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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Anayasa Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

26.10.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 886 Sıra Sayılı, Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Partiler Kanunu ile Millet
vekili Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 48 saat geçmeden 
gündeme alınarak görüşmelerine Genel Kurulun bugünkü birleşiminde başlanmasına, görüşmele
rin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve saat 24.00'ten sonra da görüşmelere devam 
olunarak müteakip günlerde de çalışmaların sürdürülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisinin, ya
pılan oylamadan sonra, 

Genel Kurulun 27.10.1995 Cuma, 28.10.1995 Cumartesi ve 30.10.1995 Pazartesi günlerinde 
13.30 - 19.00, 20.00 - 24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ve bu birleşimlerde sade
ce Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ilişkin DYP 
ve CHP Gruplarının müşterek önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildikleri açıklandı. 

Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen üyeliğe, İstanbul Mil
letvekili Yusuf Pamuk, 

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen üyeliğe Ağrı Millet
vekili H. Fecri Alpaslan, 

Seçildiler. 
: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanu

nu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/1518, 
2/1059, 2/1519, 2/1520) (S. Sayısı : 886), yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği ve kanun
laştığı açıklandı. 

Alınan karar gereğince, 27 Ekim 1995 Cuma günü saat 13,30'da toplanmak üzere, Birleşime 
00.20'de son verildi. 

Mustafa Kalemli 
i Başkanvekili 

Cengiz Üretmen İlhan Kaya / 
Manisa İzmir 

Kâtip Üye Kâtip üye 

^ j j p 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

27 .10 .1995 CUMA 

Rapor 
1. - 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu

na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kamın Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/936) 
(S. Sayısı: 888) (Dağıtma Tarihi: 27.10.1995) (GÜNDEME) 

Tezkereler 
1. - On İlde Uygulanmakta Olan Olağanüstü Halin 19.11.1995 Tarihinden İtibaren Dört Ay 

Süre ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1995) 

2. - Ülkemizde Konuşlandırılan Çok Uluslu Gücün Görev Süresinin 31.12.1995 Tarihinden 
İtibaren Üç Ay Süre ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/2008) (Başkanlığa geliş tari
hi : 28; 10.1995) -

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbulspor Futbol Takımının hakem kararları 

ile Ligden düşürülmek istendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7469) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.10.1995) 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, T.C. Posta İşletmesince belediyelere yapılan bakır 
satışlarıyla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7470) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.10.1995) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, T.C. Posta İşletmesi ve Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7471) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1995) 

4. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, İstanbulspor-vAltay maçının tekrarlanması için Fe
derasyon nezdinde girişimde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/7472) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1995) 

5. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Medya kuruluşlarına teşvik ve kredi adı altında 
ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7473) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 26.10.1995) 

6. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, öğrenci kredileri ile eğitim burslarının artırılıp ar
tırılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7474) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.10.1995) 

: , @ _—;—, — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER:İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
'BAŞKAN - A d okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyorum. 

IV.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Anayasa Komisyonu Raporunun görüşülme gününe iliş

kin Danışma Kurulu Önerisi 
BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No:193 Tarih: 27.10.1995 
Danışma Kurulunun 27.10.1995 Cuma günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

ismet Sezgin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

İhsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Fuat Çay Şevket Kazan 
CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneri : 
26.10.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 887 sıra sayılı Seçimlerin Yenilenmesine İliş

kin Anayasa Komisyonu Raporunun 48 saat geçmeden gündeme alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, grup önerileri de 
var; fakat, şimdi kabul edilen Danışma Kurulu önerisinde, bir değişik durum var. 

İçtüzüğün 93 üncü maddesini arz ediyorum: "Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Ana
yasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bütün 
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konulardan önce görüşüldükten sonra açık oya sunulur." Bu hüküm kesindir. O nedenle, şimdi, Da
nışma Kurulunun sunduğu, sizin kabul ettiğiniz öneri istikametinde bu konuyu görüşeceğiz; bu ko
nunun bitiminden sonra diğer konuların görüşmesine, sunuşlara devam edeceğiz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞERİŞLER 

1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ile Samsun 
Milletvekili İhsan Saraçlar ve 149 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi; Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 37 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi; 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 73 Arkadaşının Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (4/516, 41517, 41518) (S. Sayısı: 887) (1) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, 24 Aralık 1995 tarihinde seçimle
rin yenilenmesine ilişkin önergelerle, Anayasa Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Değerli milletvekilleri, Anayasa Komisyonunun bu raporu çok önemli ve çok kısa olduğu için 

okutacağım: 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca, 18.10.1995 tarihinde Komisyonumuza gönderilen DYP Grup Başkanvekille

ri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 149 arkadaşının 
(4/516); Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 37 arkadaşının (4/517); Rize Milletvekili Me
sut Yılmaz ve 73 arkadaşının (4/518) seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergeleri, Komisyonumu
zun 23.10.1995 tarihli toplantı gündemine 'alınmış ve DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Millet
vekili Nevzat Ercan ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile CHP Grup Başkanvekili Hatay Mil
letvekili Fuat Çay tarafından; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/1518) ile birlikte görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, 26.10.1995 tarihli toplantısında önergeleri birleştirerek görüşmeyi kabul et
miş, gerekçeleri doğrultusunda olumlu bularak, XX nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 24 
Aralık 1995 Pazar günü yapılmasını kabul etmiştir. 

Raporumuz, İçtüzüğün 93 üncü maddesine göre Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yük
sek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Ekrem Ceyhun 
. Başkan 

ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN - Komisyon raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
Tümü üzerinde, gruplar adına söz taleplerini bekliyorum efendim. 
Gruplar adına söz talebi yok mu efendim?.. 

/ Tekraren ifade ediyorum; gruplar adına söz talebi var mı, yok mu? 
Gruplar adına söz talebi olmadığına göre... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Var efendim var!.. 
BAŞKAN - Kim efendim?.. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Olmaz ki Sayın Başkan!.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, dünden beri yanlı davranıyorsunuz. 
BAŞKAN-Yanlı falan davrandığım yök. 
MEHMET CEBİ (Samsun)-Ama, üç defa soruyorsunuz. 

(1) 887 Ş. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın Cebi, kapattığımı ifade ettim mi; etmedim. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Etmediniz... ' 

.BAŞKAN - Bakın, üç defa soruyorum; tekrar, tekrar... 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Olmaz efendim, nikâh dairesi mi burası!.. Buradakiler çocuk 
mu!... 

BAŞKAN - Tekrar tekrar soruyorum... Yani, bir erken seçim yapacağız... 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Efendim, nikâh dairesi mi... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Müsaade buyurun... 
Bir erken seçim yapacağız; seçimin yenilenmesine karar vereceğiz. Bununla ilgili, bütün grup

ların müşterek önergeleri var; herkes seçimlerin yenilenmesini istiyor; millet de bizi seyrediyor; ya
ni, konuşma yapılmasın mı!.. Ben zorluyorum ki, konuşma yapılsın, millet duysun. Zorladığım şey 
bu... 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Neyi duyacak... Millet duyuyor zaten... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Herkes talebini yazmış zaten, daha niçin ısrar ediyorsunuz? 

BAŞKAN - Ben de onun için ısrar ediyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Aksini iddia eden var mı? 

BAŞKAN - Hayır yok. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - O halde, niçin ısrar ediyorsunuz? 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Zorluyorsun, ille biri konuşsun yani... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ama, dün, İçtüzüğü çiğneyerek, önergeyi işleme koymadınız. 

İşinize geldiği gibi... 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, sizden rica ediyorum efendim; lütfen, şahsınız adına söz alın, 
gruplar adına konuşma yapmayalım. 

Bir dakika:.. Yerinize buyurun, ben size söz vereceğim. 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Hayret bir şey !.. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, seçimlerin yapılmasıyla ilgili karar dün 
alındı. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Çok ayıp efendim... 

BAŞKAN - Zararı yok efendim, konuşulmasını istemiyorlar demek ki, hiç problem değil. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yangından mal kaçırıyorlar... 

BAŞKAN - Bakınız, biz, burada çok rahat davranıyoruz; ama, demek ki, bu konuda konuşul
masını istemiyorlar; hadise bu. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Seçimden korkuyorlar... Milletten korkuyorlar.;. 
Olmaz ki.!.. Yangından mal kaçırıyorlar; hazırladıklarr kanuna bile inanmıyorlar; ilave önerge 

veriyorlar!.. , 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Korkuyorlar, korkuyorlar... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Korkuyorlar... 

BAŞKAN — Şahısları adına, Sayın Bülent Ecevit; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkış-
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MEHMET CEBİ (Samsun) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Cebi, itirazınızı dikkate aldım, cevabını da verdim. 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Veremediniz efendim; taraflı uyguluyorsunuz... 

, BAŞKAN - Daha ağır bir cevap vermemi ister misiniz... 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Ben de veririm... 

BAŞKAN - istirham ediyorum... Bir sayın hatip kürsüde... Lütfen... 
Buyurun Sayın Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanırım, parlamento 
tarihinde eşine rastlanmamış bir olayla karşı karşıyayız. Daha dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bir kanun maddesi olarak 24 Aralıkta seçim yapılmasını karara bağladı. Şimdi, Büyük Millet Mec
lisi, kendi kanununa mı saygı duymuyor... (DSP sıralarından alkışlar) Ne demektir; kanunla çıkmış 
bir karar, kanun niteliğinde olmayan bir Meclis kararıyla neden teyit edilmek isteniliyor; neden bu, 
ihtiyaç duyuluyor; biz, bunun nedenini biliyoruz; ama, bu neden, o kadar yakışıksızdır ki, hiçbir 
grup adına söz alınıp da bu karar savunulamıyor. (DSP sıralarından alkışlar) 

Meclis kararlarının üzerinde, Meclisin çıkardığı kanunlar yer alır... 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - 250 imza sağlanmış oluyor... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) - ...o kanunda yer alan seçim tarihiyle ilgili madde neden ye
terli görülmüyor da, ayrıca buna bir de Meclis kararı eklenmek isteniliyor; gruplar, lütfen, çıksın
lar, bunun nedenini açık açık söylesinler milletin önünde. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

Şahısları adına ikinci konuşmacı, Sayın İbrahim Kumaş; buyurun efendim. 

: İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, seçim yasası kabul 
edildi ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Geçici 6 ncı madde, 7 nci madde olarak değiştirildi ve 
seçimlerih 24 Aralık 1995' te yapılmasına karar verildi; kanunda, bu madde geçti. 

Şimdi ise, tekrar bir karar getiriliyor bu Meclisin huzuruna. Oynanan oyun nedir; dün, ben bu 
kürsüden kendilerine ifade ettim, söyledim "bu çıkardığınız yasa, Anayasaya aykırıdır; Anayasa 
Mahkemesi, bu yasayı iptal edecek, bu kesindir" dedim; çünkü, Anayasaya uyum yasaları çıkarıl
madı, seçimlerin eşit, âdil, dürüst, millî iradenin, Meclise adalet ölçüleri içerisinde yansımasını sağ
lamayan bir seçim yasası çıkarıldı; bu seçim yasası Anayasa Mahkemesinden geri dönecek. 

Yaptığımız seçim yasasıyla ilgili olarak, Hükümet, CHP ile de anlaşmıştı; Hükümetin kuruluş 
şartlarından birisi de, seçim yasasında değişiklik yapılmasıydı. Şimdi, bu seçim yasasını Anayasa 
Mahkemesi iptal edecek korku ve endişesi sardı ki, 24 Aralıkta seçim yapılması kararı alınacak, es
ki seçim kanunuyla; yani, mevcut seçim kanunuyla değil; çünkü, onaylanmadığı takdirde, Anaya
sa Mahkemesi tarafından iptal edildiği takdirde, dün çıkarmış olduğumuz kanun geçersiz sayılacak. 
O zaman, seçime neyle gidilecek; eski seçim kanunuyla gidilecek ve bununla ilgili, bir partinin, ik
tidar partisine teklifler de götürdüğünden haberdarız. Diyordu ki "CHP'ye mahkûm değilsiniz, es
ki seçim yasasıyla -hatta barajları biraz daha yükselterek- seçimlere gidelim; bu hesaplar yapılıyor
du. Ben, iki gündür bu Mecliste dönen dolapları, oynanan oyunları takip edemiyorum. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Dolap değil. 
. • . • • ' . • t ' 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Peki, bunun manası nedir; yani, dün... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Lütfen düzeltin. 
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BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Düzeltecek. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Dolap dönmüyor, oyunlar oynanıyor. Bu oyun... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Seviyeli konuş. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, özür dilerim; maksadım sizleri kır
mak, yanlış beyanda bulunmak, yanlış bir şey yapmak değil; ama, dün çıkardığımız yasada, 24 Ara
lığı, seçim tarihi olarak göstermedik mi, dün oylanmadı mı; peki, bu oylandığına göre, bugün tek
rar, 24 Aralık tarihiyle ilgili bir karar getirilmesinin maksadı ne... Maalesef, bu maksadı açıklamak 
için, buraya gruplar adına çıkıp, konuşma bile yapılmamıştır. Yani, "bizim gerekçemiz şudur; bun
dan dolayı bu tarihi, bu kararı getiriyoruz" diye bir açıklama da yoktur.. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Çift dikiş olsun diye. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Gelin, acele etmeyin. Bütün basın-yayın organları da, kamu
oyu da, dünkü seçim kararını alan milletvekili arkadaşlarımız da, basın toplantılarında ve değişik 
konuşmalarında, 24 Aralık tarihinin uygun olmadığını söylüyorlar. Uygun olmaması, seçim tarihi
nin sadece kışa geldiğinden dolayı değil; yurtdışındaki işçilerimizin oy kullanabilmelerine imkân 
veren anayasa değişikliğiyle sağladığımız bir hakkı yerine getiremeyeceğimizden dolayı, 18 yaşın
daki seçmenlerimiz gerektiği şekilde oy kullanamayacağından dolayı. Hulasa, Anayasaya uygun 
bir seçim olmayacağını... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Devam edecek misiniz? 

İBRAHİM. KUMAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

...sürenin buna yetmeyeceğini herkes itiraf ediyor. Daha bugünden -dün de konuşmamda ifa
de ettim- 20 nci Dönem tartışılıyor; bu seçimin ayıplı bir seçim, sıkıntılı bir seçim, kaptı kaçtı bir 
seçim olduğu ifade ediliyor. Böyle bir seçime gitmeyi ben yanlış buluyorum, ayıplı buluyorum ve 
demokratik de bulmuyorum; gelin, kararınızı yeniden gözden geçirin. 

Ben, Meclise, bütün milletvekillerine saygılar sunuyor; teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkanım yazılı olarak hazırladım; ama, müsaade 
ederseniz kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN - Tabiî efendim, buyurun. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Efendim, dün Yüce Meclis, seçim kanunuyla bağlı ola
rak geçici maddesinde, 24 Aralık 1995 tarihini seçim tarihi olarak ilan etmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunun o maddesini zâten veto edemez; çünkü, anayasal olarak se
çim kararını Meclisin verme hakkı vardır. Kaldı ki, kanunun başka maddelerini veto etse bile veya 
kanunun başka maddeleri ileride Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilse bile, o karar, Meclisi 
bağlamıştır ve Meclisi bağladığı gibi bütün resmîye özel, kişi ve kurumlan da bağlamıştır. 

Şu anda Meclisin vazgeçilmez, vacibülıcra, bir seçim kararı târihi vardır; dolayısıyla, aynı ta
rihi, aynı kararı "24 Aralık" ibaresini Meclisin iki kere görüşmesi abesle iştigaldir, usule sığmaz; 
aynı kararı iki kere almaya hacet yoktur. 

İki şey söylüyorum: Bir, o karar geçerlidir, Meclisi bağlamıştır ve geri dönülemez. 
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İki, ikinci kere usulen karar almaya hacet yoktur; Meclisi boş işle uğraştırmaya da gerek yok-

. t ü r . ' • . • " • ' . . • , • • • • 

İsterseniz, usul tartışması açmanızı istirham ediyorum efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Dinçerler'in serdeylediği mütalaa doğru değildir. Şu ba
kımdan doğru değildir: Meclisin şu anda görüşülen karar üzerine karar vermesi halinde, Cumhur
başkanının, bu karar üzerine veto dahil olmak üzere herhangi bir tasarrufu söz konusu olamaz; ya
ni, Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verdimi, otomatikman seçime gidilir; ama, dün görüş
müş olduğumuz, her şeyden önce bir kanun niteliğindedir. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanının tetkiki
ne vabestedir, veto edilme ihtimali söz konusudur. Karar ile kanun farklı şeylerdir; o nedenle, Sa
yın Dinçerler'in görüşüne katılmadığımı ifade ediyorum. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, bir şey mi söyleyecektiniz efendim? . 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Efendim, söz istemiştim biliyorsunuz. 
BAŞKAN - Efendim, şu anda söz veremiyorum; ama, görüşünüzü yerinizden alacağım efen

dim. ' 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Seyfi Bey, sizi de dinleyeceğim efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Şimdi, burada, şahıslar adına konuşulur

ken, bir grup başkanvekili gelse, grup adına söz istese, Meclisin bugüne kadarki tatbikatları "ben 
size söz veremem" yolunda değil. Ben, grup adına söz istedim, o anda, bir arkadaşım benim önü
mü kesmişti, (Orhan Ergüder Bey) göremediniz ve geç kaldı. Şimdi, böyle bir şeyden dolayı, ken
di verdiğimiz bir önerge hakkında, Anamuhalefet Partisine, söz vermiyorum demenin takdirini si
ze bırakıyorum; eğer, bunu içine sindiriyorsa, İktidara bırakıyorum. Ne demektir bu?!. Bir seçim 
meselesi hakkında, ben, kendi önergemiz, Grubumuz önergesi hakkında konuşacağım, grup adına 
söz istiyorum "hayır, veremezsiniz" diyorlar. Onlar "veremezsiniz" diyorlar; siz, bana, "şahsım 
adına söz vereceğinizi" söylediniz; ben, ona da razı oldum. Şimdi de "veremem" diyorsunuz; bu 
defa, siz, kendi kararınızdan dönüyorsunuz. . 

BAŞKAN - Efendim, buyurun oturun lütfen, izah edeyim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Yalnız, Sayın Başkan, oturmam, söz hak-

kımdan vazgeçtiğim manasına gelmez. 
BAŞKAN - Hayır efendim, ne münasebet, öyle bir iddia içerisinde değilim. 
Sayın Sungurlu, bugüne kadar, Mecliste takip edilen usul, kanun teklif ve tasarılarının görü

şülmesi sırasında, önce gruplar, komisyon ve hükümet adına, sonra şahıslar adına söz verme şek
lindedir. Şahıslar adına konuşmalara geçtiğimiz zaman, tekrar başa dönmemiz mümkün değildir; 
bunun uygulaması, şimdiye kadar hiç yok. Onun için, o konuda pek haklı olmadığınızı ifade etmek 
istiyorum. 

Size "şahıslar adına söz vereceğimi" ifade ettim; bunu, bir arkadaşımın, söz talebinden vazge
çeceğini düşünerek söyledim ve o arkadaşıma, hem Divan Kâtibini hem görevli memurumu gön
derdim; ama, o arkadaşım, söz talebinden vazgeçmedi. 
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O nedenle de, size, şahsiniz adına söz veremedim. O nedenle, benim yaptığım uygulamada bir 

hata olmadığını ifade etmek istiyorum; ama, sizin bütün itirazlarınıza katılıyorum. Kendi verdiği
niz bir önergeyle ilgili, benden kaynaklanan veya sizden kaynaklanan, bir görememeden, bir yan
lış anlamadan dolayı konuşamamış olmanızı son derece üzüntüyle karşılıyorum; ama, yapacağım 
bir şey yoktur; fakat, şu anda size bir imkân tanıyorum, İçtüzük buna müsait; yerinizden bu oluşu
mun daha iyi bir şekilde çıkması için katkıda bulunmak istiyorsanız, onları almaya hazırım efen
dimi 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, biz, 24.12.1995 tarihinde... 
(RP sıralarından "Sayın Başkan, duyulmuyor, anlayamıyoruz, mikrofondan konuşsun" sesleri) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, Sayın Şevket beyin itirazına da geleceğim. Sayın Sungur
lu'nun sesi duyuluyor efendim. (RP sıralarından "Biz duyamıyoruz" sesleri) Ben duyuyorum, her
kes de duyuyor, Sayın Sungurlu'nun sesi de müsait. 

Buyurun Sayın Sungurlu. \ 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) -Sayın Başkan, 24,12.1995 tarihinde seçim 

yapılması için önerge veren bir partiyiz ve bu İktidarı 1,5 senedir seçime gitmesi için zorlayan bir 
partiyiz. Bu kanun da dün çıktı; şimdi, biz bugün. Danışma Kurulunda bu kararın çıkması için im
za verdik ve şimdi de bu karar için oy vereceğiz; ancak, Doğru Yol Partili bazı yetkililer dışarıda 
"bu karar çıkarsa, biz artık bundan sonra seçime kadar, bu Meclisten güvenoyu almamış Hükümet
le devam edeceğiz" diye hukukdışı bir iddia içerisindeler. Şimdi, bu kararın alınmasının hiçbir fi
ilî faydası yok, hiçbir hukukî faydası da yok. Ben, Doğru Yol Partisi Grubu bu öneriyi getirdiğine 
göre, hangi fiilî faydadan getirdiğini, hangi ihtiyaçtandan getirdiğini anlatsın, izah etsin diyorum; 
yani, 24.12.1995'te seçim kararı alınmış, biz de "evet" diyoruz, hep beraber seçime gidiyoruz. Şim
di, bir hile peşinde, bir aldatmaca peşinde oldukları iddiası var; bu iddiayı yapmıyoruz, kendi arka
daşlarından duyuyoruz. Böyle bir hadisede, ileride Parlamentonun bir hileye alet olmaması için, bir 
aldatmaya alet olmaması için, Doğru Yol Partisi Grubunun hangi ihtiyaçtan, ne gibi bir sebepten, 
nasıl bir netice temin etmek için, bunu getirmelerinin sebebini açıklamalarını istiyorum, başka bir 
talebim yok; konuşmamın bütün sebebi.budur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Sayın Oktay, siz, bir işaret buyurmuştunuz... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Size de söz vereceğim efendim... 
Sayın Oktay, buyurun. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Sayın Başkan, gruplar adına söz istemi... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, duyulmuyor; seyyar mikrofon verseniz... , 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Duyamıyoruz efendim... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun, ben duyuyorum; susarsanız, siz de duyacaksınız 

efendim. • • . . " , . ' 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Mikrofon verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Öyle bir usulümüz yok ki efendim. , 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Olur mu hiç... 

BAŞKAN - Ee, olur tabiî; İçtüzüğü siz yaptınız, ben mi yaptım !.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Biz de duyalım efendim... 
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BAŞKAN - Susarsanız, duyacağız efendim. 
Efendim, buyurun. 
M. SEYIl OKTAY (Ankara) - Mikrofon verin efendim. -
BAŞKAN — Efendim, şu anda o imkânım yok da, onun için veremiyorum beyefendi. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Efendim, gruplar adına söz alma konusunda, bu önergenin tü

mü üzerindeki görüşmeler bitmiş olsaydı, söz vermeme durumu olabilirdi; ama, görüşmeler devam 
ediyor; şahsı adına konuşma yapıldıktan sonra, grup adına söz alınabilir; mutlak surette, grup adı
na konuşmalar, şahıs adına sözlerden önce yapılır diye bir kural, İçtüzükte yoktur. Bir kere, tümü 
üzerindeki görüşmeler, henüz bitmemiştir. O nedenle, Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Oktay, buna imkânım yok efendim. Biraz önce izah ettim; bugüne kadar bu 
Mecliste yapılan bütün uygulamalar, bu şekilde cereyan etmiştir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara)-Efendim, yani, bitmedi ki; görüşmeler devam ediyor. 

BAŞKAN-Ama, bir katkı babında... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Görüşmeler devam ediyor Sayın Başkan. 

• . • ' ' • • ' • • ' / 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun. 
Bir katkı babında, söylemek istediğiniz bir şey varsa, oradan almaya hazırım efendim; bakın, 

çok açık söylüyorum. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)-SayınBaşkan... 

ALÎ DİNÇER (Ankara) - Mikrofon... Mikrofon... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Bir kere, sizin, bu önergeyi gündeme alıp görüştürmenizi, usu
le aykırı görüyorum. 

BAŞKAN - Efendim, Grubunuzun imzası var Danışma Kurulunda. 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Olabilir... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Olabilir efendim, olabilir... 

Çünkü, dün kanun çıktı aynı konuda; 24 Aralıkta seçim yapılması konusunda karar aldı Mec
lis. Şimdi, neyi konuşuyoruz; bunu gündeme alıp görüştürmenizi, bir kere, usule aykırı; bu, işin 
usul yönü. 

Şimdi, Sayın Başkan... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Karara bağlanmış bir konuda tekrar görüşme açıyorsunuz. 
BAŞKAN - Efendim, bir noktaya geliyorsunuz, belki usul tartışması açacağız; devam edin 

efendim. 
M.,SEYFİ OKTAY (Ankara) - O zaman usulü halledelim ondan sonra görüşlerimizi söyleye

lim. 
BAŞKAN - Usul tartışması mı istiyorsunuz? 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Evet. 
BAŞKAN - Peki efendim; buyurun. 
Sayın Saraçlar, işaret buyurmuştunuz... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, İçtüzükte, yerinden konuşmaların mikrofonla yapıl
mayacağına dair bir hüküm yok. * • ' . ' • ' . 

