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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Malatya Milletvekili M. Gazi Barut'un Hükümetçe SEK'in özelleştirilmesinin süt üretici
lerini mağdur edeceğine ve bu özelleştirmenin zamansız olduğuna ilişkin gündem dışı konuş
masına Devlet Bakam Ömer Barutçu; 

Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Anayasa Mahkemesine yeni atanan üyenin göre
ve başlatılmaması ve Anayasa Mahkemesi Başkanının tutumunun Anayasaya aykırı olduğuna 
ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Akın Gönen; 

Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın ABD ve müttefiklerinin Irak'la ilgili operas
yonlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal tnönü; 

Cevap verdiler. 

Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başşba-

kan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer 

Barutçu'nun, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Almanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dönüşüne 

kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 
- Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle, 

Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in İçişleri Komisyonundan, 
İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun Dışişleri Komisyonundan, 
Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundan, 
Kocaeli Milletvekili Bülent Âtasayan'm Dilekçe Komisyonundan, 
İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun KİT Komisyonundan, 
İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yüclen'in Plan ve Bütçe Komisyonundan çekildiğine ilişkin 

önergeleri, , 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 dönemindeki işkence olay-
, larını araştırmak ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/85) Genel Kurulun bilgisine sunuldu : Önergenin gündemde yerini alacağı, ön-
görüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Açık bulunan ve DYP, ANAP ve CHP milletvekillerine düşen; 
İçişleri Komisyonu üyeliğine DYP Kırıkkale Milletvekili Sadık Avundukluoğlu, 
Dışişleri Komisyonu üyeliğine DYP Afyon Milletvekili Baki Durmaz, 
Tarim, Orman ve Köyişleri Komisyonuna DYP Balıkesir Milletvekili Sami Sözat, 
Adalet Komisyonu üyeliğine ANAP İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak, 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine ANAP Ankara Milletvekili Mehmet Çevik, 
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Çevre Komisyonu üyeliğine ANAP Bolu Milletvekili Abbas tnceayan, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna CHP Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ile, 
(10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu ANAP Ankara Milletvekili Yücel Seç-

kiner ve İstanbul Milletvekili İsmail Sancak, 
(10/3) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna ANAP İstanbul Milletvekili Emin 

Kul ve Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon, 
(10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna ANAP Ankara Milletvekili Hamdi 

Eriş, 
(10/5-8) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna DYP Konya Milletvekili Hasan 

Afşar, «' 
Gruplarınca aday gösterilerek, seçildiler. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 
Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe (1/343) (S. Sayısı-: 71) 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayı
sı : 58 ve 58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 335 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/İ37, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sa
yısı : 116), 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim (1/97)'(S. Sayısı :121), 

ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı 180), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım Orman ve Köyişleri, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı : 193), 

Komisyonları Raporlarının görüşmeleri, Komisyon yetkilileri-Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendiler. 

— 5— -
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Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her 
Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tavsiyesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/462) (S. Sa
yısı : 195) görüşmeleri tamamlanarak, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımlanan 
89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız ödemeler 
Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kul
landıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Akbu-
lut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 202) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Raporun sonuç kısmındaki I, II, III ve IV üncü bölümlerinin, İçtüzüğün 84 üncü madde
sinin ikinci fıkrasına göre ayrı ayrı oylanmasına ve I, II ve III üncü bölümlerin oylamasının, 
kürsü önüne konulacak oy kutularına adı okunan milletvekilinin oyunu atması suretiyle ve 
IV üncü bölümün işarî oyla yapılmasına ilişkin DYP ve SHP Grup Başkanvekilleri ve akradaş-
larınca verilen 15.imzalı önerge kabul edildi. 

' Yapılan açık oylamalardan sonra : 

Bayındırlık ve İskân eski Bakanı İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray ile, Bayındırlık 
ve İskân eski Bakanı Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Yüce Divana şevklerinin kabul 
edildiği; 

Raporun III numaralı bölümünde belirlenen ve 89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın
da imzalan bulunan eski bakanların Yüce Divana şevklerinin reddedildiği, 

Açıklandı. 
Eski Başbakan Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ile, Bayındırlık ve İskân eski Baka

nı Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç haklarında dava açılmasını gerektirecek sorumlulukla
rının bulunmadığına mütedair, raporun IV üncü bölümü ile; 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, imar Bankasına Ayrıcalıklar ve 
Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve 
Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük 
eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonunun, dava açılmasını gerektirecek sorumluluklarının bulunmadığına mütedair Raporun 
(S. Sayısı : 213) görüşmelerini müteakip yapılan, 

İşarî oylamalar soriucunca, kabul edildikleri bildirildi. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni Haksız 

ve Keyfi Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleninin Türk Ceza Kanununun 
240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar Hakkında Ana
yasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve 
(9/5) esas Numaralı Meclis Soruşturması Raporu (S. Sayısı : 235) üzerindeki görüşmeler ta
mamlandı. 

— 6 — 
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DYP Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve arkadaşlarının öner
gesinin kabulü üzerine, ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamaya 139 milletvekilinin katıl
dığı; 48 kabul, 89 ret ve 2 çekimser oyun kullanılması neticesinde, 

Anayasanın amir hükmünün gerçekleşmediği; açık oylamanın başka bir birlişimde tek
rarlanacağı açıklandı. 

TBMM Genel Kurulunun, yargı kararına benzer bir karar alması sırasında, bakanların 
vekâleten oy kullanıp kullanamayacakları; 

Yüce Divana şevkle ilgili bir karar alınırken, 226'nın altında iştirakin bulunması halinde, 
sevk kararının reddedilmiş sayılıp sayılmayacağı hakkında usul görüşmesi yıpıldı. 

Görüşmeler sonucunda Başkanlıkça, oylamanın tekrarlanacağı yolunda yapılan açıkla
manın ve yapılan uygulamanın yanlış olduğu kanatma varıldığı ve bu nedenle Devlet eski Ba
kanı Mustafa Taşar'ın Yüce Divana sevk isteminin reddedilmiş olduğu bildirildi. 

21 Ocak 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.51'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Cengiz Üretmen 
Konya Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Boşkanvckili Yılmaz Hocaoğlu ' 
KÂTİP,ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 

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

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Yoklamaya başlandı) 
Baki Tuğ?.. Burada. 
BAŞKAN — Sayın Tuğ, dünkü oylama esnasında bir yanlış algılama sonucu ismi âlinizi, 

niyetimi aşan bir ifadeyle telafuz ettim; Genel Kurul huzurunda sizden özür diliyorum. 
A. BAKİ TUĞ (Ankara) — Estağfurullah Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Siz, benim örnek aldığım parlamenterlerden birisiniz, Bu, bir talihsizlik ol-

dUj kusura bakmayın. > 
A. BAKİ TUĞ (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(Yoklamaya devam edildi) , 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR V , 
/. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bağdat'ta, kaldıkları El Reşid Otelinin bomba

lanmasına: İncirlik Üssünün Irak'a karşı kullanılmasına ve Türkiye'nin tarihî misyonundaki 
yerini almasının, beklendiğine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Erdal inönü'nün cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır. 
İlk olarak, Irak'a yapılan saldırı sırasında Bağdat'ta bulunmakta olan Kocaeli Milletveki

li Refah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan'ı gündem dışı görüşmesini yapmak üze
re kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Kazan. (RP sıralarından alkışlar) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Irak'ta El Reşid Ote

linin bombalanma olayı dolayısıyla gündem dışı olarak söz talep etmiş ve bu maksatla huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum ve Sayın Başkana bana bu 
hususta söz verdiğinden dolayı da teşekkür ediyorum. 

Bu olayı yüksek huzurunuza getirirken üç üslup kullanılabilir : Bir tanesi, gerçekten bazı 
önemli noktaları vurgulayarak, itham edici bir üslup kullanılabilir; diğeri, başımızdan geçen 
bir olay gibi bir hikâye üslubu kullanılabilir; diğer bir tanesi de, şu anda iki siyasî partinin 
vermiş olduğu gensoru önergesine fikrî hazırlık olacak mahiyette bazı hususların açıklanması
na medar olacak şekilde bir üslup kullanılabilir. 
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Ben bu üsluplardan üçüncüsünü tercih edeceğim. Hükümet hakkında bu konuda verilmiş 
olan gensoru önergesinde faydalı olur düşüncesiyle, bazı gerçekleri dile getireceğim. 

Tabiatıyla, Hükümet adına bu gündem dışı konuşmaya cevap verilme ihtiyacı olabilir; ama, 
cevap verilmese daha iyi olur; Hükümetin takdirine kalmış bir iştir. Çünkü, zaten gensoruda 
konu enine boyuna görüşülecektir. 

Değerli milletvekilleri, Bağdat'ta 16-18 Ocak tarihlerinde, üç gün devam etmek üzere, dün
yanın muhtelif Müslüman ülkelerinden davet edilen kişilerin teşkil ettiği bir toplantı yapıldı. 
Bu toplantıya Türkiye'den de bendeniz şahsen davet edilmiştim ve şahsen bu toplantıya katıl
dım. 60 ülkeden takriben 450 delegasyonun katıldığı bu toplantının açılışına yetişemedim, an
cak, son ikibuçuk gün devam eden kısmına katıldım, iştirak ettim. 

Bu toplantı Bağdat'ta aşağı yukarı beş altı seneden beri her sene yapılıyor; geçen sene de 
böyle bir toplantıya katılmıştım. 

Geçen seneki toplantıda sadece Irak meselesi, Filistin meselesi, gündemin konularını teş
kil ettiği halde, bu yıl yapılan toplantıda, Bosna-Hersek, Azerbaycan meseleleri dahil olmak 
üzere, İslam dünyasının hemen her yerindeki hususlar dile getirildi, enine boyuna değerlendir
meler yapıldı. Biz de bu toplantıda görüşlerimizi anlattık ve bu arada nihaî bildiride yer alma
sı için ülkemiz açısından da faydalı olduğuna inandığımız bazı tekliflerde bulunduk ve bu tek
liflerimiz de bu nihaî bildiriye konuldu. 

Toplanti -konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi- üç gün devam edecek bir toplantıy
dı. Toplantının ikinci günü akşamı Türkiye saatiyle 20.50, Bağdat saatiyle 21.50 sırasında res
torandan çıkmış, otelin lobisine geldiğimiz bir sırada otelin ışıklarının karartıldığını gördük. 
Tabiatıyla o sırada," dışarıdan uçaksavar atışlarının sesleri geliyordu ve ilgililer, bizim sığınağa 
doğru gitmemizi talep ettiler, biz de resepsiyondan sığınağa doğru, daha önce o tarafa yönelen 
kişilerin arkasına takılarak gittiğimiz sırada, sağa bir dönüş yapar yapmaz, otelin hemen ya
nında fevkalade muazzam bir patlama oldu. Tabiî, bu patlamayı, o anda içinde yaşayan bir 
kardeşiniz olarak ben uzun uzadıya anlatmaya gerek duymuyorum. Bu bizim başımızdan geç
miş olan bir olaydı. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir askerî güvenlik tedbirinin alınmadığı, sadece 450 bilim adar 
minin tolantı yaptığı böyle bir otelde, bu olayın sonucunda, bir tanesi resepsiyonda çalışan, 
bir tanesi de delegasyonun içinde bulunan iki kadın hayatını kaybetti. Bu iki kadının yanında 
31 ağır yaralı oldu ve bunların U'i de delegasyona mensup kişilerdi. Ben de bu 30 kadar hafif 
yaralılardan bir tanesiyim. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — iyi; gazi olmuşsun! 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Geçmiş olsun. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Geçmiş olsun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Geçmiş olsun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Siz gülebilirsiniz. Ben, "geçmiş olsun" diyen kardeşleri

me teşekkür ediyorum. ' 
Şimdi, bazı konuları bir kısım arkadaşlarımız hafife alıyor; bu, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin itibarına yakışmıyor. O nedenle lütfen dinleyin. Esas gensoruda konuşacağım, muhare
bemizi orada yapacağız. (RP sıralarından alkışlar) Ben size sadece olay hakkında bilgi veriyorum; 
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ama, vermiş olduğum bu bilgi, bu parlamentonun bir üyesi olarak maruz kaldığım bu olay, 
sadece şahsımı değil, çok daha geniş bir âlemi ilgilendiren bu olay sizleri ilgilendirmiyorsa, 
benim buna söyleyecek bir sözüm yoktur. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sen gazi olmuşsun, gaziliği beğenmiyorsan o başka!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O gaziliği Cenabı Allah sizlere de nasip etsin. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız Sayın özkaya. Gaziantep Milletvekili olduğu için... 

Değil mi efendim!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet (!).. 
BAŞKAN — Yani, halisane söylüyor; ama bir de geçmiş olsun deseydiniz, anlaşılırdı... 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Geçmiş olsun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkanım, gündem dışı konuşma imkânı verdiniz, 

ben bunun hudutları içinde kalmaya çalışıyorum. Onun için, sataşmalara cevap verirken, ade
ta zaman harcanmış oluyor. 

Bu otel niye hedef seçildi? İkinci gün... 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Gazi olmak kötü bir şey mi?.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ben konuşurum arkadaş, siz beni ille ağır konuşmaya 

itmek istiyorsanız. Ben sizin oyununuza gelmeyeceğim, ben sizin oyununuza gelmeyeceğim; 
sakin sakin konuşacağım. Esas gensoruda konuşacağım; o zaman bakalım konuşmaya mecali
niz kalır mı?! 

Bu otel niye hedef seçildi? 
Biz, ikinci gün, heyet olarak topluca, Amerikanın Körfezden yapmış olduğu saldırının Bir

leşmiş Milletler kararına aykırı bir uygulama olduğunu, bir tecavüz olduğunu ifade etmek için, 
Birleşmiş Milletlerin Bağdat'ta bulunan temsilcilik binasına bir yürüyüş yaptık. 

O yürüyüş neticesinde 10 kişilik bir heyet teşkil edilerek, bu tecavüzün devletler arası hu
kuka aykırı olduğu, savaş hukukuna aykırı olduğu, Birleşmiş Milletler kararına aykırı olduğu 
ifade edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Temsilcisiyle görüşüldü. Bu görüşme sırasında elbette 
Birleşmiş Milletler binasının önünde bazı protesto gösterileri de oldu. Bunun arkasından otele 
döndük, çalışmalarımıza devam ettik. 

Bizim bu tepkimize, bu yürüyüşümüze bir cevap gibi düşünülebilir; ama, böyle düşünmek 
bir bakıma haklı gibi görülürse de, asıl amaç başkadır: Bugün artık herkes biliyor ki, Batı, Müs
lüman ülkeleri birbirine düşürmek istiyor; Müslüman ülkelerde Müslümanları parçalamak isti
yor, bölmek istiyor. Bir hedefi var, bir amacı var... Batı'ntn hedefi bu : Müslüman ülkeleri böU 
mek, birbirine düşman etmek ve Müslüman ülkeler içindeki insanları birbirine düşman etftıek. 

Şimdi, Batının düşman etmek istediği bu insanları, dünyanın dört bir yanından gelmiş 
olan bu temsilciler, nasıl kardeş yapabiliriz diye görüşüyorlar; onların dağıtmak istediklerini, 
bu insanlar acaba nasıl bir gaye, bir dava etrafında toplayabiliriz diye bir görüşme yapıyorlar. 

tşte, bu görüşmeyi ortadan kaldırmak, orada bir dehşet havası meydana getirmek için bu
nu yaptılar; ama, bütün buna rağmen muvaffak olamadılar. Çünkü, bu müdahalenin yapıldı
ğı o binanın, füzenin düştüğü o binanın sağlam kalan konferans salonunda ertesi gün bu 450 
insan her şeyi göze alarak yine toplandı ve akşamın geç saatine kadar çalıştı ve bildirisini neşretti. 
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Bu gerçekleri sizlere intikal ettirdikten sonra, şu tespitlerimi de şahsî intiba olarak intikal 
ettirmekte fayda vardır. 

Şunu çok iyi bilmemiz lazım ki, Saddam, şu anda Irak'ta güçlüdür ve sevilmektedir. Irak'ta 
yönetim, halkla içiçedir ve yakın ilişki içindedir; sığınaklarda halkın içine girmekte, onların 
halini hatırını sormaktadır. Yöneticiler metin ve sakindir; halk soğukkanlıdır. Biz sığınağa gi
derken, caddelerde özel arabalar ve taksiler normal olarak trafiği devam ettiriyorlar, fazla bir 
paniğe kapılmıyorlar. Bazı, yerlerde öyle manzaralar görüyorsunuz ki, gökyüzünden bomba 
inse, gül demeti gibi karşılayacaklar! Bu gerçeği, bazı kardeşlerimizin havsalası pek almayabi
lir; ama bu, maalesef, bir gerçek olarak orada görülüyor. 

Halkı çalışkandır; Körfez Savaşı sırasında yapılan bütün tahribatı, Irak halkı şu anda ta
mir etmiştir, köprüleri bile tamamlamıştır. O gece maruz kalınan olayın sabahında, saat 8.00'de 
başlayıp, altı saat içinde otelin içini temizlediler ve onu, yeniden, içinde kalınabilir hale getir
meye çalıştılar. 

Belirtmek istediğim nokta şudur : Irak yöneticileri, tncirlik'ten yapılan uçuşları Irak hal
kından gizlemektedirler. Bunu, yöneticilerimizin bilmesinde çok fayda vardır. Evet, tncirlik'
ten yapılan uçuşlar, Irak halkından, Irak yöneticileri tarafından gizleniyor; ancak, Ürdün'den 
gelen gazetelerden Irak halkı bunları okuyor. . 

Irak yönetimi Türk halkını gerçekten seviyor; ama, Körfez Savaşı sırasında ve şu sıralarda 
İncirlik Üssünün kullanılması olayında dahli olanlara karşı elbette kırgınlığı devam ediyor. Şu 
anda Saddam'ın mümessili durumunda görüşmelere katılan yetkili zat İzzet İbrahim şu ifade
yi kullanıyor : "Bizim öfke ve hıncımız, siyonizme ve emperyalizme karşıdır. Sizlere karşı ise 
imanımızı ve aklımızı önümüze koyarak davranmayı tercih ediyoruz." (RP sıralarından alkışlar) 

Gerçekten, tzzet İbrahim'le görüşürken, söylediği sözün karşısında hicap duymamak müm
kün değil. "Biz, 14 senedir Irak yönetimindeyiz. Lütfen söyler misiniz, 14 sene içinde biz, Tür
kiye'ye ne yaptık; biz, Türkiye'ye ne yaptık da, siz bize bunu yaptınız" diyor. 

"1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Hasan Bekir, Devlet Başkanıydı, ben İçişleri Baka
nıydım Kıbrıs harekâtınız başlamak üzereydi ve o esnada Ecevit, Başbakan olarak bize müra
caatta bulundu, yakıt ihtiyacı içinde olduğunuzu söyledi. Devlet Başkanı hemen bizi çağırdı, 
bana ve o sırada bazı işleri tedvirle görevli olan Saddam'a, Türkiye'ye en kısa zamanda bu 
yakıt yardımı yapılacaktır dedi. Onun talimatı üzerine, Körfezde dolu tankerlerimizi, biz, Kıb
rıs Harekâtında kullanılması için Türk Hükümetinin emrine gönderdik ve bunlar için de tek 
kuruş para almadık. 

Körfez Harekâtı sırasında Türkiye'den kalkan uçaklarla gerçekten üzerimize bomba yağ
dı; ama biz, buna karşı Türkiye'ye hiçbir şey yapmadık" dediler. 

Bütün İslam ülkeleri, artık Türkiye'nin tarihî misyonundaki yerini almasını bekliyor; ama 
biz ne yapıyoruz? Biz, Bosna için laf yapıyoruz, Irak için bostanı Bush bekçiliği yapıyoruz. 
Ama, Türkiye, Bush'un bostanı değildir; Allah'ın izniyle, şehit kanıyla sulanmış olan bu vatan 
topraklarında, eblette asırlardan beri kardeş olduğumuz bu insanlarla yeniden kardeş olmanın 
tohumları ekilecek ve çalışmaları yapılacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
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Gündem dişi konuşmaya cevap vermek üzere Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Erdal İnönü buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Şevket Kazan'ın konuşmasını dikkatle dinledik. Büyük Mec
lise saygılar sunarak, bu konuşma içinde bir cümle üzerinde bir uyarı yapmak, bir düzeltme 
yapmak istiyorum. 

Sayın Kazan'a geçmiş olsun diyorum. Bir bilimsel konferansta, bir dayanışma konferan
sında, bir kültürel konferansta, bir siyasal konferansta -nasıl nitelendirirseniz- çeşitli uzmanla
rın bulunduğu bir konferansta, herhalde bir bomba düşmesine uğramak, kimsenin istediği, 
beklediği bir olay değil; dünyamızda olmaması gereken bir olay. Dünyamızda böyle bir olayın 
nasıl olduğu hepimizi düşündürmeli; yalnız bugün değil, geçmişte düşündürmeliydi ve gelecek 
için de düşündürmeli. 

Ülkemizin bugün yönetiminde bulunan insanlar olarak, daha önceden muhalefetteyken 
bu konularda fikir yormuş insanlar olarak ya da herhangi bir sade vatandaş olarak, ülkemizin 
ve dünyanın barış içinde yaşamasını istiyoruz; durup dururken bir yere bomba düşmesini, ol
maması gereken bir olay, hiçbir şekilde meydana gelmemesi gereken bir olay diye değerlendiri
yoruz.,Orada bulunanlara geçmiş olsun diyoruz ve bunun niçin meydana geldiği üzerinde her
kesi serinkanlılıkla düşünmeye çağırıyoruz ve bunun çarelerini beraber bulmaya çağırıyoruz. 

Bunlar her zaman söylenen ve bugün de sırası geldiği için tekrar edilen sözler. Yalnız, ben 
başka bir şey için dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Kazan, konuşmasının bir yerinde "Geç
mişte Körfez Savaşı sırasında ve bugün incirlik Üssünün kullanılması, tepkiler doğuruyor" 
dediler. 

Körfez Savaşı sırasında muhalefetteydik; ama, incirlik Üssünün kullanıldığını biliyorduk, 
bunu o zamanki hükümet de söyledi. İncirlik Üssünün, Körfez Savaşı sırasında kullanılması 
başka şekildeydi... 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Şimdi?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — O 

zaman oradan kalkan uçaklar, anladığımıza göre, savaşın bir noktasında harekâta iştirak etti-
. ler. Ondan sonra İncirlik Üssünün kullanılması bitmedi; Körfez Savaşından sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı ile Huzur Harekâtı başladığında, İncirlik Üssü kullanılmaya devam 
edildi. 

HASAN MEZARCI (İstanbul) — Kimin huzuru?... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) ±- Ama 

niçin kullanıldı?... İşte, Huzur Harekâtına katılan uçakların, keşif uçuşları yapması için kulla
nıldı. Dolayısıyla "Körfez Savaşı sırasında ve şimdi" sözü doğru değildir. Körfez Savaşı sıra
sında, harekâta iştirak için kullanıldı. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) bunu, bugün muha
lefette olan ANAP milletvekilleri'gayet iyi biliyorlar, hepimiz biliyoruz, RP'li milletvekilleri 
de biliyorlar. Daha sonra "Huzur Harekâtı" denilen ye Türk sınırlarına, Irak rejiminin baskı
sından kurtulmak için kaçıp gelmiş olan 500 binden fazla insanın can güvenliği için kurulmuş 
olan bir düzeni gözetlemekle görevlendirilmiş olan barış gücü uçaklarının, incirlik Üssünden 
uçmaya devam ettiklerini herkes biliyor. 
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Şimdi, mesele, bu Huzur Harekâtının devamından başka bir şey değil ve o harekâta de
vam eden, harekâta katılan uçakların -dün de söyledim, evvelsi gün de söyledim, gensoru mü
nasebetiyle tekrar söyleyeceğiz- kendilerine yapılan tacizlere karşı cevap vermelerinden ibaret
tir. İncirlik Üssü, o zaman da kullanıldı, şimdi de kullanılıyor. 

Oraya atılan bombanın nedeni bu değil değerli arkadaşlarım. Oraya atılan ve herhalde 
oraya kazara düşen, herhalde orayı hedef almayan, ama nasılsa oraya düşen bombanın çıkışın
daki neden bu değil; çıkışındaki neden, hâlâ, Körfez Savaşının sonunda bir barış yapılmamış 
olması. ' 

Bu barışı bir an evvel yapmak için biz, ilgililere hep uyarı yapıyoruz, bunu yapmaya de
vam edeceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan Yardımcısı. 
2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Koalisyon Hükümeti tarafından yapı

lan inşaat ihalelerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın 
cevabı 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı ihaleler konusunda İstanbul Millet
vekili Sayın Halit Dumankaya buyurun (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayin Başkan, değerli milletvekilleri; Koalisyon Hü
kümeti tarafından yapılan ihalelerdeki yolsuzluklar hakkında gündem dışı söz almış bulunu
yorum. Bana bu imkânı verdiği için Sayın Başkana teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri, Koalisyon Hükümetinin küçük kanadı tarafından yapılan Erzin
can ihale yolsuzluklarını kısaca hatırlatarak esas konuya geçeceğim. 

Bu Hükümet iktidara geldiği günden bugüne kadar, ülkemizde büyük felaketler yaşan
mıştır; grizu patlaması, çığ felaketi ve Erzincan zelzelesi gibi. 

Erzincan zelzelesinde insanlarımız ölmüş, birçok bina yıkılmış ve hasar görmüştür. 
Devletimiz ve milletimiz, kazazedelerin yardımına koşmuş, yıkılan binaların yerlerine ye

nilerinin yapılması için birçok ihaleler açmıştır. 
Esasında, bunlara "ihale yapıldı" demek de yanlıştır. Yapılacak işler, Hükümetin koalis

yon ortaklarının küçük kanadının yandaşlarına, yakınlarına davet usulüyle peşkeş çekilmiştir. 
İlanlı ihalelerdeki işler yüzde 30-40 tanzilatla talipli bulurken, bu ilanla yapılan ihalelere 

60-70 firma müracaat ederken; davetli ihalelerde, 7-8 kişiye şeklen davet göndermek suretiyle, 
* yüzde 3-7 arasında tenzilatla, bu işler yandaş ve yakınlara yerilerek, devlet soyulmuştur. 

Bu soygun, dağda, topla tüfekle, eşkiya tarafından yapılmamıştır; bu soygun şehirde, hem 
de yasaya uydurularak yapılmıştır. Devlet büyük zarara uğratılmış, tüyü bitmedik yetimlerin 
hakkı, siyasetçilerin yakınlarına ve parti militanlarına dağıtılmıştır. 

Nasıl mı yapılmıştır; birkaç tane örnek vermek istiyorum. Erzincan'da 200 kişilik pansi
yon işi; keşif bedeli 8 milyar 200 milyon, ihale şekli davetli, yani, torpilli, tenzilat 7,10. Tercan 
Yatılı Bölge Okulu; keşif bedeli 8 milyar 200 milyon, tenzilat 8,1, ihale şekli davetli, yani, tor
pilli. Erzincan Anadolu Öğretmen Lisesi ve ilave tesisleri; keşif bedeli 25 milyar, ihale şekli 
davetli, yani, torpilli, tenzilat 6,15, Erzincan Fatih Lisesi; keşif bedeli 19 milyar 200 milyon, 
ihale şekli davetli, yani, torpilli, tenzilat 5,1. Erzincan-Merkez deki 96 daireli öğretmen lojmanları; 
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ihale şekli davetli, yani, torpilli, tenzilat 4,5. Erzincan-Kemah'ta 40 adet afet konutu; keşif be-
deli.3 milyar 900 milyon, ihale şekli davetli, yani, torpilli, tenzilat yüzde 3. Erzincan Yatılı Okulu; 
keşif bedeli 22 milyar, ihale şekli davetli, yani, torpilli, tenzilat 6,5. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün, elimizde belgeler vardır; ama, zamanın kısalığı dolayı
sıyla örnekleri daha fazla uzatmıyorum. İlanla herkese açık ihaleler de tenzilatlar yüzde 35-40 
arasındadır. Yani, ortalama yüzde 33 alırsak, her üç binadan, bir bina, çalınmaktadır; yani, 
devletin üç binasından bir binası çalınmıştır. 

işin daha vahim yanı, birim fiyat. Metrekare olarak yapılan ihalelerin bazılarında metre
kare fiyatları 980 bin lira iken, bazı milletvekillerinin yakınlarına verilen binalarla metrekaresi 
3 milyon 950 bin liraya ihale edilmiştir. 

Sayın inönü, ihaleyi yapan bakanı korumak için, tıpkı Sayın Güler ileriyi koruduğu gibi, 
mazeretler uydurup, ihalenin yapıldığı Caferli Köyüne, vasıta yolu olmadığını ve adı geçen yo
lun Munzur Dağının tepesinde olduğunu basına açıkladı. 

Tabiatıyla soyismi tarihe mal olmuş bir Genel Başkanın, bu açıklaması bir talihsizliktir. 
Erzincanlı bir arkadaşıma tahkik ettirdim; Caferli Köyüne vasıta gitmektedir ve Caferli Köyü, 
Munzur Dağının tepesinde değildir. < 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gazete haberi mi?!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)— Evet. 
AHMET SAYIN (Burdur) —. Okuduk gazete haberini... 
HALlT DUMANKAYA (Devamla) — Benim öğrendiklerimi, Caferli Köyü Muhtarı da, 

basına yansıyan demeçleriyle doğruluyordu. Bakınız Caferli Köyü Muhtarı ne diyor : "Dep
remde yıkılan Erzincan evleri için açılan ihalelerde SHP milletvekilinin yakını bir müteahhitin 
kayırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kent mefkezinde metrekaresi 922 bin liradan ihale edilen 
konutlara, kente 21 kilometre uzaklıktaki Caferli Köyünde 3 milyon 950 bin lira metrekare fi
yatı ödenecek." 

Başbakan Yardımcısı Erdal inönü ile Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, bu rakam
ları, "Caferli, Munzur Dağının tepesinde" diye savundular. Oysa Köyün muhtarı Gülali ökçe, 
"Bir afet evi 300 milyon liraya çıkacak. Bu parayı köylülere dağıtsalar, birer villa yapardım. 
Sayın inönü, 'Caferli, Köyü Munzur Dağının başında, oraya inşaat malzemesi bile katır sırtın
da çıkıyor' dedi. Bu, aldatmacadır. Bize 21 kilometre uzaklıktaki Erzincan'da deprem evleri
nin metrakaresi ortalama 950 bin liradan ihale edildi, bizimki de olsa olsa 1 milyon eder; ama 
3 milyon 950 bin liraya ihale edildi. Yani, bir afet evi 300 milyon liraya çıkacak. Bari bu parayı 
köylülere dağıtsınlar da, birer villa yaptıralım. Hükümet, bizi enayi yerine koyuyor" diyor. Ga
zetenin haberi bu... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra, bugünkü konu
ma geleceğim. Yukarıda bir kısmım anlattığım, anlatmaya çalıştığım, Koalisyon Hükümetinin 
küçük ortağı tarafından, parsellenen devletin, tüm parsellerini kendi yandaşlarına vermesi ve 
bu parsellerden diğer büyük ortağın yandaşlarına koklatmaması, bardağı taşıran son damla oldu. 

1969 ve 1970'li yıllarda Millî Eğitim Bakanlığında inşaat bürosu vardı,.. Bu büro, o za
manki Sayın Demirel Hükümetince lağvedilerek, büyük onarım ve ihale işlerini, ihtisasları ve 
kadroları nedeniyle, Bayındırlık Bakanlığına devretmişti. O gün bugün ihaleler bu şekilde ya
pılıyordu. . 
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Sayın Demirel, koltuk için, yatırımcı bakanlıkları SHP'ye kaptırınca, yandaşlarını koru
mak için çareyi düşünmüş ve 1969 öncesi usullere dönmek için, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna, büyük onarım ve ihalelerin de Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılabilmesine imkân veren 39 uncu-madde eklenmiştir. Bu madde gereği, orta
ğının elinden aldığı ihaleleri kendilerine bağlı bakanlıkta yaparak yandaşlarına imkân sağlama 
fırsatı elde etmiştir. Millî Eğitim Bakanlığında teknik kadronun olmaması, devletin ziyanı Sa
yın Demirel'i pek ilgilendirmiyor. Onu ilgilendiren, sadece yandaşlarını korumak ve de ortak
larından intikam almaktır. Bunun ilk örneği istanbul Millî Eğitim Müdürlüğünde yaşandı, is
tanbul'da 21 okul davet usulü, yani torpil usulüyle DYP'nin il ve ilçe yöneticilerine ve 9 uncu 
sıradan milletvekili adaylarına çok düşük tenzilatlarla ulufe şeklinde dağıtıldı. Bu olay, müte
ahhitlerin büyük tepkisini almış ve son 5 okul ihalesi Hanlı yapılmıştır. Bu son ihalelerin her 
birine 60-70 müteahhit iştirak etmiş ve yüzde 30-40 arasında tenzilatlarla alıcı bulmuşlardır. 
Ortalama olarak yüzde 30 kabul edersek, her 3 okuldan biri devletten çalınarak yandaşların 
cebine indirilmiş ve devlet büyük zarara uğratılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, toparlayabilir misiniz? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu soygun da dağda yapılmamış, şehirde yasaya uydurularak yapılmıştır. Şimdi, bakan

lıklar arası kavga başlamıştır, istanbul, Ankara, izmir Millî Eğitim Müdürlüklerinde bir iki 
teknik kadro vardır, diğer illerde bu kadrolar da yoktur. Halbuki aynı illerin Bayındırlık Mü
dürlüklerinde yüzlerce teknik kadrodaki insan boş oturmaktadır. Millî Eğitim Müdürlüklerin-
deki bu bir iki kişiyle bu işlerin keşiflerinin yapılması, dosyalarının hazırlanması, kontrolleri
nin yapılması, istihkaklarının hazırlanması madden imkânsızdır. Sayın Bayındırlık Bakanı da, 
Millî Eğitime bu boş oturan insanlardan 1 kişi vermeyeceğini ifade etmektedir. Aldığımız ha
berler doğru ise, DYP'li Millî Eğitim Bakanı, bu müdürlüklere sözleşmeli teknik personel ala
cakmış. Tabiî ki alacağı teknik personel de yandaşlarından olacaktır, işte işi alan yandaş, kontrol 
eden yandaş... işte devlet bu şekilde talan edilmeye devam edilecektir. 

Yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığım olaylar, Sayın Çağlar'ın başında bulunduğu ba
kanlıkta cereyan etse bu kadar yadırgamayacaktım... (DYP sıralarından "Ne demek o?" sesle
ri) Onun yaptıklarına alışığız; ancak, dürüstlüğüne inancımızın tam olduğu Sayın Koksal Top-
tan'a bağlı bakanlıkta cereyan edince, şaşkınlığımız kat be kat artarak vehamete kapıldık. 

Dün Sayın Kahveci de bahsetti, Maliye Bakanlığınca yayımlanan davetli ihalelerde ön du
yuru tebliği hiç kaale alınmadan, bu şekilde ihaleler yapılıp yandaşlara dağıtılmasıçok düşün
dürücüdür. Siyaset uğruna devlete bu kadar zarar verilmesi, koalisyonun iki kanadının birbi
riyle yarışırcasına devleti acımasızca parselleyip bu parselleri yandaşlarına dağıtmalarının iza
hı zordur. 

Vaktiniz daralmıştır, gideceğiniz günler yaklaşmıştır... (ANAP sıralarından alkışlar) He
sap vereceğiniz günler yakındır. Kuyuları boyunuzca kazın; çünkü, o kazacağınız kuyulara ken
diniz düşeceksiniz; hem de düzmece belgelerle değil. Bu belgelerle hesap verme gününüz yakındır. 

Bu duygularla Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan; 

buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, çok değerli 
milletvekilli arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın Dumankaya'nın gündem dışı konuşması 
ve eleştirilerine cevap verrnek istiyorum. 

önce bir hususu tashih etmek gerekir; Erzincan depremi sonucu, Erzincan'da yıkılan ye 
yeniden yapılmasına karar verilen okullar; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından değil, Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından yapılmıştır... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben de öyle söyledim. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Onu demek istedi zaten. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ve o konuda arkadaşlarımı

zın tereddüdünü icap ettiren, tereddüdünü haklı çıkaran bir şey olduğunu da sanmıyorum. Bu 
konu, daha evvel Meclise getirilmiş, huzurunuzda tartışılmış ve arkadaşlarımızın önünde açık
lığa kavuşmuş idi. 

HALlT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Bakan, Erzincan için bir hatırlatma yaptım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bir hususu daha tasrih et

mek istiyorum. Sayın Dumankaya, sanıyorum bir dil sürçmesi sonucu, "Bu, Sayın Çağlar'ın 
Bakanlığında olsa yadırgamazdık; ama Sayın Toptan'ın Bakanlığında olmasını yadırgadık" dedi. 

Bu da, hiç şık bir laf değil; hele bu kürsüden, hele bir milletvekili arkadaşımız tarafından 
kesinlikle söylenmemesi lazım gelen bir laftı. 

Sayın Çağlar'ın avukatlığını yapma durumunda değilim: Buna kendisinin ihtiyacı da yok; 
ama Sayın Çağlar ile ilgili iddialarınızı bu kürsüye yanlış hatırlamıyorsam, getirmiştiniz; Sayın 
Çağlar çıkmış onlara cevap vermişti ve Yüce Heyetinizin kararıyla da bunların doğru olmadığı 
anlaşılmış idi. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Bakan, sana yakışmıyor, "Vergi kaçakçısıyım" 
dedi; yapma yahu! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın Başkanım, değerli mil
letvekili arkadaşlarım, huzurunuzda bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Ben, bu ihale işlerini bilen 
bir insan değilim; ihalelerin nasıl yapıldığını bilen bir insan da değilim; ama ihale yolsuzlukla
rıyla ilgili pek çok konu bu kürsüye getirilmiş, daha dün getirilmiş ve üzüntümü ifade edeyim, 
iki eski bakan arkadaşımız Yüce divana gönderilmiştir. O nedenle... (ANAP sıralarından gü
rültüler) O nedenle... (ANAP sıralarından gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Sırası gelince, biz de göndereceğiz. 
MEHMET GEDlK (Bursa) — Yarın aynı hesabı siz vereceksiniz, öyle kolay değil. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Gayet tabiî, gayet tabiî, onu 

söylüyorum. 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Erzincan'da, Sayın İnönü'nün Başkanlığında SHP, bütün 

ihaleleri pazarlamıştır, doğrudur. Bu hesabı ödeyecekler. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Şunu söylüyorum : Böylesi

ne hassasiyetin olduğu bir dönemde, bir Parlamentoda şunu söylemek istiyorum : Dünkü ar
kadaşlarımıza iyi olmuştur, haklı olmuştur demiyorum. Konu, inşallah tüm kamuoyunu memnun 
edecek bir şekilde sona erecektir. Söylediğim şudur : Parlamentonun, kamuoyunun, topyekûn 
milletimizin çok hassas olduğu bir konuda, bugünkü Hükümet de hassastır, bugünkü 
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bakan arkadaşlarımız da hassastır, dikkatlidir. Ben söylüyorum : Ben ihale işlerinin, ne teknik 
tarafını bilirim ne nasıl yapıldığını bilirim ne de yasalarını bilirim; benim işim de değil. Benim 
bildiğim ve benim görevim, Sayın Dumankaya'nın işaret ettiği gibi, devletin kör bir kuruşunun 
haksız olarak başkalarına yedirilmemesi keyfiyetidir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Hepinizin inanmasını istiyorum ki, hepinizin bilmesini istiyorum ki, devlette daha evvel 
de görev yapan bir insan olarak, siyasetin, yıllardan beri, tam otuzbir sene içinde bulunan, 
hem de iktidar partisinin çok yetkili organlarında görev yaparak gelen bir insan olarak ben, 
benim Bakanlığımda ve benim bilgim dahilinde, benim Hükümetimde, bu milletin, bu fukara 
milletin bir kuruşunun başkaları tarafından haksız olarak yedirilmesine göz yummam, müsa
maha etmem, edemem. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İstanbul'da yaptığımız şudur : Bize göre, Millî Eğitim Bakanlığının ihalelerinin Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından yapılması, şimdiye kadar bu ihalelerle ilgili olarak yapılan tartışma
ları ortadan kaldıracak bir mekanizmadır; ama ihalelerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yaptırılması, inşaatların temelinin atılıp bitirilmesine kadar bunun millî eğitim müdürü yahut 
müdür yardımcısı tarafından sürdürülmesi anlamına gelmiyor. 

HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Bakan, davetli yapıldı, torpilli yapıldı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ona da geleceğim. 
Bunlar, başından sonuna kadar Bayındırlık Bakanlığının, uzman yetkili kişileri ve birim

leri tarafından denetlenmektedir. Artı, benim düşüncem şu. Bir ilin valisini oraya gönderiyor-
sak, hep söyleye geldik, oralardaki il genel meclislerine, daimî encümenlerine, biraz daha yetki 
yermemiz lazım, yani özel idareleri biraz daha yetkiyle donatmamız lazım. 

Onlara güveniyorsak, bazı durumların onlar aracılıyla yapılmasında yarar görüyorum. Be
nim anlayışıma göre, ihaleleri iller yapsın, daimî encümenler yapsın. Bu şekilde, bir taraftan 
valinin denetimi olsun, öbür taraftan, halk tarafından seçilen il daimî encümen üyelerinin ge
nel meclis üyelerinin denetimi olsun; bir taraftan Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin olsun, 
bir taraftan da Bayındırlık ve iskân Bakanlığının yetkililerinin olsun; yani, bu iş bir tek birim 
tarafından yürütülmesin. 

İstanbul'da, yanlış aklımda kalmadıysa, ekim ayı içerisinde davet etmek suretiyle ihale 
yapılmıştır. Eylülde... 

İLHAN KAYA (İzmir) — Seçimlerden önce... 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Evet, seçimlerden önce. Ey

lül ayından sonra -belki bir rastlantı- seçim nedeniyle gazetelere intikal eden birtakımm şikâ
yetler nedeniyle, İstanbul milletvekili bazı arkadaşlarımın bana intikal ettirdiği şikâyetler ne
deniyle, İstanbul'un özellik arz eden, yoğun nüfusa sahip bölgelerine bizzat gittim ve gördüm. 
120 kişilik sınıflar vardı... 

Buralarda eğitim ve öğretimin sağlıklı şekilde yürütülemeyeceğini en iyi istanbullu arka
daşlarım bilmektedirler. 

Belki, arkadaşlarımızın şikâyetine konu olan esas nokta; bunlar genelde, 1 Kasımda se
çim yapılan yerlere denk düşmüştür; ama sadece oralarda değildir; araştırdığınız takdirde gö
receksiniz, sadece oralarda değildir. Çok acele, altı, yedi ay içerisinde okulların bitirilmesi ge
reğine karar verildi!, Bu, bize anlatıldı, ikna olduk ve süratle bunların yerine getirilmesinin de, 
davetiye suretiyle olabileceği söylendi. Zannediyorum, bu usul tarafımızdan icat edilmiş değil
dir. Size huzurunuzda -inanmanızı rica ederek- şerefimle temin ediyorum ki, o ihaleleri kimin 
aldığını şu anda bile bilmiyorum... 
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MEHMET GEDİK (Bursa) T- Sayın Bakan, bir de il ve ilçe başkanlarınıza sorun. 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Bakan, biz de onun için üzülüyoruz, üzüntü

müz odur. 
MÎLLÎ EĞlTtM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — ihaleleri DYP'Iiler mi aldı, 

ANAP'lılar mı aldı, SHP'liler mi aldı; bilmiyorum; ama bunların içerisinde DYP'Iiler olabi
lir... (ANAP sıralarından "ihaleleri hep DYP'Iiler mi alıyor?" sesleri) Herhalde DYP'li arka
daşlarım müteahhitlik yapıyor, iş alıyor diye; bunu, hiç kimse, ne o arkadaşlarımı ne de Ba
kanlığı suçlama hakkını bulamaz. Olabilir, zaten müteahhitlerin önemli bir bölümü, bizim par
timizin üyesidir, onlar ihaleyi almış olabilir. Bunlar içerisinde, ANAP'lılar da olabilir, başka 
partiye mensup kişiler de olabilir... 

ÎLHAN KAYA (izmir) — Muhalefetten müteahhit var mı Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞtTlM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Benim sizden ricam şudur : 

Devletimizin bir kör kuruşunun -altını ççzerek ifade ediyorum- yanlış yere harcandığına dair 
bana getirebileceğiniz en ufacık bir belgeyi, delili, hatta dedikoduyu, sonuna kadar araştırmak 
ve onun sonucunu da sizin huzurunuza getirip arz etmek benim görevimdir. Hepinizden bana 
inanmanızı rica ediyorum ve bu duygular içerisinde Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın inönü söz istiyor musunuz?,. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Sayın 

Başkan, Bayındırlık Bakanlığıyla ilgili sözler söylendi, Bayındırlık ve iskân Bakanımız çığ fe
laketiyle ilgili olarak Bayburt'ta incelemelerde bulunmaktadır. Bu nedenle burada bulunama
maktadırlar. Geldikleri zaman, ayrıca cevap vereceklerdir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
3. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, kapıcı ve kalorifercilerin sorunlarına ilişkin 

gündem dışı konuşması r 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, apartman kapıcılarının sorunları konusunda, gündem 
dışı son konuşmayı yapmak üzere, Diyarbakır Milletvekili Sayın Hatip Dicle'yi davet ediyo
rum; buyurun Sayın Dicle. (HEP sıralarından alkışlar) 

M. HATlP DtCLE (Diyarbakır) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de mevcutları 250 bini aşkın kapıcı ve kalo

riferci işçilerin sorunlarını, genel hatlarıyla Yüce Meclisin dikkatine sunmak amacıyla huzur
larınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, kapitalizmin gelişmesine paralel olarak, kırlardan şehirlere doğru göç olgusunun . 
önemli boyutlarda olduğu ve henüz şehirleşme sürecini tamamlayamamış bir ülke konumundadır. 

Kırdan kente göçü emecek sanayi tesislerinin yetersizliği ve istihdam olanaklarının darlığı 
sebebiyle, şehirlerimiz, gecekondularıyla, seyyar satıcı, işportacı gibi ekonomi dışı sayılabile
cek uğraşlarıyla, işsizleriyle ve sosyal güvenceye kavuşturulamamış toplumsaf kesimleriyle, önemli 
sosyal problemleri bağrında taşımaktadır. 

Kırsal kesimli bu katmanlardan önemli bir kesim de, apartmanların, genellikle rutubetli, 
hayasız, güneş görmeyen bodrum katlarında ve günün 24 saatinde apartman sakinlerinin tüm hiz-
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metlerini ve çeşitli isteklerini yerine getirmeye çalışan ve genellikle de asgarî ücretle çalışan ka
pıcı ye kaloriferci işçilerdir. 

Kısacası "konut işçisi" diyebileceğimiz bu kesim, hiçbir hukukî ve sosyal güvenceye sahip 
olmadan, kaderleri, apartman yöneticilerinin keyfine ve kaymakamların kararlarına terk edil
miştir. Çünkü, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2814 sayılı Kanunla değişik ek 2 nci mad
desi gereğince, 20 yıllık veya 1 yıllık bir kapıcı, apartman yöneticisi tarafından işine hemen 
son verilebilmekte ve kaymakam kararıyla da -özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum- bir haf
ta içinde polis kuvvetiyle, mevsim şartları gözetilmeden, oturduğu konutundan sokağa atıla-
bilmektedir. 

Bu durumda, çaresiz kalan insanlardan intihar edenler, evini terk edenler ve eşi tarafın
dan terk edilenler olmuştur. 

Bu yasa maddesi mutlaka değiştirilmelidir, tşten atılma, hâkim kararına bırakılmalı ve 
ikamet ettikleri konutlardan, en az üç ay içinde -hiç olmazsa üç ay içinde- yasal ve sosyal hak
ları verilerek çıkarılması, kanunî güvence altına alınmalıdır. 

İkamet ettikleri ve adına 'kapıcı ve kaloriferci daireleri" dediğimiz konutlar, yasal daya
naklarla, insan haklarına ve inşan sağlığına uygun, çağdaş projelere kavuşturulmalıdır. 

