 aylık başvurma süresi terhisleri tarihinden, esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilecek fiilî ve hukukî mücbir sebepler yüzünden bu haklarını kullanamayacak durumda olan
ların 3 aylık başvurma süresi ise mücbir sebeplerin kalktığı tarihten başlar. 

d) Bu maddede belirtilen sürede ilgili Yükseköğretim Kurumuna başvuran öğrencilere 
en geç 1991-1992 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar hangi eğitim - öğretim yılında kayıtlarını 
yenileyecekleri ve derslerine başlayacakları bildirilir. Kayıt yenileme ve derslere başlama tarih
leri 1992 - 1993 ders yılı başından sonraya bırakılamaz. 

MADDE 2.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞt METİN 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 40. — 1985 -1986 eğitim - öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihi
ne kadar her ne sebeple olursa olsun kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gel
miş olanlara bu Kanunun yayımı tarihinden, 1991 - 1992 eğitim - öğretim yılı sonunda ilişiği 
kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim ku
rumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav hak
kı verilir. Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim 
kurumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olamadıkları 
dersler için bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay için
de yapılır. Yönetmeliklerinde başanlı saydabilmeleri için öngörülen not ortalamalarım sağla
yanı amaları sebebiyle kurumlarıyla ilişkileri kesilmiş veya 1991 -1992 eğitim - öğretim yılında 
kesilecek olanlara, not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri dersler için bir sınav ve bir 
bütünleme sınavı hakkı verilir. 

Bu sınavlarda başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle, 44 üncü maddedeki sı
nırlar içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumlari 44 üncü maddedeki sınırlara uymayan
ların öğrenciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim kurulu tarafından tespit edilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 . — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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