BAŞKAN - Efendim, mikrofonla da yapılır, mikrofonsuz da yapılır. 
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ALİ DİNÇER (Ankara) - Mikrofon verin efendim. 
BAŞKAN - Efendim, şu anda elimde o imkân yok. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Yok mu?„ Gelsin, komisyon sıralarının olduğu yerden konuşsun. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, istirahat buyurun. 
Sayın Saraçlar, sizi dinliyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, Anavatan Partisi adına konuşan Sayın Sun
gurlu, bunu, sadece, Doğru Yol Partisinin bir önergesiymiş gibi lanse ettiler. Şu önergede, kendi
lerin de imzası vardır; bir. 

Kaldı ki, önerge, Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra, bugün yaptığımız Danışma 
Kurulu toplantısında da, çok değerli Anavatan Partisi temsilcisinin gene imzası vardır. Herhalde, 
bunları görmeyerek, sadece bizim teklifimizmiş gibi göstermiş olması, affedersiniz, neyse, odur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Aldım efendim itirazınızı; müsaade buyurun. 
Değerli milletvekilleri, ben, biraz önce, oturumu açtığımda, Anayasa Komisyonunun bu rapo

runun fevkalade önemli olduğunu ifadeyle, raporu okutturacağımı söyledim. Bakınız, raporun oku
nup okunmamasını oylarınıza bile sunmadım, burada resen hareket ettim; neden: Bu rapora verdi
ğim önemden dolayı. Hiçbir milletvekili arkadaşım, yerinden kalkıp da, siz bu raporu okutturamaz-
sınız demedi bana; herkes, burada, raporun okunmasını dinledi. Demek ki, oraya kadar bir itiraz 
yok, yaptığımız iş doğruydu. Yani, demek ki, bunu gündeme almamız doğruydu; artı, bugün, gru
bu olan partilerin sayın grup temsilcileri, bir Danışma Kurulu toplantısı yaptılar; Danışma Kuru
lunda, bunun görüşülmesi kararına varıldı. Bu temsilciler, gruplarıyla konuşmadılar mı acaba; her
halde konuştular, 

Ama, şimdi ne oldu: Başkanlığın hatasından veya şahısların hatasından -bakınız, kimseyi il
zam etmiyorum- gruplar adına konuşma yapılmadı. Gruplar adına konuşma yapılmadığı için, arka
daşlarımın itirazları yükselmeye başladı ve bu itirazlar arasında, üç arkadaşımdan usul tartışması 
istemi geldi; hem de üç büyük grubun temsilcilerinden geldi. 

Şimdi, bir usul tartışması açacağım; bu usul tartışmasını iki lehte, iki aleyhte söz vererek aça
cağım. Niye açtığımı da ifade edeyim: Bü kadar önemli bir konuda Yüce Meclisin alacağı bir ka
rar var; seçimlerin yenilenmesi. Bu kadar önemli bir konuda Yüce Meclisin alacağı karara gölge 
düşsün istemiyorum. O nedenle usul tartışması açacağım efendim. , 

VI. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
].- Seçim tarihi ayrı bir kanunla daha evvel belirlenmiş olmasına rağmen, aynı konuda Mec

lis kararı alınması yönündeki Anayasa Komisyonu Raporunun görüşülüp görüşülemeyeceği hak
kında 

BAŞKAN - Şimdi, iki lehte, iki aleyhte söz taleplerini bekliyorum. 

Vehbi Bey?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Aleyhte söz istiyoruz... 
.BAŞKAN - Bir dakika efendim, önce Vehbi Beyin yazılı müracaatı var; onun için, ondan baş

lıyorum. 
Aleyhte, lehte söz istiyor musunuz? 
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M, VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-Lehte... 
BAŞKAN - Lehte istiyorsunuz... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Usul tartışmasının açılması lehinde; olayın aleyhinde 
söz istiyorum. , 

BAŞKAN - Usul tartışması açıyorum zaten. 

M. VEHBİ DİNÇERLER - Tamam; aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN-Aleyhinde... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)-Aleyhinde..." 
BAŞKAN - Efendim, işaret buyurdular; oraya da geliyorum şimdi. / 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, usul tartışmasının konusu nedir? 

BAŞKAN-Biraz önce izah ettim; bir daha mı izah edeyim? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Diyorlar ki, itiraz eden sayın arkadaşlarım "bu konuda söz veremezsiniz; yâni, 

gruplar tarafından verilen bu tezkereler, artık, dün kabul edilen kanun sonucu bir mana ifade etmi
yor; bunu gündeme almanız bile hataydı" Bu nedenle usul tartışması açıyorum; hata mı, değil mi... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Doğru efendim; siz doğru yapıyorsunuz. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Hata yapıyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN -Efendim, grubunuzun temsilcisi çıkar, görüşlerini söyler burada. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Efendim, bırakın siz onu; siz doğru yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Dinçerlcr, lehte mi, aleyhte mi?.. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Aleyhte. 
BAŞKAN - Sayın Kazan?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, yanlış... 

M. SEYFİ QKTAY (Ankara) - Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Aleyhte Seyfi Oktay, aleyhte Vehbi Dinçerlcr. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Usulsüzlük yapıyorsunuz Sayın Başkan. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bunun gündeme alınıp alınmamasını mı oyluyorşunuz. 
BAŞKAN - Evet efendim, tabiî, usul tartışması açıyorum. Diyor ki, arkadaşlarım "gündeme 

alamazsın." 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Efendim, Danışma Kurulu kararı oylandı... 
BAŞKAN - Efendim, buna rağmen usul tartışması açıyorum; evet, bunu da ifade ettim.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Neye göre... Olmaz efendim... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Olur mu efendim; bu müzakereyi açamazsınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, bakın, benim tutumumu arkadaşlar doğru bulmadılar. Diyorlar ki... 
MEHMET CEBİ (Samsun)-Baştan beri doğru değil sizin tutumunuz. 
BAŞKAN - Öyle mi Sayın Cebi... Nasıl doğru değil; izah eder misiniz bana? 
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MEHMET CEBİ (Samsun)-Siz zorla açtınız bu durumu... 

BAŞKAN - Ya, öyle mi... 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Öyle tabiî... Öyle tabiî; maksatlı yaptınız... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Genel Kurul gündemine alın şunu. 

BAŞKAN - Efendim, ben de onu söylüyorum; deminden beri ifade ettiğim o... 

Sayın Kazan, bir daha ifade ediyorum 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ama, eğer, gruplara ve kişilere söz verilme sirasında birtakım 

zühul oldu; bu zühul dolayısıyla gruplara yeniden söz vermediğimden dolayı tutumum hakkında di
yorsanız... 

BAŞKAN - Hayır, efendim, öyle söylemiyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Onun dışında, açıklama... 

BAŞKAN - Tutumumun doğru olduğunu biliyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Gündeme alınmıştı. 
BAŞKAN - Hayır efendim. Bir kere daha izah ediyorum. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Ben "görüşülemez" diyorum. 

BAŞKAN -Bakınız, resmî müracaat var, yazılı müracaat var. Yazılı müracaatta diyor ki... Sa
yın Seyfi Oktay da aynı şeyi söyledi. Siz, aksini söylediniz, "yapılan işlem normaldir" dediniz; ta
mam mı? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Normaldir. 
BAŞKAN - Ama, buna rağmen, iki grup diyor ki "hayır, sizin, bunu gündeme almamanız la

zımdı; yanlış yapıyorsunuz." Ben de cevaben diyorum ki, Danışma Kurulunda bugün niye söyle-
mediniz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Şimdi açıklanmıştır. 

BAŞKAN-Tamam; bBütün bunları söylüyorum ben. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bendeniz lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Siz de lehinde söz istiyorsunuz; şimdi anlaşıldı demektir. 

Lehinde başka söz isteyen var mı efendim? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Lehinde... 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar lehinde söz istemişlerdir. İki aleyhte, iki lehte söz vereceğim. 

Sayın Dinçerler, aleyhte konuşmak üzere, buyurun. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın ba
şında ve sonunda aynı cümleyi kullanacağım. Bu Yüce Meclis 24 Aralıkta seçim yapılması kararı
nı vermiştir. Bu karar, değerli ve güzel bir karardır; milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Bu 
karar icra edilecektir; buna itirazı olan var mı efendim? (ANAP ve CHP sıralarindan alkışlar) 

Konuşmamın da sonunda aynı cümleyi kullanacağım. Demek ki, olay, seçim tarihi meselesi 
değil. Olay, şu Parlamentonun, kendi koyduğu kurallara göre düzgün karar vermesi, hata yapma
ması ve de seçimlerin hukukî prosedürüne önümüzdeki günlerde gölge düşmemesi olayıdır; yani, 
biz, bu müdahalemizle, usul tartışması açmakla, Parlamentonun doğru karar vermesini koruyoruz. 
Parlamentoyu koruduğumu iddia etmiyorum; ama, doğru karar verme prosedürünü korumak için 
huzurunuzdayım; bunu lütfen böyle kabul ediniz. 
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Şimdi, çok teknik bir iki şey söyleyeceğim. Bendeniz, Anayasa Komisyonu üyesi olarak, Ana

yasa Komisyonunun kurduğu seçim kanunuyla ilgili alt komisyon üyesi olarak, hasbelkader, çoğu
nuzdan çok fazla dakika, saat vermiş bir kişiyim şu konuya; Görüşmelerimizin sonunda ve Yüce 
Meclisin dün geç vakit aldığı kararla, şu Kanunun geçici maddesinde, 24 Aralık 1995'te seçim ya
pılacağı tespit edilmiştir; bu, bir Meclis kararıdır, Meclis iradesidir; adına hukukîlik getirmeyin, 
Meclis iradesidir. Dün verilen 24 Aralık 1995 seçim tarihi kararıyla, görüşüyle ilgili irade, vacibü-
licradır. Ben yorumumu söylüyorum ve kişisel yorumumu söylüyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı şu Kanunun her maddesini veto etse, benim hukukçulardan edindiğim 
bilgi, intiba ve de kararıma göre, kanaatıma göre, bu Kanunun geçici maddesi olan, 24 Aralık 
: 1995'te seçimlerin yenileneceğine dair kararı, veto edemez. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bravo... Bravo... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Doğru mu efendim?.. 

Dolayısıyla, boşuna, bazı arkadaşlarımız ve hukukçular özellikle ve biraz da siyasetçilerimiz, 
fazla siyasetçilik yapan arkadaşlarımız sanıyorum telaşlanıyorlar, yeni bir karar alma ihtiyacını du
yuyorlar; buna gerek yok. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Ne mahzuru var? 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Hah, mahzurunu söyleyeceğim. 

Mahzuru şurada: Eğer, siz, yaptığınız işe inanmıyorsanız; eğer, şu Parlamentonun dün verdi
ği iradeye saygı duymuyorsanız, yenilenme ihtiyacını duyarsınız. (ANAP ve CHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Efendim, beni mazur görün, ben görüşümü söylüyorum; bu bir. Efendim, 
bu, işin siyasî yönü. Vaktinizi de almak istemiyorum fazla. 

İkincisi, işin bir teknik yönü var. Hasbelkader gene Anayasa Komisyonunda olmanın ve İçtü
zükle ilgili olmanın, İçtüzük Komisyonunda da aylarca alt komisyonda yenilerde çalışmanın ver
diği bir rahatlıkla söylüyorum, dünyanın hiçbir parlamentosunda ama hiçbir parlamentosunda, bir 
karar iki kere alınmaz; çünkü, bu, hem hukukun hem mantığın hem genel aklın kurallarına aykırı
dır. Kendi kendinizi mi inkâr ediyorsunuz ki, iki kere karar alıyorsunuz? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Onu, kararı alanlara söyle, alanlara... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) - Şimdi kimseye söylemiyorum efendim, kimseye söy

lemiyorum. Şu anda, herkese, samimiyetle görüşümü arz ediyorum. 
Şimdi, Anayasa Komisyonunda ve alt komisyonda şu karar görüşülürken büyük münakaşalar 

çıktı. Israrla orada da belirttik -yani şu anda söylediğim, aklıma gelip de söylediğim düşünce değil 
bunlar- orada da söyledik; dedik ki, eğer kanun yoluyla, kanun prosedürüyle Meclisin iradesini bel
li etmek istiyorsak, zaten karara ihtiyaç yok. Anayasanın hükmü çok açık; buna bağlı olarak, Mil
letvekili Seçimi Kanunundaki hüküm çok açık. Seçimlerin yenilenmesi için önemli iki iradeden bi
ri, Meclisin kendi kararıdır; öbürü de, Cumhurbaşkanının, şartların oluşması halindeki iradesidir. 
Meclis kendi kararını veriyor. 

Şunu getirmek istiyorum: Meclisin iradesi belli olduktan sonra, bu iradenin prosedürel şekli, 
yani iradenin birisi, bir yolla Sayın Cumhurbaşkanına gönderiliyor, kanun haline geliyor; öbürü de, 
Sayın Cumhurbaşkanına gönderilmiyor, karar olarak kalıyor; ancak, her ikisinin de yürürlüğe gir
mesi, Resmî Gazetede ilanına bağlı. Bu karar da, kanunla oluşan o karar da, kanun içerisinde olu
şan o karar da, Resmî Gazetede ilan edilmeden ve diğer prosedürler tamamlanmadan zaten icra edi
lir hale gelmiyor. Dolayısıyla, diyemezsiniz ki, "kanun metni denen metnin içindeki geçici madde
nin adı kanundur." Ben diyorum ki, değildir. Onu diyemezsiniz; o da karardır. 
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Tekrar, sözümü şöyle bağlayıp bitirmek istiyorum, fazla vaktinizi almayacağım; çok gerekçe 

var; ama, benden sonra konuşacaklar da var: Yani, o kararı, Sayın Cumhurbaşkanı veto edemez. 
Bakınız, benim iddiam bu; yanlış, olabilirim. Sayın Cumhurbaşkanı o kararı veto edemez, o kararı 
değiştiremez; kanunun diğer hükümlerini veto edebilir, incelenmek üzere geri gönderebilir; ama, 
onu yapamaz. Meclisin iradesinin üzerine, Cumhurbaşkanı, iradesini bu noktada koyamaz; çünkü, 
Meclis, çok tabiî olarak Anayasada kendine verilen bir hakkı kullanıyor. Bunu yaparsanız ne olur; 
bunu yaparsanız, usule de, Anayasaya da, Meclisin teamülüne de bomba koymuş olursunuz ye çok 
kötü bir teamül başlatmış olursunuz. İhtiyaç olmadığını söylüyorum. 

Son sözüm şudur: Şu Mecliste seçimden kaçan bir tek kişi yoktur. Hepimizin kararıyla, şöyle 
veya böyle katkısıyla seçime karar verilmiştir. Allah, bu seçimleri, 24 Aralıkta icra edilecek olan 
seçimleri memleketimizin, milletimizin haynna tecelli ettirsin ve inşallah -bütün gönlümüzle de 
gayret ediyoruz- vaktinde de icra edilecek; ama, şu yanlışı yapmayalım diyor, saygılar sunuyorum. 
(ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 

Lehte, Sayın Şevket Kazan; buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisi; 

üzerine aldığımız Meclis kararının görüşülmesi konusundaki tututumünuzun lehinde söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Parlamentoda, siyasî parti gruplarının, 24 Aralıkta seçim yapıl
ması konusundaki ilk iradeleri, 3 siyasî parti grubunun, 17.10.1995 tarihinde Yüce Parlamentoya 
takdim ettikleri, seçimlerin erkene alınması konusundaki önergelerdir. 3 siyasî parti grubu, Mecli
sin, karar almak suretiyle, 24 Aralıkta seçime gitmesini önermişlerdir. Bu öneri, İçtüzüğün 93 ün
cü maddesine göre yapılmış bir öneridir. Dolayısıyla, bu önerilerin, mutlaka ilgili komisyonda gö
rüşülmesi gerekirdi; görüşülmüştür; birleştirilmesi imkânı vardı; birleştirilmiştir. Komisyonda gö
rüşülmüş, karara bağlanmış olan bu önerilerin, Genel Kurula mutlaka indirilmesi ve görüşülmesi 
gerekirdi; şu anda yapılan da odur. Bu önerilerin verilmesinden sonra, yeni koalisyonun kurulma
sı konusunda, aralarında müzakereler yapan iki parti yetkilileri bir araya gelmişler; 24 Aralıkta ya
pılacak bu seçimin, hem kanunda tarihini belirtelim hem de yeni birtakım düzenlemeler getirelim 
diye, ayrıca bir de kanun hazırlamışlardır. Eğer, Anayasa Komisyonu, bu kanun teklifini bekleme
den, 3 parti tarafından verilmiş olan önergeleri müzakere etseydi, birleştirseydi, bu kanun teklifi 
görüşülmeden önce, bu Parlamentodan 24 Aralıkta seçim tarihi çıkmış olacaktı; ancak, mesele, il
le bu kanun teklifinin görüşülmesine bağlandı. 

Şimdi, biz, bugün, Danışma Kurulunu topladık. Anayasa Komisyonunda muamelesi tamamla
nan, görüşülen, birleştirilen bu önergelerin, bugün Genel Kurulda görüşülmesinde, grubu olan 4 si
yasî partinin 4'ü de mutabık kaldı. Şimdi, buraya geliniyor, itiraz ediliyor; bunu anlamak mümkün 
değil. Eğer, itiraz edecek idiyseniz neden imza attınız... Bir grup başkanvekilinin, imza atmadan 
örlce, imza attığı şeyin mahiyetini bilmesi lazım. Terörle mücadele konusunda biz imza atmadık; 
çünkü, bu Kanun üzerinde birtakım tereddütlerimiz var; Sayın Saraçlar biliyor. Demek ki, incele
dik, onun için imza atmadık; ama, bunun üzerine hepimiz attık. Şimdi, bu itirazın manası nedir... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Kazan, asıl olan burası... . 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Müsaade buyurur musunuz, tamamlayayım konuşmamı. 
Şimdi "mesele seçim tarihi meselesi değildir" deniliyor, ben de aksini iddia ediyorum. Bura

da, bugün bu tartışmanın söz konusu olması seçim tarihinden dolayıdır. 24 Aralıkta seçim kararı 
verildikten sonra, bu karara parmaklarıyla katılan bazı siyasî partilerde şimdi tereddütler başlamış-
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tır; kıvırmanın yolları aranmaktadır. O nedenledir ki, mesele seçim tarihi meselesidir. Biraz önce 
kürsüye çıkıp konuşan Sayın Dinçerler, Komisyonda, "24 Aralıkta seçim yapılmaz" demiştir. Şim
di, kendisi, burada "karardı, kanundu" diyerek onu ona, onu ona karıştırıyor; zarfa mazruf uydur
maya çalışıyor. Bir defa, kanun ayrı şeydir karar ayrı şeydir. Biraz önce, oturduğum yerden izah et
meye çalıştım; buradan bir kanun çıkarırız, çıkarmış olduğumuz bu kanun, buradan çıkmakla ta
mamlanmaz, cumhurbaşkanının mutlaka bunu imzalaması lazım. Kanun, ancak Cumhurbaşkanının 
imzalamasından sonra tekemmül eder ve ilan edilir; ama, Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar 
verdiği zaman, bunun, ayrıca, Cumhurbaşkanının tasdikine ihtiyacı yoktur. 

Kararla kanun arasındaki farkı, 19 uncu Dönemin son günlerini yaşadığımız şu anda, daha bir
birinden ayıramıyorsak, millet bize güler... Lütfen... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Kendimizi gülünecek hale getirmeyelim. 

Şimdi, mesele nedir; biz bu kararı alırsak, Tansu Çiller bu Azınlık Hükümetiyle devam eder
miş!.. Zaten seçime gidiyoruz, devam etse ne olur etmese ne olur... Mesele o kadar önemli değil. 
Mesele şu noktada toplanmaktadır: Anayasa Mahkemesine müracaat durumu söz konusudur. Cum
hurbaşkanı, Kanunu veto etmez, ben de etmeyeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Kanunu veto 
etmez; ama, bu kanun ilan edildiği anda, bazı milletvekilleri bir faaliyet göstereceklerdir, 90 imza
yı tamamlamaya çalışacaklardır... Belki Anavatan Partisi tek başına Anamuhalefet olarak gidecek, 
o da mümkün, o da ihtimal dahilinde... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır, öyle bir şey yok... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - O zaman 90 imza tamamlanacak ve neticede Anayasa Mah

kemesine gidilecek... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Biz seçim istiyoruz, milleti oradan yanıltmayın... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Saha söz düşmez Halit Bey, burada grup sözcüleri var. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bizim adımıza konuşmayın. 
BAŞKAN-Sayın Kazan, siz konuşmanıza devam edin efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Ne diyor Sayın Dinçerler; Sayın Dinçerler buraya çıkmış, di

yor ki: "Anayasa Mahkemesi, Kanunun bütün maddelerini iptal edebilir; ama tarihine dokunmaz." 
Peki, Anayasa Mahkemesi, Kanunun bütün maddelerini iptal edip de tarihine dokunmadığı zaman 
biz ne yapacağız, neye göre hareket edeceğiz?!. Geçen defaki araseçimlerde, Anayasa Mahkeme
si, Kanunun bir fıkrasına dokundu, o fıkraya dokunmasının arkasından da, bildiğiniz gibi, Yüksek 
Seçim Kurulu "benim işim zorlaştı, ben bu tarihte seçim yapamam" dedi. Aynı şeyle karşı karşıya 
kalma ihtimalimiz vardır. 

Bu karar, inşallah, bugün buradan geçecektir ve çift dikiş yapılacaktır... (RP ve DYP sıraların
dan alkışlar) Yani, bu kararın buradan geçmesi demek, 24 Aralıkta seçimin yüzde yüz gerçekleş
mesi demektir. İşte, onun için, biz, Refah Partisi olarak, 24 Aralıkta seçimin, bu millet için bir kur
tuluş umudu olması bakımından yapılmasını istiyoruz ve Refah Partisi Grubu olarak, bu önerge -
inşallah, müzakere edilecek-lehinde oy vereceğiz. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

7. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Kocaeli Milletvekili Şevket Ka
zan'in konuşmasında partisine sataşması nedeniyle konuşması 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bir hususu açıklamak zorun
dayım; Sayın Kazan, Anavatan Partisi bakımından bir şey söyledi. Sataşmadan dolayı söz istiyo
rum. (RP sıralarından "ne sataşması" sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Sungurlu. (DYP sıralarından gürültüler) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, bir kere, müzakere bitsin efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye

leri; sataşmadan dolayı söz istedim, sataşma mevzuunda konuşacağım; yoksa, sizin hukukdışı işle
rinizi konuşmayacağım. Neden rahatsız oluyorsunuz? 

Şimdi, Sayın Şevket Kazan, Anavatan Partisinin, Anamuhalefet Partisi olarak, Seçim Kanunu
nu Anayasa Mahkemesine götürebileceğini söyledi. Bu suretle, bir suitefehhüm, bir şüphe.yarat
mak istedi. Anavatan Partisi, bu seçimi isteyen partidir. Refah da kaçsa, Doğru Yol da kaçsa, bu 
seçime gideceksiniz; hiç çaresi yok. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Anavatan Partisi, İktidara teminat verdi; Genel Başkanı vasıtasıyla "hangi kanunla 
olursa olsun, ne zaman olursa olsun, nerede olursa olsun, hodri meydan, buyurun seçime" dedi. Biz, 
bu Kanunu Anayasa Mahkemesine götürmeyeceğimizi, defaatle, bu kürsüde ve her yerde ifade et
tik; söylediğimiz sözlerin arkasında durduğumuzu da bugüne kadar ispat ettik. Kendisinin söyledi
ği sözlerden şüphe edenler, kendisine güvenmeyenler varsa, bizim, onlar için söyleyecek bir sözü
müz yok. Bizim sözümüz söz, bunun aksini de kimsenin söylemeye hakkı yok. Ben, bunu, burada 
ifade ediyorum, bu sataşmayı kabul etmiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, dün görüştüğümüz kanunla, ilgili Sayın Dinçer-

ler'in, Anayasa Mahkemesine gideceğine dair beyanı var. < 
BAŞKAN-Sayın Kazan, söz vermedim size... 

VI. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - Seçim tarihi ayrı bir kanunla daha evvel belirlenmiş olmasına rağmen, aynı konuda Mec

lis kararı alınması yönündeki Anayasa Komisyonu Raporunun görüşülüp görüşülemeyeceği hak
kında (Devam) 

BAŞKAN - Aleyhte, buyurun Sayın Oktay. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hiç hatırlatmaya da aslın

da gerek yok, şu Yüce Meclis, Türk Ulusunun, Türk Milletinin tümünün temsil edildiği bir organ, 
yüce bir organ, Türk Ulusunun iradesinin tecelli ettiği bir organ; cumhuriyet organları içerisinde, 
bu niteliği taşıyan bir başka organ da yok; muhalefetiyle, iktidarıyla birlikte Türk Ulusunun irade
sini tecelli ettiren ve onu temsil ettiren yüce bir organ. Eğer biz, bu yüce organı ciddiye almazsak, 
ona saygı duymazsak, başkalarından bu yüce organa saygı beklemek bizim hakkımız olur mu de
ğerli arkadaşlarım?!. 

Dün, bir karar alındı burada. Nedir karar... . 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Kanun çıkarıldı... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) - Bir kanun hükmü olarak karar alındı. Nedir o; 24 Aralıkta 
seçim yapılacak; Türkiye'de, 24 Aralıkta genel seçim yapılacak. 

Şimdi ne diyoruz; şimdi, ikinci gün, neyi konuşuyoruz; 24 Aralıkta seçim yapılsın... Bu nasıl 
iştir; yani, kendi kendimizi ciddiye almıyoruz ve Yüce Parlamentoyu ciddiye almıyoruz demektir 
bu. Kuşkunuz mu var dünkü alınan karardan; dünkü alınan kararın ciddiyetinden kuşkulu musunuz; 
hukuksal geçerliliğinden kuşkulu musunuz... (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Mümtaz Soysal'dan kuşkuluyuz. 