Bu kesim, özgürce sendikalarda örgütlenebilmen ve üyesi bulundukları sendika ile, hiz
metini yürüttükleri apartman yöneticilerinin, yılda bir kez araya gelerek, ferdî sözleşme yapa
bilmeleri olanağı yasalarla sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; muvcutları 250 binin üzerinde bulunan kapıcı ve kalo
riferci işçiler, eş ve çocuklarıyla birlikte düşünüldüğünde, 1-1,5 milyonluk önemli bir kesimi 
oluşturduğundan dolayı, sorunlarının Hükümetçe, değerlendirilip, Parlamentomuz tarafından 
gerekli yasal düzenlemelerle sosyal güvenceye kavuşturulması ertelenemez bir görevdir. 

Bu kesimle ilgili işçi sendikalarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 1991 ile 1992 
yılı içerisindeki müteaddit başvuruları ve kanun teklifi taleplerinin Adalet Bakanlığına iletildi
ği yanıtı kendilerine verilmiş ve günümüze kadar da, bu konuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığında kayda değer ciddî bir çalışma yapılmamıştır. 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2814 sayılı Kanunla değişik ek 2 maddesinin kaldırıl
ması ve işten atılmaların hâkim güvencesine kavuşturulması için, Hükümetin gerekli düzenle
meleri yapmasını veya bu konuyla ilgili olarak hazırladığımız ve Parlamentoya sunacağımız 
yasa teklifine gerekli desteği vermesini, Yüce Mecliste temsil edilen siyasî partilerin bu konuda 
gerekli duyarlılığı göstermesini, bu mağdur kitle adına arz ve talep ediyorum. 

Bu vesileyle Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dicle. 
Gündeme geçiyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, gündeme geçmeden önce içtüzüğün 64 üncü 

maddesine göre söz istiyorum. Gündemin düzenlenmesinde bir hata var; onunla ilgili açıkla
ma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Gündemin düzenlenmesiyle ilgili bir hata... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, İçtüzüğün 64 üncü maddesi bu konuda milletve

killerine yetki tanımıştır; ben de, hakkımı kullanmak istiyorum. 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — TUnceli Milletvekili Kamer Genc'in, gündemin düzenlenmesinde bir hata bulundu

ğuna ilişkin konuşması 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (TUnceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün düzenlenen gün

demde bir eksiklik vardır. Bu eksiklik, 9/3 numaralı soruşturma önergemizin gündemde yer 
almamasıdır. 

Dün akşam, burada -Başkanlık Divanınca- bir olay cereyan etmiştir. Olay şudur... 
BAŞKAN — Sayın Genç, sözünüzü kesiyorum. 
KAMER GENÇ (DeVamla) — Eİendim, bir dakika... 
BAŞKAN — Efendim, anlaşıldı... 
KAMER GENÇ (Devamla) — İzah edeyim efendim. Bana söz verdiğinize göre, 10 dakika 

konuşma hakkım var. 
BAŞKAN — İzahınız için söz verdim; kesiyorum... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Kesemezsiniz. 
BAŞKAN — Kestim. 
Buyurun efendim, sizi kürsüyü terkefclâvet'ediyorum. 
Başkan, söz verir, söz usulüne görevsöylenmezse, keser. 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, burada, Başkan, bu Meclisin çalış

malarına kara bir leke sürmüştür. Meclis Başkanını göreve davet ediyorum (ANAP sıralann- , 
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, beni birleşime ara vermek mecburiyetinde bırakmayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bana, 64 üncü maddeye göre söz verdiniz; 10 dakika ko** 

nuşma hakkım var. 
BAŞKAN — Siz eylem mi yapıyorsunuz?.. Kürsüyü işgale hakkınız yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz orayı işgal ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Ben, size verdiğim sözü, sizin doğru kullanmayacağınızı anlayınca kestim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bana söz vermişsiniz, söylemek zorundayım. 
BAŞKAN — Sözü Başkan verir, Başkan keser. Meclisin çalışmasını engellemeyin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Konuşmaya tahammülü yok!., (ANAP sıralarından "in 

aşağı" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — idare Amirlerini göreve davet ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — 10 dakika konuşma hakkım var. içtüzük, milletvekillerine 

bu hakkı vermiştir. 
BAŞKAN — idare Amirlerini göreve davet ediyorum. Sayın Genç, Meclis kürsüsünü iş

gale ve çalışmaları engelleyen bir eyleme teşebbüs etmiştir. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu Başkanvekili, bu Meclisin çalışmalarına kara bir leke 

sürmüştür, Meclis Başkanını göreve davet ediyorum. (ANAP sıralarından "otur yerine" sesle
ri, gürültüler) 
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YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Pul parası, bilmem ne... Rezil ettiniz bu Meclisi!.. Say
gınlığı var buranın be!.. ^ 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşma hakkımız yok mu bizim?! 
YÜCEL SEÇKİNER (Anraka) — Saygınlığı var bu Meclisin!... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gel, karşılıklı konuşsana... 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
MEHMET ALP (Kars) — Ne bağırıyorsunuz!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tamam kardeşim, otur yerine. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sığır vebasının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek üzere 

kurulan Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 26 Ocak 1993 Salı 
günü saat 14.00'te Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda toplanarak, başkan, başkanveki-
li, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. -

Gündeme geçiyoruz : 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Askerî Ceza Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "teklifini geri aldığına ilişkin önergesi 
(2/488:4/128) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin "Sunuşlar" bölümünde, bir kanun tek
lifinin geri alınmasına dair önerge vardır; okutuyorum : • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Askerî Ceza Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında (2/488) esas numaralı kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Tevfik Diker 
Manisa 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76. 1/108) (S. Sayısı: 59 f 

ve59'a 1 inci Ek) « 

BAŞKAN — önce, sırasıyla yarım kalan işlerden başlayacağız. 
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Gündemin 1 inci sırasında yer alan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları
nın görüşmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. —Bütçe Kanununda Yer Alan Bazj Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 

BAŞKAN — İkinci sırada yer alan, Gündemimizin 16 ncı sırasındaki Bütçe Kanununda 
Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN — Gündemin 17 nci sırasında yer alan, Belediye Kanuna Bir Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmesine 
geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. —Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında yer alan, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında yer alan, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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6. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer alan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Ku
rulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. -

7. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Millî Eğitim, Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 
1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN — Gündemin'5 inci sırasında yer alan, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim KomisyomtwRaporu (1/97) (S. Sa
yısı : 121) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı sırasında yer alan, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

BAŞKAN — Gündemin 7 nci sırasında yer alan ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. _ • 
Ertelenmiştir. 
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10. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN — Gündemin 8 inci sırasında yer alan, Tarım ve Köy tşleri Bakanlığının Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

//. — tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 9 uncu sırasında yer alan, tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. / 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : 

Raporun okunmasını kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. : 

Grupları adına söz alan sayın milletvekillerini arz ediyorum : Refah Partisi Grubu adına 
Sayın Ali Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İrfan Gürpınar, DYP Grubu adı
na Sayın Hacı Filiz, ANAP Grubu adına Sayın Eyüp Aşık, SHP Grubu adına Sayın Mustafa 
Yılmaz. 

Şahısları adına Sayın Yusuf Bozkurt özal, Sayın Engin Güner, Sayın Mahmut Kılınç ve 
Sayın Esat Bütün söz istemişlerdir. 

Şimdi ilk sözü Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
RP GRUBU ADINA ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaşla

rım; görüşülmekte olan, görüşmemize mevzu tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisimizi ve siz muhterem milletvekillerini hürmet ve say
gıyla selamlıyorum efendim. 

tnsan hakları deyince, aklımıza, çok şümullü bir şekilde, insanla yakın ilişkisi olan, içice 
olan ve bütün ülkelerdeki anayasalarda teminat altına alınması için ve özellikle milletlerarası 
kuruluşlarda dahi, insan haklarının korunması için alınmış olan bir dizi tedbirler geliyor. 

özellikle şunu ifade ederim ki : Geri kalmış ülkelerde veya geri kalmış olduğu damgalan
mış ülkelerde ve geri kalmışlığı kabul edilen ülkelerde, bu hakların sadece isimleri vardır, ana
yasalarında yerleri vardır; ama bu hakların hiçbirisini, o insanların kullandığına şahit olmak 
mümkün değildir. ^ 

(1) 139 S. Sayılı Basmaya® tutanağa eklidir. 
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Dünyada da insan hakları, uzun uzun tartışılır. İleri gitmiş, gelişmiş, zenginleşmiş, Avru
pa ve Amerika gibi ülkelerde hep insan haklarından önemle söz edilir. Özellikle bu ülkelerin, 
insan haklarının koruyucusu hüviyetinde ve hamisi durumunda olduklarını görürüz. 

tnsan Haklarının bu kadar ehemmiyet arz ettiği memleketimizde, tabiî ki, insan haklarını 
sık sık dile getirmek ve özellikle bunun üzerinde çok laf etmek mümkündür. Ülkemiz, çeşitli, 
etnik grupları, yöresel özellikleri ve inançlarıyla, insanların asırlarca birlikte ve huzur içinde 
yaşadıkları bir ülkedir. 

Bir ülkenin insanlarının, huzur, barış ve refah içinde yaşamaları, o ülkede millî ve manevî 
değerlerin korunmasına, insanların ve yöneticilerin hakka saygılı olmasına ve hakkı üstün tut
masına bağlıdır. Hakkı üstün tutmak demek, her şeyden önce, insanların doğuştan sahip ol
dukları hakları korumak ve korunmasına hizmet etmek demektir. 

Bilim adamları, doğuştan sahip olunan temel insan haklarını, yaşama hakkı, neslin ko
runması hakkı, milliyet hakkı, mülkiyet hakkı, aklın korunması hakkı, düşünce ve inancın ko
runması hakkı olarak kabul etmektedirler. 

Böyle olduğu içindir ki, bu haklar, anayasalarda ve anayasalara kaynak teşkil eden tea
müllerde ve insan hakları beyannamelerinde tek tek sayılarak ifade edilmiştir. 1982 Anayasa
mızda da, bu haklara, gereğince yer verilmiştir; ama üzerinde uzun münakaşalar da hâlâ de
vam etmektedir. 

Bütün bu belgelere ve açık hükümlere rağmen, uzun yıllar ülkemizde hâkimiyetini sürdü
ren tahakkümcü bir zihniyetin bir türlü etkisinden kurtulamayan bazı vatandaş ve yöneticiler, 
keyfî tutum ve davranışlar içerisine girerek veya yönetmelikler yaparak, temel hak ve hürriyet
leri haiz kişilere farklı muamele etmekte ve böylece, kişilerin, haklarını kullanmasına mani olup, 
hürriyetlerini ellerinden almaktadırlar. 

Bugün, sakallarından dolayı bir işçinin işten çıkarılması, kız öğrencilerin başörtüsünden 
dolayı kınanmaları, cezalandırılmaları, öğrenim haklarının ellerinden alınması; emniyet tah
kikatı bahane edilerek birçok vatandaşın, kamu görevinden mahrum edilmeleri, terfi sırasında 
sicillerine düşülen kayıtlarla terfilerine mani olunması, tutuk halinin bir ceza müessesesi ola
rak kullanılması, tahkikat sırasında işkence metotlarıyla ifade alma yollarına başvurulması, 
kamu görevlilerinin ibadet hakkını kullanmalarına mani olunması, inanç ve ibadetlerinden dolayı. 
kamu hizmetlerinden çıkarılmaları vesaire gibi haller, Anayasanın öngördüğü temel hak ve hür
riyetlerin ihlalinden başka bir anlam ifade etmez. 

Bu ihlaller karşısında, mevzuatın dağınıklığı ve müeyyidelerin yetersizliği ve belirsizliği, 
bu tahakkümü yapanlara adeta daha da cesaret vermekte ve bu kişiler yüzünden toplum, ka
mu hizmetini huzursuzluğa itmektedir. 

Toplum huzuru, bariş içinde yaşamanın temel şartı ve bunun temini, devletin ana görevi
dir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz eksiklerden dolayı, bu görev, bugün yapılamamaktadır. 

Bunun içindir ki, Refah Partisi olarak, insan haklarının korunmasıyla ilgili bir kanun tek
lifinde bulunduk. Anayasa Komisyonunda uzun aylar kaldı, Başbakanlıktan uzun müddet ce
vap gelmedi; sonra gelen bir cevapta, Sayın Başbakanın imzasını taşıyan tezkerede, efendim, 
artık tnsan Hakları Bakanlığının kurulması karşısında, böyle özel bir kanun çıkarılmasına mahal 
kalmamıştır, esbabı mucibesiyle, maalesef, Anayasa Komisyonunda beklemesi uzun uzun sürdü. 
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Getirdiğimiz bu teklifte biz şöyle diyorduk : "İnsanın, insan olarak doğmasından kay
naklanan, başta, fikir, inanç ve ibadet olmak üzere, bütün temel hak ve hürriyetlerin, dil, din, 
mezhep, ırk, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle, vatandaş ve yabancılara fark gözetilmeden 
ve ayırım yapılmadan uygulanması esastır. 

Herkes, vicdan, din, inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, dinî inanç ve kanaatleri
ne aykırı tarzda giyinmeye zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinin gerektirdiği ibadetleri yeri
ne getirmekten alıkonulamaz." 

Yine, "Hiçbir kişi, özel kamu kurum ve kuruluşları, birinci maddede belirtilen bu hak 
ve hürriyetleri, sözlü veya yazılı emir, yönetmelik ve benzeri yollarla ve yorumlarla, her ne su
rette olursa olsun, ortadan kaldıramaz; özellikle çılaşma hakkını, öğrenim hak ve özgürlüğü
nü, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını hiçbir şekilde engelleyemez ve bu hakların kul
lanılmasını bahane olarak, çalışma şartlarını ağırlaştıramaz. , : . 

Kişilerin, kamu hizmetinde çalışsın çalışmasın, hiçbir surette, haklarında, resen soruştur
ma, tespit ve tahkikat yapılamaz; özel ve kamu kuruluşlarında sicil dosyalarına, temel hak ve 
hürriyetleriyle ilgili kayıt düşülemez. 

tşe almada, işten çıkarmada ve terfide bunlar bahane edilerek, fırsat eşitliği bertaraf 
edilemez. 

Her kim 1 inci maddede belirtilen temel hak ve hürriyetleri, 2 nci maddede belirtilecek 
şekilde ortadan kaldırmaya, kaldırılmasına kalkışacak olursa, görevini kötüye kullanmış sayı
lır. Bu fiil, daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir seneden üç seneye kadar ağır hapi-
se ve 5 milyondan 25 milyona kadar ağır para cezasıyla mahkûm edilir" diye bir kanun teklifi 
getirmiştik; fakat olmadı. Niye olmadı? "Efendim, biz insan Hakları Bakanlığını kuruyoruz, 
özel bîr bakanlık kuruyoruz, Bu bakanlığın da, artık, bu işleri yapması icap eder" diye bir 
esbabı mucibeyle bu teklif uzun müddet Anayasa Komisyonunda bekletildi. 

Muhterem arkadaşlarım, insan hakları denildiği zaman, evvela, dünyada bir göz atarsak, 
sadece lafı edilen bu hakkın, dünyada da tatbik edilmediğini görürüz. 

Dünyada zulüm altında inim inim inleyen ülkeler var; başta islam ülkelerinin... Filipin-
ler'den başlayıp Bosna-Hersek'e kadar, müslümanların, inanan insanların devamlı kanının dö
küldüğünü görürüz. 

Bu manzara, insan haklarına en büyük tecavüzdür Filipinler'de Marcos'la başlayan zu
lüm, hâlâ devam etmektedir. Hindistan'da, yine müslümanlara yapılan zulüm, Babür Camii-
nin yıkılmasıyla tırmanmış, bugün binlerce insan her gün birbirine girmekte ve yüzlerce'insan 
ölmektedir. 

Doğu Çin'de, Doğu Türkistan'da devamlı olarak müslümanlar asimile edilmekte, ırkları 
ve inançları yüzünden tamamen tüketilmeye terk edilmiş bulunmaktadır. Afganistan'da, Rus 
işgalinden sonra hiçbir insan hakkı tanınmamış ve binlerce, yüzbinlerce,, milyonlarca insan mağ
dur edilmiş, yüzbinlerce insan da öldürülmüş veya sakat kalmıştır. 

Yine, insan hakları savunucusu Avrupa'nın teşviki ve özellikle kışkırtması sonucu meyda
na gelen tlran-Irak savaşında, 2 milyona yakın insan can vermiş veya sakat kalmıştır. 

Filistin'de Yahudi, devamlı olarak müslümanlara kıymakta ve her gün çocukların ve yetiş
kinlerin kendisine taş attığını bahane ederek, askerlerinin kurşunlarına hedef kılmaktadır. Ora
daki insanların hak ve hürriyetlerini tanımamaktadır. 

Amerika, Kuveyt'in işgalini bahane ederek, yanına aldığı 28 ülkeyle Körfez'e gelmiş ve 
350 bin Iraklı Müslümanı havadan, devamlı, roketlerle, uçak taarruzlarıyla ve bombalarla im
ha etmiştir; ayrıca, Irak'ı üç parçaya bölerek, 32 nci Paralelin altının petrollerini -Irak petrollerini-
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ve yukarıda da, 36 ncı Paralelden yukarıda bulunan kısımları sömürmek için orada bir devlet 
oluşturma gayretlerini-hâlâ sürdürmektedir. 

Libya'ya, birçok şey bahane edilerek -özellikle düşen bir uçağı bahane ederek- baskılar 
yapılmakta ve orada da insan hakları çiğnenmektedir. 

Cezayir'de, İslamî Selamet Partisi seçimi kazandığı halde, tanınmamakta ve binlerce in
san çöle götürülüp zulmedilmektedir. Şu ana kadar da 50 küsur insan hakkında idam kararı 
verilmiştir. 

Bosna Hersek'te, -özellikle insan hakları savunucusu Amerikalıların; Fransız, İngiliz, ve 
diğer Avrupa ülkelerinin gözleri önünde, şu ana kadar, 350 bin insan öldürülmüş, 100 bine 
yakın insanın, ırzı, namusu pâymal edilmiş ve onun yanında da, binlerce, yüzbinlerce insan 
evlerinden yurtlarından kovulmuş; ayrıca, 3 milyon insanda, hayatları tehlikeye sokularak, ül
kelerinden uzaklaştırılmışlardır. Yüzbinlerce insan.da, bu kış altında orada yaşam mücadelesi 
vermektedir. 

Ermenistan'a bakıyoruz; Avrupalıların kışkırtmasıyla, önce Dağlık Karabağ'da, sonra Azer
baycan ve Nahcivan'da, birçok insan, Avrupa'nın temin ettiği silahlarla, Ermeni tecavüzü al
tında ölmekte veya yurtlarını terk etmekte ve toprakları da işgal edilmektedir. 

Dünyaya şöyle bir baktığımız zaman görüyoruz ki, Yahudinin kanı dökülmüyor, Hıristi
yan'ın da kanı dökülmüyor. Bütün Avrupa ve tslam dışındaki ülkeler, müreffeh ve huzur için
dedir; ama Müslümanlar huzursuzdur. Çünkü, her yerde Müslüman kanı dökülüyor. Hani in
san hakları?.. 

Afrika'ya bakıyoruz; modern müstemlekeciliğin mahiyeti sömürü esasına dayanan istis
mar, hâlâ devam ediyor. Eskiden, gelişmiş ülkelerin donanmaları, orduları seferber edilir, bir 
ülke fethedilir veya zulümle işgal edilirdi; onun bütün kaynakları da o işgalci kuvvetlerin ülke
lerine taşınırdı. Bugün görüyoruz ki, artık bu modern müstemlekecilikte ülke işgali yoktur; 
ordu göndermek yoktur; donanma göndermek, seferber etmek yoktur. Ne vardır?.. Onu idare 
eden idareciler, onu sömüren ülkelerin taraftarı olan veya onlara yakın olan, onları takdir eden, 
onları beğenen, onların yönetiminin ve onların kültürünün tesiri altındaki insanlar, o Ülkelerin 
başına getiriliyor ve o ülkeler sömürülüyor. Bugün, maalesef, Avrupa dışındaki ülkelerin du
rumu bu. 

Afrika'nın hali daha da yürekler acısıdır. Bir ekmeğe muhtaç olacak hale gelmiş olan ül
kelerin, özellikle bütün iç kaynaklan sömürülmüş ve toprakları verimsiz hale getirilmiş, insan
lar da, bir lokma ekmeğe muhtaç hale getirilerek, açlığa terk edilmiştir. Bazı ülkelerde, her 
yıl, yüzbinlere, bazı ülkelerde ise, milyonlara varan insanlar açlıktan kırılıp gitmektedirler. 

Demek ki, insan hakları dediğimiz zaman, dünyada, bu işin sadece edebiyatı yapılıyor. 
Peki, bizim ülkemizde nesi yapılıyor bunun ; Bizim ülkemize baktığımız zaman, önce fikir hür
riyeti... Bakıyoruz, fikrinden dolayı insanlar hâlâ mahkûm ediliyor! 

Hani, bu fikir hürriyeti Anayasada vardı, fikrinden dolayı da kimse kınanamazdı?! ama 
bakıyoruz ki, bunlar, sadece kitapta yazılı olarak kalıyor... 

Vicdan hürriyeti... Hani vicdanlara baskı yapılamayacaktı? Sadece memleketimize bakı
yoruz; inancın bir kısmı yasak; striptiz yapacaksa, soyunma yasak değil; fuhuşsa, o da yasak 
değil, devlet himayesindedir! Çünkü, vergi alınıyor... Kumarsa... Devlet himayesinde kumar
haneler var; Turizm Bakanlığının otellerinin altı kumarhane Devlet kuruluşu olan Millî Piyango; 
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hem de millîymiş, nereden millîyse?.. Ecdadımız, sanki kumarbazdı! Totolar, lotolar, devlet 
himayesinde... Kulüpler, büyük adamların devam ettiği yerler... 

Bunlar ayıptır. Kumar, tabiî, büyük adamların meşgalesi! E! tabiî... böyle olunca, insan 
haklarının neresinden bahsedeceksiniz sevgili arkadaşlarım?! 

Peki, seyahat hürriyeti?,. Paris'e gidecekseniz, eğer hanımınıza yahut da kızınıza, gelini
nize, gelinlik veyahut da tuvalet getirecekseniz, serbest; Londra'dan kürk getirecekseniz, o da 
serbest; ama Hicaz'a gidecekseniz, o, olmaz! Sayın Bakan buradan kalkar, buraya gelir, "Ge
çen sene yol emniyeti yoktu efendim" der. 

E! Sayın Bakan, 3 bin tane araba gitti yahu, Allah'tan kork! Geldi Suudlar, 3 bin tane 
araba kiraladılar, aldılar götürdüler... Kızılay'ın 100 arabalık konvoyu da gitti; eh! biraz hatırlı 
olanlar da gitti... Niye yol emniyeti yok? Niye böyle yapıyorsunuz? 

Bu sene de hac yolu için başımıza'bir kontenjan çıktı, "Efendim, ille uçakla gidersiniz" 
'Yahu, ben orta halliyim kardeşim, ancak otobüs parası için bir şeyler hazırladım, bırak 

da otobüsle gideyim.' desen, 'Yokj olmaz, uçakla gideceksin." 'Yahu, Avrupa'ya gidene, Pa
ris'e gidene, Londra'ya gidene, bir vasıta tahdidi getirebiliyor musunuz? Yok, getirmiyorsunuz. 
Peki bu tahdidi ibadet için niye getiriyorsunuz?! Getirirler, onlara hiç söz edilmez. 

"inancın bir kısmı yasak" dedim. Bir milletin inancının bir kısmı yasak olmaz sevgili ar
kadaşlarım. Bakıyorsunuz, dışarıda, Yahudinin hahamı, rumun, Ermeninin papazı, kendi millî 
kıyafetiyle dolaşır; ama Kisveyi ilmiyenin ilgasına Mütedair Kanun hâlâ yürürlüktedir! Siz, 
devlet ileri gelenleri veya bizler, gider Konya'da Mevlevi ayinini seyrederiz; ama bir yerde bir 
Nakşi ayini veya Rifaiyye zikir meclisi olsa, orada bakarsınız ki, hemen müdahaleler olur, adam-

. lar tevkif edilir ve zulüm altında inim inim inler... 
Niye Mevlevi ayini devlet himayesinde de, öbürleri yasak? Tekke ve Zaviyelerin ilgasına 

ve Şeddine, Kapatılmasına Mütedair Kanun varsa, hepsinin yasak olması lazım. Niye biri ya
sak da, öbürü yasak değil? Bunu anlamak mümkün değil. Hani insan hakları?.. 

Aziz arkadaşlarım, şunu hemen ifade edeyim ki, bir memlekette, din, vicdan, inanç hürri
yetlerinin hiçbirisi yasak olmamak lazım gelir. Sınıfa cici bir hanım öğrenci gelir, mini etekli
dir, hocası iftihar ejder, "Modern kızımız" der; pantolonuyla gelir, o da takdir görür; ama ba
şını örterse, fevkalade reaksiyon görür! -

Bu, ayıptır; bu, çifte standarttır, ikiyüzlülüktür. Bunu yapmayalım; bu, fevkalade kötü. 
Ta bidayetten beri bu yavrucaklar yaşam savaşı veriyorlar; başını örterse okula giremez, kaydı
nı yaptıramaz, mezun olduysa, diplomasını alamaz. 

Bunu, fevkalade ayıp telakki ediyorum, insan haklarından sorumlu Bakan Mehmet Bey 
Kardeşime de şimdiden hatırlatıyorum. 

Kültür Bakanımız burada, "Yasakların hepsi yasak olacak" dedi. 
inşallah, dileriz ki, Türkiye'de yasaklanan şeyler, bundan sonra tamamen yasaklanır da, 

sadece sözden ibaret kalmaz, bu memleket huzurlu ve rahat olur. 

Bugün, özellikle 9 milyon evladımız, eğer, kahvehane köşelerinde, akşam evine bir kilo 
ekmek parasını götürememenin ıstırabını çekiyorsa, bu da insan haklarına taarruzdur, teca
vüzdür. 
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Gelin, tasarrufa riayet edin; hiç olmazsa tasarrufla işyerleri açın da, her yıl birkaç yüzbin, 
birkaç milyon insanı yeniden iş sahibi yapın. Akşam evine bir kilo ekmek parasını götüreme-
menin ıstırabını çeken, gözyaşı döken insanlar varken, siz, gelip buradan Spor Bakanlığı büt
çesi görüşülürken, "Efendim, stadyum yapalım" diyemezsiniz. Niye? Yazıktır, bir tarafta aç 
oturan insanlar, diğer tarafta seyir için harcanan milyarlar, trilyonlar... 

Buradan bir kanun geçirdik, İstanbul'la ilgiliydi; "Olimpiyat köyü yapalım" dediler. 
Sordum, 30 milyon dolar mertebesinde bir harcamayı gerektiriyormuş; bu kanunun oy

lanması sırasında ben kırmızı oy verdim. Gazeteci arkadaşlar, geldiler dediler ki, "Sayın Oğuz, 
seni İstanbullulara şikâyet edeceğiz, Bu, olur mu böyle?" olur, niye olmasın, dedim. Ben İs
tanbullularla gider konuşurum, derim ki, hastane mi?.. "Evet" diyecekler. Yoksa, olimpiyat 
köyü mü? Peki, işyeri mi, ekmek mi, olimpiyat köyü mü?.. Tabiî ki, işyeri ve ekmek;" Ama 
siz hep böyle fakir fukaranın içerisine fazla girmediğiniz için, bunun farkında değilseniz, ben 
size ne diyeyim! "Onun için ben, diyorum ki, işyeri, ekmek ve hastane fakir fukaranın birinci 
derecede ihtiyacı; ama siz zenginin keyfi için bunları yapalım derseniz, varlıklı insanın, tuzu 
kuru insanın keyfi için bunları yapalım derseniz, büyük kitlelere zulmetmiş olursunuz. Biz de 
gider, o büyük kitlelere sizi şikâyet ederiz ve deriz ki, onlar seyirleri için, stadyum zevkleri için, 
olimpiyat köyü için bunları harcıyorlar; ama size işyeri kurmuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, daha insan haklarıyla ilgili burada sayıp dökeceğimiz bir sürü 
meseleler var. Bunlardan biri de işkence meselesi. Arkadaşlarımız, sık sık burada dile getirir
ler. Bitti mi acaba? Ben bittiğine inanmıyorum. İnşallah biter. Karakollarda normal usullerle 
sorgulamanın bir an evvel geleceği ümidiyle, biz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa bura
da müspet oy verdik. Özellikle iki konuşmamda ben, Sayın Bakanı buradan tebrik ettim. Bu 
işin 40 yıl İstanbul'da avukatlığını yapmış ve çilesini çekmiş bir arkadaşınız olarak en çok şi
kâyet eden benim dedim ve tebrik ettim. İnşallah işkence de biter; ama gene, zaman zaman, 
karakollardaki yanlış tatbikatın mevcudiyetini görüyor ve üzülüyoruz. 

Fabrikadan atılan insanlar... Biliyorsunuz, bu seçimlerde bizim bir afişimiz vardı: "Ba
bamı işten attılar" diyor bir küçük çocuk, ağlıyor. E, ağlar tabiî; babası işten atılırsa, evine 
ekmek gelmeyecek, kendisi de okula gidemeyecek. Bu ıstırap verici bir manzara. Diliyoruz ki, 
memleketimizde artık bunlar olmasın; ama Paşabahçeden arkadaşlarım devamlı yazıyor. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Refahçı belediyeler bugün işçi atıyor! 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Evet, onu da söyleyeyim. 
Arkadaşlarım sağolsunlar, "Refahçı belediyelerden işçi atıldı" dediler. 
O işçileri biz almadık ki, sevgili kardeşlerim. Sizin adamınızın marifeti, onun işgüzarlığı... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — İşte o olmadı, 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Hoca, o olmadı. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Neyi?.. Başta Bağcılar, sonra Güngören... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — O olmadı... 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Bir dakika efendim. Sordunuz, cevap vereyim. Niye bağırıp ça

ğırıyorsunuz?! Müsaade verin de, izah edeyim. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — JJoca, o olmadı. 
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ALİ OĞUZ (Devamla) — Yok Mehmet Bey, sen hele hiç söyleme. Senin neler söylediğin 
zabıtta. Oradan "Utanmaz adam, şerefsiz" diye bağırmışsın. Onlar zabıtta kardeşim, biliyo
rum... Sen hele hiç söyleme, sana kırgınım; ama arkadaşlarıma cevap vereyim. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Bir yanlışın var. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Evet, zabıtları incele. "Utanmaz adam, şerefsiz" diye bağırmışsın. 
Ben şerefsiz değilim kardeşim. Neyse ve sana da hiç yakıştıramadım... 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Bir yanlışın var orada. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem kardeşlerim, biz burada memleket meselelerini ko

nuşurken, tarafsız ve insaflı olmamız lazım. 
Bizim kazandığımız bu dört belediyeye, öbür belediyeler araç verdiler. Nelerini verdiler?.. 

Hep hurdaları ve işe yaramayanları verdiler, tşçi verdiler. Ne kadar verdiler?.. Belediyenin yü
künden daha fazla, almadığımız muvakkat işçileri, çoğu da emekliliği yakın yaşlı elemanları 
ve bizim kaldıramayacağımız bir yükü verdiler. 

Haklı olarak, belediyemiz ne diyor : "Ben bunlara maaş verecek olsam, hiçbir belediye 
hizmetini yapmam mümkün değildir." 

Onlar da haklı, biraz da onlara hak verelim. E! ne yaptı bunları? Biz mi almıştık bunları? 
Hayır. Bunlar bizim işçimiz miydi? Yok. Bakırköy belediyesinin üzerimize yığdığı bir yük. Al
tında kalan adam da ciyak ciyak bağırıyor, "Yahu bunları ben almadım, etmeyin. Bunların 
hepsine maaş versem, belediyemin imkânı buna yetişmez" diyor. E! biraz bunu insafla karşılayın. 

Sonra kaldı ki, ben, o arkadaşlarıma şunu tavsiye ettim : 1 000 tane adam mı verdiler; 
gelin bunu çalıştırın. Temizlikte çalıştırın, bağda, bahçede çalıştırın, parkta çalıştırın, onarım
da çalıştırın, bunları kullanın, bunların duasını alın yeter, başka da bir hizmet yapmayın; ama 
kışın ortasında bunları atmayın sokağa dedik, arkadaşlarımız da o yönde hareket ettiler. Onun 
için, bizi suçlamayın. Biz elhamdülilleh doğru cetveliz. Doğru cetvelle doğru çizgi çizilir. Siz 
eğri cetvelleri arayın, oralarda arayın. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, insan haklarını en çok ihlal eden 163 üncü maddeyi gördük... 
163 üncü maddenin sadece Ceza Kanunundan kalkması, meseleyi halletmedi. Gelin bunun ta
mamım halledin, Nasıl halledeceğiz?., anayasada olduğu gibi duruyor. 

Sayın hocam beni bağışlasın, yeni anayasa tasarısı geldi, baktık, 163'ü gene oraya getirip 
koymuşsunuz! 

E! mahcup olmak lazım, bundan hicap duymak lazım. Nasıl tekrar getirirsiniz?! Kaldır
dığınız şeyi getirip gene oraya koymuşsunuz! Ne yapmak istiyorsunuz yahu? Zulüm sadece Müs
lümanlara mı? 163, bugüne kadar hep Müslümanlara tatbik edildi... 

Benim İstanbul'daki 40 yıllık avukatlık mesleğimde ve yine benim gibi orada 40 yılını dol
durmuş bütün arkadaşlarıma da sordum; bir tek, Yahudi, Ermeni, Rum veya İslam dışı inanç 
sahibi bir adam gelip de, "Beni havramda, kilisemde konuşurken polis aldı, mahkemeye gö
türdü, bana yardımcı olun, vekâletimi alın" demedi. 

Bu, çok hazin bir şeydir. Demek ki, bu 163, sadece İslam düşmanlığı olarak kullanılmış... 
} AHMET ARIKAN (Sivas) — Korkarlar onlardan. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Peki, insaf etmek lazım; bir millet kendi dinine düşman olur 
mu sevgili kardeşlerim? Onun için, bunu, din düşmanlığı şeklinde tatbik edilen bu maddeyi, 
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halen mevcut bulunduğu Anayasadan Partiler Kanunundan, Askerî Ceza Kanunundan, Cemi
yetler ve Dernekler Kanunundan çekip çıkarmak lazım. Bunların lafını da etmemek lazım. Çünkü 
utanç veren şeylerdir. Dünyada, başka modern ülkelerde bunları göremezsiniz. Avrupa da, kendi 
diniyle ilgili bir düşmanlığı fark etmesi halinde, bütün millet ayağa kalkar, ama bizde, mazlum 
Müslümanlar boynunu büküp, boyuna hapishaneye gitmişlerdir. Ben, 163 üncü maddeyi 40 
sene takip ettim. En son davasını takip ettiğim Mehmet Ali Yıldız Hoca, İzmir'de tutuklan
mıştı, kusuru da 163 üncü madde idi; müdafaasına gittim, ne dediysem, mahkeme heyetine 
anlatamadım, 4 sene mahkûmiyet verdiler; 2 senesine ömrü vefa etti, hapishane şartlarına da
yanamadı, zaten emekli ve ihtiyar bir hoca idi, orada öldü. 

Bunu öldürenler katildirler; buradan tescil ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
Muhterem arkadaşlarım, insan hakları dediğimiz zaman, sadece fukaranın ve ihtiyaçlı in

sanın durumundan başka, diğer bütün insan haklarını, kâmil manada kullanılacak bütün in
san haklarını düşünmek lazım. Bunu mutlaka bir müeyyideye de bağlamak lazım. 

Sayın Bakan Mehmet Kahraman bilir Anayasa Komisyonunda, uzun uzun bu tasarının 
üzerinde müzakereler yaptık. Birçok müesseseler getirmiş. Efendim, işte kuruluş gayesinde şunları 
getirecek, şunları yapacak, şunları edecek, hep tavsiye mahiyetinde şeyler. Peki, yapmazsa ne 
olacak? Kınayacak herhalde! 

Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, kınamayla bir şey halledilir mi? Bir adam zul
medecek, kınayarak onu yola getireceksiniz! 

Müeyyide koyun, müeyyide. Ben, aradım aradım, şu kanunda bir müeyyide bulamadım. 
Sadece bir Bakanlık kuruluyor, sadece bir Bakan başına gelmiş, müsteşarı var, genel müdür
lükleri var, danışma kurulları var, şûrası var, var da var... Tayin edilmiş insanlar var; her mes
lekten, her sınıftan gelmiş ve oturmuş insanlar var... Oturacaklar, müzakere edecekler, sonra 
da, tavsiye niteliğinde onu ortaya koyacaklar; "bunu yapmayın, etmeyin, diyecekler. 

Peki, "bunun başına, hatırlı insanlar gelsin, ilim adamları gelsin, müessir insanlar gelsin, 
denildi. "Aman efendim, spor kuruluşlarından da alınsın, üniversitelerden de alınsın, barolar
dan da alınsın, Diyanetten de alınsın..." Bir sürü temsilcilik, bol bol maaş vermek var... özel 
hakları falan da korunuyor; ama altında bir şey yok, fos! Buna riayet etmeyenler hakkında, 
uygulayıcı, müessir ve cezalandırıcı bir hüküm de yok. ' 

Bence, her şeyden evvel, müessir hükümler getirirseniz, insan haklarını kâmil manada ko
rursunuz. Aksi halde, tavsiye niteliğinde getirdiğiniz bu kanun, bir bakanımızı makam sahibi 
yapar, müsteşarlarımız, genel müdürlerimiz olur, şûralarımız olur, kurullarımız olur; ama in
sanların huzuru olmaz; haklarını koruyamazsınız. Nitekim, Mecliste bir Dilekçe Komisyonu
muz var... Verirsiniz dilekçeyi, bir cevap verirler, arkasından bir şey çıkmaz! Bir de, insan Hakları 
komisyonumuz vardı... Kalkarlar giderler, üniversite rektörlerine, dekanlarına rica ederler; ama 
bir türlü oradaki ağlayan kızların ıstırabı bitmez... 

Bunları müessir hale getirin, devlet olmanın ve hükümet olmanın müessiriyetini orada his
settirin. O zaman hizmet olur, yoksa, sadece lafı güzaf olur. 

Adama sormuşlar, "adın ne?" demişler; "köy kâhyası" demiş. "Sözün tutulur mu?" de
mişler; "yok" demiş, "öyleyse boşa gayret kardeşim, zahmet ediyorsun" demişler. Ben de Sa
yın Bakanıma, zahmet etmesin diyorum, müessir tedbirler getirsin diyorum. 

Arz. ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırklareli Milletvekili Sayın İrfan Gürpınar. 
Buyurun Sayın Gürpınar. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri: nihayet Yüce Meclisin görüşmesine sunulan İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkındaki Kanun Tasarısıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunmak üzere 
söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Diğer milletvekilleri, İnsan Haklan Bakanlığının leşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısıyla ilgili siyasî partiler eleştirilerini yapacaklar, bu konuda düşüncelerini söyleyecekler; 
ama inanıyorum ki, netice olarak bu kanun, bu Mecliste büyük bir ittifakla çıkacaktır. Zira, 
gerek 20 Ekim seçimlerinde ve gerekse 20 Ekim seçimleri sonrası çeşitli platformlarda bütün 
siyasî partiler, insan haklarına karşı olan saygılarını dile getirmişler ve bu konuda bir yerde 
de taahhütlerde bulunmuşlardır. 

Bugün, çağdaş, ilerici ve yenilikçi olduğunu ileri süren ve hatta muhafazakâr karakterleri
ni ön plana çıkaran tüm siyasî partilerin, sahip çıkmaktan, savunmaktan kaçınmayacakları 
tek konu, insan hakları olmaktadır. 

Çağımızda, uluslararası platformlarda ve kuruluşlarda, bir ülkenin değerlendirilmesi yapılır
ken, insan hakları göstergesi ilk kıstas olarak ele alınmakta; bir başka deyişle, çağımıza damgasını 
vuran başlıca kavramlardan biri olan insan haklan, ülkelerin, uluslararası değerlendirilmelerinde 
en önemli rolü oynamakta, uluslar, bu haklara gösterdikleri saygı nispetinde saygı kazanmaktadırlar. 

Çağımızın yönetim şeklivkabul edilen demokrasi ve demokrasinin de en önemli göstergesi 
sayılan insan hakları, günümüzde, evrensel, uluslarüstü nitelik taşıyan genel ilkeler olarak ka
bul edilmekte, tasvip görmekte ve öncelikle aranmaktadır. Bunun sonucu, insan hakları, bir
çok uluslararası ve bölgesel anlaşmaların konusu olmakta ve önemli ölçüde yaptırım gücü içe
ren yazılı ve yazılı olmayan hukuk ilkeleri haline dönüşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkelerin ve toplumların koşulları ve yönetim şekilleri birbirinden 
farklıdır. Bütün ülkeler, günümüzde tek bir dünyada yaşamaktadırlar ve ülkelerin ayrıldığı ve 
birleştiği birçok konu vardır; ama, tüm ulus ve ülkelerin birleştiği bir tek konu, saygıya önem 
verdikleri konu, insan haklarıdır. 

Bugün, insanlığın varmış olduğu en üst düzeydeki ilerlemeden ve gelişmelerden bütün ül
kelerin insanları anında haberdar olmaktadır. Çağımız, gelişmiş teknolojisi ve kitle haberleş
me araçları vasıtasıyla, bütün gelişmeleri, anında tüm insanlığa yansıtabilmekte, bu nedenlerle 
de ülkeler, ileri açılımlardan anında haberdar olmaktadırlar. 

Bu tür gelişmeleri kendi ülkelerinde de gerçekleştirebilen ve bunun savaşını veren insanlar, 
bugün tüm ülkelerde saygıyla anılmaktadırlar. 

Artık, insan hakları tanımlamaları ve ihlalleri, hiçbir ülkenin içişlerinden sayılmadığı gi
bi, evrensel koruma altına alınmaya konu olduğu için, hiçbir ülkenin ve bunun sonucu Türki
ye'nin de, bu gelişme ve etkileşmenin dışında^kalması düşünülemez. 

Artık, insan haklarına sırtını çevirmek, bunları görmemezlikten gelmek mümkün değil
dir. Bunun sonucu da, ülkemiz, insan haklarıyla ilgili uluslararası birçok anlaşmaya taraftır 
ve birçok taahhütler altına girmiştir; ama, buna karşın, taahhütlerine uygun, yasal ve idarî dü
zenlemelerini halen gerçekleştirebildiğini iddia etmek de mümkün değildir. 
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Değerli milletvekilleri, 10 Aralık 1992 günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin, Birleş
miş Milletler Genel Kurulunda kabul edilişinin 44 üncü yıldönümünü kutladık. însan hakları, 
bireylerin, salt insan oldukları için doğuştan kazandıkları haklardır. İnsan hakları, doğal hu
kukun sonucu, her insana tanınması gereken ırk, renk, cinsiyet, dili siyasal görüş, ulusal ya 
da toplumsal köken ayrımı gözetmeksizin, herkes eşit biçimde kullanılması öngörülen hak ve 
özgürlükler toplamı olan bu hakların kullanımı, acaba bugün yeterince sağlanmış mıdır? Ül
kemiz, bugün, bu haklar bakımından, kullanımı bakımından, teminat altına alınması bakı
mından, uluslararası düzeye gelmiş midir? ' 

İnsan Hakları Bakanlığı Kuruluş Kanunu tasarısının görüşüldüğü bugünde bu soruların 
cevaplarını aramak, bunlarla ilgili görüşlerimizi bildirmek durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, insan hakları tanımı ve ihlelleriyle ilgili, Türkiye, haklı veya hak
sız; ama, inkâr edilemez bir biçimde, uluslararası- platformlarda tartışılır bir ülke konumuna 
gelmiştir. Bu konuda Türkiye'nin karnesi, iyi noklarla dolu değildir. 

Bugün Türkiye'de hâlâ, ciddî işkence iddiaları mevcuttur. 
Bugün, herhangi bir sebeple karakola düşen insanlara, işkenceye veya vücut tamhğına te

cavüz teşkil eden hareketlere maruz kaldığının birçok göstergesi vardır ve bugün, karakollara 
düşen insanların böyle bir harekete maruz kalmayacağının hiçbir güvencesi yoktur. Tam tersi
ne, bugün de, hâlâ, işkence, bir sorgulama yöntemi olarak kullanılmaktadır. Öncelikle 12 Ey
lül sonrası tüm sorgulamalarda, işkence, bir sorgulama yöntemi olarak müesseseleşmiş, bu ko
nuda o kadar aşırıya gidilmiştir ki, sırf işkence altında alınan ikrarlara, suç kabullerine dayalı 
mahkûmiyet kararıyla, insanlar, uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmışlar ve yüzlerce genç 
ve aydın insan, cezaevlerinde haksız şekilde yatmış, işkence sonucu vücutlarının birtakım uzuv
larını kaybetmiş, sakat kalmışlardır. 

Zamanla, insan haklarına saygılı avukat ve yargıçların mücadelesi sonucu, hazırlık tahki
katlarında, işkenceye dayalı ikrarlar hükme esas kabul edilmemiş ve diğer delillerle takviye edil
meyen ikrara dayalı mahkûmiyet kararları, yüksek mahkemelerce bozularak, davanın, hukukî 
gerçek ve tartışmasız delillere dayanarak hüküm tesisi yolu açılmıştır. 

Bu arada, bir müddet önce yürürlüğe giren Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun getir
diği birtakım müessese ve iyileştirici tedbirlerin olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz; ama,. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun öngörülen iyileştirmelerinin Devlet Güvenlik Mahke
meleri ve olağanüstü hal bölgesi kapsamının dışında uygulanmasını, bu yasanın tartışılması 
gereken önemli bir yanı olarak belirtiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun amacı, adil yargılanma ve 
savunma hakkının kullanılması değil midir? Öyle deniliyor; ama, bu siyasîler için değil, adi 
tutuklular için geçerlidir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yürürlüğe girmesine rağmen, ge
tirilen ayrıcalıklarla, siyasî suçlular her zaman işkenceye maruz kalabilirler. 

Siyasî suçluları, terör suçlusu olarak görmek,3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasına göre, 
her an olasıdır. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi yapan herkes, bu yasa ile, her zaman 
terör suçlusu olabilir. 

Bunu önlemek için de, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, reform niteliğini taşıyabil
mesi için, önce Anayasanın ve yasaların, insan haklarına dayalı ve hukukun üstünlüğünü ön
gören yapıya kavuşturulması temennimizdir. 
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Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Kunununun uygulamasını, birtakım törenlerde, "Ceza 
Muhakemeleri Kanununa hayır" "kahrolsun insan hakları" "komünist bakan istifa" diye ba
ğıran anlayışlara teslim etmek, onlarda, insan haklarına saygı anlayışını bulmak, bana göre, 
bugünlerde hayalden öte bir bekleyiştir. ( 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, 12 Üylül'den bu yana, siyasî suçlardan dolayı 700 bin 
kişi gözaltına alınmıştır. Bunların yüzde 15'i ile ilgili davalar açılmıştır ve yüzde 15'i ile ilgili 
açılan davaların da birçoğu beraat kararıyla sonuçlanmıştır. 

1 milyon 700 bin kişi, güvenlik soruşturmasından geçmiş, bir o kadar sayıda insana, yurt 
dışına çıkma yasağı konmuş, 4,5 milyon insanımız fişlenmiştir. 

* 
insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 11 inci maddesi, "kendisine bir suç yüklenen her

kesin, suçluluğu kanıtlanana kadar suçsuz sayılma hakkı vardır" denmesine rağmen, bugün 
Türkiye'de -kesin rakam belli olmamakla beraber- 250 kişiye yakın insan, yargılanmadan suç
lanmıştır. 

Suçluların yakalanmasında yargısız infaz yöntemi, sık sık başvurulan bir yöntem olmuştur. 
Hükümet, yargısız infaz yöntemini, terörle mücadelede bir moral unsuru olarak kullan

mış; sloganlı, bayraklı, tezahürattı suçlu avı, televizyonlarda coşkuyla gösterilerek, emniyet güç
lerine moral dopingi yapılmıştır. " 

Ne yazık ki, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanımızın da, böyle bir şanssız gösteri
nin seyircisi olduğu, gazetelerde yazılmıştır. Sayın Bakan, zannediyorum, bu konuda bizlere 
bir bilgi verecektir. 

Değerli milletvekilleri, insan,-doğanın en kutsal varlığıdır, insanın, sömürüye, baskıya, 
kıyıma karşı korunması gerekir. Tabiî, vatandaşı, gücünü sınırsızca kullanmak isteyecek olan 
devlete karşı da korumak gerekir. Zaten, devlet de vatandaşına hizmet için, vatandaşını koru
mak için vardır. ' 

Devlet, duygudan arındırılmış bir tüzelkişiliktir, sadece hukuku uygular ve onun dışında 
hiçbir şekilde duygu belirtemez; ne hınç, ne öfke, ne sevinç belirtemez, belirtmemelidir, doğru 
olan da budur. 