- 161 -



T.B.M.M. B : 16 27 .10 .1995 0 : 1 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla)-Müsaade buyurun; tamam... 

• , " Şimdi şunu arz edeyim: Bunun altında yatan, olsa olsa şu olabilir; yani, Meclisi bu kadar müş
kül duruma sokan, Meclisin kendi kendini ciddiye almadığı görüntüsü veren bugünkü olayın altın
da şu var: Efendim, Cumhurbaşkanı, bu Yasayı iade ederse, veto ederse bu karar yürürlüğe girer ve 
eski seçim sistemiyle, halen yürürlükte olan seçim sistemiyle, Türkiye, seçime gider. Bu, bir ham 
hayalden ibarettir, ham hayal... 

Cumhurbaşkanının bir an için geri çevirdiğini düşünelim. Siz, bu aldığınız kararla ne yapıyor
sunuz; olayı, bir, Cumhurbaşkanının tetkikinden kaçırıyorsunuz; iki, Anayasa Mahkemesinin tetki
kinden, denetiminden kaçırıyorsunuz. Diyelim ki kaçırdınız, böyle bir yola gidiyorsunuz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Anayasal hakkımızdır. 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) - Şimdi, almış olduğunuz karar, her ne kadar Meclis kararı ni

teliğini taşıyorsa da yahut şöyle ifade edeyim; prosedürü itibariyle, şekli itibariyle her ne kadar 
Meclis kararı ise de, içeriği itibariyle, bir kararın çok ötesinde güç taşıyan, içeriği olan bir karardır. 

' ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Anayasal bir karardır. 

M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) - Anayasa Mahkemesi "bu, karardır" diye bunu denetlemek
ten kaçmaz. Bu, içerik itibariyle, yasa hükmündedir. Ne diyor bu karar? Eğer o durum gerçekleşir
se; yani, Cumhurbaşkanının iade durumu söz konusu olursa ne olacaktır? Bu karar, eski sistemle 
seçime gidelim demektir. Bu, içerik itibariyle bir kanun değil midir... Hem de kanundan daha da 
güçlü, daha da kapsamlı, daha da içerikli bir kanundur, önemli bir kanundur... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Kanun başka, karar başka! 

M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) - Böyle durumlarda, Anayasa Mahkemesi bu kararı alır "bu 
karar, karar değil; içeriği itibariyle, kapsamı ve mahiyeti itibariyle kanundur" der, inceler ve iptal 
eder değerli arkadaşlarım. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Edemez. . . - , 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) - Sayın Başkan, bir kere, bu yönden de statü farkı vardır; o, 

kanundur, bu da karardır, şeklinde düşünmek suretiyle, ikinci kez bir karar alma durumuna gelin
mesi, bu açıdan da anlamsızdır. 

O halde, siz, nasıl oluyor da, dün Meclisin kabul etmiş olduğu bir kararı veya bir hükmü, ye
niden, bir kere daha bu huzura getiriyorsunuz... 

Şunu soruyorum: Bir an için düşünelim ki, önerilen bu karar metni reddedildi; ne duruma dü
şecek bu Yüce Meclis?!. Bir an için düşünelim; oylanacak ve reddedilecek; bu durumda, bu Yüce 
Meclisin düşeceği durumu düşünebiliyor musunuz. Bu Meclisi, bu kadar sakıncalı pozisyonlara dü
şürmek!.. Bu kadar ciddiyetten uzak bir konuma getirmek!.. Ne hakkınız var değerli arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

ÎBRAHÎM HALÎLÇELİK (Şanlıurfa)-Grup Başkanvekilinize söyleyin!.. 

M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) - Bu, doğrudan doğruya, Türk Milletine, Türk Ulusuna, gere
ği nispette saygı duymamanın bir sonucudur. 

ÎBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Grup Başkanvekiliniz niye imzalıdı?!. 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin onuruna, Yüce Meclisin yüce

liğine, haysiyetine sahip çıkınız ve oylamayınız. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
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NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Oktay, sen onu kendi arkadaşına söyle... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Milletten kaçıyorlar, milletten!.. 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, lehinde. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; konuyla ilgili, Doğru 
Yol Partisinin görüşlerini; lehte olarak ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, siz
leri saygılarımla selamlıyorum. . 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan çok değerli hatip arkadaşım, bu Meclisin, bu Yüce 
Meclisin, saygıya değer bu Yüce Meclisin, saygısızlıklara tahammülü olmayacağını, buna saygı 
göstermemiz gerektiğini ve bu Yüce Meclisi, saygınlığını yitirecek noktaya getirmekte haksızlık 
etmiş olacağımızı ifade buyurdular; tamamen katılıyorum kendilerine. Yüce Meclis, Türkiye'de 
hakimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğunu ve onların temsilcisi olarak da bizlerin burada bulun
duğumuzu tespit eden bir durum içerisindedir. Burada konuşan arkadaşlarımız, burada imza atan 
arkadaşlarımız, televizyonlarda, Anayasa Komisyonlarında veya her vesileyle konu geldiğinde bu 
konu üzerine söz söyleyen arkadaşlarımız, lütfen, filmi biraz tersine çevirsinler ve neler söyledik
lerini, neler dediklerini, neler yaptıklarını hatırlasınlar. O zaman, zannediyorum ki -herkes için de
ğil, bunları söyleyenler için söylüyorum- akşam evde aynalarının karşına geçip baktıkları zaman 
yüzlerinin kızardığını müşahede edeceklerdir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, burada, çok değerli konuşmacı arkadaşlar bir yandan bu konuda aleyh
te konuşuyorlar, bir yandan da -daha şu anda saat 3'e çeyrek var değil mi, 3'e çeyrek var- tam iki 
saat önce bu arkadaşlarımız ve bu arkadaşlarımızla birlikte yine bazı arkadaşlarımızı temsil eden 
gruplar adına orada bulunan arkadaşlarımız bu karara imza atmışlardı arkadaşlar, bu karara imza 
atmışlardı. 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Kimler, kimler?.. 
MEHMET CEBİ (Samsun) - İsimlerini söyle... 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Nasıl olabiliyor böyle bir şey?! Hangi saygınlık?!. Kim 
saygısızlık yapmış, biz hangi saygısızlığı yapmışız?!. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Saraçlar, asıl olan burası. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Çok değerli Refah Partisi Sözcüsü Grup Başkanvekili ar

kadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Oradaki sahneyi aynen ifade ettiler, tabloyu aynen anlattılar; te
şekkür ediyorum kendilerine. Onların sözlerine ilave edecek bir şey de bulmuyorum. Yalnız, size 
bir şey söylemek istiyorum: Bu husus, grubu olan 3 siyasî parti tarafından Yüce Meclise getirildi; 
Anayasa Komisyonunda incelendi ve Anayasa Komisyonu karar verdi. Anayasa Komisyonunda 
bulunan değerli arkadaşlarımız, yani, diğer siyasî partilere mensup arkadaşlarımız da bu kararı im
za ettiler. Şimdi, burada bas bas bağıran değerli bir arkadaşımızın orada neler söylediğini biliyo
ruz; geçelim. 

Bundan sonra ne oldu; bu sabah, Danışma Kuruluna geldi; Danışma Kurulunda konu görüşül
dü -daha bu sabah- grubu olan 4 siyasî partinin grup başkanvekilleri bunu imza ettiler; bugün gö
rüşülmesine ve de müstacelen; yani, 48 saatlik bekleme süresinin beklenmesine mahal bırakılma
dan görüşülmesine dair imza ettiler. Çok değerli arkadaşlarım, dikkatinize sunuyorum, bu kadar çe
lişki olabilir mi... Lütfen... Rica ediyorum... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Genel Kurul, Danışma Kurulunun oyuncağı mı? 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Geliyorum aşağıya; gündeme geldi, konuşuldu. Çok değer
li Başkanlık, bu kararı Yüce Meclisin oylarına sundu ve Yüce Meclis, bu kararı kabul etti; yani, bu-
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rada, görüşme kararını kabul etti ve Sayın Başkan, daha ileri giderek, siyasî partiler adına, gruplar 
adına söz isteyen olup olmadığına dair Meclise sordu; söz isteyen olmadı. Şahısları adına söz iste
yen arkadaşlar oldu; muhtelif partilerden olan bu arkadaşlar, burada görüşlerini ifade ettiler; "ol-
sun-olmasın" dediler. Bütün bunlar bittikten sonra, nasıl oldu, nasıl bir oyun oluyor anlamıyorum!.. 
'Arkadaşlar, sizler değil misiniz "erken seçim yapalım, 24 Aralığa varız, besa besa" diyen; siz de
ğil misiniz?! 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Karar alındı. 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) -İşte, buyurun... İşte, bunun fermanı burada... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Dün aldık kararı. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Dün çıktı, dün. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - İşte, bunun mührü burada; buyurun, parmaklarınızla bunu 

tespit edin ve de hiçbir kimsenin değiştiremeyeceği bir şekilde verdiğiniz bu karar, 24 Aralık kara
rı, hiç kimse tarafından değiştirilemeyecek bir karar olacaktır. Bu itibarla, Yüce Meclisin onuru 
olacaktır... Çok rica ediyorum... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, dün karar çıktı. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) — Yüce Milletimize hizmet ederken bu çelişkilere düşmeye

lim, bu küçük hesaplara girmeyelim, kendimizi böyle zor yollara koşmayalım, asfalt yollar varken 
patikalara düşmeyelim arkadaşlar. 

CENGİZ BULUT (İzmir) -r O yollara siz gidiyorsunuz... 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Kendi kendimize izah edemeyiz bunları. Daha sabahleyin 
imza edenler öğleden sonra sözlerinden dönüyorlar. "Anayasa Mahkemesine gitmeyeceğiz" diyor
lardı; nasıl gitmeyeceksiniz... Bizzat Mesut Yılmaz'in demeci var. Anavatanlı arkadaşlarım, lütfen 
dinleyiniz. Bakın, ne diyor Sayın Mesut Yılmaz: "Çıkan kanunda Anayasaya aykırı hükümler gö
rürsek, milletvekili arkadaşlarımızı Anayasa Mahkemesine müracaatta serbest bırakacağım." Ne 
demek bu; bunun manası ne?!. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - "Görürsek" diyoruz... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Var mı müracaat eden?! 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Hani, biraz evvel, siz değil miydiniz şu kürsüden "Anaya
sa Mahkemesine gitmeyeceğiz" diye bas bas bağıran... İşte Genci Başkanınızın beyanı... İşte bura
da... (DYP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bu memleketi samimiyetle, ihlasla yönetmek istiyorsak, bırakın bizlere 
karşı samimî olmayı, evvela kendi kendinize lütfen samimî olunuz. 

Sizlere saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. - Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın konuşmasın
da kendisine sataşması nedeniyle konuşması 

A. MESUT YILMAZ (Rize)-Sayın Başkanım... ' 
BAŞKAN - Söylemediğiniz bir sözü yanlış mı ifade ettiler; buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Tarafsız Başkan (!) 
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BAŞKAN - Biraz önce alkışlıyordunuz ya; işinize geldiği zaman öyle, işinize gelmediği za

man böyle. 

Buyurun Sayın Genel Başkan. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisinin, sa
nıyorum, mesleği hukukçu olan Grup Başkanvekilinin, nasıl bu kadar yanlış, bu kadar aldatıcı, ya
nıltıcı bir beyanı bu kürsüden ifade ettiğini, doğrusu, kestirmekte güçlük çekiyorum. 

Anamuhalefet Partisi olarak, Mecliste, sadece bizim Parti Grubumuza, Anayasa Mahkemesi
ne başvuru hakkı tanınmıştır. Benim söylediğim, biz, Anavatan Partisi olarak, Anamuhalefet Par
tisi olarak, Anayasa Mahkemesine başvuru hakkımızı hiçbir zaman kullanmayacağız. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

NURHAL TEKİNEL (Kastamonu) - Dinçerler dahil mi?! 

BAŞKAN - Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Anayasa, bunun dışında, Mecliste kabul edilen kanunlarla 
ilgili olarak; 90 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı tanımıştır. Benim, 
arkadaşlarımın münferit olarak bu haklarını gasp edebilmem mümkün değildir. (DYP sıralarından 
"Aaa", "Bravo" sesleri, alkışlar[!J) Bir dakika.. Bir dakika... Evvela beni dinleyin, ondan sonra tep
ki gösterin. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Bunlar bunalmış, şaşırmış!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, bakın, Parti_Genel Başkanı olarak benim ifadem 
var: Hangi sistemle olursa olsun, hangi tarihte olursa olsun, Anavatan Partisi olarak, ben, seçime 
hazırım; aralık filan olması da şart değil, kasımda da yaparız. Siz, Yüksek Seçim Kuruluyla görü
şün, gerekli kanunî formaliteleri tamamlayacak asgarî sürede ben seçime hazırım; ama, siz, burada 
bir kanun çıkardınız; büyük şehirlerde barajı yüzde 20'den yüzde 6'ya düşürdünüz. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Korkudan, korkudan... Küçük parti olduklarından!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - İstanbul'da, Ankara'da barajı aşamayacağınız için, benim 

arkadaşlarımın bundan önceki sistemden kaynaklanan haklarını gasp etmeye çalıştınız. 
Şimdi, o İstanbul milletvekili arkadaşlarım, münferit olarak, Anayasa Mahkemesine, bu baraj

larla ilgili başvuruda bulunurlarsa, ben, onlara karşı çıkmam. Bu, onların demokratik hakkıdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Grubuna sahip olamayan Başkan!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu vesileyle, bizi izleyen kamuoyu
nu bir konuda aydınlatmak zorundayız, bir çelişkiyi kamuoyunun önünde izah etmek zorundayız. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - ANAP'ta panik var!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu çelişki benim çelişkim değil, bu çelişki, sizin Başbaka

nınızın çelişkisi.(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - ANAP'ta panik var!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu çelişki şudur: İkibuçuk seneden beri, sizin Genel Baş

kanınız, bu Başbakan, erken seçime gitmenin milletten kaçmak olduğunu söylemiyor muydu. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - ANAP'ta yangın var!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Biz, 1991 yılında erken seçime gittik. 1991 yılında erken 
seçime gittiğimiz zaman, bu devleti, 1 katrilyon lira, vadesi gelmiş içborçlanrna itfa mecburiyetiy-
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le karşı karşıya bırakarak gitmedik. Bir şeye karar vermemiz lazım; erken seçime gitmek mi kaç
maktır, erken seçime gitmemek mi kaçmaktır... Eğer bizim zamanımızda birincisi geçerliyse, şim
di ikincisi geçerli olamaz. Eğer, Başbakan, dün doğru söylüyorsa bugün de doğru söylüyor olamaz. 
Eğer, biz, 1991 yılında erken seçime giderken kaçaksak, bugünlerken seçime gitmekle de kendi
leri kaçaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Kendileri kaçaktır; ama, bakın, benim 
bir sözüm daha var. Ben, bu çelişkiyi de seçim kampanyasında kullanmamayı taahhüt ettim; sizi, 
kaçakçılıkla filan suçlamayacağım, erken seçime gitmenizin milletten kaçmak olduğu gibi gülünç 
bir suçlamada bulunmayacağım; çünkü, benim şu anda bir tek hedefim var; memleketi, bu perişan 
Hükümetten kurtarmak, bu yalı çetesinden kurtarmak, sizden değil, o çeteden kurtarmak... (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar; DYP sıralarından "Yuh", 
"Kaçma kaçma" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN - Cengiz, kendine gel... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, o terbiyesiz adamı oradan atın; Meclis 
Başkanlık Divanında görev alan birisi müzakerelere katılamaz... Bir daha yaparsa, Başkanlık ola
rak görevinizi yapın lütfen. 

BAŞKAN - Efendim, ihtar ettim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - İhtar ettim Sayın Korkmazcan... Lütfen oturur musunuz... 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Bu konuşma, sataşma değil, seviyesizlik... 

BAŞKAN - Bir dakika... Oturun efendim... 

Sayın Seyfi, siz de oturun efendim. 
3.- Başbakan Tansu Çiller'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'in konuşmasında kendisine 

sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Başbakan, söz talebiniz mi var efendim? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Evet. 

BAŞKAN - Sataşmadan dolayı mı efendim? 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar.) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Gülüyorsun; ama, için kan ağlıyor!.. 
BAŞKAN - Susar mısınız efendim. İstirham ediyorum... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepini

zi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
MUSTAFA PARLAK (Rize)-Amerika'ya... Amerika'ya... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Parlak... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, biraz sakin olabilir misiniz; Sayın Başbakanı dinleyelim. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Hele bir dinleyin... Hele bir dinleyin... Daha ne 
diyeceğimizi duymadınız ki... Hele bir dinleyin... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Hösap vereceksin. > 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla)-Şimdi, bizim... 
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BAŞKAN-Sayın Başbakan, bir dakika efendim... 
Sayın milletvekilleri... 

Sakinliğiniz için çok teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bizim tek isteğimiz var; bu, her zaman böyle ol

du ve böyle olacak: Ülkenin meselelerini Ve çıkarlarını göğüslemek... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Batırdın... Sayende battı memleket, 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...Bunun için, Allah ve Meclis şahidimiz
dir... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Yapılacak her şeyde bir şeyi söyledik: Biz, çözüm hükümetinden yanayız. Buradan çıkabile
cek bir hükümet, çözüm hükümeti olmalı. Bütün zorlukları aşmaya, 280 milletvekilimiz olmadığı 
halde, hazırız. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Dört senedir neyi çözdünüz?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bir yerde, bir eski başbakan, 280 milletvekili 

varken ve 18 ayı varken kaçmış... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sen onu anlamamışsın. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...ve demiş ki: "İstikrar programı yapamam, 18 

ayda bitiremem; onun için ben seçime gidiyorum." Dememiş mi?.. (DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Dört yıl... Dört yıl... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Dememiş mi?..Dememiş mi soruyorum, hele bir 

söyleyin... Dememiş mi?.. 18 ay varken, tek başına iktidar değil miydiniz; soruyorum... Tek başı
na iktidar değil miydiniz efendim?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen, efendim, istirham ediyorum... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - O sırada, 18 ay varken "biz bunları göğüsleye-

meyiz" deyip gitmediniz mi, soruyorum?..(ANAP sıralarından gürültüler) İşte, kaçağın adı 
bu...(DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) Ama, bir şeyden daha kaçtınız; bi
ze, çözüm hükümeti kurdurmaktan kaçtınız... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)-Amerika'ya... Amerika'ya... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Dört yıldır neredesiniz... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...Dahası var; komployla yaptınız bunu. Millet

vekilleri pazarları kurdurmadınız mı?.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sırala
rından "Yuh" sesleri, gürültüler) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - İktidar sensin... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bizi, çözümden alıkoymadınız mı?.. Bbunu, zor

la, milletin önünde yapmadınız mı?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Palavrayı bırak.. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Yalancı... Yalı çetesi... Siz aldınız. Aldığınız milletvekiline 

kırmızı plaka verdiniz, bakan yaptınız. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Dört yıldır neyi çözdünüz?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...Çıkar gruplarıyla kol kola, omuz omuza, lobi

lerde, bizi, bu çözüm hükümetinden mahrum bırakmak için çalışmadınız mı? (ANAP sıralarından 
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gürültüler) Bütün herşey milletin önünde olmuştur, açıkça söyleyeyim, herşey milletin önünde ol
muştur. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Hesap vereceksin, hesap... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Biz, Azınlık Hükümeti olarak, gelin, çözüme gi

delim dedik, azınlığa rağmen çözüme gidelim dedik; ama, siz ne yaptınız; komployla onu da önle
diniz ve en sonunda, bu Meclisin ve demokrasinin şerefini korumak yine bize kaldı. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, aksi takdirde ne olacaktı; Anayasanın 114 veya 116 ncı 
maddeleri işleyecekti. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Bizden aldığınız milletvekilini bakan yaptınız... 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - ...Bizim anlayışımız buna karşı çıktı. Dedik ki, 

Yüce Meclis, kendi içerisinde çözsün bunu; gelin, bir hükümeti buradan çıkaralım ve seçime öyle 
gidelim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Palavra atma... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bizim mecburiyetimizle, sizin gerçek biçimde 
kaçmanız arasında hiç mi fark görmüyorsunuz?., ama, siz, anlamazsınız bunu. Önemli değil; biz, 
millete anlatırız; biz, milletin sağduyusuna anlatırız. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Millete gidemezsiniz... 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (Devamla) - Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan... (DYP sıralarından "Otur yerine" sesle

ri, DYP ve ANAP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın idare amirleri... Sayın idare amirleri, hepinizi göreve davet ediyorum... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Şerefsiz herif, söz mü alıyorsun... Pezevenk... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Niye geliyorsun buraya... Ne var burada... 
BAŞKAN-Sayın idare amirleri... Sayın Grup Başkanvekilleri... 
Lütfen, sakin olun efendim... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, şu Meclisi ne hale soktun; ayıp sana... 
BAŞKAN - Lütfen, yerlerinize oturun efendim... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Neden yerime oturayım... Bak ne hale geldi Meclis; bunun so

rumlusu sensin. 
BAŞKAN - Lütfen, yerlerinize oturur musunuz efendim... (Gürültüler) 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Şerefsiz herif, hangi yüzle konuşmaya çıkıyorsun sen... 
BAŞKAN - Lütfen, yerlerinize oturun... (Gürültüler) 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Satılmış pezevenk... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - O, kırmızı plakaya gelmedi, muhalefete geldi... Muhalefete 

geldi, kırmızı plakaya gitmedi... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerlerinize oturur musunuz... 
Sayın Korkmazcan, bir işarette bulunmuştunuz; nedir efendim maruzatınız? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Başbakan... (DYP sıralarından 

gürültüler) 
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DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Doğru yönet Meclisi, Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Yapmayın Sayın Bakan, istirham ediyorum efendim. Yardımcı olun... Bakın, her-
şeyi usulünce götürmeye gayret ediyorum... (Gürültüler) 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Meclisi bu hale getiren sensin... 

BAŞKAN - Efendim, biraz önce, Sayın Grup Başkanvekiliniz çıktı, yaptığım işin lehinde, bu
rada beyanda bulundu. Demek ki, doğru bir iş yapıyorum. 
" DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sonrası yanlış... 

BAŞKAN - Tabiî, herkesin işine geldiği şekliyle yorum gelirse, sonrası yanlış, öncesi yanlış 
diyebilirsiniz. Ben, burada, İçtüzüğe göre hareket ediyorum. (Gürültüler) 

Lütfen, istirham ediyorum, oturun yerlerinize... 
Buyurun Sayın Korkmazcan, nedir efendim maruzatınız ? . 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bırakın, Orhan Paşa konuşsun!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Başbakan, biraz önceki konuşma
larında "Meclisin şerefini koruma görevini biz üstlendik" dedi ve "eğer, bu görevi üstlenmeseydik, 
Meclis o şerefi koruyamaz duruma düşecekti" tarzında bir beyanda bulundu. Hangi durum için; 
Anayasamızın çizdiği 116 ncı maddedeki durum için. Anayasa, Meclisin de üzerinde belli bir ço
ğunlukla karar verilen yasa demektir, temel yasa demektir. Onun bir hükmünün uygulanması, as
la, Meclise şerefsizlik getirmez. 

Şimdi, böyle bir konuşmanın yapıldığı yerde, kürsüdeki hatibe Meclis Başkanının bu yanlışı 
ihtar etmesi gerekirdi. Zatı âlinizin, zannediyorum, Sayın Başbakanla ilgili tavrından dolayı, bu, 
gecikti. 

Onu hatırlatmak için söz aldım. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

İhtar etmeme vakit bırakmıyorsunuz ki... Lütfen, yerinize buyurun... 

Sayın Kilercioğlu, sizin müracaatınızı alayım. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan... (DYP sıralarından gürültüler) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Hırsız paşa!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika efendim... Çok ayıptır... Müsaade buyurun... Ne 
söyleyeceğini bir alalım.... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Evvela hesap versinler. 
BAŞKAN-Tepki göstereceksek, hep beraber gösteririz. 
İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Sayın Başkan, böyle siyasetçilere imkân verin!.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Söyleyeceğini dinleyelim... 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, duyamıyorum... 

ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Başbakan, konuşmasında otel lo
bilerinde pazarlar kurulduğunu, milletvekillerinin satın alındığını söylediler. Ben de DYP'den ay
rılmış bir milletvekili olarak, bunu, sataşma kabul ediyorum ve konuşma hakkı istiyorum. 

BAŞKAN - Yerinize buyurun efendim; ben, şimdi izah edeceğim... 

Önce Sayın Başbakanla bir görüşeyim, sonra sizinle... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Kim satılmış bir söylesin Sayın Başkan. Bütün millet

vekillerini itham etti... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Cindoruk'un da söyleyecekleri var... 

BAŞKAN - Sayın Cindoruk söz mü istedi; söz istemedi efendim; öyle bir işaret almadım. 

Sayın Başbakan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Korkmazcan, sizin konuşmanızda 
geçen bir cümleden hareketle, Anayasanın 114 ve 116 ncı maddelerini kastederek "...eğer, başka 
türlü bir durum ortaya çıksaydı, şöyle yanlışlar olurdu. Biz, Meclisin şerefini kurtardık" şeklinde 
bir ifadenizi tespit etmiş ve bu ifadenizin... (DYP sıralarından "doğru, doğru" sesleri) 

Efendim, ben, yanlış demedim. Bir dakika, müsaade buyurun... 
Bu ifadenizin uygun olmayacağını, belki de kastı aşan bir ifade olacağını düşünerek, benim, 

Meclis Başkanı olarak müdahale etmemi istedi. Ben, zatı âlinizin sözünü kesmemek için, bitmesi
ni bekledim. 

Öyle bir müdahaleye ben de ihtiyaç duydum; çünkü, inanıyorum ki, bu Meclisin şerefini ko
rumak, yalnız bir grubun görevi değil, bütün milletvekillerinin tek tek görevidir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Evvela hesap versin, hesap... 
BAŞKAN - Hele hele, Anayasada yazılı olan bir hükmün uygulanmasından dolayı, bu Mec

lis, hiçbir zaman, onursuz ve şerefsiz olamaz. Sanıyorum ki, konuşmanızda buna değinmek isteme
diniz. Maksadınızı aşan bir ifade oldu. Ben öyle anladım. Öyle mi efendim?.: (DYP sıralarından 
"aynen öyle" sesleri, ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Onlar bilmez... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim. Sayın Başbakanın sözünü alamıyorum. Öyle mi, Sayın Baş

bakan?.. Öyle mi efendim?.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Evet... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başbakan, benim söylediğim şekilde bir... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) - Doğru dürüst ifade etsin o zaman; doğru dürüst telaffuz et
sin Başbakan olarak... (DYP sıralarından "Doğru... Doğru... Otur yerine" sesleri) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Doğru... Doğru... Sayın Başbakan doğru söylüyor... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - "Doğru" diyorlar!.. 

BAŞKAN - Sayın Başbakan, ifadesinin, benim söylediğim şekilde anlaşılması konusunu teyit 
ettiler; o bakımdan, o şekilde bir düzeltme yapılıyor. . 

Efendim, ikinci bir konuyu, zatı âlinize tekrar sorma ihtiyacını duydum. "Milletvekilleri pa
zarları kuruldu" şekliyle bir cümlenizden hareketle, Sayın Kilercioğlu, şahsının hedef alındığını dü
şünerek, sataşmadan dolayı söz istediler. (DYP sıralarından gürültüler) ' 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Hayır... Nereden çıkardınız Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN - Sayın Başbakana sual sormama müsaade etmeyecek misiniz... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Sayın Ercan, siz oturun efendim... Lütfen... 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, bir de, yalı çetesini sorun Sayın Yılmaz'a. 
BAŞKAN - Bir itiraz gelseydi onu da sorardım. Lütfen... 
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; Sayın Başbakan, bu ifadenizde, Sayın Kilercioğlu'nu kastettiğinize dair ben bir sözcük duy

madım. Eğer, kastınız, Sayın Kilercioğlu ise, ona söz vermek durumundayım; değilse, söz verme
yeceğim efendim. Kastınızın kim olduğunu öğrenebilir miyim efendim?.. Sayın Kilercioğlu mu, 
değil mi?.. Bana, bu yeterli olacak. (DYP sıralarından gürültüler) A 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Hepsi içinde... 

BAŞKAN - Bir dakika... Efendim, Sayın Başbakan, söyleyecek şimdi. 

BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul)-Değil... 
BAŞKAN - Sayın Kilercioğlu, Sayın Başbakan, zatı âlinizi kastetmediklerini ifade buyurdu

lar efendim. Mesele kapanmıştır. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Hepsi içinde... Hepsi içinde... 

BAŞKAN - Şiz oturun efendim/Başbakan varken, size söz düşmez; siz oturun....Lütfen... Bi
raz milletvekilliği... (DYP sıralarından gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Başkan, Ateş Amiklioğlu'nu mu kastetmiş; onu merak 
ediyorum, (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Lütfen, oturun efendim. 
Sayın milletvekilleri... (DYP sıralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, yarası olan gocunur. 

BAŞKAN - Lütfen efendim... Tamam, sizinki de zapta geçti. Söylediniz, rahatladınız; oh ne 
güzel!.. 

VI - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - Seçim tarihi ayrı bir kanunla daha evvel belirlenmiş olmasına rağmen, aynı konuda Mec

lis kararı alınması yönündeki Anayasa Komisyonu Raporunun görüşülüp görüşülemeyeceği hak
kında (Devam) ' 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce açtığımız usul tartışması, lehte ve aleyhte konuş
malarla, hatta, sataşmalara cevap konuşmalarıyla sona erdi. Şimdi, bu usul tartışmasının sonucunu 
almak istiyorum; çünkü, usul tartışması açmam istenildiğinde, sayın üyelerden bazıları dediler ki 
"yaptığınız yanlıştır, bu önergeleri gündeme alamazsınız." Bazıları da dediler ki "yaptığınız doğ
rudur, bu önergeleri gündeme alırsınız, görüşür ve oylarsınız." 

Şimdi, yaptığım işin doğruluğunu kabul edenler işaret buyursunlar. (DYP sıralarından "Yap
tığınız işin ne olduğunu anlayamadık" sesleri) . 

Sayın Cengiz Üretmen, bir daha müdahaleye devam ederseniz, sizi, bu Divandan alırım. Size, 
ihtaren söylüyorum: Bir Meclis Divan Kâtibinin görevi, Başkana ve buradan milletvekillerine friiP 
dahale değildir. 

Efendim, siz susun; siz, lütfen, vazifenizi yapın... i 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, anlaşılamadı. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir kere daha izah ediyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, yani, şu mu: Kabul edilmesi mi gerekir; onu, 

öyle söyleyin... ' 
BAŞKAN - Efendim, bir kere daha izah ediyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Lütfen, rica edeyim. , 
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BAŞKAN - Anlamayan arkadaşlarım için, bir kere daha izah ediyorum: 
Bakınız, şimdi oya sunacağım hadise şu: Yaptığımız iş nedir; Anayasa Komisyonunun şu ra

porunu görüşmeye açmaktır. Ben, bu yaptığımız işin doğru olduğunu iddia ettim, bazı arkadaşla
rım, yanlış olduğunu iddia ettiler; lehte ve aleyhte konuşmalar oldu. 

Şimdi, doğru olduğunu kabul edenler işaret buyursunlar... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - İşleminiz doğru diye sizi bir de alkışlasınlar efendim. 

BAŞKAN - Sayın Yücelen, müdahaleniz zapta geçti efendim. 
...Doğru bulmayanlar işaret buyursun lütfen... Başkanlık Divanının tutumu ve davranışı doğ

rudur, kabul edilmiştir.(DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Cebi, siz de mi alkışlıyorsunuz efendim ? 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Ben alkışlamadım. 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim alkışlarınıza. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Ben alkışlamadım. 
BAŞKAN -Deminden beri aksi kanaatteydiniz de... Demek ki, böyle, tavra göre değişiyor!.. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Hayır, ben alkışlamadım; benim kanaatim aynı. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER (Devam) 
1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ile Samsun 

Milletvekili İhsan Saraçlar ve 149 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi; Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 37 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi; 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 73 Arkadaşının Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (4/516, 4/517, 4/518) (S. Sayısı : 887) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Soysal, Sayın Hocam; Sayın Timurçin Savaş ve Abdulkadir Ateş'Beyefen-
dilerle beraber üç imzalı, Başkanlık Divanına bir müracaatınız var. Sizin, burada, Anayasaya aykı
rılık iddianızı, biraz önce, Grubunuz adına konuşan Sayın Oktay zaten ifade ettiler; aynı mealdedir 
efendim. Bir işlem yapamayacağım bununla ilgili; zabıtlara geçiriyorum. (DYP sıralarından "Bra
vo" sesi) 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Peki efendim. 
BAŞKAN - Bravo almaya başladım oradan, hayret!.. Sonu nasıl gelecek bakalım!.. 
Sayın Aşık, Divana bir müracaatınız var; bir soru sormak İstiyorsunuz. İçtüzüğün 93 üncü 

maddesi "Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Anayasa Komisyonunda görüşülür..." kesin ifa
desini taşıyor. Şimdi, burada, sizin, soru müessesesini işletebilmeniz için, öyle bir şey olmalı ki, 
Anayasa Komisyonuna gidebilmeli; bir... (DYP sıralarından "gerek yok" sesleri, gürültüler) 

Ne sabırsız insanlarsınız!.. , 
Soru müessesesi, eski Dahili Nizamnamenin 111 inci maddesinde yazdığı açık şekliyle "bir 

kanunun veya bütçenin müzakeresi sırasında..." diye başlar. O nedenle, bu müesseseyi, burada iş
letemiyoruz; ama, sorduğunuz suale, ben, Başkanlık olarak cevap vereceğim. 

Hadise şudur: "Görüşülecek karardaki 24 Aralık tarihini değiştiren bir önerge verilebilir ve bu 
tarih kabul edilebilir mi" diyorsunuz. Böyle bir önerge verilemez efendim. Verilemediği için, ikin
ci ve üçüncü sorularınıza geçemiyorum; ama, müracaatınızı da cevapsız bırakmamak için, bunu arz 
ediyorum. Çünkü, böyle bir önerge verilme ihtimali dahi olsa idi, o, Anayasa Komisyonuna gide
cekti, Genel Kurulda görüşülemezdi; ancak, Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra, Genel 
Kurula gelebilirdi; yani, orada verilebilirdi. 
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Teşekkür ederim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, yine 93 üncü 
maddeyle ilgili benim bir arzım olacak. 

BAŞKAN - Buyurun, alayım efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Vakıa, usul müzakeresi yapıldı; ama, ben, bu önergeyi 
Genel Kurula bugün getiren arkadaşlarımızın, Danışma Kurulunu toplantıya çağıran arkadaşlarımı
zın, Anayasa Komisyonunda, seçimlerin yenilenmesine dair önerge de, 24 Aralık 1995'te seçim ya
pılmasına dair seçim kanunu değişikliği de aynı anda çıkmıştır; bunlardan, İçtüzüğün 93 üncü mad
desine göre, öncelikle, seçimlerin yenilenmesine dair önergenin getirilmesi icap ederdi, bu raporun 
getirilmesi icap ederdi. Bu rapor, İçtüzük çiğnenerek neden bir gün sonra getirilmiştir; bunun so
rumlusu kimdir; Doğru Yol Partisi Grubu mu, Anayasa Komisyonu mu; bunun tespitinde çok önem 
var, o bakımdan, Başkanlığın, oylamaya geçmeden önce bu hususu aydınlatmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Bunun sorumlusu, 48 saat kaidemizdir efendim. • 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, her ikisi için de... Öncelikle bunun görüşül

mesi, İçtüzük hükmü olduğuna göre... 

. BAŞKAN - Doğrudur. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - ...aynı anda Komisyondan çıktığına göre, dün görüşül
mesi lazımdı. 

BAŞKAN - Efendim, keşke Danışma Kuruluna getirseydiniz. Danışma Kurulundan bunun 
için de 48 saat önerisi alınsaydı, o zaman, bunu, öncelikle görüşecektik. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, bu Komisyonda önerildi. Her ikisinin birlik
te getirileceği ifade edildi. 

BAŞKAN - Efendim, getirmemişsiniz; benim kabahatim değil. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -Tamam... Ben, sorumlusunun ortaya çıkarılması konu
sunda Başkanlığınızın soruşturma yapmasını istedim. Yoksa, sorumlu sizsiniz demiyorum. 

BAŞKAN - Evet, anladım; çok teşekkür ederim Sayın Korkmazcan, zabıtlara geçti efendim. 

FAİK ALTUN (Antalya) - Sorunun cevabını arayın Sayın Başkan; doğru dürüst bir soru so
ruldu. 

BAŞKAN - Ben cevabını verdim, bir daha vereyim mi efendim... 48 saat kaidemiz var. 48 sa
at beklemeden görüşülemiyor, bunun için bir Danışma Kurulu önerisi gerekiyor. Danışma Kurulu
na dün görüştüğümüz teklif getirilmiş, bu getirilmemiş. Bu da getirilseydi, ikisi hakkında 48 saat
ten önce görüşülsün önerisi getirilseydi, gayet tabiî, Sayın Korkmacan'ın işaret buyurduğu şekliy
le ve İçtüzüğün 93 üncü maddesi uyarınca, önce hu görüşülecekti; ama, böyle bir öneri gelmemiş, 
Divanın yapacağı bir şey yok. İstek de gelmemiş, öneri de gelmemiş, onu söylüyorum. 

887 sıra sayılı, Anayasa Komisyonunun 20 nci Dönem milletvekili genel seçimlerinin 24 Ara
lık 1995 Pazar günü yapılmasına dair raporunun görüşmeleri tamamlanmıştır. Şimdi, oylamaya ge- ^ 
çeceğim. Oylama, açık oylama şeklinde olacaktır. Şimdi, açık oylamanın şekliyle ilgili Genel Ku
rulun kararını almam lazım. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, Anayasa Komisyonu raporunda "muhalefim" 
kaydı var; onun için söz istiyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak)-Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Soysal Hocanın sorduğu meseleyi halledeyim; ondan sonra zatı 

âlinize söz vereyim. 
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BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Özür dilerim, görmedim... 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Muhalif olduğuma dair şerh ekli değil. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Soysal, burada muhalif olduğunuza dair kayıt var; ama, muhalefet 

şerhiniz ekli değil. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Ama, muhalifim... 

BAŞKAN -. Zabıtlara geçiyor efendim. 

MÜMTAZ SOYSAL (Ankara)-Söz hakkı doğurmaz mı?., 

BAŞKAN - Sanıyorum, Sayın Keçeciler'in de toplantıya katıldığı ve bir rahatsızlığı nedeniy
le imzada bulunamadığı ifade ediliyor. 

FAİK ALTUN (Antalya) - Söz hakkı istiyor Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Söz hakkı doğurur herhalde... 

BAŞKAN - Efendim, bu aşamada doğurmuyor, muhalefet şerhiniz olsaydı... İmza sahibisiniz; 
zabıtlara geçti. 

FAİK ALTUN (Antalya) - O, şerhtir Sayın Başkan "muhalifim" demek, şerh değil midir... 
Söz hakkı var... 

BAŞKAN - Efendim, bütün o safhaları geçirdik. 

Sayın Soysal, raporun okunduğu sırada, eğer, o hakkını kullanmak isteselerdi, söz verecektim. 
Onların hepsi bitti; şimdi, oylama aşamasına geldik; ama, ben. Sayın Soysal'ın yerinden müracaatı 
üzerine, muhalif olduğunu zabıtlara geçirdim. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, ben de imza atmadığımı söylüyorum. Lüt
fen, dikkat etmenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Şimdi bakacağım efendim. 
Sayın Vehbi Dinçerler de, aynı şekilde, Sayın Keçeciler gibi, toplantıya katılmışlar, imzada 

bulunamamışlar. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - İmzada bulunmadım doğru bulmadığım için... 

BAŞKAN - Tamam efendim, o da zabıtlara geçirildi. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, usul tartışması yapıldı; fakat, bu rapor üzerin

de görüşme yapılmadı. _• . 

BAŞKAN - Efendim, bu rapor üzerinde görüşme yapıldı; şahısları adına konuşmalar yapıldı. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Ama, üzerine görüşme yapılmadı. 

BAŞKAN - Hayır efendim... Siz, herhalde o sırada bulunamadınız. Önce, Sayın Ecevit konuş
tu, sonra Sayın Kumaş konuştu... Bu rapor üzerinde görüşüldü efendim; görüşmeler yapıldı. O saf
hayı geçtiğim için size söz veremiyorum; yoksa, zevkle söz veririm. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Sayın Başkan, görüşmeler yapılırken usul tartışması açıldı; 

bitmeden... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Müsaade buyurun... Bir eski Başbakan, bir Sayın Genel 

Başkan buraya kadar gelmiş, söz talebinde bulunmuş; istirham ederim, yapmayın, biraz tahammül-
lü olun... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan... 
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BAŞKAN-Efendim, duyamıyorum, çok özür dilerim... 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
Bir soru sormak istiyorum izninizle. 
BAŞKAN - Buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Diyelim ki, şimdi, bu karar, yani 24 Aralıkta seçim yapıla

cağı kaçarı,. Meclis kararı olarak kabul edildi ve diyelim ki, Anayasa Mahkemesine de başvuruldu. 
Anayasa Mahkemesi de "hayır, bugünkü koşullar altında 24 Aralıkta.seçim yapılamaz" dedi; bun
ların hangisi geçerli olacaktır?' 

BAŞKAN - Efendim, bu konuda, Başkanlık Divanı olarak bir görüş bildirme, bir durum ser-
detme imkânımız yok. Şu anda, bir belirsizlik içindeyim, ne olacağını ben de bilmiyorum. Eğer, so
nucu alsaydım, belki bir cevap vermem mümkün olurdu. Daha oylamayı yapmadım Sayın Ecevit; 
ama, bu dikkatli itirazınızı zabıtlara geçirdim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Soruydu efendim, sadece soru... 
BAŞKAN - Efendim, başka, maruzatta bulunmak isteyen var mı?.. Yok. 
Oylamaya geçiyorum. 
Şimdi, oylamanın şekliyle ilgili Genel Kurulun kararımalacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konulacak oy kutusuna, oy pusula

sı atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. ' • " . . . ; • ' 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak, kabul, ret veya çekinser 
şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. V 

Açık oylama, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul ret veya çekinser şeklin
de oyunu belirtmesi kabul edilmiştir. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, seçimlerin yenilenmesine ilişkin önerge ve 887 sayılı Ana

yasa Komisyonu raporunun yapılan açıkoylamasına 350 sayın milletvekili iştirak etmiş; 278 kabul, 
71 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. 

Hayırlı, uğurlu olsun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Değerli milletvekilleri, bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum; aldığımız bu neticeyle, 24 

Aralık tarihini, seçim tarihi olarak ilan ettik; hayırlı olsun. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Dün kabul etmiştik Sayın Başkan. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hangisi doğru Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN -Ben, şimdiki oylamanın neticesini ilan ediyorum; o takdirler, artık size ait olur; 

bundan sonraki gelişme safhalarını ben bilemem. Sayın Gökalp, yorum yapma durumunda da de
ğilim. 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan "tekraren", demeniz lazım. 
BAŞKAN - Sözleriniz zabıtlara geçti Sayın Dinçer. • 
Efendim, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.07 

• . — — — ^ © — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.24 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

• ' . * • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

IV. -ÖNERİLER 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşül

me gününe ilişkin DYP ve CHP grupları müşterek önerisi 

BAŞKAN - Açılışta, İçtüzüğün 93 üncü maddesinden kaynaklanan bir zaruret nedeniyle tek
rar "Sunuşlar" bölümüne döneceğimizi ve bir grup önerisinin görüşmesini yapacağımızı ifade et
miştim. 

Şimdi, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Gruplarının müştereken verdikleri bir 
öneri vardır; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 27.10.1995 Cuma günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki Önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

İhsan Saraçlar Fuat Çay 
Doğru Yol Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Öneri: 
27.10.1995 tarihli gelen kağıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 888 sıra sayılı Terörle 

Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden günde
me alınarak, görüşmelerinin, Genel Kurulun bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi işleme alıyorum. 
Lehte, aleyhte söz talebi?.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Aleyhte, Sayın Ergüder konuşacak efen

dim. 
BAŞKAN-Sayın Şevket Kazan ve Sayın Orhan Ergüder, aleyhte... 

Lehte var mı efendim?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Evet Sayın Başkan. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, ben de lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Coşkun Gökalp ve Sayın Almak, lehte... 
Sayın Kazan, aleyhte;, buyurun efendim. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güvenoyu alamamış azın

lık hükümetinin, yeni hükümet kuruluncaya kadaıvMecliste görüşülmesini istediği tasarı veya tek
liflere dahil liste Yüce Başkanlığa takdim edilmiş ve bu takdim çerçevesinde yer alan konuların, 
özellikle. Genel Kurul gündeminde bulunan konuların görüşülmesine kapı açılmıştır. İşte, şu anda, 
görüşülmesi istenen tasarılardan bir tanesi, 888 sıra sayılı kanun tasarısıdır ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 8 inci maddesini değiştirmeyi öngörmektedir. Bu tasarının bugün Genel Ku
rulda görüşülmesi hususunda, Danışma Kurulunda yapılan müzakereler neticesinde, ittifak sağla
namamıştır; dolayısıyla, şu anda huzurunuza bir öneri gelmiştir; bu öneri aleyhinde konuşmak is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, çatısı altında çalışmaktan şeref duyduğumuz, zevk duyduğumuz şu 
Parlamentoda, her zaman gözlerimize hitaben bir yazı vardır ön planda; bu yazı "Egemenlik kayıt
sız şartsız milletindir" demektedir. Yani, bu Parlamentoda çalışan milletvekilleri, daima, milletin 
menfaatlarını gözeterek, millî iradeye değer vererek, egemenliğe gölge düşürmeyecek konuda has
sasiyet göstererek çalışmak mecburiyetindedirler; ama, ne var ki, zaman zaman, gerçekten bu ilke
ye ve bu hedefe gölge düşürür mahiyette birtakım tasarruflar da, bu Parlamentoda yapılmamış de
ğildir. Mesela, bir Çekiç Güç: Çekiç Güç konusu halkımıza sorulduğu zaman, halkımızın yüzde 
80'i itibariyle tasvip edilmediği halde, ülkemiz için zararlıdır denildiği halde ve Çekiç Güç müza
kerelerinin bir ay, iki ay uzağında olduğumuz günlerde, şu Parlamentoda bulunan milletvekilleri 
dahi Çekiç Güç'ün artık son defa uzatılmış olduğuna, bir daha uzatılmayacağına kanaat getirdiği 
halde, müzakere günü yaklaştığı zaman görüşler değişmekte ve Amerika'dan birtakım zevatın, ade
ta Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması hususunda Hükümetle temasta bulunmak üzere gelip gitme
leri olayının arkasından, burada yapılan oylamada, Çekiç Güç'ün süresi uzatılmaktadır; millete rağ
men uzatılmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, sözünüzü kesmek gibi bir nezaketsizlik içinde olmak istemiyorum... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Estağfurullah. 
BAŞKAN- ...ama, bana biraz yardımcı olmanızı istiyorum. Konuşmanızı biraz önerge üzeri

ne teksif edebilir misiniz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Önergeye geliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Biraz sonra, nasıl olsa onları konuşacaksınız. Lütfen, istirham ediyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Evet, Sayın Başkan. ''• • 

Patent Kanunu bunlardan bir tanesidir. Patent Kanunu, yine Avrupa Parlamentosu direktifleri 
istikametinde, gümrük birliğine uyum sağlamak için getirilen kanunlardan bir tanesidir. Gümrük 
birliğine uyumla ilgili diğer kanunlar ve bu Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi... Tabiî, 
Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi denildiği zaman, bundan bir sene önce, bu maddenin, 
bu Parlamentodan bir an evvel geçirilmesi için hem Hükümete hem Parlamentoda bulunan siyasî 
parti gruplarına bir bakıma, baskı yapabilir miyim edasıyla gelen Martinez'i unutmak mümkün de
ğildir. O bakımdan, bu Terörle Mücadele Yasası, hele hele, 24 Aralıkta seçim yapmaya karar ver
miş olan bir Parlamentonun, artık müzakere konusu olmamalıdır. ' 

Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapmak gerekmez mi; elbette, gerekir; ama, bunu 20 
nci Dönem Parlamentosuna bırakmak lazımdır ve 20 nci Dönem Parlamentosuna kaldığı zaman, 
böyle, sadece 8 inci maddeyle sınırlı değil -bir maddeye bağlı değil- Terörle Mücadele Yasasının 
başından sonuna kadar, ülkemizin şartları ve bu Kanunun uygulanmasından meydana gelen sıkın
tılar dikkate alınarak, baştan başa değiştirilmesi gerekiyorsa, değiştirilmelidir. Ancak, erken seçim 
kararı alınmış olduğu halde, ille "Avrupa istiyor; gümrük birliğine girelim; gümrük birliğine gire-
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bilmek için bu madde engel teşkil ediyor" diye, bu kanun tasarısını, bu Parlamentoda görüşmeyi, 
biz, Refah Partisi olarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine bir gölge düşmesi olarak 
kabul ediyoruz. Biz, bu ilkenin gölgelenmesine razı değiliz. O nedenle, bu önerinin gündeme alın
masından yana değiliz ve bunun 20 nci Dönem Parlamentosuna kalan bir iş olmasını temenni edi
yoruz. ' • ' . • - . ' 

• Bu bakımdan, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi grup yetkilileri tarafından veril
miş olan öneri aleyhinde söz aldım ve bu ifadeleri kullandım. Yüce Meclisten bu önerinin reddi is
tikametinde oy kullanmalarını istirham ediyorum, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 

Lehinde, Coşkun Gökalp; buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Terörle Mücadele Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi yönündeki mevcut Hükümetin tasarrufunu, şimdilik 
olumlu buluyoruz. Bunu, kâfi görmediğimizi baştan kabul edelim; ama, bu haliyle de olsa, Terör
le 'Mücadele Yasasının, özellikle 8 inci maddesinin ihlalinden dolayı çok sayıdaki yurttaşımızın tu-
tuklu ve hükümlü olduğunu biliyoruz. Hiç olmazsa, tutuklu olan bu insanlara bir nebze de yardım
cı olacağına inanıyoruz. Hükümetin bu konudaki iyi tutumunu da takdirle ve saygıyla karşılıyoruz. 

Yalnız, burada biraz önce konuşan değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi değil, Türk Halkının 
haklarına, kısmen de olsa, bir yarar sağlayacağı için, bu yasa tasarısının gündeme gelmesini içten 
istiyoruz; yoksa, Batılıların istediği için değil. Bizim, yasaları, herşeyden önce, Türk Milletinin 
haklarını, menfaatlarını savunması yönünde çıkarmamız gerekir. Bu, ulusal bir görevdir, yadsına
maz bir görevdir. 

Bu bakımdan, bu yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesi gerektiğine inanıyorum. Esas hakkın
daki görüşlerimizi, biraz sonra izah etmeye çalışacağım. 