Yetkililer, böyle olaylardan sonra "polisin düşmanı, insan hakları" diye slogan atan kişi
ler olmamalıdırlar; böyle sloganı yetkililer atmamalıdır. 

Devlet, hukuksal bir kurum olduğunu ve vatandaşına karşı taraf olamayacağını unutma
malıdır. . •, 

Son zamanlarda, ev baskınlarında sağ ele geçirilebilecek 53 kişi, ölü olarak ele geçirilmiş
tir. Bu öldürülen insanların cesetleri, moral dopingi olarak, maalesef, televizyonlardan Türk 
halkına teşhir edilmiştir. 

Bugün, Türkiye'de işkence iddiaları ciddî şekilde sürmektedir. Bir yıl içinde 14 kişi, göze
tim altındayken ölmüştür. Yapılan resmî açıklamalar, inandırıcılıktan yoksundur. Gözetim al
tındaki kişilerin intihar ettiği, kalp yetmezliğinden öldüğü, kendisini camdan attığı bildiril
mektedir. 

Bu açıklamaların gerekçelerin, iddiaların doğruluğu, hiçbir zaman böyle bir olayı haklı 
göstermemektedir ve bu açıklamaların doğruluğu da hiçbir zaman inandırıcı olmamaktadır. 
Son bir yıl içinde gözetim altına alınıp kaybolan, kendisinden haber alınamayan insan sayısı 
12'dir; bu sayı son günlerde artmıştır. 
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Yakınları gözaltına alınan ve bu sebeple kaybedilenlerin aileleri, çeresizlik içinde çeşitli 
makamlara başvurmuşlar ve bu konuda hiçbir netice alamamışlardır. En son çare olarak Baş-

. bakanla görüşme yapan bu ailelere -basının yazdığına göre- Başbakanın verdiği cevap, "Ço
cuklarınız cebimde,değil kî, çıkarıp vereyim" şeklinde olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bir Hükümetin en yetkili kişisinin, bu şekilde kendisine müracaat 
eden insanlara vermesi gereken cevap herhalde bu değildir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bu olmamalı... 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Herhalde bu olmamalı, bu değildir. 
Değerli arkadaşlarım, bugün sadece Batman'da -geçenlerde Batman Valisinin bildirdiğine 

göre-80'den fazla faili meçhul cinayet vardır. 

Ben, dün, o bölgedeki bir arkadaşla konuştum; "80 ne demek trfan Bey; 160 kesin" dedi. 
180 rakamından bahsediyor; sadece Batman'da faili meçhul cinayet sayısı bu... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Hizbullah teröründen de bahset. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir bölgesinde, bir 
ilindeki faili meçhul cinayet sayısı valinin bildirdiği resmî rakama göre 80, bir milletvekili ar
kadaşımın bildirdiği rakama göre 160. Bu, insan haklarının konuşulduğu bir günde korkunç 
bir rakam. Türkiye, bu ayıbı taşıyamaz değerli arkadaşlarım. 

İnsan hakları uygulamaları ve anlayışla ilgili, ülkemizin içinde bulunduğu durumu kısaca 
özetledikten sonra, kurulması düşünülen İnsan Hakları Bakanlığıyla ilgili görüşlerimizi de sun
mak istiyorum. 

Bilindiği gibi, bugün, insan haklarıyla ilgili bir devlet Bakanlığımız mevcuttur. Bu Bakan
lığımız, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını Başbakan adına koordine 
etmekte olup, elinde kadro olmaması ve Devlet Bakanlığı, kuruluş şeklinde böyle bir görevi 
yapacak nitelikte olmaması nedeniyle, bu konuda başarılı olunamadığı açıkça ortaya çıkmıştır. 

Şu kesin olarak bellidir ki, Devlet Bakanlığı yapısı içinde insan haklarını korumak, insan 
haklarıyla ilgili bir ilerleme kat etmek mümkün değildir. 

Bu bakımdan, biz, İnsan Hakları Bakanlığının görev kapsamı içine giren konularda, şu 
güne kadar, bu bakanlığın kurulacağı veyahut da bu konularda insan haklarının takibiyle ilgili 
yeni bir kurumlaşma olacağı düşüncesiyle iyimser beklentiler içindeydik ve bugün Bakanlık 
Teşkilat Kanunu gündeme geldi. Yalnız, "insan haklarının korunmasının, bakanlık düzeyinde 
mi olması gerekir veyahut da bir başka kurumlaşma mı yapılması gerekir?" tartışması, Türki
ye'nin ve de dünyanın gündemindedir. 

Bir başka ve önemli miktarda taraftan olan, özellikle ileri ülkelerde savunulan ve uygula
nan görüşe göre de, insan haklarının korunması, sivil örgütlerin gözetimine ve korunmasına 
bırakılmıştır. Zira, insan hakları ihlalleri, genelde devlet güçleri, kolluk kuvvetleri tarafından 
ve devlet gücü kullanılarak, şahıslara karşı işlenmektedir. Dolayısıyla, insan haklarının korun
ması, ,bir yerde, insanın, devlete karşı, yürütmeye karşı, yürütmenin emrinde olan polise, Jan
darmaya karşı söz konusu olmaktadır. 

Böyle bir korumanın, hükümetin içinde yer alan, yürütmenin bir parçası olan bir başka 
bakanlık tarafından yeterince etkili bir şekilde yapılamayacağı ve böyle bir yapılaşmanın, ba
kanlıklar arasında yetki çatışmasına, dublikasyona sebebiyet vereceği de, ileriye sürülen ciddî 
iddialardan biridir. 

— 35 — ' 



T.B.M.M. 18:58 21 . î . 1993 0 : 1 

Gerçekten de, bugün dünyada iki ülkede insan hakları bakanlığı kurulmuştur; bunlardan, 
Fransa'daki, İnsan Hakları Bakanlığı şeklinde değil, tnsanî İlişkiler Bakanlığı şeklindedir; bir 
de Cezayir'de tnsan Hakları Bakanlığı vardır; fakat, darbeden sonra, bu Ülkede de kaldırılmıştır. 

CHP olarak biz, insan haklarının korunmasında, devletin yürütme gücünün içinde yer 
almayan; devletin yürütme gücünü, insan hakları ihlalleri açısından denetleyecek, bağımsız ve 
özgün kurumlara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Böyle bir, sivil, bağımsız bir kurumun, mev
zuat ve kadroyla yeterince donatılması halinde, insan haklan ihlalleriyle ilgili mücadelenin da
ha güvenceli olarak yapılabileceği inancındayız. 

tnsan hakları açısından böyle bir kurumlaşmanın daha etkili olacağı inancımızı burada 
belirtmekle birlikte, Türkiye açısından, demokratikleşme sürecinde ileri bir adım olması bakı
mından, tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısını, Cum
huriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğimizi burada bildirmek istiyorum. 

Kanun tasarısı kapsamında 24 üncü maddeyle düzenlenen, "insan hakları şûrası" mn ku
rulması ve yine aynı tasarının 25 inci maddesinde düzenlenen, "insan hakları yüksek kurulu'-
'nun kurulması gibi etkenler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu bakanlığın kurulmasını be
nimsememize dayanak teşkil eden olumlu kurumlaşmalardır. Bu tasarının kabul edilerek yü
rürlüğe girmesiyle, artık, insan hakları ihlali iddialarını, başvuru ya da resen harekete geçerek 
araştırmak, incelemek ve çözüm önerilerinde bulunmak imkânı tanınmakta ve insan hakları 
sorumlusu kişiler hakkında ihlal eden kişiler hakkında, yasal işlem yapılması imkânı yaratıl
maktadır. 

Bu bakanlığın kuruluşuyla, insan hakları ihlalleriyle ilgili geleceğe iyimser bakmak istiyoruz. 
Diliyoruz ki, ülkemizde artık, insan hakları ihlalleri en az düzeye inecek, hatta hiç kalma

yacak; sorgulamalarda işkence, bir sorgulama yöntemi olarak kullanılmayacak;' işkence sonu
cu, insanlar haksız mahkûmiyetlere maruz kalmayacak, işkence sebebiyle sakat kalınmayacak; 
gözaltına alınan insanlar şüpheli şekilde ortadan kaybolmayacak; suçluların yakalanmasında 
ilamsız infaz yöntemi çağrışımları olmayacak; suçluların, mümkün olduğunca sağ yakalanma
sı sağlanacak, suçluların yakalanmasında, devlet, soğukkanlı, sorumlu ve insan haklanna say
gılı bir davranışta bulunacak; karakollarımız -Başbakanımızın tabiriyle- şeffaf olacak, şefkat 
yuvası olacak; oraya giren, bırakınız sade insanlarımızı, vatandaşlarımızı, İçişleri Bakanlığı
nın danışmanları, hatta -özür dileyerek hatırlatıyorum- milletvekillerimiz, dayak yemeden, iş
kenceye maruz kalmadan karakoldan çıkabilecekler. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu tasarının kabul edilip yürürlüğe girmesinden sonra, tnsan Hakları Bakanımız, bu tip 
davranışlara karşı, artık, etkili bir tavır sergileyecek, gereğini yapacak, insan hakları ihlâlleri 
karşısında seyirci kalmanın, etkisiz kalmanın ezikliğini hissetmeyecek ve gerçekten de, insan 
haklarına saygılı olduğuna inandığım değerli arkadaşımız Sayın Bakanın, bundan sonra, bu 
tip davranışlarda, daha etkili ve yasal yolları kullanacağı inancındayız. 

Bu arada çok önemli gördüğüm bir konuyu da burada belirtmeden geçemeyeceğim : Bir
leşmiş Billetler, 1993 yılını tnsan Hakları Yılı olarak ilan etmiştir. Bu sebeple, önümüzdeki yıl
larda insan hakları çok daha etkin bir şekilde konuşulacak, ülkeler bu konuda çok daha açık 
davranışlar sergilemek durumunda kalacaktır; ama, 1993 yılını, tnsan Hakları Yılı ilan eden 
Birleşmiş Milletlerin, Bosna-Hersek'te, Sırpların, Müslüman Boşnaklara karşı giriştiği soykırım 
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ve etkin arındırma hareketine karşı aylardan beri seyirci kalmasını: Bosna-Hersek'te açlıktan, 
soğuktan ölen binlerce insanı görmemezlikten gelmesini: Sırp militanlarının kadın ve genç kız
lara karşı sürdürdükleri cinsel saldırıları vurdumduymazlıkla izlemesini, Birleşmiş Milletler ca
miasının bir ayıbı olarak değerlendirdiğimizi: Türkiye'ye karşı insan haklan savunucusu geçi
nen Batı'nın belli devletlerinin, -bu arada özellikle Almanya'nın- Nazi saldırılarının da müseb
bibi olacak şekilde bir davranış içine girmesini, buradan açıkça kınadığımızı belirtmek istiyorum. 

Son olarak, Birleşmiş Milletler kararı olmasına rağmen, Sırpları hâfö müsamahalı, hâlâ 
hoşgörülü dâvranılmasını; ama, Birleşmiş Milletler kararı olmadan, üç devletin ve özellikle Ame
rika'nın emriyle Irak'ın bombalanmasını da, Batı'nın, insan hakları boyutunda çifte standart 
uygulaması olarak gördüğümü burada belirtmek istiyorum. 

Türkiye'ye, insan hakları açısından zayıf not veren, çeşitli platformlarda tenkit eden Batı
lı devletlerin, son zamanlarda, son altı aydan beri dünyada olan bu oluşumlardaki davranışla
rıyla, bana göre, sınıfta kaldığını burada Meclis olarak saptamamızda ve bunu açık şekilde 
belirtmemizde büyük fayda olacağı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, herkesin, daha iyi, gelişmiş ve refah içinde bir dünya düzeninin ku
rulmasını istediği günümüzde, artık, insan haklarının bugün varmış olduğu düzeyden geri dön
mesini düşünmek mümkün değildir, tnsan hakları, kavram olarak çok boyutlu bir yapıya sa
hip olduğu kadar, anlam ve içerik açısından da zengindir, tnsan haklarının sayısının belli ol
maması, hemen her dönem yeni yeni insan haklarının ortaya çıkması, konunun önemini daha 
da artırmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, insan hakları konusunda bildiri veya söz
leşmelere bağlı kalmayı yeterli görmemekteyiz, tnsan haklarının hukuksal belgeler biçiminde 
düzenlenmesiyle yetinilmesinin, insan haklarını bir donma sürecine sokacağı kanaatinde oldu
ğumuzu belirtmek isterim. , 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, insan hakları mücadelesinde en ileri ülke olana kadar 
sürecek toplumsal ve siyasal mücadelenin öncüsü olmayı, kendimiz için birinci görev kabul 
ettiğimizi de burada açıkça belirtmek istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu. duygularla, tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanunun, ön
ce Bakanlığa, Bakana ve Bakanlık mensuplarına ve de yüce ulusumuza hayırlar getirmesini 
dileyerek, Yüce Meclisi saygı ve sevgiyle selamlarım. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Anava
tan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, insan hakları; yaşama, hürriyet, güvenlik, özel hayata saygı, fikir, 
düşünce ve inanç özgürlüğü, çalışma, örgütlenme, mülkiyet, seyahat ve haber alma gibi, kişi
nin, doğuştan ve kendiliğinden kazandığı haklardır. İnsanlar, bu hakları; ırk, dil, din, cinsiyet, 
mezhep ve yaşadığı coğrafî bölge farkı gözetmeksizin, doğuştan ve kendiliğinden kazanırlar. 

tnsan hakları konusundaki bütün çalışmalar, bu hakların daha ileri seviyelere götürülme
si, kişinin, doğuştan kazandığı bu haklara daha fazla saygı gösterilmesi amacına yöneliktir. 
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Son yıllarda Türkiye'de ve bütün dünyada bu konuda sevindirici gelişmeler olduğu gibi, ileriye 
dönük ümitlerimizi kıran, maalesef çok üzücü birtakım hadiseler de yaşanmaktadır. 

Türkiye'de gerek koalisyonu oluşturan partilerin seçim beyannamelerinde, Hükümet Prog
ramında, gerekse diğer partilerin seçim beyannamelerinde, programlarında öncelikli konular 
arasında insan haklarının yer alması sevindiricidir. İnsan haklan konusunun, artık, insanımı
za, siyasî partilerin vaat ve icraatlarında, ekonomik ve idarî konular kadar öncelikli hale gel
mesi, başarının müjdecisidir. Hükümet içerisinde, münhasıran bu konuyla ilgili, özel olarak 
bir Devlet Bakanının görevlendirilmesi de, bu sevincimizi, memnuniyetimizi artıran faktörler
dendir. Ancak, Türkiye'de ve dünyada, son yıllarda, insan hakları konusundaki gelişmeleri şöyle 
bir özetleyerek, gözlerimiz önüne sererek, bu konuda nereye vardığımıza, nereye varabileceği
mize kanaat getirdikten sonra, bu tasarının olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgilerimi 
arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, az evvel bahsettiğim gibi, partilerin seçim beyannamelerindeki, Hü
kümet Programlarındaki insan hakları konusundaki vaatlerine, sevindirici arzularına rağmen, 
Türkiye, son bir yılda, insan hakları bakımından hiçbir ilerleme kaydetmemiş, geriye gitmiştir. 
Geçen bir yıl, bu konuda kötU.bi'r yıl olarak anılacaktır, özellikle, Koalisyon Protokolünün 
ve Hükümet Programının, neredeyse yarısı, demokratikleşme ve insan haklarına ayrılmışken 
Ve âdeta, bu Hükümetin işbaşına geldiği gün, demokratikleşmenin ve insan haklarına saygının 
başlangıç günü olarak ilan edilmişken, son bir yılda ülkemizde meydana gelen gelişmeleri göz
ler önüne serersek, bu konudaki iddiamızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkar. 

Sayın milletvekilleri, insan haklarının en önemlisi, yaşama hakkıdır. Türkiye, son bir yıl
da yaşama hakkı konusunda evvelki yıllara göre daha sevinilecek, daha övünülecek bir du
rumda değildir. Son bir yılda, Türkiye'de yaklaşık üç bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu Üç bin 
kişi, anarşik olaylarda, şüpheli ölümlerde, gözaltındaki ölümlerde, yargısız infazlarda hayatla
rını, yaşama haklarını kaybetmişlerdir. 

Bir yıl içerisinde üç bin kişinin hayatını kaybettiği bir ülkede, yaşama hakkı teminat altın
da sayılmaz, ölçü olarak alırsanız, son sekiz yılın, toplamı kadardır. Yani, ölü sayısıyla bir mu
kayese yapılmaz; ama, ölçü olarak alırsanız, 1983-1991 yılları arasında, anarşik olaylarda ha
yatını kaybedenlerin toplamı kadar, son önüç ayda ölen vardır. O zaman, yaşama hakkı temi
nat altında değildir. 

Haber alma hakkı ise, biraz evvel saydığım temel insan haklarından bir tanesidir. Şeffaf
laşma, demokratikleşme iddiasıyla göreve gelen sayın Hükümetin halkımıza, Meclisimize vaat 
ettiği önemli iddiaların başlıcalan haber almadır, demokratikleşmedir, işte Parlamentonun par
latılması vesairedir... 

Şimdi, bir bakalım : Bu Hükümetin göreve başladığı günlerde, insanlarımız, büyük coşku 
içerisinde, kılıç-kalkan ekipleriyle, davul-zurnayla, sayın Başbakanın odasında yeni Hüküme
tin göreve başlamasını kutluyorlardı ve Sayın Başbakan da bunun, demokratikleşmenin bir gös
tergesi olduğunu ilan ediyordu; ama, aradan geçen günler öyle olmadı. Aradan altı ay geçti, 
bordrolarıyla, ge£İm sıkıntısını dile getirmek için, aynı insanlar Başbakanlığın önüne gelince, 
dayak yemeye başladılar!.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hep kara gözlükle bakıyorsun! 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Allah Allah!... . . 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hatta, Sayın Başbakan, Yardımcısını suçladı, "Bunları o 
çağırdı" dedi, "Burada niye toplanıyorlar?" diye yardımcısını şikâyet etti; bunu televizyon
dan seyrettik. , 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Etme-
di, öyle bir şey yok... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Toplananlar dağıtıldı. Hükümetin vaatlerine aldanıp, sendika 
kurmak için toplanan memurlar, dayak yediler. Sendikalaşacaklarını zannedip, Sayın Başba
kan Yardımcısıyla görüşmeye gelen memurlar, yani sizinle görüşmeye geldikleri gün dayak yediler. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin zamanınızda da "açız" diyenler dövülüyordu... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Haber alma özgürlüğünün en önemli kaynağı televizyondur. 
Yani, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumudur. Bu Hükümet döneminde Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu, muhalefet partilerinin sözcülerine kapatıldı. Peki, şimdi sormak istiyo
rum : Demokratikleşme, geçen seneye göre daha iyi hale mi geldi? Son bir yıl içerisinde Parla
mento, eskisinden daha iyi mi çalıştı? Daha çok mu kanun çıktı? Daha çok mu, sözlü sorulara 
ve önergelere cevap verildi? Daha çok önerge mi, gündeme alındı? Muhalefetin, daha çok ka
nunları mı gündeme alındı? Ve yine size sormak istiyorum : Son bir yıl İçerisinde, Parlamento 
mu Hükümetin emrinde, Hükümet mi Parlamentonun emrinde? Yahut da Hükümet mi Parla
mentoyu denetledi, Parlamento mu Hükümeti denetledi? 

Demokratikleşme bunlarla ölçülür. Demokratikleşmeyi, sizi iktidar yapan bir olay olarak 
görüyorsanız, o ayrı bir mesele... Ama, demokratikleşme, parlamentonun üstünlüğü ise, son 
bir yıl içerisinde değildir. Demokratikleşme, hür fikrin tartışılması ise, değildir. 

tnsan haklarına saygı : Başta, yaşama hakkı olmak üzere, haber alma, toplanma, örgüt
lenme, bütün haklar, son bir yıl içerisinde daha kötü durumlara gelmiştir. Türkiye'nin önemli. 
bir bölümünde, coğrafi olarak yüzde 20-25 civarındaki bir bölümünde -olağanüstü hal ile ida
re edilen bölümde- insanların yaşadığı şartlar, geçen yıllardakinden çok daha kötüdür. Orada... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Olağanüstü hal... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Olağanüstü hal, evet... Geçen yıllardakinden çok daha kötü
dür. Sayın Sayın, geçen yıllardakinden çok daha kötüdür diyorum, olağanüstü hal geçen yıl
larda da vardı; ama, şimdi çok daha kötüdür. Oralarda şimdi ticaret yapılmıyor, üç günde bir 
kepenkler kapanıyor; oralarda seyahat hakkı yok, insanlar bir vilayetten bir vilayete gidemi
yor; oralarda toplanma hürriyeti yok; oralarda çalışma hürriyeti yok. Geçen yıllardan çok da
ha kötüdür... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aniden mi oldu bunlar? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Aniden olmadı. Geçen yıllardan çok daha kötüdür diyorum; 
ama, siz, demokratikleşmenin ve insan haklarının başlangıcı olarak kendinizi ilan ettiniz! 

Bakınız, tasvip etmiyorum ama, uluslararası bütün camiada da tescil edilmiştir ve Türki
ye, son bir yıl içerisinde, Avrupa konseyinden, Avrupa Parlamentosundan, Birleşmiş Milletler
den, Amerika Dışişleri Bakanlığından arka arkaya, inisan hakları konusunda kınama kararla
rı görmüştür. 
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12 Eylül idaresinden sonra, Avrupa Konseyi 1983'ten sonra, ilk defa 1992 yılı içerisinde 
Türkiye'yi kınama kararı çıkarmıştır. Birleşmiş Milletlerin, Amerika Dışişleri Bakanının, in
san hakları konusundaki raporları daha dün yayınlandı. 

Türkiye'de, tnsan Hakları Derneğinin, tnsan Hakları Vakfının, bu konuyla ilgili bütün 
çalışanların yıllık raporları" belgelemektedir ki, Türkiye, son bir yıl içerisinde, insan hakları 
konusunda çok kötüye gitmiştir. 

Gözaltında ölümler, kayıp insanlar... Bakınız, yalnız gözaltında ölüm sayısı 15 kişi ve göz
altında kaybolan insan sayısı da 19. Biraz önce Sayın Gürpınar da söyledi, tekrarlamak istemi
yorum; ama, Sayın Başbakanın, kayıp insanların ailelerine verdiği cevap, düşündürücüdür; Tür
kiye'de her şeyden sorumlu olan Hükümetin Başkanı, Başbakanı "Bana ne adam kaybolmuşsa" 
diyor'... 

Arkadaşlar, Türkiye'de bu sene 19 adam kaybolmuş... Kaybolmuş, yani yok!.. Bu insan
lar bulunamıyor ve Başbakan, "Benim cebimde mi bu adamlar; bana ne, gidin bulun" diyor!.. 

Böyle bir şey olamaz!.. 
199*3 yılı, tnsan Hakları Yılı ve siz de, insan haklarının başlangıcı olarak kendinizi ilan 

etmişsiniz... 
Türkiye'de 265 kişi şüpheli şekilde öldürülmüştür ve hiçbir cevap verilmemiştir, kimin öl

dürdüğü de belli değildir. Bu dönemde, gazeteciler öldürülmüştür, köşe yazarları tutuklanmış
tır, kitap fuarları basılmıştır; bakan müşaviri, gazeteci, milletvekili dövülmüştür. İşkence iddi
aları ise, geçen senekilerden çok daha fazladır. 

. Grevler ertelenmiştir. Sc>ri on yıldır ilk defa, 1992 yılı içerisinde grevler ertelenmiştir. 
,' Bakan emriyle, tiyatro oyunu, televizyon filmi yasaklanmış ve Türkiye, çocuk haklarına 

ait sözleşmeyi imzalamış; ama, tam 1,5 yıldır bu Parlamentoda beklemektedir... 
Sayın milletvekilleri; insan hakları konusunda bütün dünyada çok iyi gelişmeler olmasına 

rağmen, bizi üzen en önemli husus, insan hakları konusunun, maalesef, bir silah olarak, bir 
tehdit aracı olarak kullanılmasıdır, tnsan haklarının evrensel önemini kabul ediyoruz, insan 
haklarına saygı, bir ülkenin iç meselesi değildir; uluslararası ve herkesin teminatı altında olma
lıdır; ama, hiçbir ülke, "Ben, insan hakları konusunda daha iyiyim, sen daha kötüsün, o hal
de, ben seni yargılayacağım" konumunda olmamalıdır. Olursa, bakınız, ortaya şu tablo çıkar : 
Bir yanda, Türkiye'yi her vesileyle yargılamak için, her fırsatı değerlendirmek isteyen Batı'nın, 
insan hakları konusunda çifte standardı; öbür yanda, Avrupa'da dazlaklar olayı, Hollanda'da 
ırkçı akımlar, Bosna-Hersek'te, sırf dinî inançlarından ötürü veyahut da Türk soyundan olma
ları sebebiyle tecavüze uğrayan zavallı insanlar... Bunlar hepimizin gözleri önündedir. Bosna-
Hersek'te tecavüze uğrayan sadece insanlar değil; Bosna-Hersek'te tecavüze uğrayan insan hak
larıdır, insan hakları konusunda ilerleme gayretleridir. 

Kimse, 32 nci paralelin güneyinden, gitti, bilmem, Birleşmiş Milletlerin, Amerika'nın gar
nizonundan tencere çaldı diye oraya bomba yağdıran bir ülkenin, Bosna-Hersek'teki bu katli
ama göz yummasını samimî bulamaz, inandırıcı bulamaz. Bundan sonra da, hiç kimse, insan 
hakları konusunda, herhangi bir ülkeye, yapılan baskıları samimî bulamaz. 

Bildiğiniz gibi, bundan iki yıl evvel, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye göç etmek zorunda olan zor 
durumdaki insanlara Türkiye kucak açmış, yaklaşık 1 milyon kişiyi misafir etmiş ve zannederim 
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1,5 ay kadar da, o insanların iaşe ve ibatesini, sağlık hizmetlerini sağlamıştır. Aynı yıllarda, 
Türkiye, Iran-Irak savaşından kaçan, Afganistan'daki Rus komünist zulmünden kaçan insan
ları misafir etmiş; gene, Bulgaristan'da zor durumda olan soydaşlarımızı bağrına basmıştır. 
Türkiye, kıt imkânlarıyla, yaklaşık 3 milyon insanı misafir ederken ve bu., insan haklarına say
gının bir ölçüsü olmasına rağmen, İtalya, Arnavutluk'tan kaçan 20 bin kişiyi denize dökmüş
tür. Gemiyle, Arnavutlak'tan, İtalya'ya sığınmak amacıyla kaçan 20 bin kişiyi, İtalyanlar ge
miden indirmişler, önce bir stadyumda bekletmişler ve sonra da Adriyatik Denizi'ne bırakmış
lardır. 

Sayın milletvekilleri, demokratikleşme ve insan hakları konusunda, son. bir yıl içerisinde
ki en önemli gelişme olarak gösterilen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun da, bu konuda 
beklenen neticeyi vermeyeceğini burada ifade etmek istiyorum. Çünkü, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun en önemli fonksiyonu, işkenceyi önlemekti. Oysa, hepimiz biliyoruz ki, İş
kence yapıldığı iddia edilen olayların yüzde 95'i, bugünkü Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun kapsamı dışındadır; yani, kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

Avukat tutma hakkını kime veriyorsunuz? Siyasî olaylara karışanlara değil, terörle ilgili 
olaylara karışanlara değil, devlet güvenliğiyle ilgili olaylara karışanlara değil, olağanüstü halle 
ilgili olaylara karışanlara değil; ama, hırsızlık olayına karışana avukat tutuyorsunuz! Malı ça
lınan adamın karşısında, malı çalınan adamın parasıyla, hırsıza avukat tutuyorsunuz; tabiî, 
malı çalınan adama avukat tutmuyorsunuz! Yahut da, karısının, kızının veya akrabasının ırzı
na tecavüz edilen adama avukat tutmuyorsunuz da, tecavüz eden adama avukat tutuyorsunuz!.. 

Yani, bu kanun, bahsettiğimiz şekilde, insan haklarını korumakta yeterli değildir; belki 
de* geriye gidişe sebep olacaktır. 

Zaten son bir yıl içerisinde, bu konuda, bunun haricinde de hiçbir şey yapılmamıştır. Hat
ta, bu işkence olayları o kadar çok tenkit edilmiş, o kadar belirgin hale gelmiş ki, dikkat ediyo
rum, son bir yılda, Koalisyon ortağı SHP'nin hiçbir toplantısında, mitinginde, kongresinde, 
artık, bu işkenceyle ilgili, alıştığımız parkartlar görülmemektedir. Bunlar, partice yasaklanmış 
mı, bilmiyorum! Eskiden, bütün toplantılarının, en önemli ve göze batan pankartı, işkencenin 
insanlık suçu olduğuna dair parkarttı; ama, son bir yıl içerisinde bu, tamamen -hiç değilse 
pankart olarak- kaldırılmıştır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — İşkence kalktı!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, olaylar var; işkence kalksa, ah ne iyi!., ama, belge
lenmiş, her gün.devam eden olaylar var. Burada şahit oldunuz, milletvekili bile karakolda da
yak yiyor. 

Siz, yoksa "Şeffaf karakol derken, Bakanın müşavirinin dövüldüğü, milletvekilinin alenî 
dayak yediği karakolu mu ifade etmiştiniz; yani, şeffaflıktan maksadınız, alenî dayak mıydı?!.. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Camın içinde dövüyorlar!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Olaylar gözümüzün önünde... 

Sayın milletvekilleri, tasarıya gelince; bu tasarı, insan hakları konusunda Türkiye'de ileri 
bir adım atmaya vesile olacak bir tasarı değildir. Evvela, bu tasarı içerisinde, insan haklarının 
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ihlalleri konusunda bir tek yasak yoktur; 70 sayfalık bu kitapçığın içerisinde, hiçbir insan hak
lı ihlali yasaklanmamıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Teşkilat yasası... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu tasarı, teşkilatla ilgili tasarıdır. Yani, bu tasarı, bundan 
sonra, insan haklarıyla kimin ilgileneceğini göstermektedir; ama, bir bakanlığın, insan hakla
rıyla ilgilenmesi, bu işi çözmez; hatta, bu işi çözümsüz hale getirir. Sebebini söyleyeyim : İnsan 
haklarıyla ilgili bizim önemli sorunlarımız var. Mesela, bir tanesi eğitim sorunudur. Geçen dö
nemde biz bir çalışma başlatmıştık; polis okullarına, akademilere insan hakları dersi koydur
muştuk. keşke bu devam ettirilse, eğitim sorunu halledilse ve bütün insanlarımıza, insan hak
larının bir eğitim meselesi olması nedeniyle, insan haklarına saygının bir yaşam tarzı haline 
getirilmesi için, ta ilkokuldan itibaren, insan haklarına saygıyı öğretsek... 

tnsan haklarının önemli bir meselesi, mevzuat taramasıdır; kanunlarımızda, Anayasamızda, 
yönetmeliklerimizde, uygulamalarımızda, insan haklarına aykırı birçok hükümler yar. Bunları 
tarasak... . . . . . . 

Bunların nasıl yapılacağı ve nelerin yasak olduğu gibi konularda hiçbir tedbir yoktur. Bu; 
bir teşkilat yasa tasarısıdır; bu işle kimlerin uğraşacağını göstermektedir. 

Peki, netice olarak, bu işle kim uğraşacaktır? Devletin, idarenin bir parçası olan bir ba
kanlık uğraşacaktır. Halbuki, biz biliyoruz ki, insan hakları ihlalleri, büyük ekseriyetle, büyük 
çoğunlukla zaten idare tarafından yapılmaktadır. İşkenceyi yapan, idarenin bir parçasıdır: Devlet 
kuvveti yapıyor. Üniversitedeki başörtülü öğrenciyi okula sokmayan insan, devletten maaş alan 
insandır, bir bakanlığın görevlisidir. İnsan hakları ihlallerini idare yapar. Siz, idarenin bir par
çasıyla onu önlemeye kalkacaksınız... 

Burada size bir misal vereceğim : Birkaç gün önce, bir Sayın milletvekili bu kürsüden bir 
konuşma yaptı ve "Ben, İçişleri Bakanına gittim,Başbakanın bilgisi dahilinde 'öldür* emrini 
veren yüzbaşıyla telefon konuşması yaptım, İçişleri Bakanına da dinlettim" dedi. 

Ne oldu onun sonucu? Bakıyorum, hiç kimsede, hiçbif duyarlılık yok. Hükümet, bu ko
nuyu hiç duymamış gibi, Hükümete söylenmemiş gibi... Hatta, İnsan Haklarından Sorumlu 
Devlet Bakanı burada dururken, ilgisi olmayan bir başka bakan, ilgisi olmayan bir şekilde ko
nuyu cevaplandırdı. 

Bu vesileyle tekrar söylüyorum, eğer böyle bir olay varsa bu konu son derece ciddîdir. Ya
ni, Başbakanın bilgisi dahilinde, İçişleri Bakanının bilgisi dahilinde, zaptedilmiş, tutanağa geçmiş, 
bir kişi veya bir yüzbaşı bir ölüm emri vermiş ve İçişleri Bakanı hâlâ Bakanlıkta duruyorsa, 
siz bırakın insan haklarıyla ilgili konuşmayı... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Nereden nereye geldik!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Haa, nereye geldik, söyleyeyim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ben size söylüyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi söyleyeyim, bakın nereden nereye geldik. Yani, içişleri 

Bakanının, ölüm emrinin verildiğine şahit olduğu ve hiçbir şey yapmadığı, bu konudaki bir 
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konuşmaya cevap dahi vermediği bir hükümetin bir parçası, İçişleri Bakanından, insan hakla
rı ihlallerinin hesabını mı soracak?! Böyle bir şey mümkün müdür?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Düşürürüz! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Tabiî düşüreceksin, tabiî düşüreceksin, eğer doğru ise, tabiî 

düşüreceksin. Hükümeti düşürmen lazım... İnsan haklarına saygı ne demektir o zaman? Haa, 
bu konuda duyarsızsan, demokratikleşmeyi Parlamentoyu, Hükümetin kontrolüne vermek olarak 
anlıyorsan; demokratikleşmeyi haber alma özgürlüğü diye, her akşam, Hükümetin, televizyo
nu istediği şekilde kullanması gibi anlıyorsan; sendikalaşma, iş hayatıyla ilgili bildiğiniz öz
gürlükleri grev ertelemesi, işten adam çıkarma gibi, anlıyorsanız; o zaman bunu açıklayın ve 
o zaman gelin deyin ki, "bizim demokratikleşmeden ve insan haklarından anladığımız bu idi, 
vaat ettiğimiz de bu idi..." Ama, bilin ki, sizden beklenen bu değildir... 

_ Sayın milletvekilleri, bir arkadaşımız, demin laf attı, ben de o vesileyle söyleyeyim "Çok 
kara gözlükle bakıyorsun" dedi. 

Bütün bunlara rağmen, Türkiye'de, insan hakları konusunda, son yıllarda önemli geliş
meler de kaydedilmiştir. Evvela şunu söyleyeyim; Türkiye, 1970'li yılların -biraz evvel, sayın 
Refah Partisi sözcüsünün dediği gibi- tespih çekti diye, fikrini söyledi diye insanların karakol
lara toplandığı Türkiye değil. Düşünce hürriyetleri sağlanmış, düşünceye verilen cezalar, ceza 
maddelerinden çıkarılmıştır. 

Tümü, sıkıyönetimle idare edilen Türkiye, son on yılda yedi kere sandığa giderek, iki kere 
de hür iradeyle, kavgasız, hilesiz, hem mahallî idareleri, hem merkezî idareyi, hükümeti değiş
tirebilmiştir, itirazsız seçimle değiştirebilmiştir. 

SEYFİ ŞAHÎN (Kayseri) — Seçim kanunlarınız ne olacak? 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Kaç seçim kanunu değiştirdiniz? 

BAŞKAN — Efendim, yazılı cevap verse olur mu?! Süresi doluyor da... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Seçim kanunlarını da demokratik yollarla değiştirmiştir. 
Bakınız, 1950'den sonra; yani 43 yıl sonra Türkiye'de ilk defa, muhtırasız, hilesiz, kavga

sız, milletvekili pazarlıksız hükümet değişikliği sağlanmıştır. Kıskanmıyoruz; idareyi biz ver
dik, biz devrettik; ama, bu sağlanmıştır. Türkiye'de, son sekiz yılda yedi kere seçim yapılmıştır 
ve hiçbirisinde kavga olmamıştır, hile olmamıştır. Bu insan hakları konusunda, demokratik
leşme konusunda iyi bir adım değil midir? 1961'den 1989 yılına kadar Türkiye'de üç devlet ada
mının ölüsü hapishanedeydi... Bunlar sağlanmıştır... 

Türkiye insanlarının Avrupa Konseyine ferdî başvuru hakkı sağlanmıştır. 
Dünyada, İşkenceyi Önleme Sözleşmesini ilk imzalayan ülke Türkiye'dir. 
Herkesin kendi ana lisanıyla konuşma hakkı sağlanmıştır. 
Meşhur 141, 142 ve 163 üncü maddeler kaldırılmıştır ve Türkiye, hem merkezî hem de ma

hallî idarede, serbest seçimlerle, halkın hür iradesiyle, beğenilmeyenin değiştirildiği -
hapishanelerde süründürüldüğü değil, hapishanelere gönderildiği değil- bir ülke görüntüsüne 
girmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Anayasanın geçici 15 inci maddesi konusunda bir şey yapıl- ' 
madı ama!... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İstedikleri değişiklikleri getirsinler, Anayasa Komis
yonunda görüşelim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) ~- özellikle bu nokta üzerinde durdum ki, bu lafı atasınız... 
BAŞKAN — Sayın Aşık, bazı soirulara yazılı cevap verme hakkınız da var efendimi 
EYÜP AŞIK (Devamla) — özellikle bu nokta üzerinde durdum, bu lafı atmanız için. 
Sürekli olarak, her yerde "ANAP yasakçı partidir, yasakları savunan partidir" diye her 

yerde söylüyorsunuz. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Şimdi söyleyin o zaman? 
EYÜP AŞIK (Devamla) -̂ - Peki söyleyeyim. 
Değerli arkadaşlar, ben 1983 senesinde ParlamentoHa bulunan bir arkadaşınızım. 1983 se

nesinde iktidara geldiğimiz zamanki tablo şuydu: Türkiye'nin her tarafında sıkıyönetim vardı. 
Milletvekillerinin mazbatası bile, Konseyin iznine bağlı olarak veriliyordu. Böyle bir tablo içe
risinde ve Konseyin görevine devam ettiği bir dönemde, Anavatan Partisi iktidara geldi. İkti
darı devraldığının daha üçüncü ayında mahallî seçimlere gittik. O zamanki mahallî seçimlere, 
o günkü mevzuata göre -bizim getirdiğimiz değil- var olan mevzuata göre, sizin de içinde bu
lunduğunuz mevcut siyasî partilerin bir kısmı kanlamıyordu. İlk yaptığımız iş, içimize sindire
mediğimiz bu olayı düzeltip, mahallî seçimlere bütün siyasî partilerin katılmaları hakkını ver
mek oldu. 

Devam ediyorum : Biz göreve başladığımız, iktidara geldiğimiz zaman, şu anda Parlamen
tomuzda bulunan bazı bakanlarımızın, Başbakanımızın ve bazı siyasî parti liderlerimizin, he
men hemen bütün siyasî parti liderlerimizin konuşma ve siyaset yapma yasağı vardı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz de iktidardaydınız o zaman... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Değil miydi? Süresi, 1982 yılından itibaren on yıldı. Biz, daha 

ikinci yılında dedik ki, "Bu işi düzeltelim" Ama, nasıl düzeltecektik? Anayasayla ve 10 yıl 
süreyle konulmuştu. Biz, hiç onu değiştirmek mecburiyetinde değildik; devraldığımız, hazır 
bulduğumuz Anayasaydı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ama, siz iktidardaydınız o zaman. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Söyleyelim canım, söyleyelim... 
Biz, o yolu açtık ve millete sorduk, dedik ki, "Bu Anayasayı yüzde 92 oyla kabul eden, 

bu yasakları kabul eden millet sizsiniz, kabul eden insanlar sizsiniz. Biz, size soruyoruz, eğer 
bunu kabul ederseniz öyle yüzde 92 ile değil, yüzde 51'le yasaklılar kalkacak" Bunu millete 
sorma yolunu biz açtık. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hayır, o bir tuzaktı... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Söyleyelim, devam ediyorum : 
Ama, o gün, bugünkü siyasî partiler, bugün bizi yasakçı diye gösterenler, çıktılar meydan

lara "Evet deyin bu iktidar gitsin" dediler... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Peki, niye "hayır" dediniz? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Yani, bu oylama, "yasak devam etsinmi etmesin mi?" şekline 

değil; "Anavatan İktidarı devam etsin mi etmesin mi?" şekline sokulunca, Anavatan Partisi 
de nefsi müdafaa olarak "Hayır' deyin, ben kalayım" demeye mecbur kaldı. Böyle değil miydi?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hayır, değildi. _ 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Peki, bu yolu biz açmadık mı? 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Çifte standart... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Niye çifte standart? Sen çıkıyorsun, " 'Evet' dediğiniz takdir

de bu İktidar gidecek" diyorsun... Demediniz mi? Demeçlere bakın. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Bu olmadı şimdi işte... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, o günkü propagandalarınıza bakın, bütün mitingle

rinizde, sizler, hepiniz, "Bu Anayasa değişikliğine 'evet' deyin, bu İktidar gitsin" demediniz mi? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bu olmadı işte, bizi de karıştırdın. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Allah sizi öyle yerlere düşürmesin, zor yerler... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Biz ne yaptık? Tekrar ediyorum : Yasaklı siyasî partilerin se

çimlere girme hakkını getiren biziz, sıkıyönetimi kaldıran biziz, yasakların kaldırılması için halkın 
oyuna, referanduma başvuran biziz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ama, "hayır" diyen de sizsiniz! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — "Hayır" derim; çünkü siz oylamayı, iktidarın gidip gitmeme

si, kalıp kalmaması yönüne getirmişsiniz, beri de "hayır" demişim. (DYP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, son sekiz yıl İçerisinde sıkıyönetimden ve, büyük ölçüde yasaklarla 

dolu, askerî idareden devraldığımız bir idareyi, biz, sivil, yasaksız ve demokratik yolla, seçimle 
devredilebilir bir hale getirdiğimiz için mutluyuz; bununla iftihar ediyoruz. Biz bunun devamı
nı istiyoruz. 

Bugün ve bugünden sonra da, insan hakları konusunda; biraz da bizim İnsan Hakları Ko
misyonu kurmamıza nazire olarak, "Biz onlardan daha iyisini yaparız; onlar komisyon kurar
sa, biz de bakanlık kurarız" gösterişi ve şovu içinde de olsa, insan hakları konusunda yapılabi
lecek bütün çalışmalara, Anavatan iktidarı... Anavatan Partisi olarak... İnşallah iktidarı olur... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Nasıl olacak?! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Söyletene bak, söyletene bak!.. 
... Anavatan Partisi olarak bize düşen desteği sağlayacağımızı beyan ediyorum ve bu ka

nunla bu Bakanlığın kurulması halinde, bugünkü cılız, zayıf şekliyle dahi olsa, insan hakları 
konusunda daha iyi gelişmelere sebep olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mustafa Yılmaz, buyurun efendim. (SHP 

ve DYP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkanım, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; İnsan Hakları Bakanlığı Kuruluş Yasa Tasarısıyla ilgili düşüncelerimizi dile 
getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, şahsım ve Grubum adına 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, İnsan Hakları Bakanlığı Yasa Tasarısının özüne yönelik eleştiriye 
geçmeden, önce, insan haklarının tarihsel evrimi ve evrensel niteliği üzerinde genel bir değer
lendirme yapmanın yararlı olacağına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, insan, tarih boyunca, temel hak ve özgürlükleri için savaşım ver
miştir. Köleci toplumdan günümüze geliş, bu savaşımın sonucudur. Tarihî gelişim içinde köle
lik zincirini kırıp, hak ve özgürlüğüne kavuşan insan, giderek bunun kapsamını genişletmiş, 
egemenliğin kaynağı olduğunun bilincine varmıştır. Bu bilincin yaygınlaşması, yönetenin yet
kisine getirilen sınırlamalar, insan haklarına evrensel boyut kazandırmıştır. 
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Temel haklar ve özgürlükler, insan kişiliğinin ayrılmaz parçasıdır. İnsan haklarının koru
nup gözetilmesi, çağımızda bütün insanlığın ortak sorumluluğudur. Yeryüzünün herhangi bir 
yerinde, bu haklara yönelik saldırı kitle iletişim araçları yoluyla, dünyanın öteki ucunda anın
da izlenmekte, tepki çekmekte ve insan vicdanında derin yansımalar bulmaktadır. 

Çağımızda insan haklarının tanınması, evrensel ilgi ve gözetim konusu olması yetmemek
te, bunların güvence altına alınması, aykırı gidişlerden korunması, daha ileri düzeye getirilme
si de amaçlanmış bulunmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için uluslararası kuruluşlar oluş
turulmuştur. . • _, 

Sözü edilen uluslararası kuruluşların başında, Birleşmiş Milletler örgütü ve Avrupa Kon
seyi gelmektedir. Birleşmiş Milletler örgütü, Avrupa Konseyi, Uluslararası Af örgütü, Birleş
miş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, İşkenceyi İzleme Komitesi, Helsinki İnsan Haklarını 
İzleme Komitesi, bu kuruluşlar arasında sayılabilir. 

. Birleşmiş Milletler örgütü, İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi, Medenî Siyasal Haklar Söz
leşmesi, ILO sözleşmeleri, her Türlü Irk Ayrımcılığının önlenmesi Sözleşmesi, İşkenceye Karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi, Soykırım Suçunun ön
lenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi gibi, insan haklarını tanıyarak güvenceye bağlayan sa
yısız sözleşmenin hazırlanarak benimsenmesine öncülük etmiştir. 

Avrupa Konseyi de, benzer çalışmalar yaparak, insan hak ve özgürlüklerini bölgesel gü
venceye ve denetim sistemine bağlamayı amaçlamış bulunmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesini, bu sözleşmeye ek protokolleri ve Avrupa Toplumsal Anlaşmasını 
hazırlamış ve devletlerin onayına sunmuştur. 

Adı geçen kuruluşların öncülüğünde hazırlanan bildirgeler, sözleşmeler, belgeler, şartlar 
ve süreçlerle, Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Divanı gibi yargı kuruluşla-
nmn kararları ve 1991'de imzalanan Paris Şartı, uluslararası insan hakları hukukunun kayna
ğını oluşturmaktadır. 

Uluslararası kuruluşlarca hazırlanan belgelerde yer alan evrensel ilkeleri, devletler, kendi 
iç hukuklarına yansıtmak gereğini duymaktadır. Günümüzde artık, yasaların anayasaya uy
gunluğu yanında, insan hakları belgelerinde yer alan evrensel ilkelere uygunluğu da aranmaktadır. 

Uluslar arasında, dünyada, insan haklarında evrensel gelişme bu niteliğe dönüşmüşken, 
ülkemizde durum nedir? 

Ülkemizde, güncelliğini yitirmeyen sorunların başında insan haklarına yönelik saldırılar 
gelmektedir. İnsan hakları ve temel özgürlüklere yönelik bu saldırılar, eskiye dayalı olmakla 
birlikte, Dickson Raporu ve 12 Mart 1971 Muhtırasıyla hızlanmış, 12 Eylül 1980 sonrasında 
doruk noktasına ulaşmıştır. 

Anılan tarihte, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez öğeleri sayılan partiler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, anayasal kurum ve kuruluşlar, demokratik kitle örgütleri, tümüyle feshe
dilmiştir. 

Nokta Dergisi, 12 Eylül 1990'da yayımladığı özel bir ekte, bugünü, hayatın kopuşunun 
tarihi olarak tanımlamaktadır. 

12 Eylül yönetimi, bir gecede, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yasama, hükümetin yü
rütme yetkisini devralmış, üç yıllık süre içinde, başta Anayasa olmak üzere, 626 yasayı çıkara
rak yürürlüğe koymuştur. 
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Bu yasaların 229'u, 5 General; 397'si de, güdümlü Danışma Meclisince hazırlanmış; böy
lece, "12 Eylül hukuku, dediğimiz, bir hukuksuzluk düzeni yaratılmıştır. 

Yoğun insan hakları ihlallerine tanık olunan bu dönemde; 650 bin kişiyi aşkın insan göz
altına alınmıştır. 

Açılan dava sayısı 210 bin, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan sanık sayısı 230 bindir. 
1 milyon 683 bin yurttaşımız fişlenmiş, 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarılmış, 388 bin kişiye 

de pasaport verilmemiştir. 
12 Eylül 1980 sonrasında, 23 bin dernek ve demokratik kitle örgütü faaliyetten men edil

miştir. 
18 525 kamu görevlisi hakkında 1402 sayılı Yasa uyarınca işlem yapılmış, 4 891 kişinin 

görevine son verilmiş, 7 233 kamu görevlisi bölge dışına sürülmüştür. 
Aynı tarihlerde, 229 sanığın gözaltında ya da cezaevinde öldüğü, 144 sanığın ölümünün 

şüpheli olduğu, 43 sanığın intihar ettiği bildirilmiş, 177 sanığın ise işkenceyle öldürüldüğü sap
tanmıştır. 

Getirilen güvenlik soruşturması yöntemiyle, işten çıkarılan ya da sınavları kazandığı hal
de işe veya memuriyete alınmayan insanların sayısını onbinlerle ifade etmek mümkündür. 

1982-1988 tarihlerini kapsayan altı yıllık süre içinde, haksız ve yasa dışı uygulamaları ne
deniyle, 9 962 güvenlik görevlisi hakkında soruşturma veya dava açılmış, 544 görevli de mah
kûmiyet cezası almıştır. 

Görüldüğü gibi, 12 Eylül hukuku, insanların büyük ölçüde mağduriyetine, kurunun ya
nında yaşın da yanmasına neden olmuştur. 

Belirtilen insan haklarına aykırı uygulamalar, ülkemizin uluslararası alanda saygınlığına 
gölge düşürmüş ve ülkemiz, dış kamuoyunun boy hedefi haline getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, insan hakları ihlalinin en yaygın biçimi, tümünüzün de bildiğiniz 
gibi, işkencedir, işkence, genelde kamu görevlilerinden gelmekte, fail -mağdur ilişkisi, özünde, 
devlet- birey ilişkisine dönüşmekte ve sonuçta, ihlal suçu devletin üzerinde kalmaktadır. 

Ülkemizde de işkencenin varlığı bilinmekte, resmî, gayrı resmî ağızlardan defalarca dile 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclise BaşkanvekiIIiği yapan bir arkadaşımız da, şu belgeden de anlaşılacağı gibi, 
bu işkence tezgâhlarından geçmiştir. 

Bu kürsüden dile getirilen işkenceli sorgulamaları, emniyette görev yapan eski polis mü
dürlerinden Muzaffer özbayrak, eski polis memurlarından Mehmet Pekşen ve Sedat Caner, 
yine eski MlT daire başkanlarından Mehmet Eymür de doğrulamaktadır. 

Mehmet Eymür, Milliyet Gazetesinde, "MİT'te Gördüklerim" başlığıyla yayımladığı yazı 
dizisinin, 19.5.1991 günlü bölümünde, "Karşısında bulunan kişinin çaresizliğinden istifade ede
rek, insanlık dışı hislerini, sadist duygularını tatmin eden sorgucular olabileceği gibi, sorgula
nanlar arasında, en sabırlı ve ılımlı sorgucuları tahrik edenlerin bulunması da mümkündür. 
Sorguların, işkenceye dönüşmemesi için, devlete ait sorgu yapılan yerler, modern ve denetimli 
hale getirilmeli, sorgucular, fizikî değil, aklî üstünlüğü olan kişiler arasından geçilmelidir" de
mektedir. 

İşkenceli sorgulama, genelde, sanık gözaltında bulunduğu sırada gerçekleşmektedir. Ül
kemize yönelik insan haklarını ihlal suçlaması, önce bu noktada başlamaktadır. 
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Anayasa ve yasaların buyruğuna rağmen gözaltı süresinde keyfîlikler egemen olmaktadır. -
Yasaların, gözaltı süresini, kesin ve emredici, bir şekilde belirtmesine rağmen, 6 ay, 5 ay, 3 ay, 
2 ay 29 gün, 2 ay 17 gün gibi, uzunca süre gözaltında tutulan ve işkenceli sorgulamadan geçen 
sanıklara rastlanmaktadır. Mahkeme kararının bir sureti de elimizdedir. 

Yasa dışı bu uygulama nedeniyle, görevliler hakkında dava açılmadığı gibi, sanıktan elde 
edilen bilgiler de çoğu kez gerçeği yansıtmaktan uzak kalmıştır. Bunun somut örneklerinden 
birkaç tanesini belirtmeyi gerekli görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'da girdiğimiz bir davada, mahkemeye ifade veren sanık, Göl
cük'te sorgulama ekiplerince sorguya çekildiğini; kendisine, dönemin tkinci Ordu Komutanı 
Bedrettin DemirePin, ordu içindeki örgüt sorumlusu olduğunu kabul etmesini istediğini belirt- * 
mistir. 

Yine, başka bir davada bir sanık, emniyet görevlilerine isim vermiş; bu ad aranmış, Of'ta, 
93 yaşında bir kişi olarak ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Tempo Dergisi, 30.9.1992 günlü sayısında, "Atatürk'ü ben öldürdüm" 
dedirtebilen siyasî polis, Murat Gül adlı sanığın, gerçek adını uzun süre öğrenemediği başlığını 
atmış ve çarpıcı bir örnek olarak vermiştir. ' -' .• __ 

Görüldüğü gibi, gözaltı süresinin uzunluğu, doğru bilgi elde etme açısından yeterli olma
makta, başka sorunları, çelişik uygulamaları ve yasa dışılıkları da beraberinde getirmektedir. 

Anavatan İktidarı, bu uygulamalardan ve Türkiye'ye yönelik suçlamalardan kaygı duy
muş, tepkileri azaltmak için, insan hakları alanında iyileştirmeler yapma yoluna gitmiştir. 

Anılan iyileştirmelerin başında, Türk Ceza Yasasının 141,. 142 ve 163 üncü maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması, Avrupa İnsan Hakları Divanına bireysel başvuru hakkının tanınma
sı, 2932 sayılı dil yasağını içeren yasanın kaldırılması, 3686 sayılı Yasayla, insan Haklarını İn
celeme Komisyonun 5.12.1990 tarihinde kurulması, gelmektedir. 

Siyasal iktidar, bir yandan bu iyileştirmeleri yapar ve dış dünyaya, Türkiye'de insan hak
ları açısından olumlu gelişmeler olduğu görüntüsünü vermeye çalışırken, diğer yandan, SS ka
rarnamelerini doğuda yürürlüğe koyabilmiştir. 

Yine, daha da önemlisi, 12.4.1991'de, Terörle Mücadele Yasasını hazırlamış ve yürürlüğe 
koymuştur. Bu yasanın yürürlüğe girmesi doğal sonucu olarak, insanlık suçu sayılan işkence, 
sistematik bir sorgulama yöntemi olma özelliğini korumuş; yalnızca, Mart 1991 ile Kasım 1991 
tarihlerini kapsayan 9 aylık dönemde, 18'i ölümle sonuçlanan 179 işkence olayına rastlanmıştır. 

Daha da önemlisi, Terörle Mücadele Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, kayıp insan
lar, yargısız infazlar sorunu ortaya çıkmıştır. • 

Ceza Hukukunun genel ilkeleri arasında yer alan masumluluk karinesi, suçların kanunîli-
ği ve şahsîliği ilkeleri, eşit ve âdil yargılama hakkı, bu yasayla birlikte tartışılmaya başlanmıştır. 

İnsan hakları ihlalinin en yaygın biçimi olan işkence ile, insanın en temel hakkı sayılan 
yaşama hakkına yönelik saldırılar, varlığını, bu yasa sayesinde sürdürmektedir. Çok sayıda ki
şi, sözü edilen ihlal eyleminin mağduru durumundadır. Bu ihlaller, ülkenin belli bölgelerinde 
değil, her yöresinde de gözlenmektedir. 

Anılan yasanın yürürlüğe girmesinden önce, güvenlik görevlileri hakkında kısmî de olsa 
soruşturma açıldığını, yargılandıklarını belirtmiştir. Bu yasayla birlikte, suçlanan güvenlik gö
revlileri hakkında soruşturma yapmak yetkisi hâkim ve savcılardan alınarak, il ya da ilçe idare 
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kurullarına verilmiştir. Böylece, suç işleyen görevli hakkında soruşturma ve yargılama yapıla
maz, haklarında tutuklama kararı verilemez olmuştur. 

tnsan Haklan Derneği Genel Merkezinden yapılan açıklamada, 1980-1987 tarihleri ara
sında 117 kuşkulu ölüm varken, bu rakamı 1987'den sonra, özellikle Terörle Mücadele Yasası
nın yürürlüğe girmesiyle birlikte artarak, bugün, 1 041 rakamına ulaşmış bulunmaktadır. 

ö te yandan, gözaltına alındığı iddia edilip, aradan aylar ve yıllar geçtiği halde kendisin
den haber alınamayan insanların sayısı da, giderek artmaktadır. 

Elimize ulaşan bilgilere göre, gözaltına alınıp kaybolan insan sayısı, İstanbul'da 11, İstan
bul dışı yerlerde de 15 kişi olmak üzere toplam 26 kişidir. 

Bunlar gözaltına alınmıştır ve aileleri bunlardan haber beklemektedir. Hüseyin Toraman 
ve Yusuf Erişti ile başlayıp devam eden kayıp sanık sayısı, giderek, bu Terörle Mücadele Yasası 
sayesinde artmaktadır. 

Bu gibi kayıp insanlar ve faili meçhul cinayetler, halkımız üzerinde tedirginlik yaratmak
ta, ülkemizin karışıklığa sürüklendiği izlenimi yaygınlaştırılmaya, çalışılmaktadır. 

Devletin ve Hükümetimizin baş ödevi, işkenceye, kayıp insanlar ve faili meçhul cinayetler 
sorununa, bir an önce çözüm bulması; halkının, bir arada, barış içinde yaşadığı bir Türkiye 
yaratmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Terörle Mücadele Yasasından söz etmişken, Partimizin bu konuya, 
yani teröre bakış açısını da özetle belirtmek istiyorum, 

Terör, insan haklarının en kutsalı sayılan yaşama hakkına yönelik bir eylem biçimidir. İn
sanı'en yüce varlık sayan ve Tüzüğünün 1 inci maddesinde buna yer veren Partimizin, teröre 
hoşgörüyle bakması düşünülemez. Biz, Parti olarak, bu sorunun, halka zarar vermeden, halkı 
devletin yanına çekerek, bir an önce çözümlenmesinden yanayız. 

İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi, terörle mücadele eden ülkelerde, antiterör yasası 
vardır; ancak, yasanın içeriği ve uygulanış biçimi farklılık göstermektedir. 

Bizde, Terörle Mücadele Yasası, herkese suçlu gözüyle bakan bir anlayışla düzenlenmiştir. 
Baskıyla ve yasakla sorunun çözümlenemeyeceği bilinmelidir. Nitekim, bu yasanın sakıncaları 
konusunda, dönemin tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Eyüp Aşık, bakınız, bu 
yasayla ilgili olarak aynen, "Hiçbir ülke, terörle mücadele edeceğim derken, insan hakların
dan fedakârlık yapamaz. Bizde aşırıya kaçıldı. Mesela, 141 ve 142'de tarif edilen bazı suçlar, 
terör yasasının içine saklanmıştır" demektir. 

Bu, 2932 sayılı Yasa için de söz konusudur, diğer yasalar için de söz konusudur. Bir yan
dan ilgili maddeler yasadan çıkarılmış, diğer yandan, basınla ilgili, düşünce özgürlüğüyle ilgi
li, dil özgürlüğüyle ilgili yasaklar, Terörle Mücadele Yasasına taşınmıştır. O bakımdan, iyileş
tirmeleri, saygıyla karşılıyoruz; ancak, ANAP'ın, bu konuda, bu yasayı çıkarmakla söyleyecek 
sözünün olmadığına da inanıyoruz. 

Yine, dönemin İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Gökhan Maraş, "ittifakla 
karşı çıkılan, ancak ittifakla onaylanan bir yasa" tanımlamasını yapmaktadır. 

Aynı, şekilde, dönemin Adalet Komisyonu üyesi Faik Tarımcıoğluda, "Bu yasayla, kaş 
yapayım derken göz çıkarılmıştır" tanımlamasında bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, terörle mücadele ederken demokrasiyi gözden uzak tutmamak ge
rekmektedir. Yani, terörle demokrasi nasıl bağdaşmaz ise, işkenceyle hukuk devleti de bir ara
da olamaz. 
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Şu halde, terörle mücadele, özgürlükçü demokrasinin ve temel hakların özüne dokunma
dan yapılmalıdır. 

Şiddet, hukuk içerisinde etkisiz hale getirilmelidir. 
Tıkanan, hesap sorma kanalları yeniden açılmalı, insan hakları ihlalcilerinden hesap so

rulmalı; ihlal, yapanın yanına bu kâr olarak kalmamalıdır. 
Haklan çiğnenenlerin acısı dindirilmeli, ortaya çıkan zarar giderilmeli; bireyin, devletle 

barışık olması sağlanmalıdır. 
tşkenceli sorgulamalarda memuru kayıran özel sorgulama kurulları kaldırılmalıdır. 
Hukuk sistemimiz gözden geçirilerek, güncel ve evrensel hale getirilmeli; cezaevi Ölçeğin

de asgarî standart kurallara ve insan hakları alanında çağdaş ilkelere uyulmalıdır. 
Yapay siyasal ortam ve olumsuzluklar giderilerek, rejim normalleştirilmelidir. Bunun için 

de, 12 Eylül hukuku ve Anayasası, mutlaka tasfiye edilmelidir. , ' • ' 
Değerli arkadaşlarım, bu konuda, Adalet Bakanlığı bünyesinde geniş çalışmalar yapılmak

tadır. Bu çalışmalardan biri de adlî kolluğun kurulması ve ceza infaz sisteminin değiştirilmesi
ne ilişkindir. 

12 Eylül hukuku tasfiye edilip, belirttiğimiz birçok yasa da çıkarıldığı ve özellikle Anaya
sa da yürürlükten kaldırıldığı takdirde ye demokrasi kültürü ve ülkede yerleştirildiği takdirde 
ancak, ülkemiz, tam çağdaş, demokratik bir yaşama kavuşacaktır. Bu, tabiî zaman alıcı bir 
süreçtir. 

Değerli arkadaşlarım, insan hakları uygulamaları nedeniyle, ülkemizin, işkenceci devlet, 
en az özgür ülke suçlamasına hedef olduğu, insan hakları sıralamasında olumsuz sicilinin bu
lunduğu ve Zambiya, Nijerya, Çad ile birlikte 66 ncı sırada gösterildiği, hepimizce bilinmekte
dir. 20 Mayıs 1991 günlü gazetelerde de, "Özgürlükte Küme Düştük" başlığıyla, bu noktaya 
yer verilmiştir, 

tşte, ülkemizin bu durumda bulunduğu, yani özgürlükte küme düştüğümüz ve ekonomi
nin dengelerinin bozulduğu bir ortamda DYP-SHP Koalisyon Hükümeti kurulmuş ve görevi 
devralmıştır. . . ' . - . ' • . 

Hükümet, Protokol ve Programında, işkenceyi insanlık suçu saymaktadır, insan hakları
na ilişkin temel ilkeler, devletimizin ve toplumumuzun bütün katmanları için vazgeçilmez ön 
şartlar ve yaşamsal veriler olarak, bu belgede kabul edilmektedir. Ülkemizdeki insan hakları 
uygulamalarının, uluslararası yükümlülüklerimiz gözetilerek, çağdaş dünyayla uyumlu hale ge
tirileceği belirtilmektedir. 

Terörle Mücadele Yasasında iyileştirme yapılacağı, Emniyet ve MİT'in yeniden yapılandı
rılacağı görüşü, Hükümet Protokolünde ve Programında yer almaktadır. 

İnsan hakları ihlallerini önlemek için bakanlık düzeyinde örgütlenmeye gidileceği de, yine 
Hükümetin vaatleri arasındadır. 

İşte, İnsan Hakları Bakanlığı Yasa Tasarısının önümüze geliş nedeni, bu vaat ve taahhüde 
dayanmaktadır. Hükümeti oluşturan Koalisyon Partileri, seçim ve vaatlerine ve protokol hü
kümlerine uygun olarak, tasarıyı Yüce Meclisin huzuruna sevk etmişlerdir. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, adı geçen bakanlığın kuruluşuna olumlu bakı
yoruz. Bakanlığın, çalışmalarıyla, ülkemizde var olan insan hakları ihlallerini önleyeceğine ina
nıyoruz. Hükümetimiz, Türkiye ve dünya kamuoyundan gelen yoğun istekler karşısında, res
mî insan hakları kurumları oluşturma gereğini duymuş bulunmaktadır^ 
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Bakanlık, ileri sürüldüğü gibi, yandaşa kadro yaratma amacına yönelik değildir; en az sa
yıda uzman ve yardımcı personelden oluşmaktadır. İnsan Hakları Bakanlığı, yalnızca merkez
de örgütlenmektedir. Ana hizmet birimleri tasarıda tek tek sayılmıştır. Ayrıca, yardımcı hiz
metler ve danışmanlık hizmetleri görecek birimler de belirtilmiştir. Bakanlığın toplam kadro 
sayısı 433 civarındadır ve orta ölçekte bir genel müdürlük düzeyindedir. 

O bakımdan, yandaşa kadro hazırlama suçlaması gerçeği yansıtmamaktadır. Eğer öyle bir 
şey olsaydı, bakanlık, taşra teşkilatını da kurar, binlerce kişiyle örgütlenir, o zaman kadro suç
lamasına biz de hak verirdik. 

Kuruluş tasarısına yöneltilen başka bir eleştiri, "İnsan haklarını ihlal edenler, yürütme
nin emrindeki görevlilerdir. Bakanlık, yürütmenin bir parçası olduğuna göre, resmî insan hak
ları kuruluşu olamaz ve etkili bir çalışma gösteremez" biçimindedir. 

Biz, bu eleştiriye de katılamıyoruz. Türkiye gibi yoğun insan hakları ihlalinin yaşandığı 
bir ülkede, böyle bir bakanlık, etkin çalıştığı, kişilere kötü ve gayri insanî muamelelerde bulu
nanlar hemen yakalanıp mahkeme önüne çıkarıldığı takdirde, bu, diğer ihlalciler için caydırıcı 
etki yapacak, işkence ve kötü muamele de azalacaktır. 

Tasarıya yöneltilen başka bir eleştiri de şudur : "İnsan Hakları Bakanlığının kurulması, 
Türkiye'yi, insan hakları ihlalcisi bir devlet olmakla suçlayan uluslararası kuruluşların eline 
delil verecektir." 

Bu görüşe de katılmak mümkün değildir değerli arkadaşlarım. Çünkü, daha önce, Meclis 
bünyesinde, İnsan Haklarını inceleme Komisyonu kurulduğu gibi, Mesut Yılmaz Hükümeti
nin Adalet Bakanı Suat Bilge, Bakanlık bünyesinde, "İnsan Haklan Daire Başkanlığı" kuru
lacağını basına açıklamış ve yapılan yorumlarda, bu, insan hakları alanında olumlu bir geliş
me olarak değerlendirilmiştir. 

Diğer yandan, tasarının 25 inci maddesiyle, "İnsan Hakları Yüksek Kurulu" oluşturul
maktadır. Bu Kurul, Bakanlıktan tümüyle bağımsız, ayrı bir sekreteryası olan kuruldur. Bu 
Kurul, 12 kişiden oluşacaktır. Kurul üyeleri, yasama ve yürütme organından tümüyle bağımsız 
biçimde çalışacaktır. Bu ise, insan hakları ihlallerini önlemek açısından büyük bir güvence oluş
turmaktadır. 

Tasarının 24 üncü maddesinin üst başlığı, "İnsan Hakları Şûrası'nın kuruluşunu öngör
mektedir. 

Bu şûraya, Türkiye'deki çeşitli meslekî kuruluşlardan ve demokratik kitle örgütlerinden 
insanlar çağırılacaktır. Bu da, insan hakları açısından bakanlığa ışık tutacak ve olumlu geliş
me yaratacaktır; ancak, Hükümetten gelen metinde, şûrada yer alacak kuruluşlar sayılırken, 
(j) bendindeki "diğer dinî cemaatlerden birer kişinin şûrada temsil edilmesi olgusu", Anayasa 
Komisyonunda çıkarılmıştır. 

Bu hatanın Yüce Meclisçe düzeltilerek, (j) bendinin yeniden konulmasının diğer dinî ce
maatlerden de birer temsilcinin şûrada yer almasının, insan hakları açısından ve vicdan özgür
lüğü açısından yerinde olacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı burada noktalarken, İnsan Hakları Ba
kanlığının kuruluşunu olumlu bulduğumuzu belirtiyor; bakanlığın, insan hakları ihlalcilerinin 
üzerine giderek, bunları önleyerek, Türkiye'yi, barış içinde, huzur içinde yaşanan bir ülke hali
ne getireceğine inanıyoruz. 

Bu inanç ve duygularla, tasarıya olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü olduğu bildirilen Sayın Hacı Filiz, konuşmaktan sarfı

nazar ettiğini, bir pusulayla Başkanlığa duyurmuştur, 
Bu suretle, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. . 
Şahsı adına söz istemiş bulunan sayın milletvekillerini arz ediyorum : 

- 1. Yusuf Bozkurt Özal 
2. Engin Güner 
3. Mahmut Kıhnç 
4. Esat Bütün 
5. Yüksel Yalova 
6. Lütfi Doğan 
7. Halil Başol , , 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 8 inci sıraya gelmeye

cek; ama, beni de yazın, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, 8 inci sırada da, Sayın Mahmut Oltan Sungurlu. 
1 inci sırada bulunan Sayın Yusuf Bozkurt özal'ı, şahsı adına konuşmak üzere davet 

ediyorum. 
. Buyurun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) •— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu
gün görüşmekte bulunduğumuz yasa tasarısı, Koalisyon Hükümetinin Koalisyon Protokolün
de de bahsi geçen bir konudur ve insan hakları konusundadır. 

Hükümet, bu bakanlığı kurmak suretiyle, icranın, insan hakları konusunda yapmakta bu
lunduğu ve yapacağı ihlalleri engellemek maksadını gütmektedir; saygıyla karşılıyorum. 

Demek ki, Hükümet şuna inanmaktadır; Türkiye'de bugün, icranın çeşitli bölümlerinde, 
bakanlıklarda, insan hakları ihlal edilmektedir. Bunun gereği olarak da ihlal edilen bu hakları 
korumak maksadıyla, bu bakanlık kurulacaktır... tyi bir düşünce. 

Tabiî, iş, insan hakları olunca, acele etmek lazım; zulüm altında inleyen insanları bir an 
evvel rahat kavuşturmak lazım. 

Eğer Hükümet bu işte samimî olsaydı, Koalisyon Protokolü imzalandıktan, Hükümet olun
duktan sonra ilk iş, bu bakanlığın kurulması olurdu; ama, ilk iş bu olmamıştır, vergi kaçakçı
larının affı olmuştur. Üzülerek söylüyorum, ilk iş, vergilerini ödemeyenlerin trilyonlarca lirası
nın -16 trilyon diye hesaplanmıştır- affı olmuştur. 

Vergi affı görüşülürken, ramazan günleri, biz buraya geldik; Ramazan denmemiştir, iftar 
denmemiştir, gece sabahlara kadar biz buralarda oturtulmuşuzdur... tnsan hakları ihlalleri de 
devam etmiştir demek ki (!) İnsanlar inim inim inlemişlerdir, tnsan Hakları Bakanlığı Kanun 
Tasarısı beklemiştir ve netice itibariyle biz vergi kaçakçılarının vergilerini affetmişizdir. 

Netice ne olmuştur?.. 16 trilyon muydu?.. 635 kişi miydi?.. Kim olduklarını dahi bilmiyo
ruz. Açıklanacaktı! Nerede? Ortada bir şey yok. 

VAHDET StNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Siz kaç defa affettiniz?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sizin affettiğiniz miktar, şimdiye kadar gelmiş 

geçmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin affettiği miktarın toplamının 10 katından daha 
fazladır... 16 trilyon liradan bahsediyorum... 

VAHDET StNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Demek ki sizinki Ramazana denk gelmemiş... 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Onun için, bugün burada tekrar açık konuşa
lım. "Bu işte samimiyet yoktur. Bu işte, bir şov, bir göstermecilik vardır. 

Neden?... Şimdi gelelim işin felsefesine. 
Doğrudur; icrada, dünyanın her yerinde insan hakları ihlal edilir; hapishanelerde olur, 

karakollarda olur; filmlerini seyrediyoruz... Tabiatıyla, insanoğlunun tabiatında vardır; kendi
sine verilen, yetkiyi aşırı kullandığı zaman, insan haklarını ihlal eder. Bunları engellemek la
zım; ama, şimdi siz, alınız ki, bir Hükümet, bu Hükümetin bir İçişleri Bakanlığı ve bu Bakan
lığa bağlı bir polis karakolunda adam dövülüyor, milletvekili dövülüyor, -öyle söylendi- Ba
kanlık da bir şey yapamıyor, bu işe... Bu tnsan Hakları Bakanlığı mı yapacak? İçişleri Bakan
lığı, o işle ilgilenmeyecek, tnsan Hakları Bakanlığı ilgilenecek (!) 

Beyler, bu iş komedi! Kusura bakmayın, yani böyle şey olmaz. Hükümetin bakanlıkları 
vardır ve her bakanlık, kendi icraatıyla ilgili insan haklarını gözetir, düzgün işlem yapılmasını 
sağlar, bakanın vazifesi budur; bakanlığın işlemleri böyle yürütülür. 

Sizin elinizde Hükümet olacak, Başbakanlık elinizde olacak; ondan sonra da, "ne yapa
lım, efendim, insan hakları bakanlığı kurulmadığı için Türkiye'de insan hakları ihlalleri olu
yor, siz de bunu engelllediniz" diyeceksiniz!.. 

Hayır, bunu diyemezsiniz! Bakın, Türkiye'de Meclis var; ama ne yazık ki, mevcut rejim 
içerisinde bu Meclis, hür iradesini ortaya koyamıyor, Hükümetin güdümündedir. Hükümetten 
gelen tasarılar, bu Meclisten, maalesef aynen geçiyor, karşı çıkılmıyor. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Eskiyi hatırlatıyorsunuz... 
' YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Eski yeni; hiç önemli değil efendim. Ben, bu

günkü rejimden bahsediyorum. Yani, içinde bulunduğumuz rejimde, Meclis, bu denetleme gö
revini yapar; kuvvetler ayırımı prensibine göre yasamayı temsil eden, denetlemeyi temsil eden 
Yüce Meclis, icranın yaptığı yanlışlıkları denetler. 

Bakanları Yüce Divana götürüyorsunuz; insan hakları konusunda Yüce Meclis denetleme 
yapmayacak (!) ' _ : 

İnsan Hakları Komisyonu kurulmuş, doğru dürüst çalıştırılmıyor... Başkanlık kavgası, şu 
gelsin, bu gitsin... 

Esas doğru olan, Hükümeti, Meclis denetler efendim; Hükümet, kendi kendini denet-
leyemez. 

Bakın, açık konuşalım; yarın;,İçişleri Bakanlığında bir hadise oldu, bir dövme meselesi; 
insan hakları bakanlığı meseleye hemen el koydu, üzerine gitmeye kalktı... Sayın Başbakan der 
ki; "Yahu, başımıza iş açmayın kardeşim, kenara çekilin; başımızda bu kadar iş var, bir de 
İçişleri Bakanlığındaki bu hadiseyi dünya kamuoyuna siz mi duyuracaksınız, otur bakalım." 

Başbakana bağlı bir bakan, Başbakana bağlı başka bir bakanlığı denetleyebilir mi?... Dün
yanın neresinde görülmüş, böyle saçmalık?. En başta Başbakan der ki; "Oturun kardeşim ye
rinizde?" 

Siz bu bakanlığı, insan haklarını korumak için değil, yapılan ihlalleri örtbas etmek için 
kuruyorsunuz!... Yarın raporlar yazılacak, "hiçbir şey olmamıştır" diye. Bunu burada beyân 
ediyorum» zabıtlara geçiriyorum. Bu bakanlığı, insan hakları ihlallerini örtbas etmek için ku
ruyorsunuz; birinci maksadınız açık olarak budur. 

İkincisine gelelim : Koalisyon Protokolü, pazarlıklar... 
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Efendim, geçmişte, pek çok insan hakları konusunda, tarihte, ihlalleri yazılı olan, din ve 
vicdan hürriyeti konusunda, bu millete yapılan eziyetlerin sebebi, müsebbibi olan bir parti, 
çıkıyor, insan haklarının savunucusu oluyor (!) Din ve vicdan hürriyetinde bu kadar eziyet edil
miştir; 163.üncü maddeden insanlar hapishanelerde çürümüştür; ondan sonra da gelmişler bu
rada, "biz, tnsan Hakları Bakanlığının başına geçeceğiz" diyorlar. Pazarlık sonucu, öbür ta
raf da, "buyurun efendim, size veririz" diyor; ama bunu biraz geciktiriyorlar tabiî. Şimdi, 
pazarlık İcritik noktaya geldi. Bu pazarlık sonucu bir bakanlık kurulacak, başına da SHP'li 
bir kişi getirilecek; bir sürü de militan bu bakanlığa doldurulacak... 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Yok efendim öyle bir şey; rica ederim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Beyan ediyorum efendim, Meclis zabıtlarına geç

sin diye söylüyorum; bir sürü militanla siz bir bakanlık kurmaya çalışıyorsunuz. 
VAHDET SINAN YERLİKAYA (Tunceli)—Öyle şey yok efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, Doğru Yol Partili arkadaşlarıma soruyo

rum; daha önce de sordum : Bu bakanlık niçin kuruluyor?.. Bu militanları nerelere yerleştire
ceksiniz?.. Bakın, diğer bakanlıklarda da oldu bu iş. Diyorlar ki, "Efendim, ne yapalım; Sayın 
Demirel bunlarla bir anlaşma yaptı, bu anlaşmanın icabını yapacağız, mecburuz." 

Daha dün, bu memlekette en önemli insan haklarından birisi olan din ve vicdan hürriyeti 
ihlal edildi. Kız çocukları, başörtüsü giydiler diye üniversiteye sokulmadılar. "Kılık kıyafet 
serbesttir" diye kanun çıkardık; ama, sizin partiniz, gitti, bunun aleyhine çalıştı, SHP gitti, 
bunun aleyhine çalıştı. 

Bunu, ayan beyan konuşalım. Hangi insan hakkından bahsediyorsunuz?!.. İnsanın en ta
biî hakkı, inandığı gibi yaşamaktır. İnandığını yaşayamayan insanlar hür değildir. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Özgürce söz söyleme hakkı, örgütlenme hakkı... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, 141 ve 142 nci maddeleri de biz kaldırdık; 

ama, her şeyden evvel, insan, inandığını yaşayabilmeli... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — İnsan haklarından hiç anlamadığın ortaya çıktı! 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Size yakışmıyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Daha önce geldiğiniz parti, camileri kapatmış 

bu memlekette; buğday depoları yapmışsınız. Ondan sonra da gelmişsiniz, biz insan hakları
nın başına geçip, bakan olacağız diyorsunuz!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Size hiç yakışmıyor... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Kim inanır size efendim, dünya inanır mı size?.. 

Nasıl inandıracaksınız?.. 
Efendim, bütün dünyaya şov yapmayalım. "Biz geldik, bakanlık kuruyoruz; bundan son

ra insan haklarını koruyacağız...'^ 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kaç defa camiye gittin?! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ondan sonra da, din ve vicdan hürriyeti konu

sunda yapmadığınız kalmıyor... Geçmişiniz lekelidir; açık konuşalım... 
^ VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Dini kullanmayın. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Ne yapılmış; say bakalım... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ne yapılmadı ki... Yapılanlara gidin sorun. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Özal, lekeyi kendin bilirsin... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu memlekette, "laiklik" adı altında, din ve 

vicdan hürriyeti kısıtlanmıştır ve onu siz yapmışsınızdır, müellifi de sizsiniz... ~ 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — tnsan haklarını tanımadığın için başka şeyler anlatı

yorsun. Biraz insan haklarından, felsefesinden bahset. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Onlara da gelirim efendim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Köşe dönmekten bahset... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz şekil değişiyor... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, siz alet oldunuz, vergi kaçakçılarına 16,5 

trilyon lirayı yedirdiniz; köşeyi döndürdünüz hepsine. İsimlerini dahi söylemiyorsunuz. Demek 
bunlar insan hakları, öyle mi?!.. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Bu söylediklerinin insan haklarıyla ilgisi yok... O de
diğinize Meclis karar verdi. • ' • 

BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Hayır, bitirin demiyorum efendim, bekleyin diyorum. 
Değerli arkadaşlarımın bitirmesini rica ediyorum; toparlayabilir misiniz!.. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Arkadaş da toparlasın... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir, iki, üç, beş, onbeş... Lütfen!.. 
Devam buyurun Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tabiî efendim. 
İnsan haklarını korumak öyle basit bir olay değildir.,"Efendim, ben bakanlık kuruyo

rum, bakanlık kurduğum için insan haklarını gözeteceğim" demekle olmaz. Bir kere, maziniz, 
bu söylediğiniz sözlerle tutarlı değil. 

MEHMET ALP (Kars) — Bizim mazimiz sizden temizdir. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — İnsan haklarına karşı mısın? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, toparlayın dedik!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Değil, birincisi bu. Tabiatıyla bunu söyleye

ceksiniz... 
İkincisi, ben şunu diyorum : Ben, önergeler verdim, "tnsan Hakları Bakanlığı" değil, "İn

san Hakları Komisyonu Genel Sekreterliği" kuralım; Meclîse bağlı. Bağımsız olması lazım. 
Bugün Hükümete bağlı. Siz kalkacaksınız, bakanlık kuracaksınız, ondan sonra dilediğiniz gi
bi rapor yazacaksınız, yapılan insan haklan ihlallerini de -bütün dünyaya- örtbas edeceksiniz... 
Olur mu böyle şey, mümkün değil! • 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Denetleme Kurulu var. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hiçbir kuruluş kendi kendisini denetleyemez. 

Böyle maskaralık olmaz; kusura bakmayınız, özür diliyorum. Hiçbir kuruluş kendi kendisini 
denetleyemez, başka kuruluşlar denetler. Eğer Hükümet denetlenecekse, Meclis tarafından de
netlenir. Mecliste İnsan Hakları Komisyonu vardır; geliniz onu geliştirelim, onun bir genel sek
reterliğini kuralım. 
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Nasıl ki devletin hesaplarını Sayıştay denetler, Sayıştay da Meclise bağlıdır, onun da bir 
teşkilatı vardır; gelin, işi doğru yapmak istiyorsanız, Sayıştay gibi bir kuruluş kuralım, İnsan 
Hakları Komisyonunu genişletelim; eline bir genel sekreterlik verelim, çeşitli imkânlar vere
lim. Hükümeti onlar denetlesinler. "Hayır efendim, olmaz; bakanlık kuracağız; işimize geldi
ği yerde "evet" diyeceğiz, işimize gelmediği yerde "hayır" diyeceğiz; bazı işleri örtbas edece
ğiz, bazı işleri de, lehimize ise ortaya çıkaracağız, aleyhimize ise ka'patacağız" demektir bu. 
Bu dünyanın hiçbir yerinde-olmaz. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayıştayı ne hale getirdiniz, onu anlat. 
BAŞKAN — Efendim, onu yazılı takdim etse olur mu?! Çünkü, süresi dolmak üzere... 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayıştaydan bahsediyor da... 
BAŞKAN — Siz de yazılı takdim edin, Başkanlığa gönderin, sorarız efendim! Lütfen... 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Olur efendim, takdim ederiz (!) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şunu ayan beyan ifade ediyorum; -belki burada 

bulunan diğer arkadaşlarımız, bakalığın ismi "İnsan Hakları Bakanlığı" olduğu için, siyase-
ten bu işe karşı çıkmak istemeyebilirler; bence, bu tür davranış dürüst bir davranış değildir-
eğer ihsan hakları konusunda ciddî ilerleme yapmak istiyorsanız, eğer insan hakları ihlali ko
nusunda Hükümeti ciddî bir şekilde denetlemek istiyorsanız, bunu, Meclise bağlı İnsan Hak
ları Komisyonu içerisinde bir genel sekreterlik olarak kurarsınız. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Bakanlık kuruyoruz işte, daha ne istiyorsunuz! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Eğer bakanlık olarak kurarsanız, bu, Başbaka

nın oyuncağı olur! 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Komisyon da çalışmadı... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başbakan, ona istediği raporu yazdırır... 

Sayın Başbakan yazdırmazsa, kime bağlı, Sayın Başbakan Yardımcısına bağlı; ona yazdırılır. 
Çünkü, icra, icranın yaptığı hataları denetlemez, yasama organı denetler. Bizim Anayasamız 
da böyledir, dünyadaki büjtün uygulamalar da aşağı yukarı böyledir. 

Ben, birinci olarak şunu ifade etmek istiyorum : Sizin hükümet olmanız bir seneyi aşmış
tır. Eğer insan hakları konusunda bu kadar hassas idiyseniz, bunu ilk başta getirirdiniz. Getir
mediğinize göre, bu konuda samimî değilsiniz. Bir kere bunu tescil ediyorum. 

İkinci olarak : Bu bakanlık, oraya sadece adam yerleştirmek ve dünyaya, "efendim, biz 
insan haklarıyla ilgili işler yapıyoruz" görüntüsü vermek içindir; samimî değildir; bu, belki 
ileride vuku bulacak insan hakları ihlallerini örtbas etmek için bir kılıftır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP, RP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Şahsı adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Engin Güner. 
Buyurun Sayın Engin Güner. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar su

nuyorum. 
Bugün burada-görüşmekte olduğumuz konu, gerçekten de, insanlık tarihi boyunca, in

sanların, kendilerine, kendilerini yönetenlere karşı vermiş olduğu mücadele sonucunda, tırnak
larıyla, kanlarıyla elde ettikleri hakların güvence altına alınması... Dolayısıyla da, çok önemli 
bir konu. 
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Hepimizin bildiği gibi, insanlık, özellikle 13 üncü Yüzyılın başından, beri, temel hak ve 
özgürlüklerini elde edebilmek için, kendisini idare eden yöneticilere, devlete karşı sürekli bir 
mücadele vermiştir. Sonucunda da, bu çok değerli haklar, Birleşmiş Milletler Evrensel tnsan 
Haklan Beyannamesine ve 1950 yılında da, Avrupa Konseyinin kabul etm.iş olduğu tnsan Haklan 
Avrupa Sözleşmesine geçirilmiştir. 

Şimdi, mesela, Avrupa Konseyinin bütün üyelerince benimsenmiş olan Avrupa tnsan Hak
ları Sözleşmesinin hangi hususları kapsadığını kısaca görelim.: 

Bu Sözleşmede yer alan hak ve özgürlükler, kısaca şöyle sıralanabilir : Yaşama hakkı, öz
gürlük ve güvenlik hakkı; özel hayata ve aile hayatına, meskene ve yazışmalara saygı gösteril
mesi hakkı; fikir ve inanç özgürlüğü, düşüncelerini serbestçe söyleyebilme hakkı ve bu kavra
ma dahil olarak, basın özgürlüğü, toplantı yapma, dernek kurma, sendikalara üye olma hak
kı; kişisel mallara saygı gösterilmesi hakkı; ferdin, kendi ülkesi dahil, her ülkeyi istediğinde 
terk edebilmesi hakkı; işkence, onur kırıcı muameleler, kölelik ve zorla çalıştırma gibi hususlar 
bu sözleşmede yer almaktadır. 

Aynı şekilde, ceza yasalarının geçmişe yansıtılması; hak ve özgürlüklerin kısıtlanması; bir 
devletin, kendf vatandaşlarını sınır dışı etmesi veya bunlara giriş izni vermemesi ve yabancıları 
toplu halde sınır dışı etmesi de, Sözleşmenin getirdiği yasaklar arasında yer almaktadır. 

ölüm cezasının kaldırılması; sınır dışı edilme durumunda tüm hukuk yollarının uygulan
ması garantisi; mahkûmiyet kararlarının bir üst mahkemeye götürülmesi, temyiz edilebilmesi; 
bir ferdin, daha önce yargılanarak mahkûm olduğu veya beraat ettiği bir suçtan dolayı yeniden 
cezaî takibata veya yargılamaya tabi tutulmaması; kadın^erkek eşitliği gibi, birçok hak, bu Söz
leşmede yer almaktadır. 

Türkiye olarak, biz de bu Sözleşmeyi imzalamış ve onun getirdiği müeyyideleri kabul et
miş durumdayız. 

Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum : Görüldüğü gibi, insan hakları son derece ge
niş bir kavramdır. Buna, günlük yaşantımızdaki her hususu dahil etmek mümkündür. Her şey
den önce, bu kadar geniş sahayı kapsayan bir konuda çalışma gösterecek olan Sayın Bakanı
mıza, Allah'tan gayretler ve güç diliyorum; çünkü, bu, hiç de kolay bir husus değil. 

tnsan haklan açısından Türkiye'nin ve dünyanın durumuna kısaca bir göz atmak gerekir
se : Türkiye'nin insan hakları konusunda mükemmel olmadığı açıktır. Ancak, şunu unutma
malıyız ki, dünyada hiçbir ülke, bu konuda mükemmel değildir. Yüzyıllar boyunca verilen sa
vaşlar sonucu elde edilmiş olan bu haklar, sürekli bir evrim geçirmekte, bunlara her gün, yeni, 
çağdaş haklar da eklenmektedir. 

Bu konuda son yıllarda üzerinde durulan temel haklardan bazıları da, azınlıklara tanın
mak istenen haklardır, tnsan haklarıj içinde bulunduğumuz yüzyıla ve gelecek yüzyıla da dam-
gasıriı vurmuştur. Bütün ülkelerin temel hedefleri arasında insan hakları yer almaktadır. An
cak, söylediğim gibi, bu konuda Türkiye'ye sık sık nasihat veren, şunu şöyle,"bunu böyle yapın 
diyen ülkelerde de durum bizdekinden parlak değildir. 

Bunu, Avrupa'da yaşayan 15 milyon dolayındaki yabancı işçiye reva görülen muameleyle 
onlara oy hakkının seçme ve seçilme hakkının verilmemesi gibi, en basit bir hakkın bile veril
memesi gibi örneklerle kısaca ifade etmek mümkündür. 
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Ayrıca, bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan olaylarda takınılan çifte standartlı tavır
lar da, bunun diğer bir örneğini teşkil etmektedir. Bosna-Hersek örneği, maalesef, hâlâ, her 
gün görüşmekte olduğumuz canlı bir kanıttır. 

Türkiye'de, bu konuda, dünyadaki havaya uyarak, Hükümet Programına getirilmiş bir husus 
olarak, insan hakları konusunu ele aldı. Daha doğrusu, insan haklan, 1991 yılı sonunda kuru
lan Koalisyon Hükümetinin temel vaatlerinden birini teşkil etti. "Şeffaflaşma" dendi, başka 
şeyler söylendi ve bu yeni Hükümet, Türkiye'ye ve dünyaya bu konuda çok büyük vaatlerde 
bulundu. Ancak, bunların hiçbirini yerine getiremediği gibi, bugün yapmakta olduğu da, bir 
şovdan ileriye gitmemektedir. 

Bir insan hakları bakanlığı kurulumasıyla veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde özel ola
rak yaptırılmış camdan bir karakol binası inşa etmekle, İnsan haklarını sorunum* hallettim der
seniz, buna, bırakınız insanları, ilkokul çocukları bile güler. 

İnsan hakları konusunda yapılması gereken somut şeyler olmalıdır. Bu somut şeyler de, 
1983-1991 yılları arasında yapılmıştır. 

özellikle, 1987 yılından başlayarak 1991 yılına kadar, bakınız, neler yapıldı: Her şeyden 
önce, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 25 inci maddesine göre, ferdî müracaat hakkı, Türkiye 
tarafından, 1987 yılında tanınmıştır. 

İşkencenin önlenmesi Sözleşmesini, Türkiye, 1988 Şubatında ilk onaylayan ülke olmuştur. 
1989 yılında ise Birleşmiş Milletlerin İşkence Sözleşmesi onaylanmıştır. 
Yine, 1989 yılında, sendikal hakları ve çalışma hayatını garantiye alan Avrupa Sosyal Şar

tı onaylanmıştır. 
1990 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini, Türkiye, nihayet tanı-

yabilmiştir. I 
Yine, 1990 yılı Kasımında, Paris'te AGİK Şartı imzalanmıştır. . 
Bunun dışında, idam cezasını gerektiren 29 ceza içinden 13'ü çıkarılmıştır. 
Ayrıca, 258 ölüm cezası, 10 ve 20 yıllık cezalara çevrilmiştir. 1984 yılından itibaren hiçbir 

ölüm cezası infaz edilmemiştir. ; 
Sıkıyönetim kaldırılmıştır. 
141, 142 ve 163 üncü maddeler kaldırılmıştır. 
46 bin civarında tutuklu salıverilmiştir. 
Ayrıca, insanların kendi anadillerini kullanmalarını yasaklayan kanun 1991 yılında yü

rürlükten kaldırılmıştır. 
Eğer, insan hakları konusunda gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız, işte bu tür şeyleri 

yapmalısınız. 
Şimdi, gelelim önümüzdeki yasa tasarısına. 
Hiç şüphe yok ki, Türkiye, 2000'Ii yıllara, eğer, dünyanın en ileri 10-15 ülkesi arasında 

girmek istiyorsa -ki, ben buna kuvvetle inanmaktayım ve Türkiye'nin bu şansı vardır- her şey
den önce, bazen haklı, bazen de haksız ve kasıtlı olarak yaratılmakta olan insan hakları ihlal
leri şaibesinden kurtulmak zorundadır. Bunu, hiç şüphesiz yapmak durumundayız; ancak, bir 
şeyler yapacağım diyerek, seçim öncesi verdiğim vaatleri yerine getireceğim diyerek dünyaya 
da gülünç olma, komik olma durumunda da olmamalıyız. 

Bugün, dünyanın -en geri katmış ülkeleri dahil, en ileri ülkeleri dahil- hiçbir ülkesinde, 
"insan hakları bakanlığı" diye bir bakanlık yoktur. Bu işler, bakanlıkla olmaz. İnsan hakları 
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kavramı, biraz Önce de Yüce Heyetinize arz etmeye çalıştığım gibi, sürekli evrim geçiren bir 
kavramdır. Bu bakımdan da, insan haklan, her şeyden önce, insanların kafalarında füizlenme-
li, sürekli bir eğitimden geçtikten sonra, bu bir eğitim ve kültür meselesi olarak ele alınmalıdır. 

Bu konuda, daha önce konuşan Sayın Eyüp Aşık arkadaşım güzel bir örnek verdi: Avru
pa Konseyinin insan hakları konusundaki eğitim programı çerçevesinde, bütün polis teşkilatı
mıza, zabıta teşkilatımıza bu konularda dersler verilmesi, riayet edilmesi gereken hususların 
öğretilmesi, okullara insan hakları derslerinin l&nulması, insan hakları konusunda bir geliş
me göstermenin en güzel yollarıdır. 

Şimdi, bu yasa tasarısını okuduğumda dikkatimi çeken bir kaç husus oldu. Bir kere, tasa
rısının bazı bölümlerini okuyup da anlama imkânı yok. Şahsen, ben, bugünkü Türkçemle, ta
sarının bazı kısımlarını okuduğumda anlayamıyorum. ' 

Yasa tasarısının gerekçesinin bir paragrafında, "Bugün, Türkiye'deki insan haklan ihllal-
lerini inkâr edemez duruma düşmüş bulunmaktayız; dışarıdan bu konuda sürekli itham altın
da tutulmaktayız" denilerek tasarıya, sanki dışarıdan gelen baskılar sonucu hazırlanmış gibi 
bir hava veriliyor. Bu, son derece yanlıştır. 

ikincisi, bu bakanlık, bir icra, bir hizmet bakanlığı olarak ele alınmak isteniyor ve "Dev
let Bakanlığı olarak bu işin üstesinden gelemeyeceğiz, bunu, bir hizmet bakanlığı olarak teşkil 
etmek gerekir" deniliyor. 