Bu sebeplerle, bu önergenin kabul edilmesi yönündeki çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyor, 
Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

.. BAŞKAN ~ Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Aleyhinde, Sayın Orhan Ergüder; buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üyeler; halen, Parlamentomuz, 
seçim yapmaya karar vermiş. Sayın Başbakanımız istifa etmiş, bir hükümet denemesi yapmış; fa
kat, kâfi derecede itimatoyu alamadığı için, görevi iadesi sırasında ikinci bir mehil alarak, hükümeT 
ti kurmayı vaat etmiş. Derhal, Anayasa, İçtüzük herekete geçmiş, artık, kısıtlı Parlamento çalışma
ları dönemine girilmiş- Tam bu sırada, ne sebepten dolayı yüksek huzurunuza geldiği anlaşılama
yan Terörle Mücadele Kanununun tadilatı istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz, İspanya'nın Bask sorununa, Fransa'nın Korsika meselesine, İngil
tere'nin İRA'sına hiç müdahale etmiyoruz. Türkiye'ye gelen Batı'nın elemanlarına, bizim yarı mü
nevverlerimiz "aman bu Terörle Mücadele Kanunu can yakmaya' başladı -sanıklar mütemadiyen 
yakalanıyor- bunu, Avrupa Gümrük Birliğine bağlar mısınız lütfen" diye rica ediyorlar. İnanın bu 
iş böyle. Halen Avrupa'nın ağzından salyalar akıyor, Türkiye, bir an evvel gümrük birliğine girsin 
diye. Yoksa, Türkiye'de mevcut bir yasanın 8 inci maddesinin değiştirilmesi onları hiç alakadar 
eden bir mesele değildir/Onlara gammazlayan yarı münevverler, "gidin, fors kullanın, tehdit edin, 
Türkiye, ekonomisi bakımından bunu düşünecektir" demektedirler. Maalesef, ama maalesef gerçek 
budur. Bizim başımızın üstünde, şurada bu mukaddes yazı varken, biz, kayıtsız şartsız varlığımız 
Türk Milletiyle varken, birkaç ecnebinin bu,hareketiyle zor duruma düşüyoruz. 
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Doğru Yol Partisinin sayın, değçrli milletvekillerine sesleniyorum: Sayın Bakanımızın Yuna

nistan seyahatinde, Türk'e "Türk" dedi diye, "niçin Türk diyorsun, Müslim demiyorsun" diye dö
vülmeye kalkılmasını hatırlar mısınız...Hatırlayın rica ederim... Ve bu Yunan Hükümeti de, Avru
pa Parlamentosunun bir üyesi. Tabiî, biz, oradaki bizim Bakanımız ok|uğu için üzüldük. Beyefen
di, fevkalade zor bir seyahat yaptılar. 

Avrupa böyle! Avrupa, Türkiye'yi mendireği içerisine almak için... Çünkü, 65-70 milyonluk 
bir nüfus, yeraltı ve yerüstü servetleriyle birçok insanı besleyecek güçte, mutlak surette bu pazara 
girmesi lazım. Avrupa'nın icat ettiği birtakım hareketlerdir bunlar; bunların başında da gümrük bir
liği gelmektedir. Farz ediniz ki, Yüce Meclisiniz "girmiyorum be bu gümrük birliğine" dese, Tür
kiye'nin ekonomisi çöker mi; hayır, kati yen. yani ıştır. Allah'a şükür, Türk ekonomisi Avrupa Güm
rük Birliğine muhtaç değildir. 

İşte, bizim fevkalade hassas olduğumuz bir devirde, sabahtan beri şurada müzakere yaparken, 
birbirimizi kırdığımız, birbirimizle münakaşa ettiğimiz ortamda Türkiye Cumhuriyetinin değerli 
parlamenterlerinin, sinir sistemleri üzerinde bir de Terörle Mücadele Kanunun değiştirilmesi... 

Müsaade eder misiniz; sözlerimi şöyle bitiriyorum: Neden bunu yapıyorlar; bakınız, 8 inci 
maddede, suç tekevvün ettiği zaman... 

Beyefendi, arkadaşlar ayaktayken ben konuşamıyorum. 

BAŞKAN - Sayın hatip gürültüden konuşamadığını ifade ediyor; lüften hatibe yardımcı ola
lım efendim. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Hayret!.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Bu, Parlamentonun nazik davranışıdır üstadım, bu

nu, inşallah ileride öğrenirsiniz, güzel şeylerdir bunlar. 

Kanunda deniliyor ki: "Ülkeyi bölme fiili mevzubahis olduğu zaman, iki yıldan başlar, yuka
rıya doğru çıkar." 

Şimdi, bunu ne yapıyorlar; bir yıla indiriyorlar. Başta, bir de "her ne sebeple olursa olsun, 
propraganda..." bırakın o tarafı. İki yıldan bir yıla indiriyorlar, teröristi kurtarmak için. Dikkat edin 
şimdi buradaki sözlerime -kalbinizi kırmış olmayayım- 35 bin Bağ-Kur emeklisi -Türk evla
dı- borçlarını zamanında ödemedi diye İcra İflas Kanunu paraya çeviremiyor, hapishanelerimiz 
mahdut olduğundan, randevulu hapishaneye gitmeye başlıyor. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Bunların zamanında... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Öbür tarafta, memleketin yıkılması ve bölünmesi 

için, her kaza ve köye bir cenaze gönderen teröristi "nasıl kurtarırım ya Rabbi" diye, büyük hukuk
çular çalışıyorlar, diyorlar ki: "Efendim, iki sene fazladır, bir seneden başlasın, yukarıya doğru çık
sın." Oradaki hile-i seriye şudur: Bir sene, İnfaz Kanununa giriyor, para cezasına çevriliyor; yani, 
Bağ-Kur'daki arkadaşım parasını ödeyemiyor-garip-gidiyor, hapishaneye yatıyor. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Türk askerini vuranlar, Türk polisini vuranlar... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Öbür tarafta şehitler veren polisi, güvenlik kuvvet
lerini, ordunun şerefli subay ve askerlerini amansızca öldüren, bastırıyor parayı, çıkıyor dışarı! Yok 
kardeşim böyle şey; bu, hukuk de'ğil, bu! Bu, egemenliğinize gölge düşürür. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Nasıl parayı bastırıp çıkıyorlar... Öyle şey olur mu.:. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Sayın Gökalp, hele sen bir avukatsın, senin söyle

men çok gücüme gidiyor. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Siz de avukatsınız... 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Ama, ben, hakkı müdafaa ediyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Parayı bastıran çıkıyor diyorsunuz... 
HALİL ORHAN ERGjpDER (Devamla) - Bak, üzülüyorum:.. Barodaki tezkereni tetkik etti

ririm. Avukat, hangi partiye mensup olursa olsun, hakkı ve hukuku müdafaa etmek mecburiyetin
dedir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşuyorsun, kah
vede değilsin... Utan,'utan... . ' 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Arkadaşlar, işte, gelmesi istenilen terör kanunu bu
dur. Yazıklar olsun, benim şühedam -gani gani rahmet eylesin- mezarında yatarken, terörist, para
yı bastıracak ve kurtulacak... (CHP sıralarından "yok öyle şey" sesleri) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Duygu sömürüsü yapma Orhan Ağabey... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Binaenaleyh, bu, tamamen kanunsuzdur, reddini 
talep ediyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 

Sayın Kerimoğlu... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir),- Sayın Başkan, bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, müsaade buyurun... Sayın Kerimoğlu'na hitap ediyorum. 

Sayın Kerimoğlu, herhalde, o cümleler kastınızı aştı... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Hayır efendim, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

kahve değil... , 

BAŞKAN -T Lütfen... İstirham ediyorum... 
Hele, sîzin gibi bir beyefendiden o cümlelerin çıkmasını, ben çok yadırgadım, kastınızı aştı. 

Ben, zabıtlara öyle geçiriyorum. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Tartışılan kanun tasarısı çok açık... 

BAŞKAN - İstirham ediyorum... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, çok üzülüyorum; üzüldüğüm için, bu 

üzüntümü sizinle paylaşmak istiyorum. 
BAŞKAN-Evet. 

ABDULKADİR ÂTEŞ (Gaziantep) - Olağan değil; ama, bağımsız yargı organlarına, burada 
bir sataşma vardır; buna, sizin el koymanızı istirham ediyorum. Î 

BAŞKAN-Efendim, Orhan Bey'in de, o cümlesi, biraz kastını aştı. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Niye aştı efendim... Niye aştı... 
BAŞKAN - O, o manada kullanmadı, Sayın Coşkun Gökalp ile arasındaki, çok uzun süredir 

devam eden, hukuka, sevgiye dayalı olarak konuştu. Ben, öyle mütalaa ettim efendim. 
Bakın efendim, iki avukat yan yana oturdular, ne güzel konuşuyorlar .Onlar, meselelerini hal

lediyorlar; yani, benim dediğim çıktı, bakın... 

Sayin Alınak, önerinin lehinde; buyurun efendim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazıları ya okuryazar de

ğil ya da dürüst değil. Politikacılık, gerçeklere takla attırmak değildir, gerçekleri tersyüz etmek, hiç 
değildir. Dürüst olmak gerekiyor. 
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Şimdi, buradaki görüşmeler, altmış milyon insanın gözlerinin önünde cereyan ediyor. Bir po

litikacı, buraya çıkıp gerçekleri tersyüz ederse, yalnız kendisine ihanet etmiş olmaz, altmış milyon 
insana haksızlık yapmış olur. Ahmet Altan terörist midir? 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Evet. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Yaşar Kemal terörist midir? 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Evet. ' . ' . ' ' . / 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Mehdi Zana terörist midir? İsmail Beşikçi terörist midir? 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Evet. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Demokrasi ve Değişim Partisi Genel Başkanı İbrahim Ak-

soy, daha dün cezalandırıldı ve yurtdışından buraya geldi. Şu anda, Ulucanlar Cezaevinde yatıyor 
ve barıştan başka söylediği tek şey yok. Söylediği tek şey Kürtler... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Bölücülükle barışı karıştırma. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Hayır, hayır... "Kürtler" sözcüğünden dolayı... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ne ilgisi var!.. 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Almak... Biraz önce, Sayın Şevket Kazan'dan rica etmiştim. Ay

nı ricayı, sizin için... . 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Hayır... Lütfen... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim. O ricamı bir yapayım da... Önerge üzerinde konuşursanız, bi

raz sonra konuşma imkânı zaten doğacak. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Sayın Başkan, önerge üzerine geleceğim. 

• ( • ' • . " . 

BAŞKAN - Lütfen, istirham ediyorum... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - O zaman, lütfen, 8 inci maddeden dolayı mahkûmiyet ce

zasına çarptırılan insanların dosyalarını alıp inceleyelim, ne var ne yok bakalım. Öyle ezbere ko
nuşmayalım... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - O kadar insanı kim şehit etti? 

BAŞKAN ~ Sayın Bulut... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Ezbere konuşuyoruz ya da -açıkçasını söyleyeyim- doğru

ları söylemiyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, ben, burada tasarının görüşülmesi isteğiyle önerinin lehinde konuşuyo

rum; yoksa, tasarının bu haliyle, yani, Cumhuriyet Halk Partisi ve Doğru Yol Partisi gruplarının 
önergelerine konu olan Hükümet tasarısındaki şekliyle geçmesini, zaten, yetersiz buluyorum ve 
gerçekçi bulmuyorum. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Neden?.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Nedenini, görüşmeler sürerken burada ifade edeceğim. An-

titerör yasası, geçen dönem benim de görev yapmakta olduğum Meclisçe çıkarılmıştı. Bu yasanın, 
bugüne kadar amacına ulaşmadığı, hatta hatta, krizi büsbütün derinleştirdiği, kaosu büsbütün yo
ğunlaştırdığı açık bir gerçektir ve bu yasa, iddia edildiği gibi, terörü önleyen bir yasa değildir; bu 
yasa, ırkçı bir yasadır, ayrımcı bir yasadır, barış karşıtı bir yasadır, savaş kıştırtıcısı olan bir yasa
dır. Neresinden bakarsanız bakın, bu yasa, terörün bizatihi kendisidir. Lütfen, alın, inceleyin; bu 
yasa, bu terör yasası, gazeteleri, dergileri, radyo ve televizyonları yargılayan, mahkûm eden bir ya
sadır. Bu yasaya nasıl sahip çıkabiliriz!.. 
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HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Seni özellikle mi, konuşturuyorlar. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Ben, şunu söylüyorum: Bugüne kadar söylendiği gibi, bu 

yasadan mahkûm olup da, para bastırıp çıkan tek insan yoktur. Sanıyorum, Halûk Gerger'in ola
yından sözediliyor. Halûk Gerger'in olayı, belli ki, takip edilmemiş. 

BAŞKAN - Sayın Almak, yine ihtar ediyorum efendim; konu üzerinde konuşun. Bırakın efen
dim cevap vermeyi. Bu önergenin lehinde konuşuyorsunuz. Lütfen, önergeyle ilgili sözlerinizi bi
tirin efendim. İstirham ediyorum.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Efendim, önerge görüşülmeli; ama, niçin görüşülmeli; onu 
arz etmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN - Ama, onun yeri burası değil. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Saptırıyor efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Halûk Gerger, kendisine verilen hapis cezasını çekmiştir; 

ama, bu arada kendisine verilen 208 milyon liralık hapis cezasını da protesto ettiği için, artı bir ay 
daha yatmıştır.ye gidip, özgürlüğünü, parayla satın almıştır. i 

Burada "efendim, egemenlik haklarımıza aykırıdır" ya da "bu yasa, Avrupa'nın baskısıyla çı
karılıyor" deniliyor. O zaman sorarlar insana, derler ki, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesini, İnsan 
Haklan Evrensel Bildirgesini, Paris Şartını, AGİ|C Sözleşmesini imzaladığınız zaman bunları dü
şünseydiniz. "Biz, Avrupa'ya muhtaç değiliz" deniliyor. Acaba?.. Uyguladığınız ekonomik politi
kalarla, ana karnındaki bebekleri dahi Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya borçlandıran ben miyim, 
yoksa sizler misiniz, bu sözün sahipleri midir? 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ne ilgisi var; bütün devletlerin borcu var; Amerika'nın da borcu 
var, başka ülkelerin de.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu önerge kabul edilmeli, bu yasa tasa
rısı görüşülmeli. Bu yasa, terör yasasıdır; inanın, gençlerimizin kanı üzerinde karanlık güçlerin te
pinmelerine neden olan bir yasadır; bu nedenle, bu yasa, bugün, burada, ameliyat masasına yatırıl
malıdır ve bu yasa, bütün boyutlarıyla değerlendirilmeli ve değiştirilmelidir. Yoksa, birileri "efen
dim, bugün değiştirmeyelim de, seçimden sonra değiştirelim; değiştirilecekse, o zaman değiştiril
sin" diyor. , , 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Doğru diyor. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Ee, hodri meydan... Buyurun... Buyurun Saym Kazan, bu

yurun. İşte Halep işte arşın; buyurun değiştirelim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleriniri, İçtüzüğün 19 uncu 

maddesine göre birlikte verdikleri öneriyi okutup, oylarınıza arz edeceğim: -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 27.10.1995 Cuma günü yapılan toplantısında, siyasî parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
İhsan Saraçlar Fuat Çay 

Doğru Yol Partisi „ Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
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Öneri: 

27.10.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 888 sıra sayılı Terörle 
Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündeme 
alınarak, görüşmelerin, Genel Kurulun bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAM - Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. ' 

CENGİZ BULUT (İzmir) -Sayın Başkan, DYP'den dahi kabul etmeyenler var; onları sayma
dınız. 

BAŞKAN - Saydım. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi
yoruz. 

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

2. - 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/936) 
(S. Sayısı: 888) (1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, biraz önce alman karar gereğince, 3713 Sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunmasını 

kabul edenler...Etmeyenler...Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Şahısları adına söz alanlar: İbrahim Kumaş, Recep Kırış, Mahmut Alınak, Muharrem Şemsek, 

Halit Dumankaya, Yaşar Topçu. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, ben, sabah müracaat etmiştim. 
BAŞKAN - Efendim, müracaat sırasına göre arkadaşlarımız sıraya koymuşlar, ben de o sıra

yı okuyorum. 
Gruplar adına söz talebi var mı? 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Bahaddin Elçi, Anavatan Partisi Grubu adına Murat Başesgi-
oğlu. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Söz taleplerini sonradan,kabul etmeyeceğim, bir kere daha 
soruyorum: Doğru Yol Partisi Grubu ve CHP'den, grup adına söz talebi var mı?.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Yok: 
BAŞKAN-Yok. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Bahaddin Elçi; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gö
rüşeceğimiz 3713 sayılı, Terörle Mücadele Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Tasarı hakkında Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Bu vesileyle, hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

(1) 888 S Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Terörle Mücadele Yasası hakkında birkaç yıldan beri sürekli olarak bazı teşebbüsler yapılagel-

mektedir; bunları hepiniz biliyoruz. Bu getirilen tasarıyla, 3713 sayılı Yasanın 8 inci ve 13 üncü 
maddeleri değiştirilmektedir. 8 inci maddede "hangi yöntem, maksat ve düşünceyle »olursa olsun", 
ibaresi çıkarılmak suretiyle, aynı zamanda diğer propagandaların da dışlanması suretiyle fiil, sade
ce sözlü ve yazılı propagandaya inhisar ettirilmek istenmektedir, istenilmektedir. Keza, devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik sözlü ve yazılı propaganda için bilindiği gibi, 2 
ilâ 5 yıl arasında ağır hapis cezası yerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilmek istenil
mektedir; böylece, cezalarda bir indirim söz konusudur. Bu, bir yıla çekilmek suretiyle de, bilindi
ği gibi, 647 sayılı Yasa hükümlerinden yararlandırılmak istenilmektedir. 

Tasarıda, bir başka önemli hükümle de, bu kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilecek 
cezaların, paraya çevrilmesi, ertelenebilmesi imkânı getirilmektedir. 

Yine, bir başka maddeyle de, daha önceden Terörle Mücadele Yasasındaki 8 inci maddeden 
dolayı hüküm giymişlerin ve bundan sonra hüküm giyeceklerin dosyaları, kanunun yayımlanması 
tarihinden itibaren bir ay içinde, mahkemelerce resen talep olmaksızın işlem görecek, bu değiştiri
len şekliyle, yeni baştan karara bağlanabilecektir. Tasarıya baktığımız zaman, önemli olarak, bu 
konuların getirilmiş olduğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir Fransız düşünürü diyor ki "Je pense done je suis" yani "düşünüyo
rum, o halde varım" Varlığın sebebi düşünmektin düşünebilmektir. Hazreti Peygamber "la ibade-
teket tefekküri" buyurdu. Yani, düşünme gibi ibadet yoktur. Düşünme, çok önemli bir olay. O hal
de, biz, burada, konuyu tam olarak ortaya koymak için, düşünce özgürlüğü ile terör kavramlarını 
tahlil etmemiz gerekiyor. 

Temel insan hak ve hürriyetleri, bilindiği gibi, devletin korumak ve geliştirmekle ödevli oldu
ğu bir konudur. Bu konu, Helsinki Nihaî Senedinde ve bizim imzamızın bulunduğu Paris Şartında 
da aynen vardır. O halde, devletin birinci görevi nedir; temel hak ve özgürlükleri en kâmil mana
da sağlamaktır, güvence altına alabilmektir. Bu açıdan baktığımız zaman, ülkemizde, bugün, Ana
yasadan, diğer yasalara kısaca bir bakış yaptığımız zaman, devletin, bu görevini hakkıyla yerine ge
tiremediğini üzüntüyle görüyoruz. Türk Ceza Yasasının 141 inci, 142 nci, 163 üncü maddeleri, 
3713 sayılı Yasayla yürürlükten kaldırıldı, evet; ama, bu yeter miydi; Anayasadaki gerek 14 gerek
se 24 üncü maddelerdeki değişiklikler niçin gerçekleştirilemedi; 141, 142 ve 163'e benzer hüküm
ler, Siyasî Partiler Yasasında yok mu, Dernekler Yasasında yok mu... Mevzuatımızda, düşüncenin 
önündeki bu engelleri hâlâvgörüyoruz. 

Temel hak ve hürriyetlerin başında yaşama hakkından sonra inanma ve düşünme hakkı gelir. 
İnanma ve düşünme olayı, sadece, insanın gönlünde ve beyninde olan bir olgu değildir. Bunun dı
şa yansıması gerekir; yani, bir başka ifadeyle, düşünme özgürlüğü, aynı zamanda, ifade Özgürlüğü
nü baskısız ifade edebilmeyi de gerektirir; bu özgürlüğün varlığını gerektirir; bu da yetmez; bu dü
şünce doğrultusunda örgütlenebilmeyi de gerektirir. Kendi düşüncesini ve inancını, karşındakine 
dayatmadan, baskı ve şiddete başvurmadan savunabilme, mesajını sunabilme imkânının getirilme
sini gerektirir. 

Bir başka ifadeyle, demokrasi, bilindiği gibi, çokseslilik sistemi olarak tanıtılmak, savunulmak 
durumundadır. Tek ses olmayacak, çok ses olacak; tek düşünce olmayacak, çok düşünce olacak; 
tek inanç olmayacak, çok inanç olacak; tek ırk olmayacak, çok ırk olacak; tek mezhep olmayacak, 
çok mezhep olacak; tek din olmayacak, çok din olacak; çok seslilik bu demektir. Peki, bugün, Tür
kiye'de, bizim ülkemizde, bunlar var mı; buna olumlu cevap verme imkânı yoktur. 

Demek ki, devlet, bu noktadaki görevini, işlevini yerine getiremiyor. Temel hak ve özgürlük
leri en kâmil manada sağlamak ve korumakla görevli olan devlet, bu görevini yerine getiremediği 
gibi, terör gibi bir belayı önlemekte yetersiz kalmakta, bu görevini de hakkıyla yerine getireme
mektedir. Biz, şu anda, bu paradoksu yaşıyoruz. 
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Bir tarafta bölücü terör, devletimizin, milletimizin ve ülkemizin bütünlüğünü tehdit ederken, 

öbür tarafta, biz, temel hak ye özgürlükleri hâlâ kısık bir ülke durumundayız. 

Temel insan haklan açısından, Birleşmiş Milletlere göre 66 ncıydık, bilmiyorum şimdi kaçın
cıyız. O halde, bizim sorunlarımız çok; ama, bu sorunlarımızı kim çözecek; Batılı dostlarımız mı 
çözecekler, geçen sene bizi teftişe gelen Martinez mi çözecek, bu sene bizi teftişe gelen Carlos mu 
çözecek arkadaşlarım; bizim sorunlarımızı -özgürlük sorunlarımızı da, terör sorunlarımızı da, eko
nomik sorunlarımızı da-biz çözmek zorundayız. 

Bu tasarı, bize, maalesef, dış dayatmalarla, dış tavsiyelerle, telkinlerle gelmiştir; meselenin dış 
boyutu var. Avrupa Birliğine girmek mi istiyorsunuz, gümrük birliğine girmek mi istiyorsunuz; o 
halde, ne yapmanız gerekir; ödevlerinizi en iyi şekilde yaparak, en kısa zamanda gelmeniz gerekir. 
Tabiî, Avrupa Birliğinin ya da gümrük birliğinin eleştirisine girmek istemiyorum, konunun dışına 
çıkıyor; ama, bir şeyi vurgulamak istiyorum, eğer -arkamızda da yazdığı gibi- egemenlik, kayıtsız, 
şartsız millete aitse -ki, ona inanıyoruz- o halde, biz, yasama faaliyetini yürütüyorken, yürütme fa
aliyetini yürütüyorken, hatta, yargı faaliyetini yürütüyorken, milletimizin iradesine, tarihine, talep
lerine, arzularına, beklentilerine göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü, biz, yasama, yürüt
me ve yargı görevlerimizi, temsil ettiğimiz millet adına yaptığımızı söylüyoruz ve demokrasinin de 
gereği budur. 

Hal böyleyken, Martinez, nasıl bana telkinde bulunabilir, nasıl bize telkinde bulunabilir; Car
los, nasıl telkinde bulunabilir arkadaşlarım; bunlar, bağımsızlık ve egemenlik ilkelerimizi zedele
yecek davranışlar değil midir? Hem, şu Batılılara ne oluyor ki, bize, insan haklan dersleri, demok
rasi dersleri vermeye çalışıyorlar. Batılıların^ Bosna-Hersck'te, kimliği, o çirkin suratı, birkaç se
neden beri açık bir şekilde sırıtmaktadır. O halde, bize, hiç kimsenin insan hakları dersi, demokra
si dersi vermeye hakkı yoktur; hele hele, Batılı dostlarımızın asla... Benim kendi insanımın, temel 
hak ve hürriyetleri, hakkı vardır. Ben, bu hakları, Batılılar emrettiği için değil, Batılılara rağmen 
ona verebilmeliyim. Batı, sahiden bizden, demokrasiyi iyi yerleştirmemizi ister mi; yani, Türki
ye'nin, gerçekten demokratik bir ülke olmasını Batı istiyor mu; bu noktada ben, buna, olumlu ce
vap veremiyorum. Öyle olsa, egemenlik tamamen milletin olur, Meclisin olur, hepimizin olur -ol
ması gerektiği gibi- ve bizi kesinlikle teftiş edemez, bize talimat veremez, bize telkinde bulunamaz; 
öyle değil mi; bu konuda, hiçbir akradaşımın itirazı olmadığını düşünüyorum. 