Bir hizmet bakanlığı, bu konuda, mevcut bürokrasiyi daha da ağırlaştırmaktan başka hiç
bir işe yaramayacaktır. 

Bu, işin bir yönü; ama, bundan çok daha önemli bir yönü daha var : Daha önce konuşan 
arkadaşlarım da bahsettiler; nasıl olur da, Hükümetin diğer bir bakanlığını, yeni kurulacak 
olan İnsan Hakları Bakanlığını denetleyebilir?! Bu, mümkün mü? Böyle bir şeye imkân yok. 

İnsan hakları konuları, hiç şüphesiz, birçok bakanlığı ilgilendirecektir; en başta da, İçiş
leri Bakanlığını, Dışişleri Bakanlığını, Millî Eğitim Bakanlığını ve Adalet Bakanlığını ilgilendi
recektir. Acaba, bu bakanlıkların yapamayacağı hangi hususları bu yeni kurulacak bakanlık 
yapacaktır?! Eğer, içinizden bir arkadaşımız kalkıp, bunu bana izah ederse, gerçekten çok mem
nun olacağım. 

Diğer icracı bakanlıkları, bir nevi denetleyecek ve onların iştigal sahalarındaki işlere mü
dahale edebilecek olan ve dünyada benzeri olmayan böyle bir bakanlığın kurulmasının Hükü
met içinde ortaya çıkaracağı kargaşayı ve buna, o Hükümeti yürütmekle görevli olan Başbaka
nın seyirci kalıp kalmayacağını da bir düşünün (!..) Ondan sanra da, Sayın Mehmet Kahra-
man'ın ne yapacağını hep beraber görelim. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bir şey olmaz, koordineli çalışacaklar. 

ENGİN GÜNER (Devamla) — Sanıyorum ki, işi çok zor. 
Bu, işin bir yönü. 
İşin ikinci yönü şudur : Hiç şüphesiz, Türkiye'ye, bu konuda dışarıdan baskı vardır. Böyle 

bir bakanlık kurulduğu takdirde, bize bu konuda baskı yapanlar, özellikle Avrupa, "Bakınız, 
ısrar ettik, Türkiye'ye, dünyada eşi olmayan bir insan hakları bakanlığı kurdurduk. Bundan 
sonra bir insan hakları ihlali olduğunda, bize bu konular geldiğinde, raporlar geldiğinde, Türk
iye'de direkt bir muhatabımız var; telefonu açacağız, faksı göndereceğiz 'Hasan oğlu Hüseyin 
kaybolmuştur, kendisi hakkında derhal bize bilgi verin' diyeceğiz" diyecektir. Bu, acaba iyi 
bir şey mi? 
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Bakanlığın kurulacak olan bir dairesi de, AGÎK, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyiyle 
ilişkilerden sorumlu olacaktır. Bu her ne kadar, yasa tasarısına "buralarda, bu organlarda, bu 
kuruluşlarda yapılacak çalışmaları izlemek" şeklinde yansıtılmaktaysa da, neticede bu iş, dö
nüp dolaşıp, o kuruluşlara, o uluslararası kuruluşlara, Türkiye'deki insan hakları ihlalleri hak
kında rapor vermek şekline dönüşecektir. Bu da, bir nevi kapitülasyonlar gibi bir şey demek
tir. Son derece sakıncalıdır. Bunu da, ileride çıkabilecek aksaklıkların görülmesi ve zabıtlara 
geçmesi bakımından, Yüce Heyetinize arz etmeyi görev biliyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Tahminlerle konuşuyorsun. 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Diyeceksiniz ki, "peki, bunun dışında ne yapılabilirdi?" 
Bir kere, tnsan Hakları Bakanlığı kurulduğu takdirde, maalesef, Türkiye'yi, son derece 

gülünç, komik duruma sokacaksınız; bundan, adım gibi eminim. Bunun yerine yapılması ge
reken nedir? Ben, size söyleyeyim : 

Bir icracı bakanlığı, diğer bir icracı bakanlık denetleyemez. tcrayı, yürütmeyi, kuvvetler 
ayrılığı prensibine göre -Anayasamızda da yeri var- yasama denetler. Yasamanın denetleyebil
mesi için de, gene bizim zamanımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tnsan Haklarını İnce
leme Komisyonu kuruldu. Evet, tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, belki, bugüne kadar 
kendinden beklenen başarılı çalışmaları yapamadı; ama, gelin, elbirliğiyle onu takviye edelim, 
altına, uzman kuruluşlar, kadrolar verelim, geliştirelim. Böylece, bir insan hakları ihlali söz 
konusu olduğunda, -Hükümetin bir bakanlığının öbür bakalığına gitmesindense- bu Komis
yon müdahale etsin, Hükümetten, o insan hakları ihlalinin hesabını sorsun. Yapılması gereken 
budur. 

BAŞKAN — Sayın Güner, toparlayabilir misiniz?.. 
ENGİN GÜNER (Devamla) — Hemen toparlıyorum. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; bunun dışında yapılabilecek diğer bir şey de -sanıyorum ki, 

yasa tasarısında buna bir nebze değinilmiştir- bir "tnsan Haklan Yüksek Kurulu" veyahut "tn
san Haklan Şûrası"nın kurulmasıdır. Buna, ben, daha çok bir etik kurul gözüyle bakıyorum. 
Dünyada bunun örnekleri yar; tşte, Helsinki Watch Amnest International diyoruz, (Uluslara
rası Af örgütü, Helsinki İzleme Komitesi) bunların ağırlığında... 

Uluslararası Af Komitesi bir rapor yayımlıyor, dünya yerinden oynuyor... Helsinki tzleme 
Komitesi ülkeler itibariyle bir rapor yayımlıyor, yer yerinden oynuyor... Böyle bir kurul kura
lım, gelin böyle bir etik kurul kuralım; ülkemizin ileri gelen hukukçularını, mümtaz şahsiyetle
rini bir araya getiren bir kurul olsun; bu, yılda bir defa iki yılda bir defa, "maalesef Türkiye'
de hâlâ işkenceyi önleyemedik" dediğinde, yer yerinden oynasın, hükümet o işin üstüne eğil
sin, Türkiye Büyük Millet Meclisi o işin üstüne eğilsin. Yapılması gereken budur. 

Şu anda yapmakta olduğumuz ise, son derece yanlış bir iştir. Eğer, gerçekten insan hakla
rının insan hakları konusunun Türkiye'de istediğimiz çağdaş düzeye gelmesini istiyorsak -Her 
ne kadar bunda şov niyeti varsa da, belki niyet iyidir; ama, usul, metod yanlıştır- bunu, dünya
ya komik olmadan,'bir an önce, izah ettiğim şekilde değiştirelim. 

Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Sayın Bakan söz istiyor musunuz? 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman. 
Buyurun Sayın Bakan. , 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum. 
tnsan HaTcları Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Yasa Tasarısının Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde görüşülmesine başlanması ve değerli arkadaşlarımızın konuşmaları nedeniyle kendile
rine çok teşekkür ediyorum. 

Ancak, şunu ifade etmek istiyorum ki, insan hakları konusunda, ne siyasal iktidar men
suplarının ne de muhalefetin, hiç kimsenin, bunu bir siyasî şov yapma hakkının olmayacağı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü gündeminde herkes tarafından ifade edildi; bunu 
sevinçle karşılıyorum. 

Ancak, bu eleştirileri yaparken, bizini, siyasal İktidar olarak hedeflediğimiz konu şu : De
ğerli konuşmacıların gündeme getirdiği bütün konuları, insan hakları ihlallerini ortadan kal
dırabilmek için, gerektiği şekilde kurumsallaşmayı sağlamak; insan temel hak ve özgürlükleri
ni teminat altına alabilmek ve bu teminatların uygulamasını denetlemek ve uygulanmasını sağ
lamak; bugün toplumumuzu rahatsız eden ve cereyan eden bir sürü olayları ortadan kaldıra
bilmenin uğraşısını vermek; Türkiye'de artık, işkenceyi, kötü muameleyi, insan hakları ihlalle
ri konusuna gerek toplumsal gündemimizden gerekse dünya ülkeleri gündeminden çıkarmak. 
Bizim hedefimiz budur. 

Bizim hedefimiz, geçmiş dönemde insan hakları alanında hiçbir adım atılmamıştır demek 
değildir. Bazı arkadaşlarım, tnsan Hakları Bakanlığını Koalisyon Hükümeti kurunca, sanki, 
"geçmiş dönemlerde demokratik adımların atılmadığını kanıtlamak istiyormuşuz" şeklinde 
düşünüyorlar; öyle bir şey yok. 

Ancak, şunu söylüyorum : Geçmiş dönemdeki iktidar da kendisini lütfen bu kadar met
hetmesin. Çünkü, getirdikleri, imza koydukları birçok sözleşmeler var, bunlar sitayişle, saygıy
la karşılanır; 141, 142, 163'ün kaldırılması var; ama, kendi dönemlerinde çıkarılan Terörle Mü
cadele Yasasına aynı konuları monte etmek durumu da var! 

tşte, bizim bütün uğraşımız, toplumu ve insan haklarını sınırlayan bu tür konuları orta
dan kaldırabilmek, yeniden demokratik açılımı sağlayabilmek, demokrasiye ve insan hakları
na hizmet edebilmektir. 

Bütün arkadaşlarımın eleştirilerini dinledim. Gerçekten, değerli konuşmacıların hepsi, bu 
yasa tasarısı hazırlanırken, kurulacak bu Bakanlığın bir icraî fonksiyonun olmayışına değin
mişlerdir. Bu Bakanlık, bizim hukuk sistemimizde yeni kurulan bir bakanlıktır. Hukuk siste
mimize öyle bir monte edilmelidir ki, bu Bakanlık faaliyete başladığı zaman, yetki çatışması, 
çıkmasın ortaya. Ayrıca yetki çatışması ortaya çıkmaması kaydıyla da, yönetimin, özellikle yü
rütmenin, kendi görevlerini yaparken, temel hak ve özgürlükleri, insan haklarını teminat altı
na alan hukuk sisteminin uygulanıp uygulanmadığının da denetlenmesi gerekir, tşte, tnsan Hak
ları Bakanlığı Teşkilat Yasasında tnsan Hakları Bakanlığına genelde verilen fonksiyon, gözle
mek, denetlemek ve yaptırımcı olmaktır. Bu ana ilkeler, kurulacak olan bu Bakanlığın kuruluş 
yasasında mevcuttur. 

Şimdi, icranın kendi kendini denetlemesi konusuna geliyorum, tcranın kendi kendini de
netlemesi veya kendini denetime açık tutması, icranın, demokrasiye ve insan haklarına olan 
saygınlığı ve açıklığı demektir. Eğer icra, otolimitasyon dediğimiz şekilde kendi kendini 
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denetleyebiliyorsa veya kendi içinde kendini denetleyebilecek bir organ oluşturabiliyorsa; bu 
icranın kendi faaliyetlerini ve kendi uygulamalarını hukuk alanına açması demektir. 

Bugün biz, uluslararası sözleşmelerde ve taahhütlerde, uluslararası heyetlere, Türkiye'ye 
gelip insan haklarını inceleme yetkisini veriyoruz da, Türkiye'de kurulacak olan insan Hakları 
Bakanlığına bu yetkiyi vermemiz yanlıştır diyoruz. Biz, kendimizi başkaları tarafından denet
leteceğiz de, kendi kendimizi denetlemeyeceğiz ve insan haklarının, konulan anayasal ve hu
kuksal ölçüler içerisinde uygulanıp uygulanmadığını, kendi birimlerimizce denetlenmesine açık 
tutmayacağız I 

Bu kadar çelişki olmaz... Bu denetlemeleri yapılırken, yargının denetim yetkisine de teca
vüz edilmemesi gerekir. 

İşte, bu tasarıyla, İnsan Hakları Bakanlığı bünyesinde oluşturulması istenilen İnsan Hak
lan Yüksek Kurulunun görevi, özellikle hak ihlalleriyle ilgili araştırmaları yapabilmektir. Bu 
Kurul, Bakanın denetiminin dışında oluşturulmuş olup, tamamen seçimle gelebilecektir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekillerine sunulmuş olan tasarıda, bu kurulun görev 
ve yetkileri açıklanmıştır. 

tnsan hakları konusunda, gerek muhalefete gerekse iktidara mensup milletvekillerinden 
özellikle istirham ettiğim ve arzuladığım husus şudur : Bütün siyasî partiler olarak yalnız belli 
kategoriler için değil, siyasî düşüncesi, inancı, dili, etnik yapısı ne olursa olsun tüm insanlar 
için, tüm suçlular, tüm sanıklar, tüm hükümlüler için uygulamak istediğimiz temel hak ve öz
gürlükleri, tüm insanlar için eşit uygulama anlayışını ve kararlılığını taşıyalım. 

Belli siyasî düşüncelere bağlı insanlar.için, belli kesimlerin, temel hak ve özgürlükler iste
meleri, diğer kesimleri bu tarafa bırakmaları diye bir şey olamaz, tnsan hakları alanında, hep
sini tarafsız ve genel kurallar içerisinde değerlendirmek lazım. 

Bu düşüncelerle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirdiğimiz tnsan Hak
ları Bakanlığının Teşkilat Yasası, 26 Mart 1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulmuştur. Hükümet, bu Bakanlığın kurulmasını geciktirme diye bir tutum içinde olmamıştır. 
Ancak, Bakanlık yasasının ve kuruluşunun gerektirdiği ehemmiyet ve özen nedeniyle, Anaya
sa Komisyonunda ve onun oluşturduğu alt komisyonda görüşülmüş ve sonra da Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine gelmiştir ve geliş tarihi de, 26 Haziran 1992'dir. 
26 Haziran 1992'den bu yana -Meclisin yaz tatiline girmesi ve yeni yaşama dönemine girilmesi 
nedeniyle- gündemdedir ve bugün sırası gelmiştir. Onun için, Hükümetin, tnsan Hakları Ba
kanlığını geciktirmesi şeklindeki eleştiriler yerinde değildir, tnsan Hakları Bakanlığı Kuruluş 
Yasası Meclis gündemine gelmiştir ve sizlerin huzurundadır; sizin gayretlerinizle bir an evvel 
çıkacaktır ve hepimiz bunu temenni ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü çalışma süresinin saat 20.00'de bitmesi nede
niyle, Yüce Meclisin fazla zamanını almak istemiyorum; ancak, şunu da ifade etmek istiyorum 
: Tabiî ki, insan haklarını kurumsallaştırma, geliştirme, koruma ve hak ihlallerinin önlenmesi 
konularında, bugünkü toplumsal gelişmeler karşısında, görevimizin kolay olmadığının da bi
lincindeyiz. 
.ı tnsan dinamik olması, insanın çağdaş toplumda sürekli en iyiyi istemesi ve ulaşabilmesi 
amacının insanın bünyesinde olması nedeniyle de, tnsan Hakları Bakanlığının, sürekli bu di
namizme ayak uydurarak, bu çalışmaları yaparak toplumun huzurunu sağlayabilecek bu hiz
metleri de mutlaka toplumda bireylerin eleştirilerine maruz kalacaktır. Ama, önemli olan, 
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bireyi, toplumu ve kamu düzenini koruyarak, insanlarımızın mutlu olabileceği temel düzenle
meleri sağlamaktır. Bu temel düzenlemelerde de taraf olduğumuz ve taahhüt altına girdiğimiz 
uluslararası alandaki hususların da iç hukukumuza yansıtılarak, iç hukukumuzda da bu dü
zenlemeleri sağlamak gerekmektedir. 

Bugün, insan haklarının en mükemmel olmasını ve en iyi şekilde teminat altına alınması
nı isteyen değerli konuşmacı arkadaşlarım, genel bir. yasa olarak tüm toplumun geneline uygu
lanması gereken Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, Hükümetin getirdiği tasarı, maalesef bu
gün muhalefette olan ve insan haklarını en iyi bir şekilde savunan bir siyasî parti tarafından 
eleştirildi ve Cumhurbaşkanınca veto edildi; Hükümetin tasarısı, bu Parlamentodan, olduğu 
gibi geçmedi. 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Eleştireceğiz tabiî. Eksiklikleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Ayrıca, ulusulararası söz

leşmelere imza konulmuştu. Çalışma hayatıyla ilgili 158 Sayılı Sözleşmenin onaylanmasıyla il
gili tasarı veto edildi. 

Kamu kesiminde çalışanların örgütlenme hakkı da bir insan hakkıdır. İnsan hakları, yal
nızca karakolda yalnızca cezavinde söz konusu değil; çalışanın da, çalıştıranın da temel hak 
ve özgürlükleri vardır; sağlık hakkı vardır, eğitim hakkı vardır... Toplumda insanla ilgili ne varsa, 
o insan karşılaşmış olduğu konularda, kendisinin güvence altında olmasını ister ve o şekilde 
olmasını diler. 

Vaktimizin az olması, kişisel söz isteyen değerli milletvekillerinin bulunması ve tümü üze
rindeki oylamaya bir an önce geçilebilmesi amacıyla, Yüce Meclisin vaktini fazla almadan, İn
san Hakları Bakanlığı Teşkilat Tasarısının, Yüce Meclisin takdir edeceği doğrultuda kanunlaş
ması ve tulumumuza, insanlarımıza mutluluk getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. , 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 62 nci maddesi uyarınca "son söz milletvekilinindir" ku

ralını uygulayacağız, Sayın Bakandan sonra, bir sayın milletvekiline, şahsı adına söz vereceğiz. 
Daha önce açıklamış bulunduğum söz alma sırasını bir kere daha okuyorum : Yusuf Boz-

kurt özal, Engin Güner, Mahmut Kılınç, Esat Bütün, Yüksel Yalova, Lütfü Doğan, Halil Ba-
şol, Oltan Sungurlu, Mehmet.Keçeciler. . 

Şimdi, sırasıyla arkadaşlarımızdan bulunup bulunmayanı tespit edip, sırası geldiğinde bu
rada bulunan sayın milletvekiline söz vermiş olacağım. , 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, usul hakkında bir şey söyleyebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, tümü üzerindeki söz isteme, İçtü

züğün 82 nci maddesine göredir ve bu sözü isteyenler, 82 nci maddeye göre istemişlerdir; iki 
kişiye söz hakkı verilmiştir; bu konuşmalar bitmiştir; Sayın Bakan da konuşmuştur. İçtüzüğün 
62 nci maddesine göre sadece bir kişi söz istemiştir; o da, Sayın Mehmet Keçeciler'dir. Lütfen 
İçtüzüğü uygulayınız, ("doğru" sesi) 

BAŞKAN — Kim "doğru" diyor?.. Yüksek sesle söylesin de, ben de öğreneyim! 
Sayın özal, tabiî ki, sizi, her zaman olduğu gibi, dikkatle ve saygıyla dinledim; ama, tak

dir edersiniz, zabıtlar tetkik edildiğinde de görülür, müteaddit uygulama da, buyurduğunuz 
gibi değil. Arz ettiğim gibi, söz sırası kaydedilmiştir; imkân doğdukça, bir sayın üyenin 
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bulunmaması ya da vazgeçmesi ya da Sayın Bakanın konuşması münasebetiyle hak doğması 
yoluyla bu sıra devam eder. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, eğer söz hem İçtüzüğün 82 nci, 

hem de 62 nci maddesine göre istenmiş olsaydı, dediğiniz doğruydu. Bir münakaşaya sebebiyet 
vermek istemiyorum; yalnız bu Mecliste dikkatimi şu çekiyor : İçtüzüğün açık hükümleri bu
lunmasına rağmen, teamüller, İçtüzüğün ötesine götürülüyor; hatta ve hatta, burada -sizi ten
zih ediyorum, başka BaşkanvekiIIerinin başkanlığında-Anayasada açık hükümler olduğu hal
de, "daha önce şöyle yapılmıştı, böyle yapılmıştı" deniyor ve dolayısıyla, teamüller, İçtüzüğün 
ve Anayasanın ötesine götürülüyor. 

Ben burada çok açık olarak izah ettim, dedim ki : İlk söz isteyen arkadaşlar, kesin bir 
şekilde, tümü üzerinde, İçtüzüğün 82 nci maddesine göre söz istemişlerdir; o ayrı bir maddedir 
ve o da onların hakları. Eğer, Sayın Bakan konuşmamış olsa idi, böylece bitecekti... 

BAŞKAN — Konuşunca bitmedi... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Bakan konuşunca, İçtüzüğün 62 nci mad

desine göre söz hakkı doğar. Bu maddeye göre de ilk sözü isteyen SayınJKeçeciler olmuştur; 
fakat, siz bu açıklamadan sonra da ısrar eder, "daha önceki uygulamalar böyle olmuştur, böy
le yapacağız" derseniz, onu da saygıyla karşılarım. 

BAŞKAN — Efendin, estağfurullah; ısrar, bizim haddimize değil. . 
Şimdi, teamül dediğiniz şeyde, zaman zaman, belki kuralı aşan, yerleşmiş olmanın, uygu

lanmış olmanın yarattığı değişik sonuçjar olabilir; ama, bu konuda şöyle bir hafıza tazeleye
cek olursak : Söz isteyen hiçbir sayın üye, buyurduğunuz gibi, şu maddeye göre, bu maddeye 
göre söz istiyorum demiyor, "ben, tümü üzerindeki müzakerelerde söz istiyorum" diyor. 

Nitekim, üstadımız diyebileceğimiz, teorik ve pratik bilgilerle mücehhez, Adalet eski Ba
kanlarından Sayın Sungurlu da, bu listeyi arz ettiğim halde; Ticaret eski Bakanlarından Sayın 
Başol da, bu listeyi sunduğum halde; hukuk öğretim görevlilerinden Sayın Yalova da, bu listeyi 
ilan ettiğim halde, 5 inci, .7 nci ve 9 uncu sıralara adlarını yazdırdılar. Herhalde, buyurduğunuz 
gibi olsaydı, bu değerli arkadaşlarım, bu müracaatı yapmazlardı. 

Benim şu anda asıl -usul musul, teamül meamül de- içimi yakan, Sayın Keçeciler'e, yine , 
denk getirip de bir söz veremiyorum; ama, onu da kendi takdirine tevdi ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, böylece, Ba$kanlığın uygulamasında bir aksaklık, bir usulsüzlük 
olmadığı inancıyla, Sayın Mahmut Kıhnç'ı, konuşmak üzere davet ediyorum. 

Sayın Kılınç?.. Yok. 
Sayın Esat Bütün?.. Buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İnsan Hakları 

Baknalığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. • 

Şimdi, öncelikle, insan nedir, biraz onun üzerinde durmak istiyorum. 
İnsan, Cenabı Allah'ın yarattığı eşref-i mahlukat olan, yani yaratılmışların en şereflisi olan 

bir varlıktır. Yine, insan, "Yaratandan ötürü yaratılanı severim" diyen Yunus Emre'nin sevgi
siyle sevilecek bir varlıktır; ama, bu insanoğlu zaman zaman, bu değerini bilmeyerek, 
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hemcinslerine zulüm yapmaktadır. Yapılan bu zulümleri de, bir İnsan Hakları Bakanlığı kur
makla veya însan Hakları Komisyonu kurmakla kesinlikle önleyemezseniz, bütün yasalara, ana
yasalara rağmen, bu devam etmektedir. Bu, insanoğlunun kendi kendisiyle bir hesaplaşması 
ve kendi kendisini cezalandırması meselesidir. 

Eğer, insanın gönlünde insan sevgisi varsa, insan hak ve özgürlüklerine bir saygı varsa, 
ister İnsan Hakları Bakanlığı olsun, isterse olmasın, hiçbir şey değişmez. Eğer, insanlara karşı 
bir saygısı yoksa, siz ne yaparsanız yapın, yine o insan, insanlığa karşı da, günümüzde olduğu 
gibi doğaya karşı da, cinayetini işlemeye devam edecektir. Çünkü, onun gönlünde eğer insan 
sevgisi yoksa, elbette, fırsatını bulduğu zaman, o yakasını, yasalardan veya bakanlıktan kurtu-
racaktır. öyleyse, önce bu nokta üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak durmak zo
rundayız. • 

Bakınız, işkenceyi.en zalimane yaşayan insanlardan bir tanesi benim, altı yerinden cereya
na verilen insanlardan bir tanesi benim. 

Bu geçmiştir; bunların hepsi geçer; ama, eğer adaletsizlik varsa, eğer bir ülkede haksızlık 
varsa, işte bu haksızlıkla adaletsizlikle, ne sistem ne de ülkeler, ayakta kalamaz.Öyleyse, önce 
gelin, ülkemizdeki bütün haksız uygulamaları, adaletsizlikleri kaldıralım. O zaman göreceksi
niz ki, İnsan Hakları Bakanlığı kurmak gibi bir ihtiyaca gerek dahi kalmayacaktır. 

Eğer, bugün insanlar azıcık haklarını almak için dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kapısında sabahtan akşama kadar soğukta bekliyorlarsa; eğer birtakım insanlar, iktidardan 
taraf oldu diye makam ve mevkilere geliyor veya iktidara karşıdır diye sürülüyorsa, bunu da 
bizler hep beraber yapıyorsak, bizim İnsan Hakları Bakanlığı kurmamız, bu işi çözmez, öy
leyse, ilk önce, İnsan Hakları Bakanlığının, gönlümüzde, yüreğimizde ve uygulamamızda ger
çekleştirmek zorundayız. Bu olduğu gün, İnsan Haklan Bakanlığının kurulmasına de gerek 
kalmayacak ve Ülkemizde insan hakları da çiğnenmeyecektir. 

Yine, insan haklarına ve diğer taraftan, yapılan bazutasaruflara, yanlış noktadan bakıyo
ruz. İnsan haklarının en büyük özelliklerinden bir tanesi de yaşama hakkıdır. Yani, mağdurun 
öncelikle korunması gerekir. Bugün ülkemizde, daha önce çıkan CMUK Yasasında, mağdurun 
hakları korunmamıştır. Sanıklara, parası olmadığı halde avukat tutma hakki verilirken, mağ
dur olana böyle bir hak verilmemiştir. Şimdi biz, haktan ve hukuktan mı yanayız; yoksa zalim
den mi yanayız? Bunu ortaya koymak zorundayız. 

Şimdi, Bu düzeltmeyi Bakanın yapması mümkün değil. Siz haksız bir uygulama meydana 
getireceksiniz, bunu Bakan düzeltecek; mümkün değil... 

Bugün, yasalarımıza, Anayasaya göre birçok suçlar vardır. Şimdi bir milletvekili kardeşi
miz konuşmasında dedi ki, "12 Eylülde şöyle yapılmış, böyle yapılmış." 

İyi, yapılmışsa, gelin hesabını soralım... Yok... Buyurun getirin... Yapanın yanına kâr ka
lıyorsa elbette yapılır. Konuşmakla bu iş olmaz ki... 

Bakın, Doğu Almanya Cumhurbaşkanı, 80 yaşına rağmen yargılandı, yargının huzuruna 
çıkarıldı, "siz böyle böyle emir verdiniz" diye... 

' Eğer, ihtilaller, demokrasiyi kesintiye uğratıyorsa, ülkeyi geri bırakıyorsa, öyleyse gelin... 
Bunu yapanlar, bugün, eğer baş üstünde tutuluyorsa; birinci konuk olarak, Atatürk Barajının 
açılışında ağırlanıyorsa, ondan sonra sizin, burada gelip ihtilalin aleyhinde konuşmanız, sami- • 
miyetten uzaktır. Eğer yapan, cezasını görecekse, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun üzerine 
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gidecekse, bunu doğru dürüst yapmalıdır. Yoksa, hemen bakanlık kurunuz, hemen yasa çıka
rınız... Çünkü, inandırıcılığı olmuyor, ciddiyeti olmuyor. 

Diğer taraftan -demin de söyledim- hep Avrupa'dan bize birtakım tenkitler geliyor diye 
işe bakmamız da yanlıştır. Bu bizi, kendi kendimizi inkâra götürür. Biz, önce insan olduğu
muz için bu işe bakmamız lazım; insan olduğumuz için bu işe sahip çıkmamız lazım; yani, 
Avrupa bize böyle diyor, Avrupa'da şöyle yapılıyor diye değil... 

Sözlerimin basıda da söylediğim ve inandığım gibi, en büyük insan haklarını, tabiî ki, 
mensupu olduğumuz dinimiz vermiştir. "Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur; 
üstünlük takvadadır" diyerek "zenci, beyaz" gibi hiçbir ayırımın yapılmamasını emreden bir 
dinin mensubuyuz. 

tşte, bugün Batı'nın insan haklarındaki çifte standardını görüyorsunuz; Bosna-Hersek'te 
görüyorsunuz, Filistin'de görüyorsunuz... Filistin'de insanlar sürülüyor, karın altında bırakılı
yor; ne Avrupa İzleme Komitesinden ne AGİK'inden, ne diğerlerinden hiçbir ses yok; çünkü, 
onlar çifte standartlıdırlar. 

öyleyse, gelin, hak ve hukuku her zaman üstün tutan bu milletin mensupları olarak, ola
ya doğru bakalım ve teşhisi doğru koyalım, ondan sonra hepsi düzelir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu bakanlık, gerçek anlamda, insanlığımıza, Ülkemize hizmet. 
edecekse, kurulmasında elbette yarar vardır; ama, öncelikle kendi vicdanlarımızda bu insan 
haklarını korumanızı diliyor, saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Sayın milletvekilleri; tasarının tümü üzerindeki, gruplar, Hükümet ve şahıslar adına yapı

lan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranması istenmiştir; arayacağız. 
DEVLET BAKANİ İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yapmayın Sayın özal!.. Bakanlık 

yaptınız!.. 
BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.; 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunmamaktadır. 
Değerli arkadaşlarım, ara vermemiz halinde, karar yetersayısı, bulunsa dahî, saat 20.00'ye 

kadar çalışma kararı alındığı için, tasarı metni üzerinde ilerlemek imkânı'olmayacaktır. 
Bu düşünceyle, (9/13) ve (9/14) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerini ve sözlü 

sorularla genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerini görüşmek için, 26 Ocak 1993 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.32 
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x V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 16.10.1992'de Diyarbakır-Hani Kaledibi Kö
yünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/543) ' ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 23.11.1992 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

16.10.1992 tarihinde Diyarbakır İli, Hani İlçesi, Kaledibi Köyü'ne askerî birliklerce önce 
helikopterlerle, ardından tank ve panzerlerle ateş açılması sonucu büyük bir bölümünün yakı
lıp yıkılması sırasında ikisi henüz bir kaç aylık olan 3 çocuk yanarak ölürken, Mustafa Taşan 
(48), Ahmet Taşan (48) ile Hasan Kanat (70) adlı köylüler de askerlerce kurşuna dizilmek sure
tiyle öldürüldükten sonra, "terörist" ilan edildiler. 

1. Bu 6 insanın ölümü ve köyün önemli bir bölümünün yanıp yıkılmasına neden olan, 
saldırının nedeni, anlatıldığı üzere yörede faaliyet gösteren gerillalara ekmek verilmesi midir? 
Neden bu değilse hangi gerekçeyle belirtiğimiz saldırı yapılmıştır? 

2. Ştrnak, Çukurca, Kulp vs. yerleşim birimlerinin tahribiyle süren bu saldın zincirinin; 
demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, şeffaflık ve şefkatle olan ilgisi nedir? 

3. Böylesi saldırılar/Kürt toplumsal muhalefetini susturmanın/bastırmanın zorunlu un
suru mu sayılıyor? 

4. Eğer değilse, olayın basına yansıdığı tarihten bu güne kadar Sayın Bakanlık/Bakan 
bu güne kadar sorumluların ortaya çıkarılıp cezalandırılması için, ne tür işlemleri hangi safha
ya kadar yapmıştır? 

5. "Yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması doğal
dır." Şeklindeki, Hükümet programının bu uygulamalarındaki yeri nedir? 

6. ölen vatandaşlarımızın mirasçılarına Sayın Bakanlık maddî ve manevi tazminat öde
meyi düşünüyor mu? Düşünmüyorsa neden? 

7. Yıkılan/yakılan evler yeniden imar edilerek zarar gören vatandaşların zararlarının kar
şılanması düşünülüyor mu? Düşünülmüyorsa neden? 

8. "Ekmek verme" iddiası doğru olsa^dahi, Bakanlık "Kanunsuz ceza olmaz" temel 
prensibine uymak ve böylesi uygulamatarı kesin olarak önlemek zorunda değil midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 18.1.1993 
HRK : 7504-38-93/Asyş. Ş. ŞİK. (159) 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 8.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/543-2970/14407 

Sayılı Yazısı. , • • -
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş'ın; Diyarbakır tİi Hani İlçesi Kaledibi Köyüne, 16 
Ekim 1992 tarihinde operasyon düzenleyen Güvenlik Kuvvetlerinin, Mustafa Taşan, Ahmet Taşan 
ile Hasan Kanat isimli şahısları kurşuna dizdikleri, (3) çocuğun operasyon sırasında yanarak 
öldüğü iddiasına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Hani ilçesi Kaledibi Köyünde bir grup PKK. Terör örgüt Mensubunun bulunduğu 
duyumunun alınması üzerine, 17 Ekim 1992 günü saat 05.00'dan itibaren başlatılan operas
yonda köye yaklaşıldığında, köydeki evlerden ,ve önceden hazırlanmış çevredeki mevzilerden 
timlerin köye girmesini engellemek için yoğun ateş açılmış, çıkan çatışmada (1) Uzm. J. Çvş., 
(1) J. Çvş. yaralanmıştır. Bölgeye takviye birliklerinin gelmesi üzerine teröristler, köyde bulu
nan işbirlikçilerin himayesinde köyün yanındaki sarp ve dağlık kesime kaçmışlardır. 

2. Aynı gün Güvenlik Kuvvetlerince köye girildiğinde evlerin önceden boşaltılarak PKK. 
Terör örgüt Mensupları ile yerel işbirlikçilerin yerleştikleri anlaşılmıştır. Köy içinde ve etrafta
ki mevzilerde yapılan aramalarda çok sayıda kaleşnikof boşkovanı bulunmuştur. 

3._ 18. Ekim 1992 tarihinde bölgede devam eden arama faaliyeti sırasında, Mustafa Ta
şan ve Mustafa Kanat isimli iki işbirlikçinin köylüler tarafından ölü olarak bulundukları ve 
gömüldükleri öğrenilmiştir. Çatışma bölgesinin kuzeyindeki kayalık kesimde bulunan sığınak
ta teröristlerce tepolanmış bol miktarda gıda maddesi, giyecek eşyası ve teçhizat bulunmuştur. 

4. Köyde yaşayan sivil vatandaşların Güvenlik Kuvvetlerince terörist zannı ile öldürül
düğünün gerçekle ilgisi yoktur. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
2. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'm, Mardin İli Yardene, Ahmetli Köyleri ile Kay

nak Mezrasına güvenlik güçlerince baskın yapıldığı ve bazı vatandaşların haksız yere götürül
düğü iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgindin yazılı cevabı (7/545) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevalandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 25.11.1992 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Mardin ili merkeze bağlı Yardene köyü, Ahmetli köyü ve Kaynak mezrasına 9.11.1992 gü
nü sabah erken saatlerde yaklaşık 3 000'nin üzerinde güvenlik güçleri ve çevre köy korucula-
rınca baskın yapılıp bütün evler ve bahçeler dahil arama yapılmış, bilinçli bir şekilde bahçe 
duvarları yıktırılmış, evlerdeki eşyalar tahrip edilmiştir. 

Yardene köyünden Mehmet Demir'in besleme hayvanları Konaklı köy korucusu Selim Abık 
(soyadında yanlışlık olabilir) tarafından kesilmiş köylülerin gözü önünde ateş yakıp eti pişirip 
yedikten sonra oluşan ateş közü ile Siraç Acar'ın başını ve Hasan Çivak'ın yüzünü yakmışlar. 

1. Siraç Acar (45) Y 
2. Hikmet İlhan C Kayıp 
3. Musa Çiçek (25) J 

4. Hasan Civak (32) 
5. Süleyman Kavcı (65) * 
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6. Sadık ilhan (40) 
7. Beşir tlhan 
8. Şehmus Çiçek 
olmak üzere 8 kişi beraber götürülmüştür. 
Konaklı köyüne yetişmeden 5 kişiye "sizleri serbest bıraktık çabuk uzaklasın" denilmiş. 

Biraz uzaklaştıktan sonra güvenlik güçleri ve korucularca taranmımşlar, ölü zannedilip uzak
laştıktan sonra köylüler köylerine dönmüşler. 

Beraber götürülen 3 kişiden Musa Çiçek işkence ile öldürülüp Mardin Devlet Hastanesin
de 3 gün kaldıktan sonra sahipsiz diye Belediye tarafından Yeşilli ilçesi mezarlığında gömüldü
ğü iddia edilmektedir. 

Basında ve TV'de Konaklı köyünde vurularak ölü ele geçen terörist diye lanse edildi. 
Babası Şehmus Çiçek oğlu Musa Çiçek'in cenazesini istemesine rağmen terörist diye ve

rilmedi. 
Beraber götürülen Siraç Acar ve Sadık İlhan'dan bütün başvurulara rağmen haber alına

mıyor. Aileleri öldürülmelerinden endişe ediyor. 
Devletin asli görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hükümetinizin 

insanları evlerinden alıp öldürme veya kaybetme politikası mı dır? 
Kürt'üm diyen insanları öldürmek hükümetinizin şeffaflık ve demokrasi anlayışı gereği 

midir? " . 
Kürt'üm diyen insanları öldürmek kurt sorununu çözer mi? 
Sorunu çözmüyorsa evden alıp öldüren güvenlik güçleri ve korucular tesbit edildi mi? 
Tesbit edildiyse haklarında soruşturma açıldı mı? 
Soruşturma açıldıysa hangi aşamadadır. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 18.1.1993 
HRK : 7504-40-93/Asyş. Ş. ŞÎK. (161) 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 8.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/545-2979/14450 
Sayılı Yazısı. 

Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın; Mardin İli Yardere, Ahmetli Köyleri ile Kaynak 
Mezrasına Güvenlik kuvvetlerince baskın yapıldığı ve bazı vatandaşların haksız yere götürül
düğü iddialarına ilişken soru önergesi incelenmiştir. 

1. PKK Terör örgüt Mensuplarının Mardin İli Merkez Konaklı, Ahmetli, Aytepe ve Yar
dere Köylerine propaganda yapmak ve ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla geldikleri ihbarının 
alınması üzerine, 8 Aralık 1992 tarihinde Yardere köyünde, yapılan aramalar sırasında Önerge
de kaybolduğu iddia edilen Sıraç Acar isimli şahsın evinde, (4) adet antipersonel mayını, (1) 
adet teneke içinde çeşitli karışımlardan yapılmış mayın, irtibat kablosu ve tuzak malzemeleri 
ele geçirilmiştir. PKK Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, lojistik destek sağlayan Sıraç 
Acar, 23 Aralık 1992 tarihinde sevk edildiği Adlî Mercilerce tutuklanmıştır. 

2. Sadık İlhan isimli şahıs operasyon sırasında köyden alınmamış olup nerede olduğu 
bilinmemektedir. ' 
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3. 9 Kasım 1992 günü devam eden operasyonda Kaynak Mezrası yakınlarında arazi ara
ması yapan Güvenlik kuvvetlerine bir grup PKK Terör Örgüt Mensubu tarafından ateş açıl
mış, çıkan çatışmada (1) terörist; (1) adet kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait (5) adet şarjör 
ve fişekler ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Yapılan teşhis sonucunda ölü olarak ele geçi
rilen teröristin; Mardin-Nusaybin Karayolu Tilkitepe Mevkiinde (5) polis memurunun şehit edi
lerek (2) polis memurunun yaralanması olayının faillerinden, Güvenlik Kuvvetlerince aranan 
Mardin il Merkez Yardere Köyünden Şehmuz oğlu 1972 doğumlu Musa Çiçek olduğu anlaşıl
mıştır. 

4, Operasyon sırasında Mehmet Demir isimli şahsın hayvanları kesilip yenmediği gibi, 
Sıraç Acar'ın başının, Hasan Cival'ın yüzünün yakılması da söz konusu değildir, önergede 
belirtilen hususların Güvenlik Kuvvetlerinin başarılarına gölge düşürmek, baskı altına alarak 
görev yapmalarını engellemek, aleyhte kamuoyu oluşturmak amacıyla ortaya atılan asılsız id
dialar olduğu değerlendirilmektedir. 

Arz ederim. 
' . • • ' • ' tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'm, Mardin-Dargeçit İlçesi Akyol Köyünde- gü
venlik güçlerince evlerinden alman 9 vatandaşın 3'ünün taranarak öldürüldüğü iddiasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakam tsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/546) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 23.11.1992 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Mardin ili Dargeçit ilçesi Akyol (Dareça) köyüne 8.10.1992 günü saat 20.30 civarında gü
venlik güçleri ve Altınolu köy korucuları olmak üzere yaklaşık 200 kişilik bir grub tarafından 
baskın yapılmış, 9 kişi evlerinden alınıp köyün dışında (yaklaşık 10 km uzakta) 3 kişi tarana
rak öldürülmüştür. 

Öldürülenler : 
1. Ömer Ergün 
2. Süleyman Turgut 
3. Mehmet Duman 
Ali özen 11.10.1992 günü işkenceden geçirildikten sonra serbest bırakılmış, hâlâ 5 kişinin 

yakınlarınca kayıp olduğu iddia edilmektedir. 
9.10.1992 günü olağanüstü hal valiliğin açıklamalarına göre basında, TV de "3 terörist 

çatışmada ölü olarak ele geçirildi." denildi. 
Sivil savunmanız kurt insanının evinden alınarak köyün dışında öldürülüp terörist göster

me hükümetinizin bir politikası mı? 
Kürt halkını, 3'er 5'er kişi halinde öldürüp yok ederek hükümetinizin şeffaflık politikası

nın bir gereği mi? ; 
Devletin aslî görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliği, insanları evlerinden alınıp öl

dürmek veya kaybetmek midir? 

— 70 — 



T.B.M.M. B : 58 21 .1 .1993 0 : 1 

İnsanları evlerinden alarak öldürmek veyar kaybettirmeye neden olan güvenlik güçleri tes-
bit edildi mi? 

Tesbit edilmişse, soruşturma hangi aşamadadır? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı N 

Jandarma Genel Komutanlığı 18.1.1993 
HRK : 7504-41-93/Asyş. Ş. ŞİK. (162) 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük ÎVlillet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 8.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/546-2980/14451 
Sayılı Yazısı. 

Mardin Milletvekili Mehpıet Sincar'ın; Mardin-Dargeçit-Akyol Köyünden 8 Ekim 1992 
tarihinde evlerinden alınan (9) vatandaşın (3)'ünün taranarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. 8 Ekim 1992 tarihinde Dargeçit Bölgesinde icra edilen operasyon sırasında (3) kişinin 
Akbelen Köyü istikametine kaçtıkları tespit edilerek takip edilmeye başlanmışlar, şahıslar Gü
venlik Kuvvetlerine ateş ederek aynı bölgedeki dere yatağına girip izlerini kaybettirmişlerdir. 
Dere yatağında yapılan arama sırasında (2) adet boş sığınak bulunmuş, geri dönülürken çalı
lıkların arasından ses duyulması üzerine (1) sığmak daha tespit edilmiş, içerisinde kimsenin 
olup olmadığını anlamak için çağrı yapılmış fakat cevap alınamamış, yapılan uyarı ateşine sı
ğınak içinden ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışma sonunda; Süleyman Turgut, Ömer 
Ergin ve Mehmet Duman isimli teröristler silahlan ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir. 

2. Yapılan araştırmalar neticesinde; Ali özen isimli şahsın bu tarih öncesi ve sonrasında 
köyden alınmadığı, işkence yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

4. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanların 30,10.1991 tarihinden bugüne ka
dar yaptıkları yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet -
Çetin'in yazılı cevabı (7/564) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn. Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 3.12.1992 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular : , , 
1. Hükümetin güvenoyu aldığı 30.10.1991 tarihinden bugüne kadar Başbakan dahil han

gi bakanlar hangi tarihlerde yurtdışına çıkmışlardır? > 
2. Bakanlara refakat eden- parlamenter sayısı nedir? 
3. Bakanlara refakat eden diğer zevatın sayısı nedir? 
4. Her bir seyahat için harcanan paranın miktarı nedir? 
5. Her bir seyahatin neticesinde ülkeye sağlanan fayda özetle nedir? 
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TC. 
Dışişleri Bakanlığı 18.1.1993 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-158-41 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Başbakanlığa muhatap 10.12.1992 tarih ye A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/564/14760 sayı

lı yazıları 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu ve 

Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesi
nin yanıtı ilişikte sunulmuştur. » 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın 
Yazılı Soru önergesine Yanıt \ 

Hükümetimizin güvem oyu aldığı tarihten bu yana, Sayın Başbakanımız ile diğer Hükü
met üyelerinin, yurtdışına yaptıkları resmî ziyaretlerin listesi ilişikte sunulmuştur. 

Bu ziyaretler sırasında, Türk heyetlerinde, toplam 143 parlamenter, 889 bürokrat (KİT tem
silcileri dahil) ve işadamları, basın-yayın mensupları, koruma ve sağlık görevlileri gibi 416 re
fakatçi yer almıştır. 

Bu seyahatler için, ilgililere, Bütçe Kahunu'nda öngörülen yasal yevmiyeleri ödenmiştir. 
Görüleceği üzere, ilişik listedeki etkinlikleri, davet üzerine gerçekleştirilen ikili ziyaretler 

ve Türkiye'nin katılması gereken uluslararası toplantılar oluşturmaktadır. Seyahatlerin bir bö
lümü, ülkemizi yakından ilgilendiren uluslararası sorunlara, etkinlikle katıldığımız çözüm ara
yışlarının sonucudur. Diğer bir kısmı, dış politika alanındaki ilişkileri, önceki yıllarla kıyasla
namayacak ölçüde çeşitlenmiş ye yoğunlaşmış olan ülkemize, dünyanın gösterdiği ilginin gös
tergesidir. Bu tür ziyaretlerin sonuçları hakkında Yüce Meclis'e en fazla bilgi veren Hükümet 
de, yine bizim Hükümetimiz olmuştur. 

Diğer taraftan, Hükümet üyelerinin yurtdışına yaptıkları ziyaretler tek taraflı değildir. Bah-
sekonu zaman kesitinde, Türkiye'nin, 2'si zirve düzeyinde, 10 önemli uluslararası konferansa 
evsahipliği yaptığı ve çok-taraflı vesilelerle gelenlerin dışında, 12 devlet başkanı, 7 başbakan 
ve 18 dışişleri bakanını, ikili resmî ziyaretler çerçevesinde ağırladığı hatırlanmalıdır, 

Sayın Başbakan'ın 25 Kasım 1991-10 Ocak 1993 Tarihleri Arasında Yurtdışına 
~ Yaptıkları Ziyaretler ile Katıldıkları Uluslararası Toplantılar 

30 Ocak - 3 Şubat 1992 : Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Toplantısı, Davos. 
10-15 Şubat 1992 : ABD'ni ziyaret. 
27 Nisan-4 Mayıs 1992 : Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azer

baycan'ı ziyaret. 
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9 - 10 Mayıs 1992 
14 Mayıs 1992 

18 Mayıs 1992 
25 - 26 Mayıs 1992 
31 Mayıs - 1 Haziran 1992 
9 - 17 Haziran 1992 

8 - 1 1 Temmuz 1992 
30 Temmuz 1992 
2 4 - 2 5 Ekim 1992 
26 - 27 Ekim 1992 
2 2 - 24 Kasım 1992 

28 Kasım - 1 Aralık 1992 
1 - 5 Aralık 1992 

Orta Asya Cumhuriyetleri Zirvesi, Aşkabad. 
Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Mer
kezince düzenlenen Gerald Von Braunmühl Konferansı, 
Bologna. , 
Uluslararası Basın Enstitüsü Konferansı, Budapeşte. 
Rusya Federasyonu'nu ziyaret. 
Arnavutluk'u ziyaret. . , ' 
BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) Zirvesi, Rio 
de Janeiro. 
3. AGİK Zirvesi, Helsinki. 
Gürcistan'ı, ziyaret. 
Pakistan'ı ziyaret. 
İran'ı ziyaret. 
İngiltere'yi ziyaret ve Brüksel'de AT Komisyon Başkanı ile 
görüşme. 
Singapur'u ziyaret. 
Japonya'yı ziyaret. ' - . 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Erdal İnönü'nün 
25 Kasım 1991 - 10 Ocak 1993 Tarihleri Arasında Yurtdışına Yaptıkları 

Ziyaretler İle Katıldıkları Uluslararası Toplantılar 

10 - 11 Mart 1992 

16- 17 Ekim 1992 

22 - 24 Kasım 1992 
7 - 8 Aralık 1992 

OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi Bakanlar Top
lantısı, Paris. / 
Almanya'nın eski başbakanlarından Willy Brandt'ın cenaze 
töreninde hükümetimizi temsil etmek üzere Berlin'i ziyaret. 
Bilim ve Teknoloji Bakanları Konferansı, Kuveyt. 
Azerbaycan'ı ziyaret. 

Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'in 25 Kasım 1991 - 10 Ocak 1993 
Tarihleri Arasında Yurtdışına Yaptıkları Ziyaretler ile Katıldıkları 

Uluslararası Toplantılar 

25 - 26 Kasım 1991 

3 - 13 Aralık 1991 

18 - 20 Aralık 1991 

19 - 20 Aralık 1991 
3 - 4 Ocak 1992 
17 Ocak 1992 
20 - 22 Ocak 1992 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 89. Dönem Toplantısı, 
Strasbourg. 
6. ÎKÖ Zirvesi'nin Hazırlık Toplantısı, Dakar. 
(Sayın Cumhurbaşkanına refakat) 
Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu 34. Dönem Top
lantısı, Brüksel. 
NATO Bakanlar Konseyi Toplantısı, Brüksel. 
KKTC'ni ziyaret. 
İtalya'yı ziyaret. 
Rusya Federasyonu'nu ziyaret. 
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28 - 29 Ocak 1992 : Ortadoğu Barış Konferansı 3. Aşama Toplantısı, Moskova. 
30 - 31 Ocak 1992 : AGİK Bakanlar Konseyi Toplantısı, Prag. 
30 Ocak - 3 Şubat 1992 : Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Toplantısı, Davos. 

(Sayın Başbakan'a refakat) 
10 - 15 Şubat 1992 : ABD'ni ziyaret. 

(Sayın Başbakan'a refakat) 
28 Şubat - 6 Mart 1992 : Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızis

tan, Özbekistan ve Ukrayna'yı ziyaret. 
(Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan ve Millî Eğitim Bakanı Sa
yın Koksal Toptan ile birlikte) 

9 - 11 Mart 1992 : Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi (KAÎK) Bakanlar Toplantı
sı, Brüksel. 

12 - 14 Mart 1992 : Portekiz'i ziyaret. 
24 - 26 Mart 1992 : AGİK Bakanlar Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Helsinki, 
30 - 31 Mart 1992 : Bulgaristan'ı ziyaret. 
27, Nisan - 4 Mayıs 1992 : Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan'ı ziyaret. 

(Sayın Başbakan'a refakat) 
7 - 8 Mayıs 1992 : Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 90. Dönem Toplantısı, 

Strasbourg. 
9 - 10 Mayıs 1992 : Orta Asya Cumhuriyetleri Zirvesi, Aşkabad. 

(Sayın Başbakan'a refakat) 
11 - 13 Mayıs 1992 : Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Toplantısı, Strasbourg. 
17 - 20 Mayıs 1992 : OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı, Paris, 
21 - 22 Mayıs 1992 : Gürcistan'ı ziyaret. 
25 - 26 Mayıs 1992 : Rusya Federasyonu'nu ziyaret. ' 

(Sayın Başbakan'a refakat) 
4 - 5 Haziran 1992 : NATO Bakanlar Konseyi ve Kuzey Atlantik İşbirliği Konse

yi (KAİK) Toplantıları ile AKKA Olağanüstü Konferansı, 
Oslo. 

9 - 17 Haziran 1992 : BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) Zirvesi, Riö 
de Janeiro. . 
(Sayın Başbakan'a refakat) 

28 - 30 Haziran 1992 : Avusturya'yı ziyaret. 
I - 2 Temmuz 1992 : Macaristan'ı ziyaret. 
8 - 11 Temmuz 1992 : 3. AGİK Zirvesi, Helsinki. 

(Sayın Başbakan'a refakat) ' 
II Temmuz 1992 : AGİK Helsinki Zirvesi'nden dönüşte Bosnâ-Hersek'i ziyaret. 
14 - 19 Temmuz 1992 : Avrupa Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla, Avrupa Konseyi 

Genel Sekreteri Catherine LalumiSre ile birlikte Ukrayna, 
Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı ziyaret. 

30 Temmuz İ992 : Gürcistan'ı ziyaret. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 

1 - 2 Ağustos 1992 : Suriye'yi ziyaret. 
25 - 29 Ağustos 1992 : Eski Yugoslavya konusundaki Londra Konferansı. 
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20 - 29 Eylül 1992 
4 - 6 Ekim 1992 

13-15 Ekim 1992 
24 - 25 Ekim 1992 

26 - 27 Ekim 1992 

4 - 6 Kasım 1992 

7 - 10 Kasım 1992 

19 - 21 Kasım 1992 

22 - 24 Kasım 1992 

28 - 29 Kasım 1992 

29 Kasım - 1 Aralık 1992 

1 -.5 Aralık 1992 

14 : 15 Aralık 1992 
16 Aralık 1992 
17-18 Aralık 1992 

Birleşmiş Milletler 47. Genel Kurulu, New York. 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 44/3. Dönem Top
lantısı, Strasbourg. 
İngiltere'yi ziyaret. 
Pakistan'ı ziyaret. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 
İran'ı ziyaret. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 91. Dönem Toplantısı, 
Strasbourg. 
Türkiye - AT Ortaklık Konseyi 33. Dönem Toplantısı, 
Brüksel. 
Türkiye'nin BAB'a ortak üyeliği ile ilgili belgelerin imza tö
reni vesilesiyle Roma'yı ziyaret. 
(Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz ile birlikte) 
İngiltere ve Belçika'yı ziyaret. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Dışişleri Bakanları Kon
seyi Toplantısı, tslamabad. 
Singapur'u ziyaret. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 
Japonya'yı ziyaret. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 
AGİK Bakanlar Konseyi Toplantısı, Stockholm. 
Uluslararası Bosna - Hersek Konferansı, Cenevre. 
NATO Bakanlar Konseyi ye Kuzey Atlantik İşbirliği Konse
yi (KAİK) toplantıları, Brüksel. 

Sayın Hükümet Üyelerinin 25 Kasım 1991 - 10 Ocak 1993 Tarihleri Arasında, Bakanlığımızın 
Bilgisi Dahilindeki Yurtdışı Ziyaretleri ile Katıldıkları Uluslararası Toplantılar 

9 - 14 Aralık 1991 

11 - 14 Aralık 1991 
13 - 15 Ocak 1992 

16- 17 Ocak 1992 

16 - 17 Ocak 1992 

Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın NATO Avrupa 
Grubu (EUROGROUP) ve Savunma Planlama Komitesi top
lantılarına katılmak üzere Brüksel'i ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'nun KKTC'ni ziyareti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul-
tay'ın OECD İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi'-
nce düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları top
lantısı vesilesiyle Paris'i ziyareti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul-
tay'ın İsviçre ve Almanya'yı ziyareti. 
Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın Avrupa Kültür Bakan
ları Toplantısı vesilesiyle Malta'yı ziyareti. 
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30 Ocak - 3 Şubat 1992 

4 - 7 Mart 1992 

10 - 12 Mart 1992 

12 - 15 Mart 1992 

18 - 21 Mart 1992 

25 - 28 Mart 1992 

31 Mart - 1 Nisan 1992 

7 - 8 Nisan 1992 

9 - 11 Nisan 1992 

9 - 13 Nisan 1992 

12 - 14 Nisan 1992 

12 - 20 Nisan 1992 

13 - 24 Nisan 1992 

14 - 16 Nisan 1992 

Devlet Bakanları Sayın Cavit Çağlar, Sayın Gökberk Erge-
nekpn ve Sayın Mehmet Kahraman'in Dünya Ekonomik Fo
rumu (WEF) Toplantısı vesilesiyle ve Sayın Başbakan'a re
fakat etmek üzere Davos'u ziyaretleri. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın Bağımsız Av
rupa Program Grubu (IEPG) üyesi ülkeler Savunma Bakan
ları 10. toplantısına katılmak üzere Oslo'yu ziyareti. 
Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek'in Kimya Endüstri
sinin Gelişimi ve işbirliği konulu Bakanlar Konferansı'na ka
tılmak üzere Polonya'yı ziyareti. ; 
Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek'in, Almanya Çevre, 
Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı'nm davetlisi ola
rak Almanya'yı ziyareti. 
içişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin'in Avrupa Konseyi Yerel 
ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferansı'na katılmak üze
re Strasbourg'u ziyareti. 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin 
OECD Tarım Komitesi Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere 
Paris'i ziyareti. 
Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın Kuzey Atlantik işbir
liği Konseyi (KAtK) Savunma Bakanları toplantısına katıl
mak üzere Brüksel'i ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'in Nordik tş Konseyleri ta
rafından düzenlenen "Türkiye'de Yatırım Olanakları" ko
nulu seminerlere katılmak üzere Stockholm ve Helsinki'yi 
ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'in "Fondation du Forum" 
Vakfı tarafından düzenlenen "Dünyadaki Yeni Durum için
de Avrupa ve Akdeniz" konulu uluslararası konferansa ka
tılmak üzere Atina'yı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin'in Türkiye - Sudan 5. Dö
nem KEK Toplantısı vesilesiyle Hartum'u ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'in Avrupa imar ve Kalkın
ma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu toplantısına katıl
mak üzere Budapeşte'yi ziyareti. 
Devlet Bakanları Sayın Ekrem Ceyhun ve Sayın Mehmet Ba-
tallı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'nin Azer
baycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızis
tan'ı ziyaretleri. 
Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın "Osmanlı Sultanlarının 
ihtişamı" konulu sergiye katılmak üzere ABD'nin Memphis 
kentini ziyareti; 
içişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin'in Suriye'yi ziyareti. 
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17- 19 Nisan 1992 : Devlet Bakanı Sayın Orhan KUercioğlu'nun KKTC'ni ziyareti. 
17 - 20 Nisan 1992 : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyah'nın 

Türkiye-Suudi Arabistan 6. Dönem KEK Toplantısı vesile
siyle Riyad'ı ziyareti. 

18 - 26 Nisan 1992 : Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın Özbekistan, Kır
gızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ı ziyareti. 

26 - 30 Nisan 1992 : Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş'in Türkiye-Tunus Kar
ma Turizm Komisyonu 3. Dönem Toplantısı vesilesiyle Tu
nus'u ziyareti. 

27 Nisan - 4 Mayıs 1992 : Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'in Sayın Başbakan'a refa
kat etmek üzere Orta Asya cumhuriyetleri ve Azerbaycan'ı 
ziyareti. 

3 - 8 Mayıs 1992 : Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'nin Türkiye-Kuveyt 
KEK toplantısı vesilesiyle Kuveyt'i ziyareti. 

4 - 6 Mayıs 1992 .: Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan'ın 2. Türk İhraç Ürünleri 
Fuan'na katılmak üzere Baku'yu ziyareti. 

15 - 19 Mayıs 1992 : Devlet Bakanları Sayın Akın Gönen, Sayın Mehmet Kahra
man, Sayın Şerif Ercan ve Sayın Mehmet Batallı ile Kültür 
Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın Türk Haftası çerçevesindeki et
kinliklere katılmak üzere New York'u ziyaretleri. 

17-20 Mayıs 1992 : Devlet Bakanı Sayın Tansu ÇİHer'in İktisadî İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısına ka-

. tılmak üzere Paris'i ziyareti. 
17-20 Mayıs 1992 : Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın İsveç'i ziyareti. 
20 - 21 Mayıs 1992 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul-

tay'in Avrupa Konseyi Sosyal Güvenlik Bakanları 5. Konfe
ransına katılmak üzere İrlanda'nın Limerick kentini ziyareti. 

20 - 22 Mayış 1992 : Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'ın "Yunanistan ve Yeni 
Avrupa" konulu toplantıya katılmak üzere Atina'yı ziyareti. 

24 - 28 Mayıs 1992 : Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın, NATO Avru
pa Grubu, Nükleer Planlama Grubu ve Savunma Planlama 
Komitesi'nin İlkbahar Toplantılarına katılmak üzere Brük
sel'i ziyareti. 

24 - 28 Mayıs 1992 : Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı'nın Türkiye-Mısır 5. Dö
nem KEK Toplantısı vesilesiyle Kahire'yi ziyareti. 

25 - 26 Mayıs 1992 : Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar ile Bayındırlık ve İskân 
' , ' . ; ' Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın Sayın Başbakan'a re

fakat etmek üzere Rusya Federasyonu'nu ziyaretleri. 
31 Mayıs - 1 Haziran 1992 : Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'ın Sayın Başbakan'a refa-

- - kat etmek üzere Arnavutluk'u ziyareti. 
1-4 Haziran 1992 : Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş'in İsrail'i ziyareti. 
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1 - 15 Haziran 1992 

3 - 23 Haziran 1992 

12 - 13 Haziran 1992 

14 - 23 Haziran 1992 

18-21 Haziran 1992 

20 - 24 Haziran 1992 

21 - 25 Haziran 1992 

23 - 25 Haziran 1992 

5 - 9 Temmuz 1992 

5 - 9 Temmuz 1992 

6-10 Temmuz 1992 

8 - U Temmuz 1992 

9 - 10 Temmuz 1992 

13 - 15 Temmuz 1992 
16 - 21 Temmuz 1992 
19 - 25 Temmuz 1992 

14 — 17 Ağustos 1992 
21 Ağustos - 3 Eylül 1992 
22 Ağustos - 6 Eylül 1992 
26 Ağustos - 1 Eylül 1992 
27 Ağustos - 1 Eylül 1992 
30 Ağustos - 3 Eylül 1992 

Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek'in Birleşmiş Millet
ler Çevre ve Kalkınma Konferansı'na (UNCED) katılmak üze
re Rio de Janeiro'yu ziyareti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saym Mehmet Moğul-
tay'ın 79. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere 
Cenevre'yi ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Gökberk Ergenekon'un Avrupa Araş
tırma Koordinasyon Ajansı (EUREKA) Bakanlar Konferan
sı'na katılmak üzere Helsinki'yi ziyareti. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın ABD Savun
ma Bakanı Cheney'nin davetlisi olarak ABD'ni ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'in "Fondation du Forum" 
Vakfı tarafından düzenlenen "Avrupa Evi" konulu toplan
tıya katılmak üzere İsviçre'nin Crans Montana kentini zi
yareti. 
Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın Mısır'ı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin'in Türkiye-Ürdün 4. Dö
nem KEK Toplantısı vesilesiyle Amman'ı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'in Avrupa Para (EURO-
MONEY) toplantısına katılmak üzere Londra'yı ziyareti. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'nin Türkiye-Tunus 
7. Dönem KEK toplantısı vesilesiyle Tunus'u ziyareti. 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin İn
giltere'yi ziyareti. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın Romanya'yı zi
yareti. 
Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'in 3. AGİK Zirvesi vesile
siyle ve Sayın Başbakan'a refakat etmek üzere Helsinki'yi zi
yareti. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'nin İşbirliği Ağı 
(BCNET) Yıllık Konferansı'na katılmak üzere Roma'yı zi
yareti. 
İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'in Romanya'yı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'nun KKTC'ni ziyareti. 
İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'in Kırgızistan ve Türkme
nistan'ı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan'ın KKTC'ni ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'un ÇHC'ni ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu'nun ABD'ni ziyareti. 
Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş'in Fas'ı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan'ın Kırgızistan'ı ziyareti. 
Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın 
Avusturya'yı ziyareti. 
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31 Ağustos - 4 Eylül 1992 : Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'nun Finlandiya'yı zi
yareti. 

11-15 Eylül 1992 : İçişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin'in iran'ı ziyareti. 
14 - 19 Eylül 1992 : Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın Dünya Sağlık Ör

gütü (WHO) Avrupa Bölge Komitesi'nin 42. oturumuna ka
tılmak üzere Kopenhag'ı ziyareti. 

16 - 19 Eylül 1992 : Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın, "Osmanlı Sultanları
nın ihtişamı" sergisine katılmak üzere ABD'nin Los Ange
les kentini ziyareti. 

19-27 Eylül 1992 : Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın ÇHC'ni ziyareti. 
20 - 24 Eylül 1992 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul-

tay'ın Almanya'yı ziyareti. 
20 - 25 Eylül 1992 : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin.Faralyalı'nın 

15. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere Madrid'i zi
yareti. 

20 - 26 Eylül 1992 : TUrizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş'in Amerikan Seyahat 
Acentaları Birliği (ASTA) 62. Kongresi'ne katılmak üzere Ka
hire'yi ziyareti. -> 

25 - 29 Eylül 1992 : Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'nun KKTC'ni ziyareti. 
29 Eylül - 4 Ekim 1992 : Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan'ın Türk Dili Ko

nuşan Ülkeler Eğitim Bakanları 2. Konferansı'na katılmak 
üzere Bişkek'i ziyareti. 

30 Eylül - 5 Ekim 1992 : Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batalh'nın 18. Uluslararası Ti
caret Fuarı'na katılmak üzere Tahran'ı ziyareti. 

1-3 Ekim 1992 : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyah''nın 
"Global Enerji Konferansı"na katılmak üzere ABD'nin 
Aspen kentini ziyareti. 

• 3 - 11 Ekim 1992 : Turizm Bakam Sayın Abdülkadir Ateş'in Azerbaycan, Öz
bekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ı ziyareti. 

4 - 6 Ekim 1992 : içişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin'in Çekoslovakya'yı ziyareti. 
6-12 Ekim 1992 ' • . • : Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın Türkiye - ÇHC Sağ

lık işbirliği Anlaşması'nı imzalamak üzere Pekin'i ziyareti. 
8-10 Ekini 1992 : Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın Azerbaycan Si

lahlı Kuvvetler Günü kutlamalarına katılmak üzere Baku'
yu ziyareti. 

9-12 Ekim 1992 : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'nm 
Türkiye, Irak, Suriye, Mısır ve Ürdün elektrik şebekelerinin 
birbirleriyle irtibatlandırılmasına ilişkin Bakanlar tolantısı-
na katılmak üzere Şam'ı ziyareti. 

10 - 15 Ekim 1992 : Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan'ın Fransa'yı ziyareti. 
15 - 16 Ekim 1992 : Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın Avrupa Konseyi Kültü

rel işlerden Sorumlu Bakanlar 7. Konferansı'na katılmak üze
re Paris'i ziyareti. 
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16 - 20 Ekim 1992 
20-21 Ekim 1992 

21 -22 Ekim 1992 
24 - 27 Ekim 1992 

27 - 31 Ekim 1992 

31 Ekim - 6 Kasım 1992 

4 - 6 Kasım 1992^ 
6 - 12 Kasım 1992 
11 - 16 Kasım 1992 

13 - 16 Kasım 1992 

17 -25 Kasım 1992 

18 - 20 Kasım 1992 

19 - 23 Kasım 1992 

23 Kasım 1992 

26 Kasım - 1 Aralık 1992 

28 Kasım - 4 Aralık 1992 

29 Kasım - 2 Aralık 1992 

30 Kasım - 4 Aralık 1992 

30 Kasım - 6 Aralık 1992 

30 Kasım - 6 Aralık 1992 

Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'ın Kazakistan'ı ziyareti. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'in NATO Nükle
er Planlama Grubu Sonbahar Toplantısı'na katılmak üzere 
tskoçya'nın Gleneagles kentini ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman'ın isveç'i ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar ile Sayın Ömer Barutçu'-
nun Sayın Başbakan'a refakat etmek üzere Pakistan ve İran'ı 
ziyaretleri. 
İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'in Rusya Federasyonu'nu 
ziyareti. • 
Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın Kazakistan ve Kırgızis
tan'ı ziyareti. 
Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek'in İspanya'yı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'ın ABD'ni ziyareti. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'nin Avrupa Kü
çük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (EMSU) Kongresi'ne 
katılmak üzere Atina'yı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'nun KKTÇ'ni ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu'nunTürkiye-Yeni Zelanda 
1. Dönem KEK toplantısı vesilesiyle V/ellington'u ziyareti. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın Arnavutluk'u 
ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'in Türk İhraç Ürünleri Fu-
arı'na katılmak üzere Bişkek'i ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Sayın Tahir Köse'nin Sayın Başbakan'a refakat etmek 
üzere İngiltere'yi ziyaretleri. 
Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu'nunTürkiye-Avustralya 
1. Dönem KEK toplantısı vesilesiyle Canberra'yı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'un Almanya, Hollan
da, İsviçre ve Avusturya'yı ziyareti. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'nin Midest Sana
yi Fuarı'na' katılmak üzere Paris'i ziyareti. 
Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın Türk Dili Konuşan Ül
keler Kültür Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Baku'yu 
ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Erman Şâhin'in 5. İslam Ülkeleri Fua
rı'na katılmak üzere Hartum'u ziyareti. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'nun ülkemiz tarafın
dan kurulan telefon santralleri ile uydu yer istasyonlarının 
açılış törenleri için Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kır̂  
gızistan ve Türkmenistan'ı ziyareti. 
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1 - 2 Aralık 1992 

2 - 5 Aralık 1992 

3 - 7 Aralık 1992 

7 - 9 Aralık 1992 

8 - 9 Aralık 1992 

9 - 12 Aralık 1992 

20 - 24 Aralık 1992 

7 - 10 Ocak 1993 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'nın 
İslam Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak 
üzere Cidde'yi ziyareti. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'nin 10. Uluslara
rası Dakar Fuarı'na katılmak üzere Dakar'ı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batalh'nın Türkİhraç Ürün
leri Fuarı'na katılmak üzere Taşkent'i ziyareti. 
Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek'in İngiltere'yi zi
yareti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğul-
tay'ın, OECD İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi'-. 
nin Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Paris'i ziyareti. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın NATO Avrupa 
Grubu (EURÖGROUP) ile Savunma Planlama Komitesi'-
nin Sonbahar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brük
sel'i ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'in Türk İhraç Ürünleri Fu
arı'na katılmak üzere Aşkabad'ı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'nun Bosna-Hersek'i 
ziyareti. 

5. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, 12.11.1992 tarihinde Mardin tli Savur ilçesi Bağka-
ya Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sez-
gin'in yazılı cenabı (7/663) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. . 
Saygılarımla. , 15.12.1992 

Ali Yiğit 
Mardin 

12.11.1992 tarihinde Mardin'e bağlı Savur İlçesi Bağkaya (Bakıştan) Köyüne giden devlet 
güvenlik güçleri köyde arama yapacağız diyerek erkekleri dışarı çıkartmışlar, kadınlar içerde 
tutuklanarak; 4 kadın kendilerine tecavüz olduğunu söylüyorlar. Bu tarihte adı geçen güvenlik 
güçleri bilinmesine rağmen haklarında ne işlemler yapılmıştır? 

Aynı tarihli olayda, Abdullatif Aydın, M. Sıddık Demir, Ahmet Fidan, Mürsel Fidan ve 
Nimet Kortak devlet güvenlik güçleri tarafından alınmasına rağmen.bu kişilerin akıbeti hak
kında herhangi bir bilgi alınamamıştır? Adı geçen bu kişilerin akıbeti nedir? " 
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XC. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 18.1.1993 
HRK : 7504-39-93/Asyş. Ş. ŞIK. (160) 

Konu : Soru önergesi 
• * • - . ' . • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 24.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/663-3259/15328 

Sayılı Yazısı. 
Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in; Mardin İli Savur İlçesi Bağyaka Köyünde meydana gel

diği iddia ettiği olaylara ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
1. 12 Kasım 1992 tarihinde Mardin İli Savur İlçesine bağlı Bağkaya köyünde bir grup 

teröristin barındığı ihbarının alınması üzerine düzenlenen operasyonda köye yaklaşılırken Gü
venlik Kuvvetlerine köyden uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, çıkan çatışmada (Şervan Kod) 
Mehmet Vurgun isimli terörist (l)'adet kaleşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait şarjör, fişek ve 
örgütsel dokümanlarla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, (4) kişi oldukları tespit edilen terörist
lerden (3)'ü kaçmıştır. (1) GKK'nun şehit olduğu olaydan sonra köyde yapılan aramada; (1) 
adet roketatar, (1) roket, (1) kaleşnikof piyade tüfeği, (2) adet tabanca ile bu silahlara ait şarjör 
ve fişekler ele geçirilmiştir. 

2. Yapılan tahkikatta aynı gün Güvenlik Kuvvetlerinin köyde bazı kız ve kadınlara teca
vüz ettiği, sakmtılık yaptığı iddiasının asılsız olduğu, Nazmiye Ermiş, Elmas Fidan, Sacide 
Güneş ve Şefik Aydın isimli şahısların evlerinden Güvenlik Kuvvetlerine ateş açıldığı için bu 
evlerde hasar meydana geldiği, Elmas Fidan'ın kaçan teröristlerle birlikte gittiği anlaşılmıştır. 

3. Önergede kayıp oldukları iddia edilen A. Latif Aydın, M. Sıddık Demir, Ahmet Fi
dan, Mürsel Fidan ve Nimet Kortak, PKK Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak, örgütle 
birlikte silahlı eylemlere katılmak suçundan aynı gün gözaltına alınmış, 25 Kasım 1992 günü 
sevk edildikleri adlî merciler tarafından A. Latif Aydın tutuklanmış, diğer şahıslar serbest bı
rakılmıştır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 ; 

T. B, M. M. (S. Sayısı: 139) 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/376) 

TC. 
Başbakanlık - 263.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-283/03065 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arza Bakanlar Kurulunca 4.3.1992 tarihinde kararlaştırılan "İnsan Hakla
rı,Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
İnsan haklan ve temel özgürlüklerin evrensel olarak ve ayrım gözetilmeksizin herkes için 

gerçekleştirilmesi çağımızın başlıca amaçlarından biridir. Bu amaç; temel hak ve Özgürlükle
rin insan kişiliğinin ayrılmaz bir öğesi olduğu ilkesinde anlatımını bulmuştur. 

Çağımıza damgasını vuran başlıca kavramlardan birisi olan insan haklan, günümüzde ev
rensel nitelik taşıyan genel ilkeler olarak kabul görmektedir. Uluslararası ve bölgesel antlaşma
larda da ifadesini bulan insan hakları bu yolla ulusalüstü nitelik kazanmakta ve önemli ölçüde 
yaptırım gücü içeren hukuk ilkeleri haline dönüşmektedir. Özellikle son yıllarda gözlenen ge
lişmeler, insan hakları kavramının sistemler ve ideolojiler üstü bir nitelik kazandığını açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Günümüzde, devletler açısından, insan haklarına saygı duyma ve 
devletin temellerini bu kavrama dayama, çağdaş demokratik hukuk devleti anlayışını benimse
miş olmanın başlıca koşulunu oluşturmaktadır. 

Çağımızda insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınması, evrensel bir ilgi ve gözetim ko
nusu olmakla kalmamış, bunların güvence altına alınarak aykırı davranışlardan korunması ve 
daha ileri düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla kimi uluslararası kuruluşlar oluşturulmuş ve bu 
kuruluşlar eliyle çeşitli belgeler benimsenmiştir. 

Ülkemizin de katıldığı bu kuruluşlar; Birleşmiş Milletler - Avrupa Konseyi, Avrupa Gü
venlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) başta olmak üzere insan hakları konusunda; antlaşma, 
teamül ve içtihat bütününde ifadesini bulan haklar ve özgürlüklerin standartlarını belirlemiş
lerdir. 



Kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı ve onu 
aşmayı kendisine hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda demokratik hukuk devleti ilkeleri
ni benimseme amaç ve kararlılığı içindedir. Dolayısıyla, demokratik hukuk devleti olmanın baş
lıca koşulunu oluşturan insan haklarını tanıma, koruma, uygulama ve geliştirme konusunda 
tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi üstlenmektedir. Ancak, ülkemizin evrensel standartları 
yakalamak ve bunları aşmak için yoğun çaba göstermesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin teme
linde başlıca iki olgu yatmaktadır. Bunlardan birincisi yakın geçmişten kaynaklanan olumsuz 
mirastır. Hukuk sistemimizin tüm alanlarına nüfuz eden bu olumsuz mirası ayıklamak ve yeri
ne demokratik hukuk devleti ve insan hakları esaslarına uygun yenilerinin getirilmesini sağla
mak insan hakları alanında gerçekleştirilecek gelişmelerin olmazsa olmaz koşulunu oluştur
maktadır. öte yandan, uygulamada karşılaşılan insan hakları ihlalleri ve bunların yarattığı ulusal 
ve uluslararası düzeydeki tartışmalar Türkiye'nin kronik sorunlarından birisi haline gelmiştir. 
Dolayısıyla, Türkiye'nin bu iki sorunu aşması, toplumumuzun istemlerine, özlemlerine uygun 
bir 'demokrasi'nin, 'hukuk devleti'nin ve 'insan hakları düzeyi'nin gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Türkiye'nin imza koyduğu ve yükümlülük altına girdiği sözleşmelerle çağdaş dünyada or
taya çıkan gelişmeler, ülkemizin yer almak istediği yeni Avrupa'da insan hakları kavramının 
eriştiği boyut, bu konuya verilen önemi artırmıştır. 

Son yıllarda ülkemizde de insan hakları tartışılmaya başlanmıştır. Anayasal ve yasal dü
zenlemelerle sağlanmış olan insan haklarının, ihlalinden şikâyetler yoğunlaşmıştır. Ayrıca, ça
ğımızın hızlı gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni hakların tespiti ve yasal güvenceye bağlan
ması istekleri de ciddî boyutlara erişmiştir. 

Ülke ve Dünya Kamuoyundan gelen bu yoğun baskı ve istekler sonucu; ülkemizde resmî 
insan hakları kurumları oluşturma gereği kendini göstermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 Aralık 1990 günü 3686 sayılı Yasa ile İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Kanunu kabul edilmiştir. 

20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra koalisyon protokolü, Paris Şartı ve onu "önceleyen" 
bütün evrensel ya da uluslararası insan hakları belge ve andlaşmalara gönderme yaparak, yeni 
kurulacak hükümetin, Türkiye'de ileri bir insan hakları anlayış ve uygulaması için gerekli ön
lemleri alacağını Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmiştir. 

Kurulan Koalisyon Hükümeti Devlet Bakanlıklarından birini İnsan Haklarından Sorum
lu Devlet Bakanlığı olarak isimlendirmiştir. 

Bu konuda verilecek hizmet uzmanlığa dayanır. 
İnsan haklarının korunmasına yönelik geliştirilen sistem, araç ve usullerin en etkili ve gü

venceli olanı, hiç kuşkusuz, teminatlı yargıçlardan oluşan, ulusal ya da uluslararası düzeydeki 
bağımsız yargı yerleri eliyle gerçekleştirilen denetim çabalarıdır. İnsan haklarının, yasama ve 
yürütme organlarına karşı korunmasına yönelik yargısal denetim, doğası gereği, 'sonradan 
işleyen' (a posteriori), başka bir deyişle ihlal ortaya çıktıktan ve sonuçlarını doğurmaya başla
dıktan sonra etkisini gösteren türdendir. Bunun, yargısal olmayan, diğer koruyucu ve önleyici 
mekanizmalarla desteklenme gereği açıktır. İdarî örgüt ve personeli ile yönetime egemen ilke 
ve kuralların insan haklarının gerek ve hedefleri doğrultusunda biçimlendirilip yönlendirilme
si, tüm mevzuatın bu anlayış içerisinde düzenlenmesi ve uygulanmasıyla ulaşılmaya çalışıla
cak, ihlale yol açmama ya da önleme amacı tüm devlet faaliyetlerinin temel hedefi olmalıdır. 
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Bu yönde, bireylerin tatmini zorunlu gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik bir bakanlığın, 
kurulup işletilmeye başlaması, insan haklarının korunmasına yönelik kültürel, teknik altyapı
nın oluşturulmasına katkıda bulunacağı gibi, bir ön-denetim (a priori) sürecini harekete geçir
me imkânını yaratacak, kimi olguların da uyuşmazlık haline gelmeden çözülmesine olanak 
verecektir. Nitekim, tnsan Hakları Bakanlığının mevzuatı tarama, aykırılıkları saptama ve gi
derme ve eğitim konularındaki faaliyetleri, bu alandaki olası ihlallerin oluşmasının önlenmesi 
amacına yönelik yetki ve görevler olarak kanunda ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 

Bu yönde gösterilecek çabaların, tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için, bütüncül ve 
uzmanlaşmış bir bakış açısının varlığı gereklidir. İdarede her bakanlık ve kuruluşun, kendi fa
aliyet alanı çerçevesinde yürüteceği çalışmalar insan hakları gözlüğüyle ele alınmadan ve bir
birleriyle eşgüdümü sağlanmadan yapılırsa bir takım eksik ve gediklerin ortaya çıkması kaçı
nılmazdır. İşte, 'İnsan Hakları Bakanlığı, bu sakıncayı da giderici bir işlev ve görevi yerine geti
recektir. 

İnsan Hakları Bakanlığının; gerek ülkenin duyduğu demokratikleşme gereksinimi, gerek
se bu hedefi açıkça ortaya koyan hükümet programında ifadesini bulan taahhütler dikkate alın
dığında, öngörülen misyon ve işlevleri, bir Devlet Bakanlığı biçimindeki örgütlenme ile yürüt
mesi mümkün değildir. 

Bu nedenle, partiler ve hükümet olarak siyasal taahhütlerin yerine getirilebilmesi, İnsan 
Hakları Bakanlığının, bir hizmet Bakanlığı biçiminde örgütlenmesini zorunlu kılmaktadır. 

İnsan hakları alanında uluslararası planda meydana gelen değişmeleri izlemek, değerlen
dirmek ve ülke içine yansıtmak, devlet olarak üstlenilen insan haklarını geliştirme ödevinin 
bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Bu alanda da, bütüncül ve uzmanlaşmış bir bakış açısı, 
gelişmeleri sıcağı sıcağına izleyebilmek ve değerlendirmeleri isabetli olarak yapabilmek açısın
dan gereklidir. İnsan Hakları Bakanlığı bu hizmet ve görevin gereklerini yerine getirmek üzere 
örgütlenmiştir. 

öte yanda, hali hazır yapı içinde Bakanlık, kendisine yönelen çok yoğun şikâyet başvuru
ları yükü karşısında, etkili biçimde işlerlik sağlayamamaktadır. Çünkü, gerekli sayıda ve yeter
likte personel istihdam edememektedir; uzmanlardan etkili biçimde yararlanamamaktadır. Ba
kanlığın mevcut durumda elinin bağlı kalması, hem bizzat Bakanlığın, hem de hükümetin gü
venilirliği ve inanılırlığını tehdit etmektedir. 

İşte bu nedenle de İnsan Hakları Bakanlığı acilen yeni örgütlenmesini gerçekleştirmek zo
rundadır. 

Bu metne göre, İnsan Hakları Bakanlığının yetki ve görevleri, ülkede insan haklarının ku
rumsallaştırılabilmesi için, mevcut politika-jüridik düzeni evrensel standartlar ile Türkiye ger
çeğini uyumlaştırmayı temel alan global (bütüncel) bir bakış açısı ile incelemek, araştırma ve 
bu alandaki iyileştirmeleri sağlayacak kapsamlı ve bütünlüklü program ve planları, öneri pa
ketlerini hazırlamaktır. 

Ayrıca, toplumda insan hakları bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve geliştiril
mesi için çalışmalar yapılması ve çeşitli birimlerin yürüttüğü bu ve benzer çalışmaların koordi-
ne edilerek bütünleştirilmesi ve verimliliğinin artırılması, Bakanlığın göreceği işler arasın
dadır. 
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tnsan hakları için gerekli alt yapı hazırlanacaktır. Yani, toplumda insanlar arasında ve 
daha da önemlisi, insanlarla devlet arasındaki her türlü ilişkiyi düzenleyen kurallar gözden 
geçirilecek ve bunların hepsinin insan haklarının çağdaş anlamı ile uyumlu hale gelmesi sağla: 

nacaktır. 

İkinci olarak, bu alt yapının üzerine yeni bir anlayış ve uygulama oturtulacaktır. Yani, 
uygulamada ve toplumsal kültürde, insan hakları anlayışının belirleyici hale gelmesi için ge
rekli önlemler alınacaktır. Kuşkusuz insan hakları açışından uygulama çok önem taşımaktadır 
ve bu yolda bazı önlemler alınması gerekmektedir. Ancak, uygulamanın aynı zamanda bir kül
türel davranış olduğu hatırdan çıkarılmayacak ve toplumsal kültürümüzde, insan hakları anla
yış ve uygulanışı için, uzun döneme yönelik politikalar belirlenecektir. 

Hepsinden önemli olanı ise, çağdaş haberleşme araçlarının dünyadaki gelişmeleri toplu
mun bütün bireylerine anında ilettiği çağımızda; insanlarımızın bütün hakları kullanmaya ehil 
ve layık olduğu gerçeğinin idare ve politikacılarımız tarafından kabul görmesi ve görüş birliği
ne varılması nedenidir. 

Tartışmaların ortaya koyduğu; insanın insan olduğu için dokunulmaz, vazgeçilmez ve ih
lal edilemez bir takım hak ve özgürlüklere sahip olduğu gerçeği, bu hak ve özgürlüklerin gü
vence altına alınması ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Bu güvenceyi sağlamak için bazı me
kanizmalar ve denetim usullerine yasada yer verilmiştir. 

Çünkü; insan hakları konusunda dünyadaki gelişmeler ülkemiz yasalarında da yer alma
sına karşın ihlal iddiaları yalanlanamaz hale gelmiştir. 

Dahası, Türkiye'nin giderek daha çok sayıda ve daha yoğun bağlanarak taraf olduğu ya 
da imza koyduğu bölgesel ve uluslararası insan hakları belgeleriyle üstlenilen yükümlülükle
rin, önce eksiksiz ve objektif biçimde saptanması, sonra bunların yerine getirilmesi ve nihayet 
bu süreçte karşılaşılacak aksaklıkların giderilmesi için, önlemlerin alınması ve önerilmesi ge
reklerinin ifasında Bakanlık görev üstlenmek durumundadır. 

Bu bağlamda, ulusalüstü insan hakları standartlarının içselleştirilmesi; yani Türk Hukuk 
düzeni ve pratiğine mal edilmesi, özel bakış açısı ve uzmanlaşmayı gerektiren çalışmalara bağ
lıdır. Bakanlık örgütlenmesi ile bu görevleri de yerine getirecektir. 

Normatif zaafların ayıklanması, pratikte iyileştirmelerin de ön koşuludur, tnsan Hakları 
Bakanlığı, hem resen ve hem de şikâyet başvurulan üzerine hak ihlallerini araştırmak, varlığı
nı tespit ettiği konularda sorumluları hakkında gereğinin yapılması için girişimde bulunmak 
durumundadır ve buna göre örgütlenip görevlendirilmiştir. 

Bu mekanizma ve prosedürler ile, siyasal otoritenin bir tür öz ya da iç denetim yapması 
mümkün olabileceği gibi, toplumda patlama noktasına gelen insan hakları ihlalleri şikâyetle
rinin, siyasal otoritece samimiyetle ele alınarak incelendiği ve koşulları varsa gerekli önlemle
rin ciddiyetle hayata geçirildiği, kamuoyuna kanıtlanacak ve onlara objektif bir başvuru yolu 
tanınmış olacaktır. 

tşte, ancak bu yapılanma içinde tnsan Hakları Bakanlığı, 

Bu alandaki söz verimlerini yerine getirebilecektir ve uzun vadede Türkiye'nin demokra
tikleşmesi sürecinde diğer Bakanlıklarla birlikte önemli işlev görebilecektir. 
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Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, İnsan Hakları Bakanlığı, bünyesinde barındırdığı 
bütün özgünlüklerle birlikte, üstlendiği işlevi hakkıyla yerine getirmek ve Türkiye'nin demok
ratikleşme sürecine, diğer Bakanlıklarla birlikte katkıda bulunmak üzere örgütlenmektedir. İnsan 
Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun bu temel gerekçeye dayanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — İnsan haklarının kurumsallaştırılması üç boyutta gerçekleşmektedir . Birin

cisi, insan haklarının, başta yargısal yollar olmak üzere, yarıyargısal ve yargıdışı mekanizma 
ve prosedürlerle korunmasıdır. İkincisi, tanınmış olan ve güvenceye bağlanan insan haklarının 
pratikte işlerlik kazanması ve böylece hukuksal gerçek ile pratik gerçekliğin bütünleştirilmesi-
dir ve nihayet üçüncüsü, başta hakkı tanıma, koruma ve uygulama ile öncelikle yetkili ve gö
revli en genel anlamıyla devlet cihazı başta olmak üzere, toplumdaki herkesin bu hak ve özgür
lükleri yetkinleştirerek; bunu açıklamak üzere yeni yaşama durumlarının hak ve özgürlük for
muna sokulması ve mevcutların etkinleştirilmesini ifade eden geliştirme boyutudur. 

Bu üç boyut bir bütünün öğeleri olup birbirlerini belirler ve dönüştürürler. Dolayısıyla, 
insan haklarını bu bütünlük içerisinde kavramaktan yoksun her bakış açısı eksiktir, bu anla
ma gelmek üzere de yanıltıcı sayılmalıdır. 

öte yandan, insan haklarının kurumsallaştırılması giderek küçülen, bütüpleşen ve say-
damlaşan günümüz dünyasında salt bir ulusal sorun olmaktan çıkmış, insanlığın ortak ülküsü 
haline gelimştir. "İçişlerine karışmama" gibi klasik hukuk anlayış ve kavramları aşılmıştır. Böl
gesel ve uluslararası düzlemdeki ulusalüstü insan hakları koruma sistemleri ulusal hukuk dü
zenlerini, yetkilileri ve hatta tek tek bireyleri bir dizi yükümlülük altına sokmuştur. Bütün bun
ların izlenmesi, bilgisine ulaşılması ve gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. İşte, bu bü
tünlük çerçevesinde İnsan Hakları Bakanlığı yapılaşması, giderilmesi zorunlu bir gereksinimin 
ifadesi olmuştur. ; . 

Madde 2. — İnsan Hakları Bakanlığının görevlerini maddedeki sıra ile gerekçelendirmek 
doğru olacaktır. 

a) Ülkemizde insan hakları kurumsallaşmış değildir. Anayasa değişiklikleri, o andaki 
siyasî otoritenin görüşüne göre haklarda iyileşme veya gerilemeye yol açabilmektedir. İnsan hak
ları standartları belirlenmemiştir. Güvence sağlayacak mekanizmalar yoktur. Toplum, kavram 
olarak farklı görüşlerde olduğu gibi haklarının içeriğini de bilememektedir. Bu nedenle; insan 
haklarının kurumsallaşmasını sağlamak en önemli görevdir. 

b) İnsan haklan evrensel bir kavramdır ve evrensel koruma altına alınma çalışmalarına 
konu olmaktadır. 

Çağdaş dünyada kabul gören insan haklan artık ülkelerin iç sorunu olmaktan çıkmıştır. 
İnsan hakları ihlalleri evrensel vicdanı rahatsız etmektedir. Uluslararası alanda yapılan çalış
malarda insan hakları en ağırlıklı konudur. Gelişmeler büyük bir hızla devam etmektedir. Ulus
lararası gelişmeleri izleyip değerlendirmek, bilimsel çalışmalardan yararlanmak ve işbirliği sağ
lamak özel bir örgütlenmeyi gerektiren bir görev haline gelmiştir. 

c) Uluslararası insan haklan gelişmelerini takip etmek ve standartları saptamak iç hu
kuk düzenine yansıtılamazsa bir anlamı olmaz. Ulusal mevzuatta çelişkili hükümler bulun
maktadır. Uluslararası normlara kavuşmuş, insan haklan konusunda, çelişkilerin giderilmesi 
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için; yasaların taranması ve çağdaş anlayışın hukuk sistemine dahil edilmesi gerekir. Bunun 
için uzman kadroların araştırma yapması, yeni öneriler hazırlaması, bu konuda çözümler üret
mesi gerekmektedir. Bu nedenle; iç hukuku tarayarak insan haklarının iç hukuk düzeninin parçası 
haline gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmak Bakanlığın görevidir. 

d) tnsan hakları konusunda toplumsal ve kurumsal eğitimin gerekliliği yadsınamaz. Ül
kemiz insanı, insan hakları konusunda bilincienmemiştir. Şimdiye kadar haklar, istenmemiş 
yukarıdan verilmiştir. Bu durumda, insanımız hak ve özgürlüklerinin kapsamını araştırma ge
reği duymamıştır. Toplumun insan hakları bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması eğitim 
ve öğretim faaliyetleriyle sağlanacaktır, tnsan Haklan Bakanlığı, her aşama ve düzeyde insan 
haklan eğitimi çin çalışmalar yapacak, öneriler hazırlayacak, görsel ve yazılı basından fayda
lanarak topluma mesaj iletecektir. 

e) tnsan haklan alanında faaliyet gösteren resmî ve gönüllü kuruluşlarla fikir adamları
nın çalışmaları, birbirleriyle iletişim noksanlığı nedeniyle etkin olamamaktadır. Bakanlık ilgili 
yerlerle ilişki kurarak bilgi ve doküman alışverişinde bulunacak, böylece çalışmaların etkinleş
mesini sağlayacaktır. 

f) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlar arasında insan hakları konusundaki çalışma
larda eşgüdümü sağlamak Bakanlığın bir diğer görevidir. Böylece kopukluklar giderilecek ve 
yoğunlaşma sağlanacaktır, iyileştirme önerilerine daha geniş tabanlı katılım sağlanması müm
kün olacaktır. Etkinlikleri birlikte programlamak ve yürütmek kolaylaşacak, ülkenin insan hak
ları politikası belirlenecektir. 

g) tnsan haklarının ihlal edildiği iddiaları gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından ya
pılan başvurularla oldukça yoğun bir şekilde gündemdedir. Uluslararası platformda suçlan
mamız ve kendimizi savunamaz duruma gelmemizin nedeni de ihlal konusudur. 

Türkiye'de polis, jandarma ve diğer bazı devlet güçleri tarafından işkence yapıldığı, kişi
nin yaşam hakkına ve bedensel bütünlüğüne tecavüz edildiği iddiaları vardır. Bu iddiaların, 
ciddî bir şekilde yal ani anamadı ğı da bir gerçektir. 

AGÎK süreci çerçevesinde yapılan son Moskova toplantısında, insan hakları ihlallerinin 
incelenmesi için bir mekanizma oluşturulmuştur. Bu mekanizmaya göre insan hakları ihlali 
suçlaması yapılan ülke, uluslararası bir uzmanlar heyeti tarafından bu konuda incelemeye tabi 
tutulabilecektir. Böyle bir olasılık, hele de heyet raporunun olumsuz olması durumunda, ülke
mizi çağdaş demokratik batı toplumundan uzaklaştırır. 

tnsan hakları ihlalleri konusundaki başvuruların öncelikle yurt içinde çözümlenmesini sağ
layacak bir mekanizma oluşturulmuştur. Uluslararası yetkiyi kabul etmiş durumda iken ülke 
içinde bu yetki donatımını gerçekleştiremez isek; her an suçlanmamız, dışlanmamız, zor du
rumda kalmamız olasıdır. 

"tnsan hakları ihlallerine ilişkin şikâyet başvurusu üzerine veya resen harekete geçerek 
araştırmak, incelemek ve çözüm önerilerinde bulunmak", sonucu hemen kamuoyuna yansıya
cak bir görevdir. Bu görevin, gereğince yerine getirilmesi, hem toplumdaki hak ihlali tepkisine 
cevap verecek, hem de uluslararası platformda ülkemizin suçlanmasını önleyecektir. 

h) tnsan hakları ihlallerinin araştırılması, hükümetin ve kamu görevlilerinin inancı ile 
mümkün olabilir. Bu görevin yerine getirilmesi, aynı zamanda kamu görevlilerine saygınlık 
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kazandıracak ve onların bazen haksız suçlanmalarına engel olacaktır, tnsan haklarına inancı 
olmayan fertlerin, suçlanması sonucunu doğuracak hareketlerine fırsat verilmemelidir. Bu ne
denlerle, hak ihlali araştırmasını engelleyenlerle ihlal suçlularına bir yaptırım uygulanmalıdır. 