Kendi sorunlarımızı kendimiz çözmek durumundayız. Devletin en tepesindeki Sayın Cumhur
başkanı bile "bölücü terörün, ülkemizi açık bir şekilde tehdit ettiğini ve Sevr'in, Batılılar tarafın
dan, yeni baştan bizim gündemimize getirildiğini" ifade etmiştir ve ülkemize, devletiyle, milletiy
le ve ülkesiyle bölünme sürecini yaşatmak istiyorlar bize. O halde, bizim ne yapmamız gerekir; 
devlet, öyle bir yapı oluşturmalı ki, hiç kimseye, inancından ve düşüncesinden dolayı baskı uygu-
lamamalı, tabular olmamalıdır. Düşüncenin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Düşünce öz
gürlüğünü sağlayamadığınız zaman, gelişmeyi de, ekonomik kalkınmayı da sağlayamayız. O hal
de, gelin, düşünce özgürlüğünün önündeki, inanç özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıra
lım. Bunu başardığımız zaman, yeni bir dünyayı hep beraber kurabiliriz. 

Devlet, hiçbir sosyal gruba, dinsel gruba baskı yapmayacak, yapmamalı; etnik ayırım gözet-
memeli. Devlet, herkese eşit mesafede durmalı; Türke, Kürde, Âlevîye, Sünnîye, müslime, gayri
müslime eşit mesafede durmayı başardığı zaman, biline ki yolumuz açılmıştır. Devlet, kendisi bas
kı yapmayacağı gibi, tahakkümü önleyeceği gibi; aynı zamanda, etnik yada sosyal, dinsel grupla
rın birbirleri üzerindeki baskısını önlemek de yine devletin görevidir; bu görev yapılıyor mu? İşte, 
geçen gün, bir ilimizdeki bir orduevinde, şehitlerin ailelerine madalya verilmesi töreninde, başör
tülüdür diye bir gazeteci dışarı atıldı; bu da terördür. 
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AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sakarya'da... Terörün en büyüğü. 

BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Bu, milletimizi incitiyor; bunu onaylamak mümkün mü. Bil
mem Yeniköy'de başörtülü birisine, başı açık iki vatandaşımız saldırmışlar; bu da terördür ya da 
başı açık birisine "başını niçin açıyorsun" diye baskı yapmak da terördür. Gelin, terörün her çeşi
dine hayır diyelim. (RP sıralarından alkışlar) 

O halde, farklı bütün kimliklerin, karşıt bütün inanç ve düşüncelerin yolunu açmak zorunda
yız. Benim, kendi inancıma, kendi düşünceme saygım, beğenmediğim kimsenin görüş ve inancına 
saygı duymamı gerektirir; o zaman çatışma'biter, o zaman kavga biter.'O halde, gelin, kavgayla 
kavga edelim, barışalım. Nasıl, barışacağız; şu çatışma düzeni içinde, sınıflaşmayı körükleyen, ça
tışmayı körükleyen toplum düzeni bize barış getiremez. Temelinde barış olan bir özgürlük ortamı
nı kurmak, oluşturmak zorundayız. Bu, karşılıklı saygıya dayanıyor. Bu olduğu zaman barış ola
cak, uzlaşma olacak, bütün sorunlarımızı çözebileceğiz; bu olmadığı içindir ki çatışıyoruz, bu ol
madığı için Alevîlerle Sünriîleri, bu olmadığı için Türklerle Kürtleri, bu olmadığı için dindarlarla 
laikleri çatıştırmak istiyorlar. Çeksinler Batılı dostIarımız*pis ellerini, biz kardeşliğimizin tadını ya-
şıyalım (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Benim Kürt kardeşimi, Martinez benden daha mı çok düşünüyor; daha mı çok düşünüyor?! 
Benim müştereğim var; o benim kardeşim, kardeşim o benim; bir vücudun azaları gibiyiz biz. O 
kim; o benim karşımda ne yapacak?! Allah Allah!.. Bizi nereye getirdiler görüyor musunuz?! 

Onun için arkadaşlarım, özgürlük olayı ile terör olayını çok iyi ayırt etmek zorundayız. Ma
alesef, özgürlük gibi kutsal, çok değerli bir kavramın içine terör gibi iğrenç ve tehlikeli bir olguyu 
yerleştiriyorlar ve bize, özgürlük adı altında sunulmak isteniliyor; bazılarımızın da kafası karışıyor; 
yani, onlar çok özgürlükçüler, insan haklarından anlıyorlar; onlar çok insancıllar, bize insan hakla
rı dersi vermeye çalışıyorlar; işte görüntü bu. 

Özgürlükler, elbette ki özgürlüklerin yok edilmesi için bir araç olarak kullanılamaz. Araçla 
amaçlan karıştırmamak gerekiyor. Amaç, insanların mutluluğudur; özgürlük de, insanları mutlulu
ğa götüren araçlardan sadece bir tanesidir ve özgür olamayan insan gelişemez, mutlu da olamaz. 

Bunun yanında, terör belası, bölüdülük tehlikesi... Bu da bir gerçek; ama, biz, özgürlükleri, öz
gürlük adına, insanın mutluluğu adına verirsek güzel olur, tanı sak güzel olur; ama, özgürlüklerin 
ortadan kaldırılması için bir araç olarak verirsek, o zaman çok tehlikeli,olur. Hele hele, bölücü eş
kıyanın eline düşünce özgürlüğünü, düşünce özgürlüğü adına verirsek, ne yapmış oluruz; şiddetin, 
terörün eline özgürlüğü verdiğiniz zaman, terör, özgürlüğü ortadan kaldırır. Onun için, bu nokta 
çok önemlidir. 

Burada, terör kavramıyla Özgürlük kavramını karşı karşıya koyuyoruz. Onlar, yan yana, iç içe 
değiller; ama, terörün önüne özgürlüğü verdiğiniz zaman, Allah korusun, her şey gider elimizden, 

Terör belasını, sadece hukukî tedbirlerle, polisiye tedbirlerle önleyebileceğimizi sanmak da 
yanlışlıktır. Terörün, sosyal, ekonomik, dış, iç çok büyük boyutları vardır, sebepleri vardır. Bu se
bepleri ortadan kaldırmadıkça, barışçı bir toplum düzenini kurmadıkça, terörü önlemek mümkün 
değildir. Bu propagandanın cezasını idam da yapsak, terörü, bu kafayla, bu toplum düzeniyle ön
leyemeyiz. 

BAŞKAN-Toparlayabilir miyiz Sayın Elçi, süreniz doldu. 
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Toparlamaya çalışıyorum Sayın Başkan. 

Özgürlük adına, teröre prim verilmemelidir. Çözüm, İslam kardeşliğinden geçmektedir. (RP 
sıralarından alkışlar) Başka çözüm aramaya gerek yok. Biz, öyle bir tarihin, öyle bir kültürün mi
rasçılarıyız ki, bizim geçmişimizde, bırakınız Türkler, Kürtler, Araplar, kendi içinde, gayrimüslim-
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ler ile Müslümanlar, bir arada, barış içinde, bütün farklılıklarına rağmen yaşayabilmişlerdir. Bu 
toplum düzenine insanımız muhtaçtır. Allahın izniyle inşallah bu toplum düzenini biz kuracağız. 

Bu saydığım açılardan dolayı önümüzdeki tasarıya -eksik, yetersiz, yanlış bulduğumuz için— 
olumsuz oy vereceğimizi arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elçi. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Murat Başesgioğlu; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; sözlerimin başında Yüce Meclisi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 3713 sayılı Yasanın, 8 inci maddesi çok önemli bir değişiklik getir
mektedir. Siyasî konjonktürümüzde koalisyonların kurulmasına veyahut da koalisyonların bozul
masına neden olabilecek kadar önemli bir maddedir. Yüce Meclisin malumu olduğu gibi bu 8 inci 
madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine işlenen 
propoganda suçlarını düzenlemektedir. 

Değerli milletvekilleri, yine hatırlayacaklardır ki, geçmiş Anavatan hükümetleri döneminde 
çıkarılan bu yasa, bu düzenlemeyle birlikte; düşüncenin, düşünceyi ifade etme hürriyetinin önünde 
büyük engeller olarak görülen Türk Ceza Yasasının 140, 141, 142 ve 163 üncü maddelerini de or
tadan kaldırmıştır. Aslında bu, cumhuriyet tarihinde düşünce hürriyeti adına yapılan reformların en 
büyüklerinden biridir. Burada, o değişikliği, o günün zor şartları içerisinde gerçekleştiren, o günün 
Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'yu ve değerli hükümet üyelerini de şükranla anmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ideal olan, bir toplumda, düşünceye hiçbir sınır koymamaktır; ancak, 
ülkemizin içerisinde bulunduğu konjonktür nedeniyle, bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ül
kesi ve milleti aleyhine, bölünmez bütünlüğü aleyhine yıkıcı propagandanın, geçici bir süre için da
hi suç sayılması, yaşadığımız konjonktürün bir gereğidir. Temennimiz odur ki, ülkemiz, inşallah, 
bu terör belasından bir gün kurtulacak ve toplumumuzda, düşünceye hiçbir sınır getirilmeden, dü
şüncenin önündeki bütün engeller kaldırılacaktır. Birçok demokratik ülkede, devleti savunmak, de
mokrasiyi savunmak için, uluslararası sözleşmeler ve demokratik teamüller, o ülkelere, kısıtlayıcı 
hükümler koyma imkânı getirmiştir; bu, Almanya'da vardır, Fransa'da vardır, İspanya'da vardır; 
birçok ülkede, bu şekilde, düşünceyi belirli kaidelerle sınırlama imkânı getirilmiştir. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 8 inci maddeyle ilgili değişiklik tasarı
sı ne getiriyor; kısa olarak, onu, Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 8 inci maddede öngörülen değişiklik, şu andaki azınlık hükümetinin ve 
bundan önceki koalisyon hükümetlerinin takdim ettiği gibi, hiçbir zaman, düşünce.üzerindeki en
gelleri kaldıran bir değişiklik değildir; bir değişiklik tasarısı değildir. Bu nedenle de, bu değişiklik 
tasarısının gümrük birliğiyle bağlantısını kuranlar, hiç zannetmesinler ki, sözde Batılı dostlarınız, 
bu değişiklikten hiçbir zaman memnun olmayacaklardır. 

Bu maddede yapılan değişiklik, ceza sınırlarını indirmekten ibarettir. Mevcut metinde, üst sı
nır olan üç yıllık sınır, bir yıla indirilmekte ve ceza hadlerinde indirim yapılmaktadır. 

Diğer bir değişiklik ise, bu maddeden mahkûm olanlara, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 ncı madde
lerinden yararlanma imkânının getirilmesidir. Yine, geçici bir maddesiyle de, bu maddeden mah
kûm olanların dosyalarını bir ay içerisinde mahkemeler resen nazara alacaklar ve bu maddeden 
mahkûm olanlar, yine, bahsetmiş olduğum, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 ncı maddelerinden istifade 
ettirilme imkânına kavuşturulacaklardır. 
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Kısa olarak, net olarak ifade etmem gerekirse, bu, örtülü bir aftır, gizli bir aftır. Evet, Yasama 

Organı, zaman zaman af kanunları çıkarmıştır, çıkarabilir, bu bir tercihtir; ama, bir af yasasının çı
karılabilmesi için birçok etkenin bir arada olması gerekir. Şimdi, bu gizli affı çıkarmak, Anayasa
mızın meri hükümleri karşısında, zaten mümkün değildir. Anayasamızın 14 üncü maddesi, bu tür 
fiilleri tadat etmiştir. Yine, Anayasamızın 87 nci maddesi, Anayasamızın 14 üncü maddesinde yer 
alan hususlarla ilgili af çıkarılamayacağını çok açık ve seçik olarak ortaya koymuştur. Dolayısıy
la, bunu hangi ambalajla, hangi gerekçeyle sunarsanız sununuz, bu bir af yasasıdır; bunun, cezala
rın şahsîleştirilmesiyle ilgili herhangi bir yanı, herhangi bir bağlantısı yoktur. 

Bugün, bir af çıkarılabilmesi için, bir toplumsal uzlaşma gerekir. Şu anda, bu maddeden dola
yı hükümlü bulananların sayısı 80 civarındadır, davaları devam eden sanıklar vardır. Ben, inanıyo
rum ve biliyorum ki, toplumumuzun büyük bir çoğunluğu da, inanmıyor. Bu maddedeki ceza sınır
larını indirmek, para cezasına ve tecil imkânlarına kavuşturmak suretiyle bu maddede değişiklik 
yapılmasına toplumumuzun büyük bir kesimi karşıdır. 

Eğer, toplumsal bir uzlaşma aranıyorsa -demin Sayın Orhan Ergüder'in dediği gibi, Bağ-Kur 
prim borçlarını zaruret içerisinde ödememiş olmalarından dolayı, binlerce kişi, İcra İflas Yasamı
za göre on günlük hapis cezasıyla karşı karşıyadır. Hapishanelerimiz dolu olduğu için, bu insanla
rımız, araya aracı koyarak hapishaneden randevu almaktadır. İşte, Türkiye'nin sosyal acısı, acı 
problemi budur -eğer, bugünkü Azınlık Hükümeti, bu sosyal yaralara çare bulmak istiyorsa, ilkön
ce bu Bağ-Kur'luların derdine bir çare bulmak zorundadır. .< ' • 

Yine, ben inanıyorum ki, bu işin pratiğini uygulayanlar, hâkimlerimiz, savcılarımız, yargı 
mensupları, bu mezkûr maddede bir değişikliğin yapılmasını katiyetle istememektedirler. 

Yine, terör belasından yerlerini yurtlarını terk etmiş vatandaşlarımız, Mersin'de, Van'da, Di
yarbakır'da ö ilkel şartlar içerisinde yaşamaya mecbur ettiğimiz insanlarımız dahi, bu maddedeki 
değişikliğin gerçekleşmesini istemiyor. 

Anadolu'nun her köşesinde, bu bölücü teröre evladını kurban vermiş şehit aileleri, şehit yakın
ları, bu maddede bu şekilde bir değişikliğin yapılmasını istemiyor. 

Ya kim istiyor sayın milletvekilleri, bu siparişi size kim verdi; bunun mantıklı bir gerekçesini 
izah edebilir misiniz? Eğer, gümrük birliği diye bir gerekçe söylemeye kalkarsanız, bunu Türki
ye'nin egemenlik haklarıyla katiyen bağdaştırmak mümkün değildir. Hiçbir zaman, uluslararası bir 
platform, Türkiye'nin iç mevzuatına müdahale edecek şekilde ileri gidemez. Eğer "bu gerekçeyle 
bu yasayı değiştirdik, bu değişiklik tasarısını geçirdik" derseniz, kapitülasyonlara, emperyalizme 
boyun eğen bir idareden farkınız kalmaz. "Hayır, biz, yakında, Cumhuriyet Halk Partisiyle bir ko
alisyon hükümeti kuracağız. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin öteden beri vazgeçemediği, 'olmazsa 
olmaz koşulu' dediği bir istektir. Bunun için, 8 inci maddede bir değişiklik yapmak istiyoruz" der
seniz, bu gerekçenizi de kabul etmemiz mümkün değil; çünkü, değerli milletvekilleri, bizim derdi
miz, içeride yatan, hüküm giymiş 80 kişiyle ilgili değil, davası devam eden insanlarla ilgili değil. 
Hiç kimse istemez insanların hürriyetinden yoksun kalmasını. Cenabı Allah kimseye göstermesin 
dört duvar arasında çile çekmeyi; ama, bizim derdimiz nedir biliyor musunuz; bizim derdimiz, hu
dut kapılarında, sınırlarımızda, memleket aşkıyla, bölücü teröre karşı mücadele eden insanların az
mini, inancını, imanını kıracaksınız; bundan korkuyoruz. (ANAP sıralacından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Şimdi, hemen bir çağrışım yapıyorum. Bundan yirmi yirrnibeş gün evvel, bu ülkenin Başba
kanı, Cumhuriyet Halk Partisiyle koalisyon görüşmeleri olumsuz neticelendiğinde Yüce Türk Ulu
suna sesleniyordu ve diyordu ki: "Ben, terörle mücadele eden emniyet güçlerinin, bürokratların ka
davrasının üzerine basarak politika yapmam." O gün, Sayın Başbakanın bu sözlerini samimî bul-
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duk, biz de alkışladık; ama, şimdi, o Başbakanı arıyoruz. O Başbakan nerede! (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Menzir'in kadavrasının üzerine basarak 
politika yapan Başbakan, yirmi gün evvelki Başbakanla aynı Başbakan mı! 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ)-Aday olacak, aday! 

MAHMUT ORHON (Yozgat) -Menzir'in kadavrasını çiğniyor... 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, hiçbir devirde, ik
tidar koltuğunun bedeli bu kadar ağır olmamıştır. Ne diyordu Sayın Başbakan; "ben, siyasî koltuk 
için rüşvet vermem" diyordu. Şimdi, on aydır toplusözleşmelerini imzalamadığınız, çoluğuyla ço
cuğuyla sokaklarda sürünmeye mahkûm ettiğiniz Türk işçisine verdiğiniz 60-65 trilyonu rüşvet mi 
verdiniz, yoksa, gerçekten Türk işçisinin alınteri olarak mı verdiniz?! (DYP sıralarından "madde
ye gel, maddeye" sesleri) 

Rahatsız olmayın değerli milletvekilleri. 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Verecekti de, şimdiye kadar niye vermemiş... İlle pa
zarlık mı yapacağız... 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Bunlar, ülkemizin ve Türk siyasetinin içinde bulun
duğu ve acilen kurtulmamız gereken sorunlardır. Lütfen bunlara parti gözlüğüyle bakmayalım. 

Değerli milletvekilleri, 8 inci madde, toplumumuzda daha uzun bir süre tartışılmaya devam 
edilecektir; çünkü, bugünün konjonktürü içerisinde, 8 inci maddede yapacağınız bir değişiklik, da
ha doğrusu, getireceğiniz özel af, bu ülkede daha çok vicdanların kanamasına sebep olacaktır ve 
ben zannediyorum ki, Doğru Yol Partili arkadaşlar, her ne kadar seçim yakın da olsa, bu tasarıya 
gönül huzuruyla oy vermeyeceklerdir. İnşallah, bunu oylamada göreceğiz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada, 8 inci maddeyi, genel olarak, düşünce özgürlüğü içerisin
de savunan arkadaşlarımız var. Bir kere, bu, kesinlikle böyle değil. Bugün, Türk mevzuatında ya
sak olan, sadece, -demin de arz ettiğim gibi- 8 inci maddede düzenlenmiş olan, Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine işlenen propaganda suçlandır. 
Onun dışında, Anavatan Hükümetleri döneminde Türk Ceza Kanununun meşhur maddelerinin kal
dırılması neticesinde, toplumumuzda çok büyük özgür tartışma ortamı yaratılmıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)-Türkiye battı mı?!. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Şimdi, Yüce Meclisin huzurunda, cezalarını indirmek 

istediğimiz, gizli de olsa bir af getirmek istediğimiz hükümlülerden biri hakkında verilen mahkû
miyet kararının gerekçesinden bir paragraf okumak istiyorum. Bu hükümlü, birçok şey söyledikten 
sonra, şunları söylemektedir: "Mustafa Kemal Atatürk bir emperyalisttir, sömürgecidir, ırkçıdır; 
Kürdistan'da genosit uygulamıştır; İngiliz emperyalizmiyle, Fransız emperyalizmiyle işbirliği ya
parak Kürdistan'ın bölünmesine, parçalanıp paylaşılmasına katılmıştır." İşte 8 inci maddede ceza
sını düşürmek istediğiniz, affetmek istediğiniz hükümlülerin, onlarca yüzlerce mahkeme kararının 
gerekçelerinden biri budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, siz, devleti kurmakla övünüyorsunuz. Bu partinin kurucu
sunun, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söylüyorsunuz. Nerede ger
çek Atatürkçüler?!. Nerede Atatürkçüler?!. Soruyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sahte onlar sahte... Atatürk'e dil uzatıyorlar... 
BAŞKAN - Sayın Bulut, size söz vermedim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Estağfurullah... Heyecanımızı dile getiriyoruz Sayın Başkan. 

- 189 -



T.B.M.M. B : 1 6 27 .10 .1995 0 : 2 
BAŞKAN - Estağfurullah falan yok. Lütfen... 
MURAT BAŞESGİOĞLÜ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 8 inci maddenin görüşmeleri

nin, bir seçim arifesine ve bir koalisyon pazarlığının öncesine getirilmesinde, zamanlama açısın
dan, büyük bir talihsizlik olduğunu görüyorum; ama, yine de, özellikle Doğru Yol Partili değerli 
milletvekili arkadaşlarımın bu tasarıya geçit vermeyeceklerine olan inancımı ve' umudumu burada 
belirtiyorum; çünkü, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisinin tavrı açıktır. Cümhuriyt Halk Partisi, 
çeşitli söylemlerinde, bölücülük propagandasının da serbest bırakılmasını ifade etmektedir; ama, 
Doğru Yol Partisinin bu konuda bizden farklı düşündüğünü zannetmiyorum. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Saptırma, saptırma... Öyle bir şey yok. 
MURAT BAŞESGİOĞLÜ (Devamla) - Yarın, seçim meydanlarında, seçim platformlarında 

bu maddeyi izah etmek mümkün olmaz; hiç kimse izah edemez. Anadolu'nun şehit vermiş köşele
rine gittiğiniz zaman, Sayın Başbakan ne diyecek; "değerli hemşerilerim, vatandaşın büyük şikâ
yetçi olduğu 8 inci maddeyi kaldırdım. Size müjdeler olsun" mu diyecek!.. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Sana ne?!. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Ne demek bu?.. Türkiye bizim değil mi?!. 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Sen kendi işine bak kardeşim... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sizi ilgilendirmiyor mu?.. Ayıp ayıp... Size bu yakışmıyor. 

MURAT BAŞESGİOĞLÜ (Devamla) - Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlar... Lütfen 
- efendim... 

BAŞKAN - Sayln milletvekilleri, lütfen... İstirham ediyorum... Sükûneti temin edin efendim... 
Arkadaşınızın konuşmasına fırsat verin. Lütfen... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Onlara söyleyin... 
BAŞKAN - Efendim, ben müdahil olurum. Lütfen... 
MURAT BAŞESGİOĞLÜ (Devamla) - Sayın milletvekilim, Türk siyasetinde, evet, çok 

önemli ve hızlı gelişmeler oluyor. Belki, bu hızlı trafik arasında, sağlıklı, salim düşünme duygula-. 
rını yitirmiş olabilirsiniz; ama, şurada, Parlamentomuzun yasama döneminin son günlerini yaşadı
ğı şu günlerde dahi, sizi sükûnete ve daha mutedil davranmaya davet ediyorum. Hiçbir zaman, mu
halefetin konuşma hakkını engellemeye yönelik davranışlarınızı tasvip etmiyorum. Bundan evvel
ki oturumlarda da, hiç yakıştıramdığımız şekilde, burada, bir arkadaşımızın üzerine yürümek duru
munda bulundunuz; ama, aynı konumda olan, sizin aranızda bulunan insanlar için de aynı tepkiyi 
göstermiyorsunuz. Çifte standarttan lütfen vazgeçelim. O ifadelerinizi de, kesinlikle reddedettiği-
mizi, burada, bir kez daha ifade etmek istiyorum. ' 

Çok saygıdeğer milletvekilleri, 8 inci maddenin, çok dar bir çerçeve dışında, toplulumuzun ge
niş kesimlerine bir uzlaşma getireceğine biz inanmıyoruz. Bu nedenle de, Anavatan Partisi olarak, 
bu değişiklik tasarısına ret oyu vereceğimizi baştan beri ifade etmekteyiz; ama, aynı duygulan siz
lerle de paylaşmak istediğim için, partimizin bu görüşlerini, buradan, tekrar, sabırlarınıza sığınarak 
ifade ettim. 

Yeniden bir durum değerlendirmesi yapmanızı istiyorum. Demin arz ettiğim gibi, bizim, tu
tuklu bulunan 80 kişinin cezaevlerinden salıverilmesiyle veyahut da davası devam eden kişilerle bir 
meselemiz yok; hürriyetlerine kavuşmaları, elbette bizi de memnun eder; ama, esas vurgulamak is
tediğim, Türkiye'de bölücü teröre karşı amansızca mücadele veren başta güvenlik güçlerimiz ol
mak üzere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Tamamlayın efendim; buyurun. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - ...kamuoyumuzda terörle mücadeleye karşı oluşmuş 
olan direnci, azmi kırmamanızı sizlerden yeniden rica ediyoruz; yoksa, seçim meydanlannda, bu 8 
inci maddeyle ilgili tavrınız nedeniyle, hiç çekinmeden, hem de yüksek sesle, Türk Milletine sizi 
şikâyet edeceğimizi buradan belirtiyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
4. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğ-

lu 'nun konuşmasında partisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kerimoğlu. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Az evvelki konuşmacı, partim hakkında yanlış beyanda 
bulunmuştur. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Yanlış beyanı lütfen ifade eder misiniz. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Cumhuriyet Halk Partisinin bölücülük propagandasını 
serbest bırakmak istediğini söylemiştir. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında Türkiye'de 
bir 8 inci maddedir tutturuldu gitti. Uzun zaman, öyle yanlış tartışıldı ki, sanki 8 inci madde kaldı
rılırsa, ülke, ertesi gün ikiye bölünür ya da 8 inci madde kalırsa demokrasi olmaz... Bir kere, baş
tan, peşinen, bunların yanlış olduğunu ifade ederken, yadsıdığım bir şeyi de söylemek istiyorum: 
Anavatan Partisinin, liberal, özgürlükçü bir parti olup olmadığı konusunda, iki konuşmacının tavır
larından dolayı gerçekten tereddütlerim doğdu. Bundan üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Kaldı ki, 
bu hassas noktada, Cumhuriyet Halk Partisinin hazırlamadığı bu önergeyle ilgili olarak konuşma
ma kararı almıştık. 