Madde 3. — Bakanlık, öncelikle merkez teşkilatı olarak örgütlenecektir. Belli iyileştirme
ler ve kurumsallaştırma sağlanmadan taşra teşkilatı kurulması halinde, çalışmaların güçleş
mesinden ve kontrolün zorlaşmasından korkulmaktadır. Yurt dışı teşkilatının uluslararası ge
lişmeleri takip edebilecek bir şekilde zaman içinde oluşturulması düşünülmüştür. Zamanla, top
lum içinde bir enstitü ve fon oluşturulması ihtiyacının doğacağı varsayılarak ilgili ve bağlı ku
ruluşlar için açık kapı bırakılmıştır. 

Madde 4. — Madde metninde merkez teşkilatı düzenlenmiştir. 
Madde 5. — Madde metninde Bakanın görevleri belirtilmiştir. 
Madde 6. — Madde metninde Müsteşarın görevleri belirtilmiştir. 
Madde 7. — Madde metninde Müsteşar Yardımcılarının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 8. — tnsan Hakları Bakanlığı için dört ana hizmet birimi düşünülmektedir. Bu 

birimler "Araştırma-Değerlendirme Genel Müdürlüğü", "Eğitim ve Geliştirme Genel Müdür
lüğü", "Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü" ve "Koordinasyon Dairesi Başkanlığı "dır. 

Madde 9. — Araştırma-Değerlendirme Genel Müdürlüğü üç daire başkanlığından mey
dana gelir. 

"Başvuru-İnceleme Daire Başkanlığı" v 

"Araştırma Daire Başkanlığı" 
, "Planlama ve Değerlendirme Daire Başkanlığı" 

Araştırma-Değerlendirme Genel Müdürlüğü sözlü ve/veya yazılı başvuruları alır, kayıttan 
geçirir. Başvuruları değerlendirir. Konusuna ve aciliyetine göre gruplara ayırır. Konunun, in
san hakları ihlali mi, mevzuat eksikliği mi, yeni hak isteğini mi içerdiğini, yoksa tamamen Ba
kanlığın ilgi alanı dışı bir konumu olduğunu belirler. Belirlenen sonucu, tnsan Hakları Kuru
luna iletir. Başvuru sonucu verilen kararı dilekçe sahibine bildirir. 

Ayrıca, değerlendirmeden geçen ve kendilerine araştırma yapmaları için havale edilen ko
nularda, verilen yetkiye göre ve ülkenin her köşesinde araştırma yaparak, tespit ettiği sonuçla
rı, tnsan Hakları Kuruluna öneri niteliğinde bildirir. Uygulama ve eksiklikleri belirleyerek Ba
kana sunar. 

Madde 10. — Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, "Mevzuatı Araştırma ve Geliştir
me Dairesi Başkanlığı", "Eğitim Dairesi Başkanlığı" ve "Kamuoyu Oluşturma Dairesi 
Başkanlığı" olmak üzere üç daire başkanlığından oluşur. 

tnsan haklan konusunda ulusal ve uluslararası tüm kanun, tüzük, yönetmelik, belge, and-
laşma vs. gibi mevzuatı, bilgileri tespit edip, sistematikleştirme çalışmaları Mevzuatı Araştır
ma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yapılır. Ulusal mevzuatı iyileştirmeye yönelik yasal ve 
idarî düzenlemeleri hazırlamak da bu dairenin görevlerindendir. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı, okullar, kuruluşlar ve toplum için insan hakları eğitimi planı 
hazırlar, tnsan hakları dokümanlarının yayınını organize eder. 

Kamuoyu Oluşturma Dairesi Başkanlığı ise Eğitim Dairesi Başkanlığının organizesi sonu
cu oluşan tüm yayınları, çalışmaları, gelişmeleri kamuoyuna duyurarak, toplumda insan hak
ları kavramının yerleşmesini sağlar. 
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Madde 11. — Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon 
içinde çalışır. 

"AGİK-AT-Avrupa Konseyi ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı", "Birleşmiş Milletler ve Diğer 
Örgütler ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı", "Yurt Dışındaki İhlalleri Araştırma Dairesi Başkanlığı" 
olmak üzere üç daire başkanlığından meydana gelir. 

Avrupa Güvenliği İşbirliği Konferansının, Avrupa Topluluğunu ve Avrupa Konseyinin in
san hakları ile çalışmalarını izlemek, uluslararası gelişmeleri takip etmek, Türkiye'deki çalış
ma ve gelişmeleri ilgili kuruluşlara duyurmak, AGİK, AT-Avrupa Konseyi ile İlişkiler Dairesi 
Başkanlığının görevlerindendir. 

Birleşmiş Milletler ile diğer örgütlerin insan haklan alanındaki çalışmalarını izleyerek, Tür
kiye'deki çalışma ve gelişmelerle karşılaştırarak ve bu hususları Birleşmiş Milletlere duyurmak, 
uluslararası insan hakları örgütleri ile de ilişkiler kurmak Birleşmiş Milletler ve Diğer örgütler 
ile İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevlerindendir. 

Yurt Dışındaki İhlalleri Araştırma Dairesi Başkanlığı ise tamamen yurt dışındaki insan 
haklarına ilişkin ihlalleri tespit edip, bu tespitlerini uluslararası kuruluşlara sunmakla görevlidir. 

Madde 12. — İnsan hakları konusu bütün kişi, kurum ve kuruluşların saygı göstermeleri, 
iyileştirme çabalarına katılmaları, ihlallere karşı çıkmaları, korunmasına özen göstermeleri ge
reken bir konudur. Ancak, birey ve birimler birbirlerinden habersiz davranırsa kargaşa ortaya 
çıkar. İnsan haklarının kurumsallaşması hedefine varılamaz. Bu nedenle; Bakanlıklar, resmî 
kuruluşlar, gönüllü insan hakları kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve toplumun de
ğişik kesimleriyle ilişkileri yürütmek, bilgi-belge alışverişini sağlamak ve koordinasyonu temin 
etmek üzere Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görev yapacaktır. Bu Koordinasyon Dairesi Baş
kanlığı, diğer bakanlıklardaki koordinasyondan farklı olarak sadece insan hakları konusunda 
koordinasyonu sağlayacaktır. Bu dairenin çalışmaları sayesinde hizmet farklılıkları ortadan kal
kacaktır. İnsan hakları etkinlikleri bir takvime ve düzene kavuşacaktır. 

Madde 13. —Madde metninde danışma ve denetim birimleri düzenlenmiştir. 
Madde 14. — Bakanlıkça yapılacak her türlü icraatın denetlenebilmesi; alım ve satımların 

usulü ve uygun olup-olmadığının, yapılan işlem ve eylemlerinin hukukilik denetiminin yapıl
ması Teftiş Kurulunun oluşturacağı müfettişlerce yapılacaktır. Teftiş Kurulunun çalışma usul 
ve esasları, Kurula alınacak müfettişlerin hangi usul ve esaslara göre alınacağı, bunların yetiş
tirilmesi, terfileri, görev, yetki ve sorumlulukları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 
ay zarfında hazırlanacak "İnsan Hakları Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği" ile belirlenecektir. 

• . . • ' • • / 

Madde 15. — Madde metninde hukuk müşavirliğinin görevleri belirtilmiştir. 
Madde 16. — Bakanlıkta, ihlallerin incelenmesi de göz önüne alınarak, 20 müşavire ihti

yaç olacağı hesaplanmıştır. 
Madde 17. — Madde metninde basın ve halkla ilişkiler müşavirliği hüküm altına alın

mıştır. 
Madde 18. — Klasik birimlerin yanında Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yer verilmiştir. Çağ

daş teknolojiden faydalanarak hizmet üretebilmek için bu birim gerekli görülmüştür. 
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Madde 19. — Bir insanın emeğinden yararlanmanın bedeli, çalıştırılan insana verilecek 
özlük hakları ve bu haklarının korunup, kollanması çalışanın azmini artıracağı gibi, iş verimli
liğini de yükseltecektir. Çalışan kişi, haklarının korunduğunu bildiği zaman çalışma gücünü 
artıracaktır. Personelin bu tür özlük haklarını yasal mevzuat çerçevesi içerisinde temin etmek
te Personel Dairesi Başkanlığının aslî görevidir. 

Madde 20. — İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri sayılmıştır. 
Madde 21. — Çağdaş yapılanmada ve bilgi toplumu olma yolunda en ekonomik çözümle

rin bilgisayarlı çalışmalardan geçtiği bir gerçektir. 
Bakanlığının hizmetlerinin desteklenmesi, Bakanlık görevlileri ile ilgili yurt içi ve dışı ku

ruluşlarla bilgi alış-verişinin süratli ve etkin bir biçimde sağlanması için bilgisayarlaşma gerek
liliği kaçınılmazdır. 

Madde 22. — Madde metninde Savunma Sekreterliği hüküm altına alınmıştır. 
Madde 23. — özel Kalem Müdürlüğünde 1 özel Kalem Müdürü, yeterince sekreter ve 

daktilograftan oluşan bir kadro mevcuttur. 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmaları, v 

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işleri, 
c) Bakana yapılacak ziyaretlerin koordinesi, Bakan tarafından yapılacak ziyaretlerin dü

zenlenmesi, randevu talep edilmesi, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili 
tebrikat işlerinin koordinesi, 

d) Bakan tarafından verilecek her türlü görevin yerine getirilmesi Özel Kalem Müdürlü
ğünce sağlanır. 

Madde 24. — İnsan Hakları Şûrası, insan hakları konusunda söz sahibi kişi ve kuruluşlar 
temsilcilerinden oluşur. Şûra toplantılarına yurt dışından kişi ve kuruluş temsilcileri de göz
lemci sıfatıyla çağrılabilirler. 

Şûradaki tartışma ve konuşmalar insan hakları konusunda politika belirleyeceği gibi ka
muoyu oluşumunda da en büyük etken olacaktır. 

Madde 25.— insan hakları ve özellikle hak ihlali konusunda, bir kişi veya makamın tek 
başına karar vermesinin kamuoyunu ve evrensel vicdanı doyurmayacağı bir gerçektir. Bu ne
denle, bu tip kararların, konunun uzmanlarından oluşturulan İnsan Hakları Kurulu tarafın
dan verilmesinde yarar vardır. 

Madde 26. — Hak ihlali iddialarının incelenmesi için oluşturulan, inceleme Komisyonla
rının yapılanması anlatılmıştır. N 

Madde 27. — Kurulların çalışma usul ve esaslarının yönetmeliklere bırakıldığı ve bu ku
rulların sekreteryalarının belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. 

Madde 28. — Bakanlık, idarî sistem içinde, insan hakları konusunda, sanki idareyi denet
leyen ve idareye karşıymış gibi görev yapan bir işleve sahiptir. Oysa, Bakanlık, siyasî bir tercih
le, çağdaş demokratik yapılaşmayı temin etmek niyetiyle kurulmuştur, insan haklarının ku
rumsallaşması ve hak ihlallerinin ortadan kalkması, hükümetin ve bütün idarî mekanizmanın 
saygınlığını artıracak, toplumun devlete ve demokrasiye inancını güçlendirecek bir sonuç yara
tacaktır. Bu sonuca ulaşabilmek için, Bakanlığın bilgi toplayabilmesi ve inceleme yapmasının' 
engellenmemesi gerekir. Bu nedenle, Bakanlığın yetkilileri; kamu kurum ve kuruluşları ile ger
çek ve tüzelkişilerin yükümlülükleri düzenlenmiştir. 
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Madde 29. — Bakanlığa başvuru yapabileceklerin belirlenmesi bir zorunluluktur. Çün
kü, ilgisiz kişiler tarafından ve gayri ciddî konularda yapılacak çok sayıda başvuru, Bakanlığı 
iş göremez hale getirecektir. Ayrıca, Bakanlığı hiç ilgilendirmeyen, görevleri dışında kalan baş
vuruların da önlenmesi veya ilgili kurumlara şevki hedeflenmiştir. 

Yargı organları önündeki bir konunun incelenmesi, yargının bağımsızlığı nedeniyle ola
naksızdır. Aynı şekilde, kesinleşmiş yargı kararlarının da idare tarafından incelenmedi ve değiş
tirilmesi mümkün değildir. Bakanlığın daha önce karara bağladığı bir konunun tekrar günde
me alınması da doğru olmaz. Bu sınırlamalar, hem zaman hem de işlem ekonomisi sağlayacaktır. 

Madde 30. — Maddede bakanlığa alınacak personelin atama hükümleri yer almaktadır. 
Madde 31. — Araştırmacı yardımcılığına atanma usul ve koşulları hükme bağlanmıştır. 
Madde 32. — Araştırmacı yardımcılarının Araştırmacı olabilmeleri usul ve koşullan an

latılmıştır. 
Madde 33. — Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin tnsan Hakları Bakanlığında 

çalıştırılabilmesine ilişkin maddedir. 
Madde 34. — Üniversite öğrenim elemanlarının görevlendirilmesine ilişkin maddedir. 
Madde 35. — Yurt dışı görevlendirme ile ilgili maddedir. 
Geçici Madde 1. — 1992 yılı Bütçe Kanunu hazırlandığı sırada Bakanlık Kuruluş ve Teşki

lat Yasası henüz tamamlanmayıp müstakil Bütçe hazırlanması mümkün olmadığından 1992 
yılı harcamalarının Başbakanlık Bütçesinden karşılanması gerekmektedir. 

Bu hususta düzenleme de Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılacaktır. 
Geçici Madde 2.— Teftiş Kurulu, Bakanlığın kuruluşu ile birlikte ihtiyaç duyulacak bir 

birimdir. 
Bu nedenlerle diğer kuruluşlardan nakil ile acilen müfettiş temini cihetine gidilmesi gerekir. 
Geçici Madde 3. — thdas edilen kadroların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

eki cetvellere İnsan Hakları Bakanlığı birimi olarak eklenmesi bu geçici madde ile sağlanacaktır. 
Madde 36. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 37. — Yürütme maddesidir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 19.6.1992 
Esas No. : 1/376 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 27.3.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İnsan Hakları Bakanlı

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun, 22. - 29.4.1992 ve 
17.6.1992 tarihli toplantılarında Devlet Bakanı Mehmet Kahraman, Devlet Bakanlığı ve Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir. 

Tasarı ile hükümet programında öngörülen demokratikleşme paketinin bir halkasını oluş
turmak üzere, insan haklarını kurumlaştırmak, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, in
san hakları konusundaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve bunlarla ilgili olarak 
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kamuoyunu aydınlatmak, toplumda insan hakları bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması 
ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, çeşitli birimlerin yürüttüğü benzer çalışmaları koordi-
ne etmek, ulusalüstü insan hakları standartlarının içselleştirilmesini sağlamak, Türkiye'nin imza 
koyduğu bölgesel uluslararası insan hakları belgeleriyle üstlenilen yükümlülükleri eksiksiz ve 
objektif biçimde saptamak ve yerine getirmek, idarî örgüt ve personel ile yönetime egemen 
ilke ve kuralları insan haklarının gerek ve hedefleri doğrultusunda biçimlendirmek, bir ön de
netim mekanizması yaratarak kimi olguların uyuşmazlık haline gelmeden çözümüne olanak 
vermek amacıyla tnsan Hakları Bakanlığı kurulması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi 5.12.1990 tarihli 3686 sayılı Yasa ile TBMM însan Haklarını İnceleme Ko
misyonu kurulmuştur. 20 Ekim seçimlerinden sonra, kurulan koalisyon Hükümetinde de bir 
Devlet Bakanlığı insan haklarından sorumlu kılınmıştır. 

Gerek ülkenin duyduğu demokratikleşme gereksinmesi gerekse de bu hedefi açıkça ortaya 
koyan Hükümet Programında ifadesini bulan taahhütler dikkate alındığında öngörülen mis-. 
yon ve işleri, bir Devlet Bakanlığı örgüt yapısı ile yürütülmesi mümkün görülmemektedir. Hali 
hazır yapı içinde Bakanlık kendisine yönelen yoğun şikâyet başvurularını bile Devlet bakanlı
ğının kısıtlı bütçe ve kadro yapısı ile karşılamaktan uzaktır. 

Tüm bunları göz önüne alan Komisyonumuz, insan haklan konusundaki kurumsallaş
manın son aşaması olarak tnsan Hakları Bakanlığı kurulması hakkındaki tasarıyı çağdaş hu
kuk devletinin bir gereği olarak kabul etmiştir. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landıktan sonra, maddelere geçilmesi ve daha sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi için, tasarının 
beş kişiden oluşan bir Alt Komisyona havale edilmesi kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon, yeni bir bakanlık kurulmasını amaçlayan tasarının, tnsan Hakları Kurulu
nu düzenleyen maddesi dışındaki maddelerinin diğer kuruluş kanunlarında da bulunması ge
reken maddeler olduğu, Bakanlığın üstleneceği işlevi yerine getirmesinde, en önemli birimin 
"tnsan Hakları Kurulu" olduğu görüşüyle sadece bu maddenin yeniden düzenlenmesini, bu 
düzenleme gereğince yapılması gereken değişiklikleri ve diğer maddelerin incelenmesini Ana
yasa Komisyonuna bırakmıştır. 

Alt Komisyonun bu Raporu Komisyonumuzca olumlu bulunmuştur. 
Tasarının 1 inci maddesi, bakanlıklar arasında koordinasyonu sağlamak görevinin, Ana

yasamızın 112 nci maddesine göre Başbakana verilmiş bir görev olması nedeniyle, "Bakanlık
lar arasında" ibarçsi madde metninden çıkartılarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri aynen kabul edilmiş, (f) bendi, 
amaç maddesindeki değişikliğe paralel olarak "Bakanlık ile" ibaresi çıkartılarak ve "gönüllü 
kuruluşlar" ibaresi, Bakanlığa bu tür kuruluşlar arasında koordinasyonunu sağlamak ve bu 
şekilde daha etkili çalışmalarını sağlamak için eklenerek kabul edilmiştir. 

Maddenin (g) ve (h) bentleri bu görevlerin tnsan Hakları Yüksek Kuruluna verilmesi ne
deniyle madde metninden çıkartılmıştır. 

Tasarının 3 ve 4 üncü maddeleri, tnsan Hakları Bakanlığının "ilgili kuruluşu" olan tnsan 
Hakları Yüksek Kurulunun maddelere eklenmesi ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
"Müsteşar" başlıklı 6 nci madde cümle yapısı sadeleştirilerek kabul edilmiştir. 
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Tasarının 8 inci maddesi, (a) bendinde düzenlenen "Araştırma Değerlendirme Genel 
Müdürlüğü" bünyesinden araştırma hizmetlerinin tnsan Hakları Yüksek Kurulu Genel sekre
terliğine bağlanması uygun görüldüğünden, "Planlama ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı" 
olarak örgütlendirilmiş ve bent sıralaması buna göre yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik nedeniyle 9 uncu madde tasarı metninden çıkartılmıştır. 
Tasarının 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 11 inci maddesi 10 uncu madde olarak, (a), (b) ve (c) bentleri tek bent halinde 

yeniden düzenlenerek, (e) bendi (c) bendi olarak aynen kabul edilmiştir, (d) bendi ise (b) bendi 
olarak ve 28 inci maddesinin (g) bendine uygun olarak yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

8 inci maddede yapılan düzenlenmeye paralel olarak, "Planlama ve Değerlendirme Dai
resi Başkanlığı" başlıklı 11 inci madde, metne eklenmiştir. Tasarının, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesi, son bendinin cümle yapısı düzenlenerek kabul edilmiştir. 
Tasarının ikinci kısmı iki bölüm halinde yeniden düzenlenmiştir. 
"tnsan Hakları Şûrası" başlıklı 24 üncü maddenin, bent sıralaması "Devlet Protokol Lis-

tesi"ne uygun olarak yeniden düzenlenmiştir, tnsan Hakları Şûrasına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerden beşer kişi, grubu olmayanlardan ikişer kişi, ana
yasal kuruluşlardan birer kişi, Türk Parlamenterler Birliğinden iki kişi, en çok üyeye sahip olan 
belediyecilik derneği ve il genel meclisi üyeleri derneğinden onar kişi ve en çok üyeye sahip 
basın kuruluşlarından üçer kişinin katılması ile ilgili bentler, Şûranın amacına ulaşabilmesi ve 
çok sesliliğin sağlanabilmesi için maddeye eklenmiş ve aynı nedenle Bakanın davet edecekleri
nin sayısı da kırk kişiye çıkartılmıştır, (g) bendi ise, "dinî cemaatlerin" tam olarak tanımı ya
pılmamış bir topluluk olması nedeniyle, bu konuda gerek içte gerek dışta haksız eleştirilere 
maruz kalmamak ve şûranın amacının saptırılmaması için madde metninden çıkarılmıştır. 

Komisyonumuz, tasarıyla kurulması istenilen, Bakanlık üst düzey bürokratlarının oluştu
racağı tnsan Hakları Kurulunun gerek oluşum biçimi gerek görevleri açısından yürütmeye çok 
bağlı bir nitelik kazanacağı endişesini duymuştur. Bu noktadan hareketle insan hakları konu
sundaki ihlallerin çoğunun yürütme organından kaynaklandığını da göz önüne almış ve Alt 
Komisyon raporuna da uygun olarak tnsan Hakları Kurulunu, oluşum ve görevleri yönünden 
yeniden düzenleyerek, mümkün olduğunca, yasama ve yürütme organından bağımsız bir yük
sek kurul oluşturulmasını öngörmüştür. Bu düşünceyle 25 inci maddeyi yeniden düzenlemiştir. 

Yürütme ile ilişkisi bakımından Bakanınljaşkanlık yapması kabul edilen bu kurulun, in
san hakları konusunda çalışmaları ile tanınan oniki kişiden oluşması kararlaştırılmış, görev 
süresi altı yıl olarak saptanmış, her iki yılda bir üyelerinin üçte birinin yenilenmesi öngörülmüştür. 

tnsan Hakları Kurulunun seçim, atama ve görev süresini belirleyen 26 ncı madde tasarıya 
eklenmiştir. Bu madde ile, seçilecek üyelerin toplum kesimlerini temsil eden kişilerin yetkili 
organlarınca seçilmeleri, yasama ve yürütmeden bağımsızlarını sağlamak için şart görülmüş
tür, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve insan hakları alanında çalışan gönüllü 
kuruluşlardan seçilecek üyelerin ise, tnsan Hakları Yüksek Kurulunun diğer üyelerince seçil
mesi, bu kesimden üye seçmenin kimi teknik zorlukları nedeniyle kabul edilmiştir. 

İnsan Hakları Yüksek Kurulunun görev ve faaliyetleri, üyelerinin seçilmeleri açısından ya
sama ve yürütmeden bağımsızlıklarının sağlanması Komisyonumuzca yeterli görülmemiş, 
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üyelerinin görevlerini tam bir bağımsızlık içinde yerine getirmelerini sağlamak için özlük ve 
malî hakları açısından ayrıntılı düzenlemeler öngörmüş ve kapsamlı teminatlar getiren 27 nci 
maddeyi tasarı metnine eklemiştir. Ayrıca bu maddeyle kurul üyeliğini cazip hale getirmek için, 
üyelere bakanlık müsteşarlarının sahip olduğu malî hakların verilmesi öngörülmüştür. 

Yürütme organı içinde yer alan Bakanlığın madde metninde sayılan görevleri yüklenmesi
nin yaratacağı sakıncaları göz önüne alan Komisyonumuz, bu görevleri tnsan Hakları Yüksek 
Kuruluna veren 28 inci maddeyi tasarı metnine eklemiştir. 

tnsan Haklan Yüksek Kurulunun, toplantı ve karar yetersayısını düzenleyen 29 uncu madde, 
Kurul kararlarını düzenleyen 30 uncu madde ve teşkilatını düzenleyen 31 inci madde tasarı met
nine eklenmiştir. 

tnsan Hakları Şûrasının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin Bakanlık, di
ğer yönetmeliklerin ise tnsan Hakları Yüksek Kurulu tarafından hazırlanacağının hükme bağ
layan değişiklikle 27 nci madde 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 28 inci maddesi 33 üncü madde olarak, 30 uncu maddesi 35 inci madde olarak, 
31 inci maddesi 36 ncı madde olarak, 32 nci maddesi 37 nci madde olarak, 33 üncü maddesi 
38 inci madde olarak, 34 üncü maddesi 39 uncu madde olarak, 36 ncı maddesi 41 inci madde 
olarak ve 37 nci maddesi de 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başvuru konusu ve sınırlarını düzenleyen 29 uncu madde 34 üncü madde olarak, iki fıkra 
halinde, yeniden düzenlenmiştir. 25 ve 28 inci maddelerdeki düzenlemeler ışığında "tnsan Haklan 
Yüksek Kurulu" ibaresi metne eklenmiştir. Ayrıca, Komisyonumuz, yapılacak başvuruların yargı 
süzgecinden geçmeden gelmesini önlemek için "adlî ve idarî yargı yollananın tüketilmiş ol

ması şartını getirmiştir. İkinci fıkra ile ise beden bütünlüğüne ve yaşama hakkına tecavüzü içe
ren ihlal başvurularında bu şartı aramamıştır. 

Tasarının 35 inci maddesi 40 inci madde olarak ve "mevzuat çerçevesinde" ibaresinin ek
lenmesiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının, geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir, tnsan Hakları Yüksek 
Kurulu üyelerinin yenilenmesine ilişkin 26 ncı maddenin son fıkrası hükmünün uygulanmasını 
sağlamak için geçici 4 üncü madde tasarı metnine eklenmiştir. 

Yapılan düzenlemeler doğrultusunda Ek 1 sayılı Cetvel ve 2 Sayılı Cetvel yeniden düzenle
nerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak Üzere Yüksek Başkan- • 
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Kâtip 
ihsan Saraçlar Cafer Sadık Keseroğlu 

Samsun Sinop 

Üye 
Faik Ahun 

Antalya 

Üye 
Yüksek Yalova 

Aydın 
Karşı oy yazım eklidir. 
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Üye , Üye 
Hasan Korkmazcan ismet Kaya Erdem 

Denizli tzmir 
Muhalefet açıklamam ekli. 

Üye Üye 
Sabri Yavuz • • •• Mehmet Keçeciler 

Kırşehir Konya 
Karşı oy yazım eklidir. 

Üye Üye 
Mustafa Ytlmaz Osman Seyfi 

Malatya Nevşehir 
24/j fıkrasının çıkarılmasına muhalifim. 

' • ' Ü y e ' . . ; •• • ! ' . . ' . 

Nevzat Ercan 
Sakarya 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Aşağıdaki nedenlerle "İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısının" Anayasa Komisyonunda kabul edilen şekline muhalifim : 

1. İnsan hakları ihlalleri çağımızda büyük ölçüde devlet ve özellikle devletin yürütme 
organı hedef alınarak gündeme getirilmektedir. Bu sebeple insan haklarının korunmasında dev
letin yürütme gücünü denetleyecek kurumlaşmalara ihtiyaç vardır. İnsan hakkı ihlali iddiaları
nın da tarafsızca araştırılabilmesi bu araştırmaları yapacak organların yürütme gücü karşısın
da güvenceli olarak kurulmasına bağlıdır. 

Tasan Anayasa Komisyonunda kabul edilen biçimi ile insan haklarının korunması ve ge
liştirilmesi görevini doğrudan doğruya bir bakanlığa vermektedir. Yürütme gücünün bir unsu
ru ve ortak sorumlusu bir bakanlıktan, tarafsızlık ve bağımsızlığın önem taşıdığı bir alanda 
inandırıcı görev yapması beklenemez. 

Bakanlığın, bakanlıklar arasında koordinasyon sağlaması da uygulamada gerçekleşmeye
cektir. Anayasada eş düzeyde gösterilen bakanlıklardan birini diğer bakanlıklara üstün konu
ma getirmek yanlış bir düzenlemedir. Bu düzenleme, kamu yönetiminde görev ve yetki çatış
malarına da yol açacaktır. 

2. Bakanlık devlet bakanlığı düzeyinde bırakılmış olsaydı insan haklarının korunması 
ve geliştirilmesi çalışmaları Başbakan adına koordine edilebilirdi. Bu yoldaki ısrarlı önerileri
miz komisyon çoğunluğunca dikkate alınmamıştır. 

3. İnsan Hakları Yüksek Kurulunun bakanlık gölgesinde yurt içi ve yurt dışında etkili 
bir görev yapması mümkün görülmemektedir. 

4. Devletin yeni kadrolarla büyütülmesi, kamu hizmetlerinin gittikçe standart düşüklü
ğüne uğramasına yol açmaktadır. İnsan Haklan Bakanlığının kurulması da sonuç olarak dev
letin biraz daha kalabahklaştınlması dışında pratik bir değer taşımamaktadır. Üstelik Adalet, 
Eğitim, Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu
nun görev alanlarında da bu düzenlemeyle yeni sorunlar ortaya çıkarılmaktadır.. 

Hasan Korkmazcan Mehmet Keçeciler 
Denizli « Konya 
' Yüksel Yalova 

Aydın 
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Ptan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ^ 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/376 25.6.1992 
Karar No. : 61 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 26.3.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan vç ön havalesi gereği Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra Başkanlıkça 19.6.1992 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen "İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 24.6.1992 tarihinde yaptığı 42 nci birleşiminde Hü
kümeti temsilen Devlet Bakanı Mehmet Kahraman Başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görü
şülmüştür. 

Bilindiği gibi, çağımıza damgasını vuran başlıca kavramlardan birisi de insan haklarıdır. 
İnsan hakları uluslararası ve bölgesel antlaşmalarla da evrensel bir nitelik kazanmakta ve önemli 
ölçüde yaptırım gücü içeren hukuk ilkeleri haline dönüşmektedir. 

Günümüzde insan haklarının ve temel özgürlüklerinin tanınması, güvence altına alınarak 
aykırı davranışlardan korunması ve daha ileri düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla bazı ulusla
rarası kuruluşlar oluşturulmuş ve bu kuruluşlar vasıtasıyla çeşitli belgeler benimsenmiştir. Ül
kemizin de katıldığı bu kuruluşlar, insan hakları konusunda, antlaşma, teamül ve içtihat bütü
nünde ifadesini bulan haklar ve Özgürlüklerin standartlarını belirlemiştir. 

Kuruluşundan bu yana, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı ve onu aşmayı kendisine he
def edinen Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti olmanın başlıca koşulunu oluştu
ran insan haklarını tanıma, koruma, uygulama ve geliştirme konusunda tüm yükümlülükleri 
yerine getirmeyi üstlenmektedir. Türkiye'nin imza koyduğu ve yükümlülük altına girdiği söz
leşmelerle çağdaş dünyada ortaya çıkan gelişmeler, ülkemizin yer almak istediği yeni Avrupa'
da insan hakları kavramının eriştiği düzey, bu konuya verilen önemi artırmış, ayrıca çağımızın 
hızlı gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni hakların tespiti ve yasal güvenceye bağlanması is
tekleri de ciddî boyutlara erişmiştir. Bu nedenlerle, ülkemizde resmî insan hakları kurumları 
oluşturma gereği duyulmuş ve 5.12.1990 tarihli ve 3686 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu kurulmuş, 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra 
kurulan Koalisyon Hükümetinde de bir Devlet Bakanlığı insan haklarından sorumlu olarak 
görevlendirilmiştir. Ancak, gerek ülkenin duyduğu demokratikleşme gereksinimi gerekse bu 
hedefi açıkça ortaya koyan Hükümet Programında ifadesini bulan taahhütler ve yapılan uygu
lamalar dikkate alındığında, öngörülen misyon ve işlevlerin, bir Devlet Bakanlığının örgüt ya
pısı ile yürütülmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. 

Tasarı ile, insan haklarım korunmasını ve geliştirilmesini temin etmek, insan haklarının 
kurumsallaştırılması için gereken önerileri oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde insan 
hakları alanındaki gelişmeleri izlemek, kamuoyunu ve yetkilileri bilgilendirmek, insan hakları 
konusunda koordinasyonu sağlamak, bu konuda eğitim önerileri hazırlamak ve yapılacak eği
time yardımcı olmak, insan hakları ihlallerini belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere 
İnsan Hakları Bakanlığının kurulması ile teşkilat ve görevlerine ait esasların düzenlenmesi ön
görülmektedir. 
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Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
tnsan Hakları Bakanlığı kurulmasına ilişkin bu tasarının iyi niyetli bir girişim olduğu, 

ancak, insan hakları gibi çok hassas bir konunun Bakanlık kurulması suretiyle çözümlenmesi
nin mümkün olmadığı, yaptırım gücü olan tedbirler ve müesseselerle çözüme gidilmesinin da
ha isabetli olacağı, 

Dünyada "tnsan Hakları Bakanlığı" diye bir kuruluşun hiçbir ülkede mevcut olmadığı, 
bu durumun ülkemizi dünya kamuoyu nezdinde büyük bir sıkıntıya sokacağı ve incitici yo
rumlara sebebiyet verebileceği, 

tnsan haklarının aslında tek bir bakanlığın görev alanına girmediği, çok geniş sektör ve 
' I 

kurumları ilgilendiren bir kavram olduğu, anılan bakanlığın uygulamada başta Adalet Bakan
lığı olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşla duplikasyon yaratacağı, ayrıca yeni bir bakanlık 
kurulmasının cari giderleri artıracağı, 

Tasarıyla kurulması düşünülen kurulların, insan haklarına ilişkin sorunların çözüme ka
vuşturulmasında yeterli olamayacağı, bunun yerine ilgili Devlet Bakanına bağlı olarak oluştu
rulacak bir kuruluşun insan hakları ihlallerini önlemede daha yararlı olacağı, 

öncelikle ele alınması gereken konunun, toplumu bireysel hak ve özgürlükler konusunda 
bilinçlendirmek olduğu, bunun da sağlıklı bir eğitim politikasıyla gerçekleştirebileceği, 
gibi görüş ve eleştirilerin yanı sıra; 

tnsan hakları ihlallerine karşı hemen hiç bir ülkede tam ve sağlıklı çözümler bulunamadı
ğı ve bu alandaki çarpıklıkların gelişmiş batılı ülkelerin gündemlerinde de önemli ölçüde yer 
aldığı, 

tnsan Hakları Bakanlığının kurulması ile insan hakları konusunda gerek insanî açıdan 
gerekse uluslararası standartlar açısından çok önemli bir eksikliğimizin giderileceği, bu eksik
liğin giderilmesinin ülkemizin dünya kamuoyunda ve uluslararası kuruluşlar nezdinde saygın
lığını artıracağı, 

tnsan Hakları Bakanlığının görev alanına giren işleri, Devlet Bakanlığının kadrosu ile ger
çekleştirmenin mümkün olamayacağı, 

Tasarının, Hükümet Programı ve Koalisyon Protokolünde yer alan demokratikleşme pa
ketinin bir halkasını oluşturduğu, aynı zamanda demokratikleşmenin önünde engel teşkil eden 
kanun hükümlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik bir basamak olduğu, > 

Bakanlık bünyesinde oluşturulan kurulların demokratik bir temsil yapısına sahip olduğu 
ve insan haklan konusundaki sorunları gidermede önemli işlevler yükleneceği, 

Bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik olarak kurulacak Bakanlığın aynı za
manda insan hakları konusunda evrensel standartları yakalamaya yönelik olaırak, insan hakla
rı bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapacağı, 

Ülkemizde böyle bir bakanlığın kurulmasının tüm ülkelere örnek teşkil edeceği, bakanlı
ğın icraatlarında diğer bakanlıklar ile duplikasyon yaratmayacağı, zira yetki çatışmasını önle
mek için denetim yetkisinin bü bakanlığa verildiği; ayrıca insan hakları ihlallerini inceleyen 
bağımsız bir denetim mekanizması olan tnsan Hakları Yüksek Kurulunun oluşturulduğu, 
gibi olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 
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BU görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalardan son
ra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek Anayasa Komisyonu metni esas alın
mak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Anayasa Komisyonu metninin; 
"Atama" başlıklı 35 inci maddesi; maddede yer alan Bakan'ın atama yetkisini gerekli gör

düğü alt kademelere devredebileceğine ilişkin hükmün, bu yetkinin yazılı olarak devredilebile
ceği şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi" başlıklı 38 inci mad
desi; kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesinin, terfi güvencesi bulun
mazsa işlerlik kazanmayacağı görüşünden hareketle maddenin son cümlesinin bu doğrultuda 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

İnsan Hakları Bakanlığında sözleşmeli personel istihdamına imkan vermek amacıyla, metne 
, "Sözleşmeli Personel" başlıklı yeni 41 inci madde ilave edilmesi ve takip eden madde numara
larının buna göre yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Geçici 3 üncü maddesi; maddeye bağlı (1) sayılı listeye 13 üncü dereceden 5 adet memur 
ve yine 13 üncü dereceden 5 adet hizmetli kadrosu eklenmesi ve maddenin redaksiyona tabi 
tutularak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 4 üncü maddeleri 
aynen, yürürlüğe ilişkin 41 inci maddesi 42, yürütmeye ilişkin 42 nci maddesi ise 43 üncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktas 

Samsun 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Kâtip ve Bu Raporun Sözcüsü 
Haydar Oymak 

Amasya • 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Veysel Atasoy 

Antalya 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 
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Üye 
Adnan Keskin 

Denizli 
Üye 

Bahaltin Alagöz 
Gaziantep 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
(Muhalefet şerhim ekli) 

Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
. (tmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Unaldt 

Konya 
Üye 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Karay Aydın 

Trabzon 

Üye 
M. Haluk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Nihat Matkap 
Hatay 
Üye 

Nami Çağan 
İstanbul 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Üye 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHt 

' İnsan hakları gibi çok hassa konuda Bakanlık kurarak bu işi çözümledim demek yanlış 
bir düşüncedir. 

tnsan hakları aslında, tek bir bakanlığın görev alanına da girmez. Çok geniş sektör ve 
kurumlan ilgilendiren bir konseptir. 

Türkiye, Batılaşnia ve muasır milletlere yetişme ve kalkınma yolunda, temel tercihini yap
mıştır, Bakanlıktan önce insan haklarına saygı ve anlayış, zihinlerde, kafalarda mevcut olmalı
dır. Dünyada, tnsan Hakları Bakanlığı diye bir kuruluş hiç bir ülkede yoktur. Böyle bir bakan
lık kurulması "özellikle dış dünyada; Türkiye'de insan hakları büyük sorun, insan hakları yok, 
bu nedenle Türkler tnsan Hakları Bakanlığı bile kurdular" şeklinde Türkiye'yi incitici yorum
lara sebebiyet verecektir. Bu Bakanlık ayrıca başta, Adalet Bakanlığı olmak üzere, birçok ku
rum ve kuruluşla duplikasyon yaratacaktır. 

Yukardaki nedenlerle ve yeni bir bakanlığın kurulması ile gereksiz cari giderleri artıracağı 
ve Hükümetin kendi yandaşlarına iş bulmayı amaçladığı görüşüyle, böyle bir Bakanlığın ku
rulmasına muhalifiz. 

Selçuk Maruflu Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli \, 
istanbul Manisa 

Adnan Kahveci Rüştü Kâzım Yücelen 
İstanbul İçel 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İnsan Hakları Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri , 
Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, insan haklarının korunması ve geliştirilmesini temin 

etmek; insan haklarının kurumsallaştırılması için gereken önerileri oluşturmak; ulusal ve ulus
lararası düzeyde insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek, kamuoyunu ve yetkilileri bilgi
lendirmek; Bakanlıklar arasında insan hakları konusunda koordinasyonu sağlamak; bu konu
da eğitim çalışmaları yapmak; insan hakları ihlâllerini belirlemek ve çözüm önerilerinde bu
lunmak üzere İnsan Hakları Bakanhğı'nın teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir. 

Görev , 
MADDE 2. — İnsan Hakları Bakanhğı'nın görevleri şunlardır : 

\ İnsan hakları konusunda; 
a) Türkiye'de kurumsallaşmayı sağlamak, 
b) Uluslararası gelişmeleri izleyip değerlendirmek, çalışmalara katılmak, raporlar hazır

lamak, bilimsel çalışmaları özendirmek ve desteklemek, 
c) İç hukukumuzun uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi için çalışmalar yapmak, 
d) Toplum bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her aşama ve düzeydeki eği

tim ve öğretimin yeterli hale getirilmesine yönelik öneriler hazırlamak, 
e) Faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak, 
f) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak, 
g) İhlâl iddialarını, şikâyet başvurusu ya da re?sen harekete geçerek araştırmak, incele

mek ve çözüm önerilerinde bulunmak, 
h) İnsan haklarının ihlâl edilip edilmediğinin araştırılması ve incelenmesini engelleyen, 

istenen bilgi ve belgeleri zamanında vermeyenler ile belirlenen insan haklan ihlâli sorumlusu 
kişiler hakkında yasal işlem yapılması için gereğini yapmak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 



23 — 
ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 
İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Tasansı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev 

Amaç . 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, in

san haklarının korunmasını ve geliştirilmesi
ni temin etmek; insan haklarının kurumsal
laştırılması için gereken önerileri oluşturmak; 
ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları 
alanındaki gelişmeleri izlemek, kamuoyunu ve 
yetkilileri bilgilendirmek; insan hakları konu
sunda koordinasyonu sağlamak; bu konuda 
eğitim önerileri hazırlamak ve yapılacak eği
time yardımcı olmak; ihsan haklan ihlalleri
ni belirlemek ve çözüm önerilerinde bulun
mak üzere İnsan Hakları Bakanlığının kurul
masını, teşkilat ve görevlerine ait esasları dü
zenlemektir. 

Görev 
MADDE 2. — İnsan Hakları Bakanlığı

nın görevleri şunlardır: 
İnsan hakları konusunda; 
a) Türkiye'de kurumsallaşmayı 

sağlamak, 
b) Uluslararası gelişmeleri izleyip değer

lendirmek, çalışmalara katılmak, raporlar ha
zırlamak, bilimsel çalışmaları özendirmek ve 
desteklemek, 

c) İç hukukumuzun uluslararası stan
dartlarla uyumlu hale gelmesi için çalışmalar 
yapmak, 

d) Toplum bilincinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için her aşama ve düzeyde
ki eğitim ve öğretimin yeterli hale getirilme
sine yönelik öneriler hazırlamak, 

e) Faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve 
kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak, 

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile gö-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev 

Amaç 
MADDE 1. — Anayasa Komisyonu 

metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Görev 
MADDE 2. — Anayasa Komisyonu 

metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 
Teşkilat 

Teşkilat 

MADDE 3. — İnsan Hakları Bakanlığı teşkilatı/merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı ve bağ
lı kuruluşlardan oluşur. 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı; anahizmet birimleri, danışma ve denetim bi
rimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

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

zuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık prog
ramlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlık faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlık
larla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık teşkilatı ile 
bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yet
kilidir. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

nüllü kuruluşlar arasında, çalışmalarda koor
dinasyonu sağlamak, 

g) Mevzuatı iyileştirmeye yönelik yasal 
ve idarî düzenleme önerileri hazırlamak. 

ÎKİNCÎ KISIM 

Teşkilat 

Teşkilat 

MADDE 3. — insan Haklan Bakanlığı 
teşkilatı, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, bağlı 
kuruluşlardan ve ilgili tnsan Hakları Yüksek 
Kurulundan oluşur. 

Merkez Teşkilatı ve ilgili Kuruluş 

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkila
tı anahizmet birimleri, danışma ve denetim bi
rimleri, yardımcı birimlerden ve ilgili tnsan 
Hakları Yüksek Kurulundan oluşur. 

Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BÎRlNCt BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kurulu
şunun en üst amiridir ve bakanlık hizmetleri
ni mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî 
güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara uygun olarak yürütmekle 
ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konular
da diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinas
yonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı 
sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve iş
lemlerinden sorumlu olup, Bakanlık teşkilatı 
ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, iş
lemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli 
ve yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 

Teşkilat 

Teşkilat 
MADDE 3. — Anayasa Komisyonu 

metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Merkez Teşkilatt ve ilgili Kuruluş 
MADDE 4. — Anayasa Komisyonu 

metninin 4 üncü maddesi ekli cetvel ile bir
likte aynen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 
MADDE 5. — Anayasa Komisyonu 

metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup; Bakanlık hizmetleri

ni Bakan adına ve Bakanın direktifleri ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yü
rütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gerekli emirleri verir 
ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinden Bakana karşı sorumludur. 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 7. — Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı gö

revlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahızmet Birimleri 

Anahızmet Birimleri 
MADDE 8. — Bakanlığın anahizmet birimleri şunlardır 
a) Araştırma - Değerlendirme Genel Müdürlüğü, 
b) Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
c) Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
d) Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

Araştırma - Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. —• Araştırma - Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa yapılan başvuruların, bu Kanunda öngörülen koşullara uygun olup olmadı

ğı ön incelemesini yaparak vardığı sonucu Bakan'a sunmak, 
b) Başvuru konusunda İnsan Hakları Kurulu'nca verilen kararı ilgiliye bildirmek, 
c) Herhangi bir kaynaktan edindiği hak ihlâli bilgisini değerlendirerek, Bakan'a re'sen ha

rekete geçme önerisinde bulunmak, 
d) Ulusal mevzuatı tarayarak insan haklarına aykırı hükümleri ve düzenlemeleri saptamak, 
e) İhlâllerin giderilmesi için öneri, plan ve programlar hazırlamak, 
f) Bakanlığa çeşitli mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 

tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının ha
zırlanmasına yardımcı olmak, 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Müsteşar 

MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın yar-
'dımcısı olup, bakanlık hizmetlerini Bakanlı
ğın amaç ve politikalarına, kalkınma planla
rına, yıllık programlara, mevzuat hükümlerine 
uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürü
tür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, 
Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir 
ve bunların uygulanmasını takip ve temin 
eder. 