Parlamento, Türkiye Cumhuriyeti bunu uzun süredir tartışıyor. Bu noktada, Doğru Yol Parti
si Grubunun hazırlayabileceği, kabullenebileceği bir düzenlemeye de uyacağımızı, baştan, peşinen 
söyledik. Şimdi, bu noktada, gerçekleri çarpıtarak "Cumhuriyet Halk Partisi bölücülük propagan
dasını serbest bırakmak istiyor" denmesini,, doğrusu, içime sindiremedim; çünkü, biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, bu vatanın birliğini, bütünlüğünü her şeyin üstünde tutarız, tartışmayız bile... 
Bunu söyleyebilmek için ya Türkiye'yi tanımamak lazım ya da Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi
ni bilmemek lazım. 

Şurada, Türkiye'nin hassas bir noktasını kaşıyarak, kanatarak, yıllardan beri yaptığınız gibi, 
ırkçı kafalarla, terörle mücadele edebileceğinizi mi sanıyorsunuz?!. 

Biliyorum, bu yasa tasarısı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanmış olsaydı peşinen 
saldıracaktınız. Bu, bildiğimiz bir şey. 

ALİ ER (İçel) - Kim hazırladı? 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Gerçek Atatürkçünün kim olup ol
madığını, Türkiye'de bölücülüğü kimin teşvik edip etmediğini tarih yargılayacaktır. Biz, 8 inci 
maddenin, şu haliyle, Türkiye'de terörle mücadelede tedbir değil tahrik olduğuna inanıyoruz. Te
rörle mücadeleyi ciddiye alıyoruz; çünkü, biliyoruz ki, terör, demokrasinin en büyük düşmanıdır. 
Türkiye, ne yapıp yapıp, bu sorunu aşabilmelidir. Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesine 
bakışımız da bundan ibarettir. O yüzden, yakında gireceğimiz seçimlerden ötürü, birkaç oy daha 
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alabilmek için gerçekleri altüst ederek, Türkiye'nin çok önemli sorunu olan terörle mücadelede ba
şarılı olmamız mümkün değildir; 8 inci maddeye bakışımız da bundan ibarettir. 

Saygılar, sevgiler sunuyorum. ' 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 

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

2. -3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve B\ı Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/936) 
(S. Sayısı: 888) (Devam) 

BAŞKAN - Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahsı adına, Sayın İbrahim Kumaş; buyurun. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3713 Sayılı Terörle Mü
cadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Teklifiyle ilgili görüşlerimi ifade edeceğim. 

Bu kanun teklifine, ben, iki açıdan bakıyorum; birincisi, olayın dış cephesi. Genel Kurulumu
zun şu duvarında ne yazıyor arkadaşlar; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Yani, bir devle
tin aslî unsurlarından birisi nedir; bağımsızlıktır; bu bağımsızlığının üzerinde ortak kabul edemez. 
Bir başkasının ortaklığını kabul etmesi demek, o ülkenin, o devletin bağımsızlığından vazgeçmesi 
demektir. 

Şu Meclise girdiğimizden bu tarafa, terörle ilgili olarak, bu 8 inci madde, hem Türkiye günde
minde hem dış gündemde; sürekli yazılıyor, çiziliyor. Bugünkü gazetelere baktım; gazetelerde, Av
rupa Birliğine dahil olan bir ülke, 8 inci maddeyi getirmiş gündeme; yani, bu maddeyi değiştirir
sek; bu Meclis üyesi olup da mahkûm olmuş bazı arkadaşlarımızın mahkûmiyetlerini kaldırır, af
feder, tekrar seçilebilmelerine imkân sağlarsak; o zaman,bu ülke demokratik oluyor, o zaman bu 
ülke, Avrupa Birliğine, Gümrük Birliğine katılmayı hak ediyor!.. Olaya böyle bakmak ve bu em
pozelere, bu dış isteklere göre hareket etmeki bağımsızlığımızı ihlal ettirir. Evet, kanunları Meclis
te biz görüşüyoruz; ama, bu Meclisin ve milletvekillerinin hür iradeleri üzerinde, dışarıdan ve içe
riden, hiç kimsenin baskı kurmaya hakkı yoktur, kimse de bu baskılara boyun eğemez. 

Değerli milletvekilleri, elbette hürriyetlerden yanayız; ama, bu hürriyetlerin de bir sırtın olma
lıdır. Bu 8 inci madde kanuna konulmuş, neden konulmuş? Maddeyi okuyorum, dikkatinize sunu
yorum; değiştirilmemiş asıl madde şöyle diyor: "Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa ol
sun, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef 
alan..." Bu tasarıyla "Hangi yöntem, maksat ve düşüncelerle olursa olsun" ibaresi kaldırılıyor. Baş
langıçtaki kuvvetlendirilmiş bu cümle kaldırıldığı zaman, bu kanunu zayıflatmış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlar, olaya, fikir suçları, düşünce suçları diye bakılıyor; yani, bu olay, terör de
ğil; sırf, düşüncesinden dolayı, fikrinden dolayı insanlar mağdur ediliyor diye bakılıyor. 

Değerli milletvekilleri, Deniz Gezmiş asıldığında, halkımız -doğrudur veya yanlıştır- şöyle bir 
şey söylüyordu: Deniz Gezmiş, asılırken "siz, beni ayağımdan asıyorsunuz" demiş. Biz, teröre bu
laşan insanlara, elbette, gerekli cezayı veriyoruz; ama,'her hareketin, fiiliyata geçmiş her hareketin 
bir fikir bazı vardır, fikir temeli vardır. Teröre bulaşmış insanlar o fikirle yetişirler, o hedefle yeti
şirler. 

Bugün, ülkenin bölünmesini, parçalanmasını hedefleyen o insanlar, birtakım insanları bir tez
gahtan bir eğitimden geçiriyorlar ve asıl suçlular da onlar. Yani, bu ülkenin bölünmesini, parçalan
masını açık açık tartışacaklar, bu konuda birtakım insanları da ikna edecekler ve ondan sonra, bu 
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insanlar, eline silah alıp dağa çıkacak, terör yapacak. Bu insanların dağa çıkmasını, teröre bulaşma
sını sağlayan kimdir; o fikirleri empoze eden, onları, o ideolojiye, o inanca, o fikre inandıran insan
lardır. Evet, bu insanlar ellerine silah almıyorlar, kalem alıyorlar; ama, o kalemle ihtilal yapıyor
lar... 1917 Rus İhtilali, Lenin'in, Marks'ın fikirleriyle ihtilal haline gelmiştir; çünkü, o fikirler, ih
tilali hedefliyordu, ancak ihtilalle neticeye ulaşırız diyordu; ama, ihtilale gitmeden önce, o, eyle
me geçinceye kadar, bir kitle yetiştiriyor, insan yetiştiriyor, ondan sonra "tamam" komutunu veri
yor ve teröre başlıyor. 

Bu kanun değişikliği teklifiyle, iki yıldan beş yıla kadar olan hapis cezasını, bir yıldan üç yı
la indiriyoruz. Burada, benden önce konuşan bir arkadaşımız "gizli bir af var" dedi. Değerli millet
vekilleri, gizli bir af yok; açık af; çok açık, net... Yani, Öyle, gizlisi saklısı yok. Nereden belli... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hilei seriye.. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Hilei seriye falan da yok. Çok açık... 

Tasarıya bakın, deniliyor ki: "Madde 2.-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 13 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. " 

Kanunun 13 üncü maddesini okuyoruz arkadaşlar; dikkat edin... Lütfen... Terörle Mücadele 
Kanununun eski 13 üncü maddesini okuyorum: "Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı ve
rilen cezalar, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez." Bu kanunun 13 
üncü maddesi böyle; yani, tecil edilemiyor, para cezasına çevrilemiyor. Bu maddenin altına ekle
nen fıkra şu: "Ancak, bu madde hükmü, 8 inci madde uyannca verilen mahkûmiyet kararları için 
uygulantnaz." Yani,'8 inci maddeden dolayı mahkûm olanlar para cezası ödeyebilecekler, cezaları 
tecil olabilecek; yani, çok açık... Bir de geçici madde eklenmiş, bu geçici maddeyle de "647 sayılı 
Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinden yararlanma durumları hakkında gerekli karar verilir" de-, 
niliyor. Bu Kanun maddeleri de burada; açık; yani, bu suçlardan, bölücülük suçundan mahkûm ol
muş olanlar için ne yapılabilecek; tekrar o mahkûmiyet kararları gündeme getirilecek ve bunlar te
cil edilecek, para cezasına çarptırılacak ve açıkça affedilecek. 

Değerli milletvekilleri, bugün, güneydoğuda meydana gelen anarşinin temelinde 1974 affı ya
tıyor... Evet, biz, 1974 affında, Türkiye çapında "bunlar, bu vatan hainleri affedilemez" diye kilo
metrelerce uzunlukta imza toplamış ve bu Meclis çatısına getirmiştik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) -
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - O zaman, Refah Partisi, Millî Selamet Partisizdi; 48 millet

vekili vardı ve 48 milletvekilinden yarısı bölündü, yarısı o zaman oy vermediler. Şimdi, o afla çı
kan insanlar -kimleri affedersiniz; pişman olanları affedersiniz- pişman olmadığı gibi -hapishane
ler bugün terör yetiştirme yuvaları haline getirilmiş- anarşist yetiştiriyor orada; pişman olmadığı gi
bi, bu ülkeyi nasıl böleceğinin.planlarını, programlarını yapıyor. İnsanlar "pişmanım ben bu su
çumdan dolayı" der ve Türk Milletinin nezdinde de affa mazhar olur, affederiz; ama "ben, çıktık
tan sonra bu devleti yıkacağım, bu ülkeyi böleceğim, parçalayacağım" diyen insanları kim affede
bilir; burada, biz, Meclis olarak affetsek bile, Türk Milleti affedebilir mi; asla affedemez. Millî Se
lamet Partili arkadaşlarımız, hâlâ bunların sıkıntısını çekiyor, birçok yerde karşılarına 1974 affı ge
liyor. (RP sıralarından "Hayır hayır" sesleri) • . • 

' HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ne alakası var! , 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) -Aynı şey bugün DYP'li arkadaşlar için gelecek. Evet, ikti

dar olabiliriz, koalisyonlar kurabiliriz, ortaklıklar yapabiliriz; bu ortaklıklar, meşru ölçüler içerisin
de olabilir ve bu ortaklıklar, Türkiye'nin bölünmesine, parçalanmasına, yanlış şeylere ruhsat veril
mesine yol açamaz; yol açarsak, hem kendimiz bundan zarar görürüz hem ülke zarar görür. 
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Bizim bu konudaki oyumuz rettir, Bütün hazirûna, milletvekillerine saygılar sunuyor, teşek

kür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın hatip konuşurken, Refah Partisi ve 
1974 affıyla ilgili gerçekdışı beyanlarda bulundular; açıklamasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, sayın hatip buradayken, onu kendisinden duyalım. 
"Yarısı vermedi" dediniz, bunun doğrusu "yarısı verdi" şeklinde mi, sayın hatip? 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Efendim?.. 
BAŞKAN - Şimdi, o zamanki Millî Selamet Partisinden bahisle... 
MUSTAFA BAŞ (istanbul) - Sayın Başkan, onu sormuyor size, başka bir şeyi soruyor. 
BAŞKAN - Siz niye bağırıyorsunuz, niye rahatsız oluyorsunuz?!. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Millî Selamet Partisi, yaptığı işlerden pişman değildir. 
BAŞKAN-Bir dakika... Ben, Grup Başkanvekilinizle konuşuyorum. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Yanlışım varsa, Grup Başkanvekili düzeltir. Bakın, beye
fendi ayakta, ben kendisiyle konuşuyorum; yanlışım varsa p düzeltir. Usullere uyalım... 

Size soruyorum efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Buyurun. 
BAŞKAN - O zamanki Millî Selamet Partisiden bahisle "bugünkü Refah Partisi, o zamanki 

Millî Selamet Partisiydi; yansı oy verdi, yarısı vermedi" dediniz; öyle mi? 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Evet; yani, ben Millî Selamet Partisini kastettim. 
BAŞKAN - Ama "bugünkü Refah Partisi" diye bir sözünüz var; bunu kullandınız mı kullan

madınız mı? 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Refah Partisi lafı geçti mi? 
BAŞKAN - Efendim, size soruyorum; kullandınız mı, kullanmadınız mı? 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Kullanmadım!.. Refah Partisinden bahsetmedim!.. (RP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim!.. Müsaade buyurun... 

Eğer, kullandıysanız şimdi söz vereceğim, "kullanmadım" diye iddia ediyorsanız zabıtları ge
tirtip, arkadaşlarıma, daha sonra söz vereceğim. Arkadaşlarımız "kullandı" iddiasındalar; hadise 
bu... 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, zabıtları getirtin... 
BAŞKAN-Ne söylediğinizi bilmiyor musunuz? 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - N e söylediğimi biliyorum... Millî Selamet Partisi dedim; Refah 

Partisi demedim ama... 
BAŞKAN - Sayın Şener, zabıtları getirteceğim, zabıtlarda Refah Partisi adı geçiyorsa zatı âli

nize söz vereceğim efendim. (RP sıralarından gürültüler) 

Yanlış yaptığımız bir şey var mı?.. Bu aşamada, Sayın Hükümet söz talebinde bulunmuşlar
dır. ' • • ' • ' 

Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe; buyurun efendim. 
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ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, çok değerli milletve

killeri; grupları ve şahısları adına konuşan arkadaşlarımız eleştirilerde bulundular. Tabiatıyla, ko
nunun Parlamentoya ve kamuoyumuza yanlış yansımaması bakımından, kanun tasarısının neler ge
tirdiğini, fazla zamanınızı almadan, bir defa da ben izah etmek istiyorum. 

Terörle Mücadele Yasası yıllardan beri ülkemizde tartışılmaktadır ve bu tartışmanın çok deği
şik yönleri ve yorumları, devamlı surette, ülkemizi ve toplumumuzu işgal etmeye devam etmiştir. 
Bu tartışmayı bir makule çekmek, üyesi olduğumuz dünyanın evrensel demokratik değerleri içeri
sinde bir yapılanmayı ülkemize getirmek ve bunu, münhasıran, kendi insanımız için getirmek üze
re, bir çalışmanın ve bir çabanın içerisinde olduk. Yaptığımız, münhasıran, evrensel demokratik de
ğerlerden Türk toplumunun da mahrum bırakılmaması olayıdır ve bunu engelleyen veya yanlış an
lamalara sebebiyet veren birtakım kurallarımız ve kurumlarımız varsa, geldiğimiz demokratik or
tamda bunları da düzeltmek, standartlarımızı, aynı dünyanın içinde olduğumuz demokratik toplum
ların ölçülerine getirmek bizim de görevimizdi. 

Nitekim, tartışılan Terörle Mücadele Yasasını bu ölçüler içerisinde ele aldık. Mevcut Terörle 
Mücadele Yasası, hukukî olmayan, hukukî kurallarla ve hukukun prensipleriyle izahı mümkün ol
mayan bir kurallaşmayı ifade ediyordu. 

Ne deniliyordu mevcut yasada: "...hangi yöntem ve maksatla olursa olsun..." Bu belirsizliği, 
bir hukuk zemini içerisinde izah etmek ve daha da ileriye taşımak bizim hakkımız değildi. 

Hukuk, belirsizliği kabul etmez; hukuk, belirlilik ister; hukuk, hududun açıkça çizilmesini is
ter; hukuk, yanlış uygulamalara meydan vermeyecek bir açıklığı ister. Netice itibariyle, biz, bu be
lirsizliği ortadan kaldırmanın, hukukun, hukuk devletinin ve demokratik Ölçülerin bir gereği oldu
ğunu düşündük ve bu sebeple, halen mevcut meri yasadaki bu belirsizliği kaldırmanın yoluna git
tik. 

Cezalarda değişiklik yaptık; mevcut cezalar, 2 sene ile 5 sene arasında iken, belirsizliği gider
mekle birlikte, cezayı 1 seneyle 3 sene arasında hudutlandırdık. 

Diğer yandan, cezayı verirken, hâkime, bir takdir imkânı vermek ihtiyacını hissettik. Yine hu
kukun bir temel öğesini dikkate alarak, cezaların şahsileştirilmesi; yani kişinin hal ve tavırlarına 
göre, kişinin bir daha suç işleyip işlemeyeceğine göre, hâkimin karar verme yetkisini getirdik. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Hangi hâkimin Sayın Bakanım?!. 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Böyle bir tabiri üzüntüyle karşılarım 
"hangi hâkimin" "diyorsunuz. Bütün yargı kurumlarının temsilcilerini; yargımızın mensuplarını, 
böyle bir istifhamdan uzak tutmak, Adalet Bakanı olarak sadece benim görevim değil; hepinizin 
görevidir. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Eğer, bu memlekette "Adalet mülkün temelidir" diyorsak, bunun temelinde, yargıçlar vardır, 
hâkimler vardır, savcılar vardır; bunu unutmamak mecburiyetindeyiz. (DYP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - O temeli siz sarstınız, sizin bakanlarınız sarstı... 
BAŞKAN - Sayın Orhon, yeterince müdahil oldunuz... 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli milletvekilleri, hudutlarımız

da ve hudutlarımızın içerisinde silahlı eşkıyayı tasfiye etmek, ülkenin bölünmesini önlemek için 
mücadele eden, canlarını veren insanlarımız vardır. Onlara minnet ve şükran borçluyuz, buradan 
da, bir defa daha minnet ve şükranla anıyorum. Ancak, bir hususun daha unutulmaması lazım; bu 
silahlı mücadeleyi yapan insanlar, güvenle, tamamen onlara inanarak, yakaladıkları teröristleri ve 
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suçluları, sizin güvenmediğiniz hâkimlere teslim ediyorlar ve cezayı onlar veriyorlar. Türkiye'nin 
bütünlüğünün korunmasını, güvenlik güçleri ile yargı teşkilatımız birlikte yürütmektedirler. (DYP 
ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) ' . . - ' . • ' 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Hâkimlere güveniyoruz; ama, size güvenmiyoruz!.. 
BAŞKAN - Sayın Orhon, bir kere daha ihtar ediyorum... Lütfen... 

(DYP sıralarından "Sayın Başkan, ikaz eder misiniz" sesleri, gürültüler) 
Ne yapacağıma ben karar veririm efendim, siz yönlendirmeyin... 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, özellikle 
ANAP'lı arkadaşlarımdan rica ediyorum, küçük polemiklerin içerisine beni çekmeye çalışmayın. 
Polemik benim işim değildir. , 

BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitaba devam edin. 
, ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Burada getirdiğimiz hukukî değişik

lik hangi kaideleri ortaya koyacaktır, bunu sizlere anlatmaya çalışıyorum; ama, siz, devamlı suret
te politika yapmanın peşindeyseniz, ben onun muhatabı değilim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bu yaptığınız politika değil mi?!.. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Dört sene neredeydiniz?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Bakan, kadavra konusu ne oldu?!. 
BAŞKAN - Lütfen... Lütfen... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Kadavrayı merak ettik de!.. 

NABİ POYRAZ (Ordu)-Madem samimiydiniz; şu ana kadar neredeydiniz?!. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Şehitlerin kanlarının üzerine hükümet kuruyorsunuz... 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Nasıl bakıyorsunuz bu milletin yüzüne!.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sokakta prim toplamaya çalıştınız... 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, Sayın Poyraz... İstirham ediyorum... Lütfen... 
Sayın Bakan, Genel Kurula hitaba devam edin efendim. 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE ('Devamla) - Şimdi, burada değerli arkadaşlarımın 

konuşmaları oldu. Devamlı, bir milliyetçilik istismarı içerisinde olundu. 

Değerli arkadaşlarım, şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Ülke bütünlüğü konusunda, milli
yetçilik konusunda gösterdiğiniz hassasiyet elbette ki, takdire değerdir; ama, unutmamanız gerekir 
ki, bu Parlamentoda oturan her milletvekili ve her grup, en az sizin kadar demeyeceğim; fakat, hiç , 
olmazsa sizin kadar bu memleketin bütünlüğünün sahibidir, bu memleketin tek bir çakıl taşının da
hi bu topraklardan ayrılmasına imkân vermeyecektir. Mücadeleyi hep birlikte yapıyoruz (DYP sı
ralarından alkışlar) Türkiye'nin bölünmemesi için müşterek bir millî politikamız vardır, hiç kimse, 
bunu, tek başına, kendi inhisarında gibi göstermemelidir; ama, şunu da ifade etmek mecburiyetin
deyim: Eğer, bugün, terör mücadelesi bir noktaya gelmişse, eğer bugün, şerha şerha çatlamış olan 
Urfa topraklarında, halen uluslararası yelken yarışları yapılabiliyorsa... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Anavatan Partisinin eseri onlar, övünmeyin.' 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Eğer Şırnak'ta eğer Van'da, eğer Çe

mişkezek'te maçlar yapılabiliyor ve gece sabahlara kadar rahat dolaşılabiliyorsa; bu, kararlı bir mü
cadelenin ve silahlı eşkıyaya karşı, Türkiye'nin, bütün gücünü ortaya koymasının sonucudur. (DYP 
ve CHP sıralarından alkışlar) 

' ' • • • ' . . . : ' , . • • ' " ' " 
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AHMET KABİL (Rize) - Günde kaç şehit veriyoruz? 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) -Terörist sayısı kaç Sayın Bakan? Yakalanan, öldürülen 
terörist sayısı 10 misline çıktı. 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kafamızı kuma 
sokmayalım... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Terörle mücadeleden bahsediyorsunuz, terörist sayısı 5 
binden 20 bine çıktı Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Dışarıdan destekli, Türkiye'yi tehdit 
eden bir hareketin karşısındayız. Hadiseyi, sadece, içerideki fikir hareketlerine bağladığımız tak
dirde, teşhisi yanlış koymuş oluruz... ' 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Tedavi yanlış Sayın Bakan. ' 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Teşhis yanlış olduğu takdirde, tadavi 

de yanlış olacaktır. Onun için, şunu söylemek istiyorum ki, biz, burada, bir affın içerisinde değiliz. 
Biraz evvel, arkadaşlarımız konuşurken "bir af getiriliyor, örtülü veya açık a f dediler. Değerli ar
kadaşlarım, acaba, af mı getiriyoruz... 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Ne getiriyorsunuz ki... t 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - ...Fiili, suç olmaktan mı çıkarıyoruz... 

AHMET KABİL (Rize) - Evet... Evet... 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Buradan, kamuya, millete, yanlış be

yanlar vermenin ne faydası olacaktır, hangi politikaya hizmet olacaktır. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Siz inanıyor musunuz konuştuğunuza; 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) -Sayın Poyraz, çık kürsüye konuş, ayıp denen bir şey 

var. 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, eğer böyle söy- . 

lüyorsanız, benim size söyleyeceğim başka sözler de var... 

. BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir dakika müsaade eder misiniz. 
Sayın Sezai Özbek Sayın Poyraz, Sayın Orhpn; bakın, bir kere daha ihtar etmeyeceğim... 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE(Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben diyorum ki; 

Arkadaşlarımın burada "af çıkarıyorlar" şeklindeki sözleri doğru değildir. Biz, ülkenin bekçiliğini 
yapan hâkimlerimize takdir hakkını veriyoruz. Hâkimlerimiz, tesadüfen suç işlemiş insanlara bir 
imkân verecekler; ama, suçta ısrar eden insanların da, ülke bütünlüğü adına, üzerine gideceklerdir. 