Müsteşar Yardımdan 
MADDE 7. — Bakanlıkta, Müsteşara 

yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcı
sı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 
MADDE 8. — Bakanlığın anahizmet bi

rimleri şunlardır: 
a) Eğitim ve Geliştirme Genel Mü

dürlüğü, 
b) Uluslararası İlişkiler Genel Mü

dürlüğü, 
c) Planlama ve Değerlendirme Dairesi 

Başkanlığı, 
d) Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Müsteşar 
MADDE 6. — Anayasa Komisyonu 

metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Müsteşar Yardımcısı 
MADDE 7. — Anayasa Komisyonu 

metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 
MADDE 8. — Anayasa Komisyonu 

metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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g) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer al
ması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma 
esaslarına göre tesbitini sağlamak ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmek üzere Bakan'ın 
onayına sunmak, 

h) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili istatis
tikleri toplamak ve değerlendirmek, 

ı) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
MADDE 10̂  — Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır : 
insan hakları konusunda; 
a) Ulusal ve uluslararası mevzuat, belge ve bilgileri toplamak, sistemleştirmek ve ilgilile

rin yararlanmasına açık bulundurmak, 
b) Mevzuatı iyileştirmeye yönelik yasal ve idarî düzenleme önerileri hazırlamak ve sunmak, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde eğitim-öğretim programları hazırlayarak, bunları 

yaygın ve örgün eğitim-öğretimle ilgili kurum ve kuruluşlara öneri olarak sunmak, 
d) Toplumsal bilinci geliştirip yerleştirmek için çalışmalar yapmak, 
e) Bakanlığın çalışmalarını ve gelişmeleri kamuoyuna duyurmak, yayınlar yapmak, ra

porlar hazırlamak, 
f) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

Uluslararası ilişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır : * 
1173 sayılı yasa ve 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak, 

insan hakları konusunda; 
a) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi'nin ça

lışmalarına katılmak, izlemek ve Türkiye'deki çalışma ve gelişmeleri ilgili kuruluşlar ve bunla
ra taraf ya da üye devletlere duyurmak, 

b) Birleşmiş Milletler'deki çalışmalara katılmak, izlemek ve Türkiye'deki çalışma ve ge
lişmeleri Birleşmiş Milletler'de duyurmak, 

c) Uluslararası ya da bölgesel örgüt, kuruluşlar ve gönüllü kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, 
d) Yurtdışında oluşan ihlâlleri araştırıp raporlar hazırlamak ve uluslararası kuruluşlara 

sunmak, 
e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
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Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Eğitim ve Geliştirme Ge

nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
İnsan hakları konusunda; 
a) Ulusal ve uluslararası mevzuat, bel

ge ve bilgileri toplamak, sistemleştirmek ve il
gililerin yararlanmasına açık bulundurmak, 

b) Mevzuatı iyileştirmeye yönelik yasal 
ve idarî düzenleme önerileri hazırlamak ve 
sunmak, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 
içinde; eğitim-öğretim programları hazırlaya
rak, bunları yaygın ve örgün eğitim-öğretimle 
ilgili kurum ve kuruluşlara öneri olarak 
sunmak, 

d) Toplumsal bilinci geliştirip yerleştir
mek için çalışmalar yapmak, 

e) Bakanlığın çalışmalarını ve gelişme
leri kamuoyuna duyurmak, yayınlar yapmak, 
raporları hazırlamak, 

f) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Uluslararası ilişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — Uluslararası İlişkiler Ge

nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
1173 sayılı yasa ve 206 sayılı Kanun Hük: 

münde Kararname hükümlerine uygun ola
rak, insan hakları konusunda; 

a) Birleşmiş Milletler, Avrupa Güven
lik ve İşbirliği Konferansı, Avrupa Konseyi, 
Avrupa Topluluğu ve lüzumu görülen ulusla
rarası ya da bölgesel örgüt ve gönüllü kuru
luşların çalışmalarına katılmak, izlemek ve 

Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Anayasa Komisyonu 

metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Uluslararası ilişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — Anayasa Komisyonu 

metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. — Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
İnsan hakları konusunda; 
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmalar ve etkinlikler çerçevesinde koordinasyonu 

sağlamak, 
b) Gönüllü kuruluşlar ve toplumun değişik kesimleriyle ilişkileri yürütmek, 
c) Üniversitelerden, bilim adamlarından ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan görüş almak 

ve gerekli araştırma projelerini desteklemek ve yaptırmak, 
d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
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Türkiye'deki çalışma ve gelişmeleri ilgili ku
ruluşlar ve bunlara taraf ya da üye devletlere 
duyurmak, 

b) Yurt dışında oluşan ihlaller hakkın
da, İnsan Hakları Yüksek Kurulunun incele
yip değerlendirmesine yardımcı olacak bilgi
leri toplamak, 

c) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Planlama ve Değerlendirme Dairesi Başkan- Planlama ve Değerlendirme Dairesi Baş-
llİl kanlığı 

MADDE 11. — Planlama ve Değerlen- MADDE 11. — Anayasa Komisyonu 
dirme Dairesi Başkanlığının görevleri şun- metninin İl inci maddesi aynen kabul edilmiş-
lardır: tir. 

a) Bakanlığa çeşitli mevzuatla verilen 
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esas
larını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak 
Bakanlığın anahizmet politikasının ve plan
larının hazırlanmasını sağlamak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma 
planlarında ve yıllık programlarda öncelikle 
yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirle
rin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî 
araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak ' 
ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmek 
üzere Bakanın onayına sunmak, 

c) Bakanlık yıllık çalışma programlarını 
ve raporlarını hazırlamak, Bakanlık hizmet
leriyle ilgili istatistikleri toplamak ve değer
lendirmek, 

d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. — Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığının görevleri şunlardır : 
tnsan hakları konusunda; 
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile ko

ordinasyonu sağlamak, gönüllü kuruluşlar ve 
toplumun değişik kesimleriyle ilişkiler kur-

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. — Anayasa Komisyonu 

metninin 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri > 
MADDE 13. — Bakanlığın danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Bakanlık Müşavirleri, , 
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

MADDE 14. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan'ın emri veya onayı üzerine Bakan adına 
aşağıdaki görevleri yapar : 

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve 
soruşturma işlerini yürütmek, 

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre gerekli inceleme ve denetim işlerini yapmak, 
c) özel kanunlarla veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. 
Müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve müfettişliğe yükselmeleri ile 

müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, Teftiş Kurulu'nun çalışma usul ve esasları yönet
melikle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15. —- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık birimlerinden sorulan konular ile hukukî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlem

ler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zama

nında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli 

bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
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— 33 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mak, üniversitelerden, bilim adamlarından ve 
çeşitli kurum ve kuruluşlardan görüş almak 
ve araştırma projelerini desteklemek ve yap
tırmak, 

b) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 13. — Bakanlığın danışma ve 

denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavfrliği, 
c) Bakanlık Müşavirleri, 
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 14. — Teftiş Kurulu Başkanlı

ğı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan 
adına aşağıdaki görevleri yapar : 

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faa
liyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, incele
me ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre ge
rekli inceleme ve denetim işlerini yapmak, 

c) özel kanunlarla veya Bakan tarafın
dan verilen diğer görevleri yürütmek. 

Müfettiş yardımcılığına alınma, bunların 
yetiştirilmeleri ve Müfettişliğe yükselmeleri ile 
müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, 
Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yö
netmelikle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15. — Hukuk Müşavirliğinin 

görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık birimlerinden sorulan ko

nular ile hukukî ve cezaî sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek,, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 13. — Anayasa Komisyonu 

metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. , 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 14. — Anayasa Komisyonu 

metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15. — Anayasa Komisyonu 

metninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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d) Bakanlık tarafından hazırlanan veya diğer Bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve 
yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşler bildirmek. 

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

mak üzere 20 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 
Bakanlık müşavirleri Bakan'a bağlıdır. 

Basın ve Halkla 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 edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 18. — tnsan Hakları Bakanlığı'nın yardımcı birimleri şunlardır 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) Özel Kalem Müdürlüğü, 
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b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, 
anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri za
manında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu 
esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı 
olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Ka
nun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda 
gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgi
lendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil 
etmek, 

d) Bakanlık tarafından hazırlanan ve
ya diğer Bakanlıklardan gönderilen kanun, tü
zük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan 
inceleyerek görüşler bildirmek. 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 16. — Bakanlıkta özel önem ve 

öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı ol
mak üzere 20 Bakanlık Müşaviri görevlendi
rilebilir. 

Bakanlık Müşavirleri Bakana bağlıdır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
MADDE 17. — Bakanlıkta basın ve 

halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak 
ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkele
re göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 18. — İnsan Hakları Bakanlı

ğının yardımcı birimleri şunlardır: 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş-b) 
kanlığı, 

c) 
d) 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 
Savunma Sekreterliği, 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 16. — Anayasa Komisyonu 

metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
MADDE 17. — Anayasa Komisyonu 

metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 18. — Anayasa Komisyonu 

metninin 18 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

e) özel Kalem Müdürlüğü. 
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Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, 

personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklileriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenle

mek ve uygulamak, 
d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — îdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satmalma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın bütçe ve 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) Verilecek direktif ve emirleri ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlı

ğın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 

, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli 
not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
1) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak, 
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Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. — Personel Dairesi Başkan

lığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve 

personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, 
personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili öne
rilerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük 
ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını dü
zenlemek ve uygulamak, 

d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

idarî ve Malt isler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. -~ İdarî ve Malî İşler Dai

resi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve 

malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yü
rütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin ki
ralanma, satınalma işlemlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın bütçe ve malî işlerle ilgi
li hizmetlerini yürütmek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-
onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yöne
timi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yü
rütmek, 

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin 
sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını 
sağlamak, 

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan 
gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulma
sını sağlamak, 

h) Verilecek direktif ve emirleri ilgililere 
duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakan
lığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. — Anayasa Komisyonu 

metninin 19 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — Anayasa Komisyonu 

metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Bilgi tşlem Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın bilgisayara ilişkin görev ve hizmetleri ile ilgili bilgi alışverişini süratli ve et

kin bir biçimde sağlamak, 
b) Görev ve hizmetine ait istatistiki bilgilerin analizini yapmak ve bunlara ait sistem prog

ramlarını düzenlemek, 
c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Savunma Sekreterliği 
MADDE 22.— Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda verilen görev

leri yerine getirir. 

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

rini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakan'ca verilecek diğer görevleri yapmak. 
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ı) Süreli evrakın zamanında işleme ko
nulmasını sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, bri
fing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait 
önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merke
zinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve 
yürütmek, 

1) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri 
yapmak, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Bilgi İşlem Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın bilgisayara ilişkin görev 

ve hizmetleri ile ilgili bilgi alışverişini süratli 
ve etkin bir biçimde sağlamak, 

b) Görev ve hizmetine ait istatistiki bil
gilerin analizini yapmak ve bunlara ait sistem 
programlarını düzenlemek, 

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görev
leri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 
MADDE 22. — Savunma Sekreterliği 

özel kanununda ve diğer kanunlarda verilen 
görevleri yerine getirir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 23. — özel Kalem Müdürlüğü

nün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını 

yürütmek, 

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Anayasa Komisyonu 

metninin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Savunma Sekreterliği 
MADDE 22. — Anayasa Komisyonu 

metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 23. — Anayasa Komisyonu 

metninin 23 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

b) Bakanın her türlü protokol ve tören 
işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, 
uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hiz
metlerin düzenlemek, yürütmek ve diğer ku
ruluşlarla koordine etmek, 

d) Bakanın vereceği diğer görevleri 
yapmak. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kurullar 

insan Haklan Şûrası 
MADDE 24. — İnsan Hakları Şûrası, Bakan'ın başkanlığında, 
a) Bakanlıklardan birer kişi, 
b) Siyasî partilerden birer kişi, 
c) Yüksek yargı organlarından birer kişi, 
d) Üniversitelerin kendi.bünyelerinden seçecekleri birer öğretim üyesi ve birer öğrenci, 
e) Her ilin il Genel Meclislerinden birer kişi, 
f) İşçi ve işveren Konfederasyonlarından ikişer kişi, 
g) Tüzel kişiliği bulunan insan hakları kurum ve kuruluşlarından birer kişi, 
h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri birliklerinden birer kişi, 
ı) Diyanet İşleri Başkanlığından bir kişi, 
j) Diğer dinî cemaatlerden birer kişi, 
k) TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden ve insan hakları alanında 

etkinlik ve uzmanhklarıyla tanınanlar arasından Bakan'ın davet edeceği en çok 30 kişinin katı
lımıyla yılda en az bir defa toplanır. 

Uluslararası insan hakları kuruluş temsilcileri Şûra'ya gözlemci sıfatıyla çağrılabilirler. 
Şûra; insan hakları, konusundaki düzenleme, uygulama ve gelişmeleri değerlendirir. Şû-

ra'nın bir rapor halinde hazırlanan önerileri, Bakanlığın çalışmaları ve uygulanacak politika
ların saptanmasında dikkate alınır. 

Şûra'nın sekreterya hizmetleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kurullar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şûra 

insan Haklan Şûrası 
MADDE 24. — İnsan Hakları Şûrası, 

Bakanın başkanlığında; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 

Haklan İnceleme Komisyonu üyeleri, 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

grubu bulunan siyasî partilerden beşer, gru
bu bulunmayan diğer siyasî partilerden ikişer 
kişi, 

c) Bakanlıklardan birer kişi, 
d) Yüksek yargı organlarından birer kişi, 
e) Üniversitelerin kendi bünyelerinden 

seçecekleri birer öğretim üyesi ve birer öğrenci, 
O Anayasal kuruluşlardan birer kişi, 
g) Diyanet İşleri Başkanlığından bir kişi, 
h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

teşekkülleri birliklerinden birer kişi, 
ı) Türk Parlamenterler Birliğinden iki 

kişi, 
j) Ençok üyeye sahip olan Belediyeci

lik Derneği ve İl Genel Meclisi Derneğinden 
onar kişi, 

k) En çok üyeye sahip olan üç büyük 
basın kuruluşundan üçer kişi, 

1) İşçi ve işveren konfederasyonlarından 
ikişer kişi, 

m) Tüzelkişiliği bulunan insan hakları 
alanında çalışan gönüllü kuruluşlardan birer 
kişi ile, 

İnsan hakları alanında etkinlik ve uz
manlıkları ile tanınanlar arasından Bakanın 
davet edeceği en çok kırk kişinin katılımı ile, 

Yılda en az bir defa toplanır. 
Uluslararası insan hakları kuruluş tem

silcileri Şuraya gözlemci sıfatıyla çağrılabi
lirler. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kurullar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Şûra 

insan Hakları Şûrası 
MADDE 24. — Anayasa. Komisyonu 

metninin 24 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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insan Hakları Kumlu 
MADDE 25. — Bakan'ın başkanlığında, Müsteşar, anahizmet birimlerinden sorumlu müs

teşar yardımcısı, anahizmet birimleri genel müdürlerinden Bakan'ın bir yıl için belirleyeceği 
bir üye ile bakanlık müşavirlerinin kendi aralarından bir yıl için seçecekleri üç üyenin katılı
mıyla yedi üyeden meydana gelen bir insan Hakları Kurulu oluşturulur. 

Kurul komisyonların insan hakkı ihlâlleri iddialarına ilişkin inceleme raporlarını, Araştırma-
Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün ihlâl iddialarını ve re'sen değerlendirmesi gereken hak 
ihlâllerine ilişkin görüşleri karara bağlar. Ayrıca, Bakanlığın genel politikaları doğrultusunda 
öneriler hazırlar. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Araştırma-Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yü
rütülür. 
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Şûra; insan hakları konusundaki düzen
leme, uygulama ve gelişmeleri değerlendirir. 
Şûranın bir rapor halinde hazırlanan öneri
leri, Bakanlığın çalışmaları ve uygulanacak 
politikaların saptanmasında dikkate alınır. 

Şûranın sekreterya hizmetleri Koordinas
yon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 
tnsan Hakları Yüksek Kurulu 

Kuruluş 

MADDE 25. — tnsan hakları konusun
daki genel sorunları inceleyerek bunları ön
leyici Önlemleri kararlaştırmak ve bu alanda 
yasama, yürütme organlarına ve gerekli ka
mu kurum ve kuruluşlarına tavsiyelerde bu
lunmak üzere, tnsan Haklan Bakanının baş
kanlığında oniki üyeden oluşan bağımsız bir 
tnsan Hakları Yüksek Kurulu oluşturul
muştur. 

Seçim, Atama, Görev Süresi 
MADDE 26. — Kurul üyeleri; insan hak

lan alanında çalışma ve etkinlikleriyle tanı
nan ve otuz yaşını bitirmiş kişiler arasından; 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 
Haklarını tnceleme Komisyonunun seçeceği 
bir üye, N 

b) Anayasa Mahkemesinin hâkim ve 
savcılar arasından veya topulumun diğer ke
simlerinden seçeceği bir üye, 

c) tnsan Hakları Bakanın seçeceği bir 
üye, 

d) Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kuru
lunun hâkim ve savcılar arasından seçeceği bir 
üye, 

e) Üniversitelerarası kurulun öğretim 
üyeleri arasından seçeceği bir üye, 

f) Türkiye Barolar Birliğinin, en az beş 
yıl avukatlık yapmışlar arasından seçeceği bir 
üye, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCt BÖLÜM 
tnsan Hakları Yüksek Kurulu 

Kuruluş 
MADDE 25. — Anayasa Komisyonu 

metninin 25 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Seçim, Atama, Görev Süresi 
MADDE 26. — Anayasa Komisyonu 

metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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g) Türk Tabipler Birliğinin doktorlar 
arasından seçeceği bir üye, 

h) Din İşleri Yüksek Kurulunun seçe
ceği bir üye, 

ı) Basın kuruluşlarından, en çok üyeye 
sahip beş kuruluşun yönetim kurullarından 
ikişer temsilcinin bir araya gelerek seçeceği bir 
üye, 

j) İşçi Sendikaları Konfederasyonların
dan en çok üyeye sahip üç konfederasyonun 
yönetim kurullarından ikişer temsilcinin bir 
araya gelerek seçeceği bir üye ile, 

k) Bu üyelerin, yapacakları ilk toplan
tıda, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarından seçecekleri bir üye ile insan hak
ları alanından çalışan gönüllü kuruluşlardan 
seçeceği bir üyeden, 

oluşur. 
Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. 

Üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Üyelerin Teminat ve Malî Hakları 
MADDE 27. — İnsan Hakları Yüksek 

Kurulu üyelerine görevleri süresince, Bakan
lık Müsteşarları için öngörülen ek gösterge uy
gulanır ve bunlara verilen zam ve tazminat
larla makam tazminatı ödenir. 

Kamu görevlileri, seçildikleri görev süre
since kurumlarından ücretsiz izinli sayılırlar. 
Ancak, bu görevde geçecek süre, mesleklerin
den geçmiş ve mümtazen terfi etmiş sayılırlar. 

Kurul üyeleri, seçildikleri görev süresin
ce, kuruldaki görevlerinden ve seçilerek gel
dikleri görevlerinden alınamazlar. 

Görevleri 
MADDE 28. — İnsan Hakları Yüksek 

Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) İnsan hakları ihlallerine ilişkin yapı

lan başvuruların, bu kanunun 34 üncü mad
desindeki koşullara uygun olup olmadığı hu
susunu karara bağlamak, 

Üyelerin Teminat ve Malî Hakları 
MADDE 27. — Anayasa Komisyonu 

metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Görevleri 
MADDE 28. — Anayasa Komisyonu 

metninin 28 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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b) thlal iddialarını; başvuru ya da re
sen harekete geçerek araştırmak, incelemek ve 
çözüm önerilerinde bulunmak, 

c) Gerekli gördüğü hallerde, İnceleme 
Komisyonları oluşturarak yerinde inceleme 
yapmak, 

d) tnsan haklarının ihlal edilip edilme
diğinin araştırılması ve incelenmesini engel
leyen, istenen bilgi ve belgeleri zamanında ver
meyenleri ile belirlenen insan hakları ihlali so
rumlusu kişiler hakkında yasal işlem yapılma
sı için karar almak, 

e) Hak ihlali nedeniyle başvuranlara so
nuçları bildirmek, 

f) tnsan hakları ihlallerini önlemek için 
öneri, plan ve programlar hazırlamak, 

g) Yurt dışında oluşan ihlalleri Ulusla
rarası ilişkiler Genel Müdürlüğü ile koordi
nasyon içinde araştırıp raporlar hazırlamak 
ve uluslararası kuruluşlara sunmak, 

h) tnsan hakları ihlalleriyle ilgili gör
düğü diğer kararları almak, 

Toplantı ve Karar Yetersayısı 
MADDE 29. — Kurul, Bakanın ya da 

bulunmadığı hallerde, Kurulun tam sayı ile ya
pacağı ilk toplantıda seçilecek Başkan Yardım
cısının başkanlığında toplanır. 

Kurul, en az yedi kişi ile toplanır ve mev
cudun çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit
liği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. 

Kurul Kararları 
MADDE 30. — Kurulun aldığı kararlar, 

Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 
Teşkilat 

MADDE 31. — Kurulun görevlerini ye
rine getirmesinde yardımcı olmak üzere; tn
san Hakları Yüksek Kurulu Genel Sekreterli
ği ve Genel Sekreterliğe bağlı Başvuru-
tnceleme Dairesi Başkanlığı ile Araştırma Da
iresi Başkanlığı oluşturulmuştur. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Toplantı ve Karar Yetersayısı 
MADDE 29. — Anayasa Komisyonu 

metninin 29 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Kurul Kararları 
MADDE 30. — Anayasa Komisyonu 

metninin 30 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Teşkilat 
MADDE 31. — Anayasa Komisyonu 

metninin 31 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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inceleme Komisyonları 
MADDE 26. — Bakanlığın Araştırma-Değerlendirme Genel Müdürlüğü'ne yapılan insan 

hakları ihlâlleri iddiasını içeren başvurularla, re'sen harekete geçmeyi icabettiren ihlâllerin, ye
rinde incelenmesine Kurul tarafından karar verilirse, bu inceleme; Müsteşar, müsteşar yardım
cıları, anahizmet birimleri başkanları ile bakanlık müşavirleri arasından, Bakan'ın her olay 
için görevlendireceği bir başkan ile en az iki üyeden oluşan İnceleme Komisyonları tarafından 
yapılır. Gerektiğinde komisyonlara araşürmacılar ile bakanlığın diğer personeli görevlendirilebilir. 

Komisyon üyeleri, hak ihlâli iddiası incelemesi sırasında ele aldıkları konularda ilgili gör
dükleri kişileri dinleyebilir, uzmanlardan yararlanabilir. 

Komisyonların sekreterya hizmetleri Araştırma-Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafın
dan yürütülür. 

Yönetmelik 
MADDE 27. — İnsan Hakları Şûrası, İnsan Haklan Kurulu ve İnceleme Komisyonları

nın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler . ' • • . . ' 

Bilgi isteme ve inceleme Yapma Yetkisi 
MADDE 28. — Bakanlık, insan haklarıyla ilgili olarak lüzumlu olarak gördüğü bilgileri, 

mahallinde inceleme yapılması zaruri görülen durumlarda her türlü tetkik olanaklarının sağ
lanmasını bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan 
istemeye yetkilidir. Kendilerinden istemde bulunulan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ger
çek ve tüzel kişiler, bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermek, tetkik ve incelemeyi sağla
makla yükümlüdür. 

Birinci fıkraya muhalefet edenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uy
gulanır. 
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Bu birimler için yeteri sayıda ye vasıfta 
personel kurulun önerisi üzerine bakan tara
fından atanır. 

tnsan Hakları Yüksek Kurulu Genel Sek
reterine Genel Müdürler için öngörülen ek 
gösterge uygulanır ve bunlara verilen zam ve 
tazminatlarla makam tazminatı ödenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yönetmelik 
MADDE 32. —• tnsan Hakları Şûrası, tn

san Hakları Yüksek Kurulu ve İnceleme Ko
misyonlarının çalışma usul ve esasları ile tn
san Hakları Yüksek Kurulu personelinin se
çim ve atama usulü yönetmelikle düzenlenir. 

tnsan Hakları Şûrası çalışma usul ve 
esasları yönetmeliği Bakanlık, diğer yönetme
likler İnsan Hakları Yüksek Kurulu tarafın
dan hazırlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Bilgi isteme ve inceleme Yapma Yetkisi 
MADDE 33. — Bakanlık, insan hakla

rıyla ilgili olarak lüzumlu gördüğü bilgileri, 
mahallinde inceleme yapılması zarurî görülen 
durumlarda her türlü tetkik olanaklarının sağ
lanmasını bütün kamu kurum ve kuruluşla
rından ve diğer gerçek ve.tüzelkişilerden doğ
rudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden istem
de bulunulan kamu kurum ve kuruluşları ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yönetmelik 
MADDE 32. — Anayasa Komisyonu 

metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. . 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler . . • .. 

Bilgi isteme ve inceleme Yapma Yetkisi 
MADDE 33. — Anayasa Komisyonu 

metninin 33 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Başvuru Konusu ve Sınırlan 
MADDE 29. — Bakanlığa; kamusal yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilme

si sırasında ve sonucunda ortaya çıkan her türlü hak ihlâli konusunda, gerçek ve tüzel kişiler 
ile başvuru konusuyla ilgileri bulunması koşuluyla topluluklar başvuruda bulunabilir. 

Atama 
MADDE 30. — 23.4.1981 tarihli ye 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurla

rın atanmaları Bakan tarafından yapılır.. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kade
melere devredebilir. 

insan Hakları Bakanlığı Araştırmacı yardımcılığına Atama 
MADDE 31. —Araştırmacı Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununda sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır : 
a) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunların denkliği kabul edilen 

yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Yapılacak yarışma, yeterlilik ve yabancı dil sınavında başarılı olmak, 
c) Sınav tarihinde otuz yaşını doldurmamış olmak, (Lisansüstü eğitim yapanlarda otuz-

beş yaşını doldurmamış olmak) 
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diğer gerçek ve tüzelkişiler, bilgileri mümkün 
olan en kısa zamanda vermek, tetkik ve ince
lemeyi sağlamakla yükümlüdür. 

Birinci fıkraya muhalefet edenler hakkın
da Türk Geza Kanununun ilgili hükümleri uy
gulanır. 

Başvuru Konusu ve Sınırları 
MADDE 34. — Bakanlığa ve tnsan Hak

lan Yüksek Kuruluna; kamusal yetkilerin kul
lanılması ve görevlerin yerine getirilmesi sıra
sında ve sonucunda ortaya çıkan, idarî ve adlî 
başvuru yollan tüketilmiş insan hakları ihlal
leri konusunda, gerçek ve tüzel kişiler ile baş
vuru konusuyla ilgileri bulunan topluluklar 
başvuruda bulunabilir. 

Beden bütünlüğüne ve yaşam hakkına 
tecavüzü içeren insan hakları ihlali başvu
rularında, idarî ve adlî başvuru yollarının 

tüketilmiş olması koşulu aranmaz. 
Atama 

MADDE 35. —23.4.1981 tarihli ve 
2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan 
memurların atanmaları Bakan tarafından 
yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli 

gördüğü alt kademelere devredebilir. 
insan Hakları Bakanlığı Araştırmacı 

Yardımcılığına Atama 
MADDE 36. — Araştırmacı Yardımcı

lığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda sayılan şartlara ek 

olarak aşağıdaki nitelikler aranır : 
a) En az dört yıllık yükseköğretim 

kurumlarından veya bunların denkliği ka
bul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 
b) Yapılacak yarışma, yeterlilik ve 

yabancı dil sınavında başarılı olmak, 
c) Sınav tarihinde otuz yaşını dol

durmamış olmak, (Lisanüstü eğitim yapan
larda otuzbeş yaşını doldurmamış olmak) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Başvuru Konusu ve Stnırları 
MADDE 34. — Anayasa Komisyonu 

metninin 34 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Atama 
MADDE 35. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 

sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memur
ların atanmaları Bakan tarafından yapılır. An
cak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt 
kademelere yazılı olarak devredebilir. 

insan Hakları Bakanlığı Araştırmacı 
Yardımcûığma Atama 
MADDE 36. — Anayasa Komisyonu 

metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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insan Haklan Bakanltğt Araştırmacüığt 
MADDE 32. — 31 inci maddeye göre araştırmacı yardımcılığına atananlar, en az üç yıl 

çalışmış olmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kaza
nırlar. Sınavda başarılı olanlar araştırmacı unvanını alırlar. 

Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler. 
Araştırmacı yardımcıları ile araştırmacılar ihtiyaca göre Bakanlığın ana hizmet birimle

rinde görevlendirilirler. 
Araştırmacı yardımcılığı ve Araştırmacılıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde 

ve yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 
MADDE 33. — Genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ku

rulan fonlar, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait ku
ruluşlar, iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve or
taklıklarda çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hâkimler ve savcılar için 
kendilerinin muvafakati ile Bakanlık teşkilatında görevlendirilebilir. Bu personel, kurumların
da maaşlı izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal 
hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile İlgili özlük 
hakları devam ettiği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca 
bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 
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insan Haklan Bakanlığı Araştırmacılığı 
MADDE 37. — 31 inci maddeye göre 

araştırmacı yardımcılığına atananlar, en az üç 
yıl çalışmış olmak ve olumlu sicil almak kay
dıyla, açılacak yeterlik sınavına girmek hak
kını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar araş
tırmacı unvanını alırlar. 

Üst üste iki defa yeterlik sınavında ba
şarı gösteremeyenler başka kadrolara nakle
dilirler. 

Araştırmacı yardımcıları ile araştırmacı
lar ihtiyaca göre bakanlığın ana hizmet birim
lerinde görevlendirilirler. 

Araştırmacı yardımcılığı ve araştırmacı
lıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt için
de ve yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, se
çilme esasları ve diğer hususlar bir yönetme
likle düzenlenir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Persone
lin Görevlendirilmesi 

MADDE 38. — Genel ve katma bütçeli 
daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 
kurulan fonlar, belediyeler ve özel idareler, 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu
ya ait kuruluşlar, iktisadî devlet teşekkülleri, 
kamu iktisadî kuruluşları ve bunlara bağlı ku
rum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, 
yüksek yargı organı mensupları, hâkimler ve 
savcılar için kendilerinin muvafakati ile Ba
kanlık teşkilatında görevlendirilebilir. Bu per
sonel, kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve 
aylık, ödenek, hertürlü zam ve tazminatları 
ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları ku
rumlarınca ödenir. İzinli oldukları sürece me
muriyetleri ile ilgili özlük hakları devam etti
ği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde he
saba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek 
duyulmadan süresinde yapılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

insan Hakları Bakanlığı Araştırmacılığı 
MADDE 37. — Anayasa Komisyonu 

metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki 
Personelin Görevlendirilmesi 
MADDE 38. — Genel ve katma bütçeli 

daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 
kurulan fonlar, belediyeler ve özel idareler, 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu
ya ait kuruluşlar, iktisadî devlet teşekkülleri, 
kamu iktisadî kuruluşları ve bunlara bağlı ku
rum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, 
yüksek yargı organı mensupları, hâkimler ve 
savcılar için kendilerinin muvafakati ile Ba
kanlık teşkilatında görevlendirilebilir. Bu per
sonel, kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve 
aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları 
ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları ku
rumlarınca ödenir. İzinli oldukları sürece me
muriyetleri ile ilgili özlük hakları devam etti
ği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde he
saba katılır. Hâkim ve Savcı sınıfından olan
ların terfileri mümtazen, diğer kamu perso
nelinin terfileri de başkaca bir işleme gerek du
yulmadan süresinde yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 

Üniversite Öğretim Ekmanlartnın Görevlendirilmesi 
MADDE 34. —- Üniversite öğretim elemanları, uzmanlıklarına uyan işler için 2547 sayılı 

Yüksek öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlık Teşkilatında görevlendirilebilir. 

Yurtdışı Görevlendirme 
MADDE 35. — İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası kurumlar nezdinde 

Bakanlık temsilcileri görevlendirilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlen
dirilmesi 

MADDE 39. — Üniversite öğretim ele
manları, uzmarihklanna uyan işler için 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci mad-1 
desine göre Bakanlık Teşkilatında görevlendi
rilebilir. 

Yurtdışı Görevlendirme 
MADDE 40. — tnsan hakları alanında 

faaliyet gösteren uluslararası kurumlar nezdin-
de mevzuat çerçevesinde Bakanlık temsilcile
ri görevlendirilebilir. 

ı Sözleşmeli Personel 
MADDE 41. — Müsteşarlık, Müsteşar 

Yardımcılıkları, Genel Sekreterlik, Genel Mü
dürlük, Genel Müdür Yardımcılıklan, Hukuk 
Müşavirlikleri, Bakanlık Müşavirlikleri, Da
ire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, Araş
tırmacı ve Araştırmacı Yardımcılıklan hizmet
lerinde kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 
Sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve diğer ka
nunların sözleşmeli personel hakkındaki hü
kümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli perso
nel çalıştırılabilir. 

Ancak, Araştırmacı ve Araştırmacı Yar
dımcılıktan için bu kanunun aradığı şartlar; 
yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırıla
caklar için yükseköğrenim yanında Devlet Me
murları Kanununun 68 inci maddesinde be
lirtilen şartlar aranır. 

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme 
usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit 
ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istek
leri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendi
rilir. 

Kabul Ettiği Metin) 
Üniversite Öğretim Elemanlarının 
Görevlendirilmesi 
MADDE 39. — Anayasa Komisyonu 

metninin 39 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Yurtdışı Görevlendirme 
MADDE 40. — Anayasa Komisyonu 

metninin 40 inci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. —• İnsan Hakları Bakanlığı'nın 1992 yılı harcamaları, Başbakanlı
ğın 1992 yılı bütçesinden karşılanır. 

Bu hususta, Maliye ve Gümrük Bakanlığı düzenleme yapmaya yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bakanlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı teşkilatlamncaya kadar diğer 
kuruluşlardan müfettiş atanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eski cetvellere İnsan Hakları Bakanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı : 139) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği M< 

GEÇtCt MADDE 1. — însan Hakları 
Bakanlığının 1992 yılı harcamaları, Başbakan
lığın 1992 yılı bütçesinden karşılanır. 

Bu hususta, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı düzenleme yapmaya yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bakanlıkça Tef
tiş Kurulu Başkanlığı teşkilatlamncaya kadar 
diğer kuruluşlardan müfettiş atanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ekli listelerde 
yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin eski cetvelle
re İnsan Hakları Bakanlığı bölümü olarak ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İnsan Hakları 
Yüksek Kurulu üyelerinin yenilenmesine iliş
kin 26 ncı maddenin son fıkrası hükmünün 
uygulanmasını sağlamak amacıyla, bunların 
seçiminden iki yıl sonra yapılacak seçimlerde 
yenilenecek olanları tesbit etmek üzere, bu se
çimden iki ay önce adçekmeye başvurulur;. 
dört yıl sonra yapılacak seçimle yenilenecek 
olan üyelerin tespiti için, aynı esasa uyularak 
adçekilir; ancak ikinci yıl sonunda seçilmiş 
olan üyeler bu adçekmeye girmez. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Euiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasa Komis
yonu metninin geçici 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Anayasa Komis
yonu metninin Geçici 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. —Ekli 1 Sayılı lis
tede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) 
sayılı cetvele İnsan Hakları Bakanlığı bölümü 
olarak eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Anayasa Komis
yonu metninin Geçici 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 
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(Hükümetin Teklifi Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 36. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 37. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T Çüler 
Devlet Bakanı 

t Tez 
Devlet Bakanı 
Prof T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı fe 

N. Ayaz 
Dışişleri Bakanı V. 

Prof O. Kumbaracıbaşı 
Millî Eğitim Bakanı V. 

Y. Topçu 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Cevheri 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T Köse 
Kültür Bakanı 
R E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakam 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G Ergenehon 

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 
£ 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 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Meı 

Yürürlük 
MADDE 41. — Bu kanun yayımı tarihin

de yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 42. — Bu kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

\ (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 42. — Anayasa Komisyonu 

metninin 41 inci madesi 42 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 43. — Anayasa Komisyonu 

metninin 42 nci maddesi 43 üncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 



HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELL 

EK : 1 SAYILI CETVEL 
İNSAN HAKLARI BAKANLIĞI 

', Danışma ve Den 
Müsteşar Yardımcılığı Anahizmet Birimleri Birimleri 

1. Müsteşar Yardıması 1. Araştırma-Değerlendirme Gen. Müd. 1. Teftiş Kurulu Bşk. 
2. Müsteşar Yardımcısı 2. Eğitim ve Geliştirme Gn. Md. 2. Hukuk Müşavirliği 

3. Uluslararası İlişkiler Gn. Md. 3. Bakanlık Müşavirle 
4. Koordinasyon Dairesi Bşk. 4. Basın ve Halkla İli 

Müşavirliği 
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2 SAYILI CETVEL 

KURUMU : İNSAN HAKLARI BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARI 

Sınıfı 

GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
Bakanlık Müşaviri 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Araştırma-Değerlendir-
me Genel Müdürü 
Eğitim ve Geliştirme 
Genel Müdürü 
Uluslararası İlişkiler 
Genel Müdürü 
Özel Kalem Müdürü 
Genel Müdür Yar
dımcısı 
1. Hukuk Müşaviri 
Basın ve Halkla İliş
kiler Müşaviri 
Savunma Sekreteri 
Koordinasyon Dairesi 
Başkanı 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı 
Personel Dairesi Baş
kanı , 
İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanı 
Daire Başkanı 
Başmüfettiş 
Hukuk Müşaviri 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 

Kadro 
Derecesi 

• 

2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
20 

9 
2 
4 
5 

10 
10 
10 
15 
15 
(S. 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— . 
— 

_ 

_ 

— 

— 
— 

_ 

___ 

_ 

• — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Sayısı : 139) 

Toplam 

2 
20 

9 
2 
4 
5 

10 
10 
10 
15 
15 
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Sınıfı 

SH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

Unvanı 

Sağlık Memuru 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Kaloriferci 
Teknisyen Yardımcısı 
Aşçı 
Dağıtıcı 

Kadro 
Derecesi 

10 
9 

10 
12 
12 
12 
1 

12 
12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
10 
10 
15 
4 
2 
2 
2 
2 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— • 

— 
— 

Toplam 

2 
10 
10 
15 
4 
2 
2 
2 
2 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ CE 

EK : 1 SAYILI CETVEL ' 
İNSAN HAKLARI BAKANLIĞI 

İnsan Haklan 
Yüksek Kurulu 

Üyeliği 

1. İHYK Üyesi 
2. İHYK Üyesi 
3. İHYK Üyesi 

4. İHYK'Üyesi . 
5. İHYK Üyesi 
6. İHYK Üyesi 
7. İHYK Üyesi 
8. İHYK Üyesi 
9. İHYK Üyesi 

10. İHYK Üyesi 
11. İHYK Üyesi 
12. İHYK Üyesi 

İnsan Haklan 
Yüksek Kurulu 

Gen. Sek. 

1. İHYK Genel 
Sekreterliği 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcılığı 

1. Müsteşar 1. Müsteşar 
Yardımcısı 

2. Müsteşar 

Yardımcısı 

Anahizmet 
Birimleri 

1. Eğitim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü 

2. Uluslararası İlişkiler 
Genel Müdürlüğü 

3. Planlama ve Değer
lendirme Dairesi 
Başkanlığı 

4. Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı 

Danışma v 
Denetim 
Birimleri 

1. Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

2. Hukuk Müşav 

3. Bakanlık Müşa 
4. Basın ve Halk 

İlişkiler Müşav 

-
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ CETVEL 

2 SAYILI CETVEL 

KURUMU : İNSAN HAKLARI BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 
GİH 

. GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

Kadro 
Unvanı Derecesi 

İnsan Haklan Yüksek 
Kurulu Üyesi 
Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
Bakanlık Müşaviri 
Teftiş Kurulu Başkanı 
İnsan Hakları Yüksek 
Kurulu Genel Sekreteri ' 
Eğitim ve Geliştirme 
Genel Müdürü 
Uluslararası İlişkiler 
Genel Müdürü 
Özel Kalem Müdürü 
Genel Müdür Yardım
cısı 
1. Hukuk Müşaviri 
Basın ve Halkla İliş
kiler Müşaviri 
Savunma Sekreteri 
Planlama ve Değer
lendirme Dairesi 
Başkanı 
Koordinasyon Dairesi 
Başkanı ] 
Başvuru-tnceleme Da
iresi Başkanı 
Araştırma Dairesi 
Başkanı 1 
Personel Dairesi 
Başkanı 1 
İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanı 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 12 

1 2 
1 20 

i N | 

Tutulan 
Kadro 
Adedi Toplam 

— 12 
— 1 
— 2 
— 20 
— * 

— 1 
" 
— 1 

— ı 
— 1 

— 4 
— 1 

— 1 
— 1 

— 1 

— 1 

— ı 

— 1 

— 1 

„ ı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 
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Sınıfı Unvanı 

Serbest Tutulan 
Kadro Kadro Kadro 

Derecesi Adedi Adedi 

GtH 

GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
THS 
THS 
SH 
SH 
SH 

YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

Veri Hazırlama ve 
kontrol İşletmeni 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Mütercim 
Mühendis 
Teknisyen 
Daire Tabibi 
Hemşire 
Sağlık Memuru 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Kaloriferci 
Teknisyen Yardımcısı 
Aşçı 
Dağıtıcı 

10 
9 

10 
11 
12 
13 
8 
5 

10 
2 

10 
10 
9 

10 
12 
12 
12 
11 
12 
12 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

10 
10 
15 
4 
2 
2 
2 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
-— 
- -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. — 
— 
— 
— 
— 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN C 

EK : 1 SAYILI CETVEL 
İNSAN HAKLARI BAKANLIĞI 

İnsan Haklan 
Yüksek Kurulu 

Üyeliği 

1. İHYK Üyesi 
2. İHYK Üyesi 
3. İHYK Üyesi 

4. İHYK Üyesi 
5. İHYK Üyesi 
6. İHYK Üyesi 
7. İHYK Üyesi 
8. İHYK Üyesi 

İnsan Haklan 
Yüksek Kurulu 

Gen. Sek. 

1. İHYK Genel 
Sekreterliği 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcılığı 

1. Müsteşar 1. Müsteşar 
Yardıması 

2. Müsteşar 

Yardımcısı 

Anahizmet 
Birimleri 

1. Eğitim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü 

2. Uluslararası İlişkiler 
Genel Müdürlüğü 

3. Planlama ye Değer
lendirme Dairesi 
Başkanlığı 

4. Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı 

Danışma ve 
Denetim 
Birimleri 

1. Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

2. Hukuk Müşavirl 

3. Bakanlık Müşavi 
4. Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirl 

9. İHYK Üyesi 
10. İHYK Üyesi 
•11. İHYK Üyesi 
12. İHYK Üyesi 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ LİSTE 

1 SAYILI LİSTE 

KURUMU : İNSAN HAKLARI BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

Kadro 
Unvanı Derecesi 

İnsan Hakları Yüksek 
Kurulu Üyesi 
Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
Bakanlık Müşaviri 
Teftiş Kurulu Başkanı 
İnsan Hakları Yüksek 
Kurulu Genel Sekreteri 
Eğitim ve Geliştirme 
Genel Müdürü 
Uluslararası İlişkiler 
Genel Müdürü 
özel Kalem Müdürü 
Genel Müdür Yardım
cısı 1 
1, Hukuk Müşaviri 1 
Basın ve Halkla İliş
kiler Müşaviri 1 
Savunma Sekreteri 1 
Planlama ve Değer
lendirme Dairesi 
Başkanı v 1 
Koordinasyon Dairesi 
Başkanı 1 
Başvuru-tnceleme Da
iresi Başkanı 1 
Araştırma Dairesi 
Başkanı 1 
Personel Dairesi 
Başkanı 1 
İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanı 1 

Kadro 
Adedi 

1 12 
1 1 
1 2 
1 20 
1 1 

l 1 

l 1 

l 1 
ı i 

4 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 

. — 

— 

— 
— 

— 
— 

— 
• — 

— 

— 

— 

—. 

— • 

— 

Toplam 

12 

20 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 
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Sınıfı 

GtH 

GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
THS 
THS 
SH 
SH 
SH 

YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

Unvanı 

Veri Hazırlama ve 
Kontrol tşletmeni 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Mütercim 
Mühendis 
Teknisyen 
Daire Tabibi 
Hemşire 
Sağlık Memuru 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 

, Bekçi 
Kaloriferci 

v Teknisyen Yardımcısı 
Aşçı 
Dağıtıcı 

Kadro 
Derecesi 

10 
9 

10 
11 
12 
13 
8 
5 

10 
2 

10 
10 
9 

10 
12 
13 
12 
12 
11 
12 
12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

10 
10 
15 
5 
4 
2 
2 
2 
2 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
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— 
— 
— 
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— 
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Toplam 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

10 
W 
15 
5 
4 
2 
2 
2 
2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 139) 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
58 İNCİ BİRLEŞİM 21 . 1 . 1993 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(^^© 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya 
çıkan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak 
toplumun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/13) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık thraç Fonunu düşürerek 
bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden olduklan, bu suretle Devleti zarara uğratarak 
görevlerini kötüye kullandıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ına maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyannea bir Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 

3 
S E Ç İ M 

•<3^§> 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

©^S) 

E 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
bîrleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

,3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 incî  içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve J03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — 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) 

10. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. —Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 



,5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ye bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

17. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) ' • • _ 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım 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) 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

'24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 

çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

31. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

32. •— Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan, deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci* içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

33. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

35. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Medis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 
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36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu-faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

38. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak'tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

39. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

40. _ Sivas Milletvekili Âbdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, Içtüzüğün-100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

41. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

44. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

45. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

R 
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47. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde 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) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

50. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ye 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) . • 

51. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konuüann ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

52. _ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 İnci/İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

54. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

55. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

56. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 
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58. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

59. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

60. —. Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

61. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

62. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

63. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa'manpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

64. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) . 

66. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

67. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

68. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 

69. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

_ : _ . ; 0 _ 
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70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

71. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

72. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

74. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) I 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tünde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

*5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

6. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul ilinde kaç kişinin tapu ve tapu 
tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*7. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) * 

*8. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

*9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

13. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

15. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece - BüyÜk-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

* 16. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Kanun 
tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

*17. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

*19. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpmar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) 

*20. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankasının 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*21. —- Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

*22. — Trabzon Milletvekili Kefhalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri tüne doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

28. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti"«ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

*35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

*37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) ' -

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

*41. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

*42. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

44. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer ahp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

46. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

47. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*48. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

49. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

50. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
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52. •— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) . 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağa'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

57. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

58. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin,Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62.'— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

63. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-* 
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

, 66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkirî Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

69. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

70. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü- -
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

78. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. •— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer 'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

82. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

83. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - tkizdere, Çobandede - ,Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

85. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

86. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

87. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

88. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. —- Konya Milletvekili Mehmet Keçecüer'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

94. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARtŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

95. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın^ 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

96. — istanbul 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) 

97. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecüer'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) , 

,99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 
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100. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü "nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

102. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

103. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmeteaçılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

111. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'^n, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

112. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

113.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

117. __ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/308) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

121. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

126. — benizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

127. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ıri, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

129. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

130. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

16 . ; — ; — — — 
(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya TÜrkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğtu'nun, istanbul,Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav ilçesi imam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

135. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

137. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

138. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man işletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

139. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

. 140. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

142. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) \ 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

146. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

17 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak plan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

151. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

152. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - HUyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman-hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

158. — tstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

159. — tstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

161. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın Ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

164. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine, ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

165. —. Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. — Afyon Milletvekili Halil İbnihim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 
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167. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

168. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın; vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

170. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

172. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

175. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

177. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

179. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin Önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka-, 
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

181. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

182. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

185. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

187. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) •/' 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

190. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — tçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. -r Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin JBaşbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta Hine yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru'önergesi (6/394) 

203. — istanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205.— Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesf (6/399) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

209. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — İstanbul Milletvekili Çavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

N 215. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. — Konya Milletvekili AhmetRemzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

.219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1), 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/526) (1) 

222. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

225. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

227. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

228. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

231. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) '• 

232. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba-
N sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

234. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

235. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

236. —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

238. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

239. -~ İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426V 

— 22 — '• _ _ - _ _ , - — : 
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240. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

241. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

251. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

253. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) -

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik işletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) • -, : . . _ . ' . . ' 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

256. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

257. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru Önergesi (6/446) . 

258. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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259. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

260. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyâl'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

261. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

262. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

266. -— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

267. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştınlmasına karşı Damştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

268. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan küçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

— — • [24] • — — — : • ; 
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276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'hin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. —• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti 
- Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

. 296. —• Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 
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297. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

298. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

299. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Hinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/488) 

301. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

302. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

303. — Aydın Milletvekili Cengiz AJItınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

304. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KÎT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

305. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi ipekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

306. — Trabzon Milletvekili AIi'Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) -

310. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu DemirePi izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

312. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

26 
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313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan "insan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya ProjesP'ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

320. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

321. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

323. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aşüğı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ili$kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
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332. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) . . 

.333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

334. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

336. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

337. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

338. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

339/— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) „ 

340. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

341.— Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

342. —, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer, almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

344. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

345. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

346. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

347. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

348. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca ilçesi Dahdalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/551) 

350. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent ilçesi Yenicesâray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
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351. — Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

353. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp.İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

355. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
İlgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

- 356. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) ' 

357. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) ' 

359. __ Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

360. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

361. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

362. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Öışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202,1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. —• Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına tlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji've Tica
ret komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. —• Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 41İ Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kânun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ye Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtmn tarihi 
: 30.6.1992) 

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtmn tarihi : 7.12.1992) 
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11. — Çocuk Mahkemelerinin Kurutuşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ye Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

12. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

13. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-^ 
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

14. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 233) 
(Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 15. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 16. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

17. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

18. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

19. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun tki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 20. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

21. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
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22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet: ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun^ ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Kondisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

. 24. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. - - Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin.Ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. - r Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Haya Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S.* Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

30. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve lOArkadaşmın, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 
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X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da-
îr.Kanun Tasarısı vö Adalet Komisyonu Raporu (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

35. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

36. — 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 (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

37. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

38. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

39. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7i 1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı 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) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle-. 
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

43. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) • ı • • 

44. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili GüneşMüf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992), 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların KarşıT 
hklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dâir Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 49. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ye Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

50. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi :,1.6.1992) 

51. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

34 
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X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği,ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBuIunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

58. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

59. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

60. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

61. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağılma tarihi: 21.9.1992) 

62. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 
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X 64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin ilke 
ve AmaçIar^Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve îflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

67. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 68. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ye Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

70. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 71 .— Türkiye Cumhuıiyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ye Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm" 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) . 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağılma tarihi : 23.9.1992) 

l 
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X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

79. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık: 
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 81. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 82. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) * 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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86. — tstanbul Milletvekili tsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı tmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazıİşlemler 
ve 6785 Sayılı tmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. —- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağılma farilıi : 5.10.1992) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 0.10.1992) 

89. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı.- 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

90. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S, Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi *: 23.10.1992) 

93. T- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. —Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

95. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

96. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiktik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

97. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98 — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) (S. 
Sayısı.: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

38 
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99. — tçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nm, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

100. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul Ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101.— Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

102. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

104. r - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

106. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

.108. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

109. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 
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X 110. - - Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Planye Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

XII I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 112. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 113. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 114. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 115.,— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayışı : 229) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 116. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (î/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma Tarihi ; 11.1.1993) 

117. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

118. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 

.11.1:1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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