Size başka bir misal vermek istiyorum; Burada, Sayın Ergüder ve diğer bazı arkadaşlarım da, 
"af çıkarıyorsunuz" diye temas ettiler. Peki, değerli arkadaşlarım, pişmanlık yasalarını, öteden be
ri, ANAP hükümetleri zamanından beri çıkarmıyor muyuz... Ben, bunun yanlış olduğunu söylemi
yorum; ama, pişmanlık yasalarıyla...(ANAP sıralarından gürültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Karıştırma, o başka. 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla)-İzin verin. 
Pişmanlık yasalarıyla, dağda, anaları, babaları katletmiş olanları, çocukları katletmiş olanları, 

- îğer af diyorsanız- affeden sizler değil misiniz?..(DYP sıralarından alkışlar) Ben, bunun yanlış ol
duğunu da söylemiyorum. Topluma kazandırmak istediğimiz insanlar varsa, bunları kazanalım di
yorum. 
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NABl POYRAZ (Ordu) - Adam çıkıyor, aynı şeyi söylüyor; nasıl affedeceksiniz o adamı? 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Kendi toplumumuza buradan yanlış 
mesajlar vermemek mecburiyetindeyiz. Bir taraftan, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine imza ata
caksınız; bir taraftan, evrensel bütün sözleşmeleri imzalayacaksınız ve fakat, burada, onların gerek
lerini yerine getirmemek için direneceksiniz... Bunun ismi, çifte standarttır... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ne alakası var; ülkeyi onlara mı teslim edeceğiz? * 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Biz, evrensel demokratik değerlerin 
içerisinde yerimizi almak istiyoruz, mücadelemizi bunun için yapıyoruz, mücadelemizi Türkiye 
için yapıyoruz, Türkiye'nin bütünlüğü için yapıyoruz ve buna da kararlı ve inançlı bir şekilde de
vam edeceğiz. \ 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, bir şey öğrenmek istiyorum? 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, zatı âlinizden öğrenmek istediğim ko

nu şu: Doğu ve güneydoğuya işadamları gitti. Bir işadamının açıklamasından, Bask Modelinden 
bahsedildi. Bir siyasî parti lideri "şehitlerin kanından bahsediliyor; şehitlerimiz gençlerimizdir. Bu
nun, Bask modelinin ne olduğunu bilmeyen kişiler bu konudan bahsedemez" diye bağırdı. Şimdi, 
bakıyorsunuz, bu partinin ne lideri ne üyeleri, hiç kimse burada yok. Bu siyasî partinin mensupla
rına, bugün Terörle Mücadele Kanunun görüşüleceği bilgisi, haberi verildi mi, verilmedi mi; bunu 
sizden öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Bu sorunun muhatabı ben değilim efendim. 
AHMET KABİL (Rize) - Onu, Alpaslan Türkeş'e sorsun. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Böyle bir usul var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Bir sual soruldu, cevabı verildi. 
Sayın Komisyon Başkanı, yerinizden bir izahatınız mı var? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTGAN (Adana) - Evet Sayın Baş

kanım. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) - Sayın Başkanım, bir konuyu da ben öğrenmek istiyorum... 
BAŞKAN-Yok efendim... Lütfen oturun; söz vermedim size... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Söz istemiyorum, yalnız... 
BAŞKAN - Söz vermedim efendim size; söz vermeden nasıl konuşuyorsunuz... Lütfen oturun. 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Çok konuşuyorlar... • 
BAŞKAN - Sayın Kırıkkale Milletvekili arkadaşım, isim telafuz etmek istemiyorum; lütfen... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - İki saattir konuşuyorlar... 
BAŞKAN - Biraz hazımlı olun kardeşim.. Ben susturuyorum yeteri kadar... 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkan, sa

yın milletvekili arkadaşlarım; söz alan muhalefete mensup değerli milletvekili arkadaşlarım, bu ko-
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nuyu öyle işlediler ki, sanki, 8 irtci madde, bütünü itibariyle ortadan kaldırılıyor, bölücü teröre ce
vaz veriliyor gibi, bunu, kamuoyunda işlemeye başladılar. Oysa ki, ceza hukukunun genel prensip
lerinden birisi şudur : Failin amacı ve güdüsü gözetilemez. Burada, ceza hukuku tekniğine, kanun 
yapma tekniğine -bütün hukukçu arkadaşlarımız bilir- aykırı bir durumla bir yazma modeli var; 
"hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun" denilerek, maddeye bir belirsizlik, bir müphe
miyet getirilmiştir. Uygulamada da, bu, hâkimlerimiz arasında çelişkili kararlar verme durumunu 
doğurmuştur. İşte, bugün, Adalet Bakanlığımızın hazırladığı bu kanun tasarısında, bu müphemiyet 
kaldırılmış, maddeye kesin şekli verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine propagan
da yapmak, yine suçtur, suç halindedir. Yalnız, cezanın nevi değiştirilmiş, hâkime takdir hakkı bı
rakılmıştır. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Cezalar niye yarıya indirildi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla) -Türkiye'de, hâ
kime güvenmek asıldır. Eğer, bir insan, bir kere işlediği veyahut da tesadüfen ağzından kaçırdığı 
için -bugün, Parlamentoda dahi bazı liderlerimiz veya bizler, bir sözü söylediğimiz zaman, amacı
mızın ö olmadığını ifade ederek düzeltme gereği duyuyoruz- işte, bu imkân». 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Bir kere değil ki, on defa içeri girip çıkıyorlar... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla) - Efendim, Tür
kiye'de, bugüne kadar, bu suçtan yargılanan 4 234 kişi olmuş. 

AHMET KABİL (Rize) - Onlar, pişmanız diyebiliyorlar mı? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Devamla) - Türkiye, âde

ta, düşünce suçlularının cezaevi haline getirilmeye Çalışılmaktadır. İşte, bu imajı silmek bakımın
dan, bu teknik düzenleme yapılacaktır ve biraz sonra, bir önergeye de katılacağız, Adalet Bakanlı
ğımızın unuttuğu ve maddede olması gereken bazı hususları da tashih edeceğiz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Komisyon Başkanından bir şey öğrenmek istiyo

rum: Komisyon Başkanı "Adalet Bakanlığımızın unuttuğu..." dedi; neyi unutmuş efendim?.. 

BAŞKAN - Biraz sonra izah edeceklermiş efendim. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Ne yazdıklarını bilmiyorlar ki!.. Biri yazıp getiriyor... 

BAŞKAN - Şahısları adına, Sayın Recep Kırış; buyurun efendim. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerime başlarken, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, şu an, son derece önemli olan, Türkiye bakımından fevkalade önemli olan 
bir konuda, Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan bir tasarıyı görüşüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda, birtakım partizan tartışmalara girmeye, birbirimizi gereksiz 
yere suçlamaya veya ortada bir yanlışlık varsa, bunda gereksiz yere ısrar etmeye hiç lüzum yoktur. 
Gelin, bütün bu yanlış eğilimlerden kendimizi arındırarak, vatanımızın, milletimizin, ülkemizin 
millî menfaatları neyi gerektiriyorsa, hep beraber, o doğrultuda hareket edelim. 

Bu itibarla, Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan tasarı -şunu hemen belirtiyorum 
ki- ülkemizin millî menfaatlarıyla taban tabana zıttır. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Ne ilgisi var... 

- 1 9 9 -



T.B.M.M. B : 1 6 27 .10 .1995 0 : 2 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Bu tasarıya, hiçbir DYP'li arkadaşımın evet demesine, doğrusu 

benim rızam yoktur. Daha doğrusu, hiçbir DYP'li arkadaşımın, böyle bir tasarıya evet demesini 
ben hazmedemiyorum, kabul edemiyorum. .•", . . 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Bravo... 

RECEP KIRIŞ (Devamla) -Artı -inşallah birazdan oylamaya geçilecek- bugüne kadar terör
le mücadele konusunda çok iddialı konuşanlar, PKK'yi biz ezeriz, PKK'yi ezeceğiz tarzında beya
natlar veren; ama, her konuda -iktidarın terörle mücadele konusunda birçok yanlışlıkları, eksiklik
leri olmasına rağmen- iktidara destek olmaktan çekinmeyen ve bunu hep sürdüren MHP'li arkadaş
larımız, inşallah oylamada bulunur. Şu an kimse yok MHP'li arkadaşlarımızdan, onu da üzüntüyle 
karşılıyorum. (BBP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - iktidar pazarlığı... 

RECEP KIRIŞ (Devamla),- Değerli arkadaşlar, bunları belirttikten sonra, şimdi, konunun esa
sına geçelim. 

Kıymetli arkadaşlar, üzerinde konuştuğumuz tasarı, Terörle Mücadele Kanununda değişiklik 
yapan bir tasarıdır. , 

Getirilen nedir; getirilen -Sayın Bakanım bağışlasın- Terörle Mücadele Kanununun 8 inci 
maddesinde verilen cezalarda, 1- tecil vardır; 2- paraya çevirme unsuru vardır; 3- af vardır... 

AHMET KABİL (Rize) - Bunlar milletin gözünden kaçmaz. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Cezalarda indirim de vardır. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Geçmişte yerilen cezalar için dosyalar yeniden incelenecek ve ka
nunda getirilecek yeni düzenlemeye göre, bunlar hakkında yeniden hüküm verilecektir. Bunlar el
bette ki aftır. 

Değerli arkadaşlar, ben size soruyorum:-Eğer, Hükümet, şu an bir af kararındaysa, o zaman, 
hakikaten, bugüne kadar değişik sebeplerle bir kader kurbanı olarak suçsuz yere içerde olan insan
larımız varsa bunlarla ilgili af kanunu getirsin, bunları tartışalım; ama, şu an Türkiye'de, bölücü te
rörle mücadele esnasinda her gün birçok Mehmetçik hayatını feda ederken, her gün kan akmaya 
devam ederken, her gün PKK terörü daha da azgınlaşarak devam ederken, kalkıp da, gelin bunla
ra af getirelim demek, asla ve kafa vatanseverlikle bağdaşır bir durum değildir, bu, en azından gaf
lettir değerli arkadaşlar. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, sizlere soruyorum: Terör şu an azaldı mı da, terör etkisiz hale geldi mi de, 
bunlarla ilgiIU böyle erteleme, paraya çevirme veya'af getiriliyor?.. Değerli arkadaşlar, terörün 
azaldığı filan yok; demin söylediğim gibi, her gün can almaya devam ediyor; terör azalmadı. 

Peki, bu tasarının anlamı ne; çok açık söylüyorum, bu tasarının anlamı PKK'ya destek olmak
tır. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) PKK'ya destek ve PKK ile mücadele veren insanla
ra, onların morallerine vurulan bir darbedir; bunun başka hiçbir anlamı yoktur. 

Değerli arkadaşlar, peki, kim istiyor bu tasarıyı, bu tasarı nereden geliyor, nereden kaynakla
nıyor... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Başbakan istiyor. 

AHMET KABİL (Rize) - Amerika istiyor. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu tasarı, Türkiye, gümrük birliğine girme ko

nusunda kendisini şartlandırmışken, Batılılar tarafından bize, ileri sürülen dayatmalardan birisidir. 
Bunu Batı istiyor; ama, hangi Batı?.. Bizim, Türkiye olarak, gerçekten, demokratik, insan hakları
na saygılı ve huzurlu bir ülke olmamızı isteyen Batı mı?.. Böyle bir Batı mı var ortada?.. Keşke, 
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böyle bir Batı olsaydı; keşke, Batı, demokratikleşme konusunda, hakikaten samimî olsaydı... Ama, 
değerli arkadaşlar, Batı'nın derdi, Türkiye'nin demokratikleşmesi filan değildir. Batı,.hâlâ, Türki
ye'nin misakımiUî sınırlarını kabul etmemekte, Türkiye'nin, bugünkü yasal sınırlarını kabul etme
mekte; Batı, hâlâ, Sevr'i hortlatmanın gayretleri içerisinde bulunmaktadır ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde, aslında, kurulmak istenen, bir Kürt devleti filan da değildir; nihai olarak orada kurul
mak istenen, bir Ermenistan'dır. Daha aşağıda, Kuzey Irak'ta da, İsrail'in genişletilmesi politika
ları uygulanmaktadır; ama, bunlar, bir ara-formül olarak, şu an, Türkiye'nin gündemine getirilmek
te, oradaki Müslüman Kürt kardeşlerimiz, Türkiye'ye karşı, âdeta, bir ayaklanmaya sevk edilmek 
suretiyle, Türkiye'de, bir Türk-Kürt kavgası meydana getirilmeye uğraşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bütün bunlar yapılırken, bir fikir hürriyeti olarak sunulmaya ve bi
raz önce söylediğim gibi "efendim, Batı da, bizim, daha demokratik hale gelmemizi istiyor" görün
tüsü altında takdim edilmeye uğraşılmaktadır. Demin söylediğim gibi, Batı'nın.Türkiye'nin de
mokratikleşmesi diye bir derdi yoktur. O Batılı ülkeler -Amerika dahil- bırakalım, Türkiye kadar 
az çok demokratik olan bir ülkeyi, dünyanın en katı diktatörlüklerle idare edilen ülkeleriyle bile, 
kendi menfaatlar\ gereği, pekala, çok iyi ilişkiler içerisinde bulunmaktadırlar. Onlar için önemli 
olan, kendi menfaatları ve kendi hedefleridir; yoksa, Türkiye'nin, insan haklan, demokratikleşme, 
fikir hürriyeti gibi birtakım meseleleriyle asla, ilgileri yoktur. Eğer, Batı, insan hakları konusunda 
samimî olsaydı, Bosna-Hersek'te, Azerbaycan'da meydana gelen trajedi karşısında, dram karşısın
da, bugünkü sessizliğini göstermez, insanca bir tavır ortaya koyardı. 

Bununla gelinmek, istenen nokta nedir; değerli arkadaşlar, bununla gelinmek istenen nokta, 
Türkiye'nin, fikir hürriyetinin kâmil anlamda uygulandığı bir ülke haline gelmesi filan değildir. 
Biz, fikir hürriyetinden yanayız ve geçmişte, 141, 142 ve 163 üncü maddeler kaldırıldığı zaman, 
hangi görüşe mensup olursa olsun, bütün arkadaşlarımız bunu kabul etmişlerdir ki, bunlar iyi ol
muştur. Dolayısıyla, biz, Türkiye'de, her türlü fikrin serbestçe ifadesinden yanayız; ama, bir şart
la: Türkiye'de yaşayan herkes, hangi görüşe sahip olursa olsun, şunu demeli "Biz, hepimiz bu ül
kenin evlatlarıyız. Biz, hepimiz bir gemide giden insanlar gibiyiz. Dolayısıyla, bu gemiyi kimseye 
deldirmeyiz." 

Değerli arkadaşlar, hep beraber yaşadığımız, hep beraber gitmekte olduğumuz geminin altı bi
rileri tarafından oyulurken, buna karşı seyirci kalmak gaflet midir, ihanet midir; takdirlerinize su
nuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, gelinmek istenen nokta şu: Deniyor ki "Efendim, devlet, eline silah alıp da
ğa çıkan eşkıya ile mücadele etsin; ama, sadece fikrini, düşüncesini ifade edenlerle ne diye uğraşı
yoruz." 

Kıymetli arkadaşlar, 8 inci maddeden dolayı devlet güvenlik mahkemesinde yargılanmalarına 
ve ceza almalarına neden olan sözde birtakım yazarların, çizerlerin kitapları Meclis Kütüphanesin
de var, lütfen alsın, zahmet buyursun, merak edenler bir okusun. Bunların hepsi, resmen, Türki
ye'nin bölünmesini savunuyor; resmen, Türk Ordusunu işgalci olarak mütalaa ediyor; resmen, je
nositten bahşediyor; hülasa, tek kelimeyle, devlet düşmanlığı yapıyor, millet düşmanlığı yapıyor ve 
bizi, Türkler ve Kürtler olarak, Türk ve Kürt kardeşlerimizi birbirine düşürmenin ihanetleri o ki
taplarda görülüyor. 

Bütün bunlar ortadayken, kalkıp, samimi bir şekilde "Efendim, biz, fikir hürriyetinden yana
yız" demek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, yapılmak istenen şey, yarın Apo'yu da, PKK'yi da bir siyasî parti olarak 
Türkiye'nin karşısına çıkarmak, gelin bunlarla masaya oturun demektir. 
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Bazı arkadaşlarımız "Devlet, dağdaki eşkıya ile mücadele etsin" diyor. 

Peki, kandırılan, aldatılan, 13-14 yaşında eline silah verilen o insanlarla devlet'mücadele et
sin; ama, onları kandıran, aldatan, onların zihinlerini iğfal eden... 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, lütfederseniz bağlayacağım. 
BAŞKAN - Bağlayın; buyurun. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlar, bu mantık, mantık değildir. Siz, kandırılmış, aldatılmış 13-14 yaşındaki in
sanlarla devlet mücadele etsin, tamam, diyorsunuz; ama, onları kandıran, aldatan, onlara akıl hoca
lığı yapanlara, efendim, bunlar fikirlerini açıklıyorlar diyeceksiniz; olmaz bu. 

Ben, size soruyorum; bu sınıflamada, PKK'nın lider kadroları hangi gruba giriyor? Abdullah 
Öcalan ve yanındakiler, Cudi 'de, Şırnak'ta veya Ağrı Dağında, eline silah alıp da savaşanlardan de
ğil, böyle bir çatışma içinde olanlardan değil. Ne yapıyor; oturmuş bir yere, yazı yazıyor, televiz
yon programları yapıyor. Siz, sadece, biz, eline silah alanlarla uğraşalım, fikrini, kanaatini ifade 
edenlere dokunmayalım derseniz, o zaman, Abdullah Öcalan ve PKK'yi da bir siyasî parti, bir si
yasî görüş gibi kabul etmek ve onları muhatap almak zorundasınız. Batı'nın Türkiye'yi getirmek 
istediği nokta budur. Türkiye, bu oyuna gelmemelidir. Ben, hepinizin vatanseverliğine inanıyorum; 
ama, bu oyuna lütfen gelmeyelim.(BBP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi bağlamadan, bugüne kadar PKK'ya karşı mücadele verirken şe
hit olan bütün güvenlik görevlilerimizi -polis ölsün asker olsun- burada, bir kere daha rahmetle anı
yor, onların aziz hatıraları önünde saygılarımızı ve minnetlerimizi ifade ediyorum. 

Ama, bu arada, gündemde olan bir konu olduğu için birkaç cümleyle bir hususa işaret edece
ğim. iki gün önce, Adapazarı'nda şehit ailelerine madalya töreni esnasında, oradaki tugay komuta
nının, başörtüsüyle toplantıyı izlemeye gelen bir muhabire, kalkıp da, sizi başörtülü gördüğüm için 
üzgünüm, sizin oğullarınız şu albayrak için^ şehit oldu, başörtüsü için değil gibi beyanlarla onlara 
mâni olduğunu gazetelerden öğrendim.(CHP ve DYP sıralarından "ne alakası var!" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, ordumuz, bizim gözümüz; ordumuz, bizim her şeyimiz; ordu, peygam
ber ocağı. Bu millet kadar ordusuna bağlı, bu millet kadar, evladını askere bile davulla zurnayla 
gönderen başka bir millet yok; ama, bu olayın, bütün Silahlı Kuvvetlerini bağlayan bir olay oldu
ğunu düşünmüyorum, münferit olaylar olarak kalmasını temenni ediyorum; ama, bundan bir süre 
önce, Genelkurmay tarafından, askerî birliklere başörtülü girilemeyeceğine dair bir genelge yayım
landı; o genelge, işte, bu tür şeyler meydana getirdi. , 

BAŞKAN - Sayın Kırış, bağlayalım lütfen... 
RECEP KIRIŞ (Devamla)-Bağlayacağım. 

Dolayısıyla, ordu-millet birliği fevkalade önemlidir. Kimsenin, ordu-millet birliğini bozmaya, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratacak davranışlara girmeye hakkı yoktur. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yeter artık!.. Ne alakası var!., 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Türkiye'de, başörtüsü, yasal olarak suç değildir; yasama organı 

da Yüce Meclistir; hiçbir kimse, keyfî uygulamalara da giremez, türbanlısı da türbansızı da bizim 
bacımız, kardeşimizdir. 

BAŞKAN - Sayın Kırış, lütfen bağlayın. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) - Son cümlelerim... 
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Birileri, başörtüsüne saygı göstermeyebilir; ama, biz, Sütçü İmamların torunuyuz, biz, dün, 

Sütçü İmamların, bu nedenle hayatlarını ortaya koyduğunu biliyoruz. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yeter artık!... 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Genelkurmayın da bu olaya müdahala etmesini, gereken soruştur
mayı yapmasını bekliyorum, buna inanıyorum ve demin söylediğim gibi, ordu ile milleti karşı kar
şıya getirecek, milletin orduya olan güvenini zedeleyecek davranışlara, inşallah, bundan sonra mü
saade edilmez diye düşünüyorum. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Ne alaka var!.. 

RECEP KIRIŞ (Devamla) - Sözlerimi bağlıyor; hepinizi saygıyla selamlıyor, bütün arkadaş
larımın bu tasarıya ret oyu vermelerini bekliyorum. 

Teşekkür ederim. (BBP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bir de Atatürk'ten bahset, Atatürk'ten!.. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Kurban olun... Kurban olun... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Atatürk'ten bahset... 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - İşte, Atatürk'e küfredenleri okudular biraz önce. 

BAŞKAN-Lütfen... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sen, Sütçü İmam'in torunuymuşsun; devam et! 

BAŞKAN - Sayın Abdüllatif Şener, biraz önceki itirazınız üzerine zabıtları getirttim. Sayın 
Kumaş, konuşmasında, Refah Partisinin ismini kullanarak bir sataşmada bulunmuş. 

ABDÜLLATİF ŞENER(Sivas) - Vazgeçtim. 

BAŞKAN - Siz, bu hakkınızı kullanmak istemiyorsunuz, öyle mi efendim? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Cevaba değer bile bulmuyorum; çünkü, kendisinin, söyle
diği sözlerden bile haberi olmadığı, tutanaktan anlaşılıyor. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, Adalet Komisyonu raporunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylayacağım; fakat, bu oylamaya geçmeden önce, 

tümünün Anayasaya aykırı olduğunu iddia eden bir önerge vardır; bunu okutup, işleme alacağım; 
ondan sonra maddelerine geçilmesi hususunun oylanmasına geçeceğim. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı, bütünüyle, Anayasanın 10,14 ve 87 nci maddelerine aykırıdır. Zira, 
Anayasanın 10 uncu maddesi, herkesin kanun önünde eşit olduğunu, devlet organlarının ve idare 
makamlarının bütün işlemlerinde bu ilkeye uymak zorunda bulunduğunu; 14 üncü maddesi, Ana
yasada yer alan hiçbir hak ve hürriyetin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü boz
mak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri 
yok etmek, dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak amacıyla kullanılamayacağını; 87 nci madde
si de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini sayarken, Anayasanın 14 üncü maddesi kapsa
mında bulunan fiillerden dolayı hüküm giyenlerin affedilemiyeceğini öngörmektedir. 
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Oysa, görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilen 3713 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinde yapılmak istenilen değişiklikle, suç ve fiilin tespitine ilişkin olan "hangi yöntem, mak
sat ve düşünceyle olursa olsun" ibaresi kaldırılarak, tamamıyla sübjektif bir düzenleme yapılmak
tadır. Sübjektif düzenlemeler kişisel yorumlara ağırlık kazandıracağı gibi, uygulamada da eşitsiz
likler meydana getirecektir. Bu ibare kaldırılmakla, suçun unsurları yok edilmekte ve dolayısıyla, 
bölücü propaganda suç olmaktan çıkarılmaktadır. 

Bir fiilin suç olabilmesi için, o fiilin, suçun bütün unsurlarıyla teşekkül etmesi gerekmektedir. 
Her ne kadar, maddenin yeni şeklinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri Ve yürüyüş 
yapılamaz" denilmekteyse de* madde metninde geçen yazılı ve sözlü propagandanın unsurları be-< 
lirlenmemekte, Anayasanın 14 üncü maddesinde belirlenen suçların nasıl teşekkül ettiğinin tespiti, 
yargıda ve uygulamada sübjektif değerlendirme ve yorumlara yol açacağından, Anayasanın 14 ün
cü maddesinde yer alan esas ve kurallar fiilen askıya alınmakla, bu düzenleme, Anayasanın bu 
maddesine aykırılık teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, Anayasmın 14 üncü maddesinde sayılan fiiller sebebiyle verilen mahkûmiyet
lerin, yine, Anayasanın 87 nci maddesinde öngörülen af müessesesinin kapsamı dışına bırakılmak
la beraber, tasarı, Anayasanın bu kuralı da ihlal edilerek, tam veya kısmî bir af müessesesini ön
görmekle, yapılan bu düzenleme* Anayasaya aylanlık teşkil etmektedir. 

Tasarı, Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesine göre mahkûm edilip, bu mahkûmiyet
leri kesinleşenlerden, mahkûmiyetleri infaz olunanlar ile halen infaz olunmakta olanlar arasında da 
bir eşitsizlik yaratmaktadır. Zira, aynı fiilden dolayı mahkûm olmuş ve cezasını tamamlayarak tah
liye edilmiş bulunan bir kimseyle, halen cezaevinde bulunan bir kimse arasında, cezaların süresi 
bakımından bir eşitsizlik doğmaktadır. Uygulamada ve öğretide, her ne kadar ceza hukuku alanın
da yapılan düzenlemelerden sanıkların lehinde olan yeni kanun hükümlerinin uygulanacağı genel 
kural olarak kabul edilmekteyse de, bu husus, görülmekte olan ve henüz sonuçlanmamış davalar
da söz konusudur. Mahkûmiyet kararları kesinleşmiş bulunanlarda söz konusudur. Mahkûmiyet ka
rarları kesinleşmiş bulunanların bu yeni düzenlemeden istifade ettirilmeleri, hükmün infazını ta
mamlamış bulunanlar ile halen tamamlamakta olanlar arasında bir eşitsizlik yaratacağından, bu ta
sarının, Anayasanın mezkûr kuralları olan 10, 14 ve 87 nci maddelerine aykırı olmakla, Komisyo
na iadesi gerektiğini arz ve teklif ederiz. 

Halil Orhan Ergüder Kadir Ramazan Coşkun Bülent Akarcalı 

'İstanbul İstanbul İstanbul 
Faruk Saydam Mustafa Parlak İmren Aykut 

Manisa ' Rize İstanbul 
Elaaltin Elmas İsmail Sancak 

İstanbul İstanbul 
BAŞKAN T Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkanım, 

bu husus, Adalet Komisyonunda da, değerli üyeler tarafından gündeme getirilmiş bulunmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982 yılında kabul edilmiş. Oysaki, Terörle Mücadele Yasası 
12.4.1991 tarihinde kabul edilmiş ve orada bulunan bütün hükümler için Anayasa Mahkemesine gi
dilmiş. 

Bakınız, geçici Madde l'i okuyorum; 
• • \ • • • 
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"Geçici Madde 1: A) Verilen ölüm cezası yerine getirilemez; bunun yerine cezalarının 10 yı

lını; 

B) Müebbet ağır cezasına hükümlü olanlar, çekmeleri gereken cezalarının 8 yılını; 

C) Diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar, hükümlülük süresinin beş-
tebirini çektikleri takdirde, iyi halli olup olmadıklanna bakılmaksızın -küllî münayim de olsa böy
le-ve talepleri olmaksızın salıverilirler." 

Bu, 1991 yılında kabul edilmiş; Anayasaya aykırıdır diye Anayasa Mahkemesine gidilmiş, 
Anayasa Mahkemesi, bazı maddeleri ve geçici maddeleri de iptal etmiş; fakat, bu hükme dokun
mamış; burada da ceza indirimi var, burada da-eğer söz konusu ise-af var. 

Gececi Madde 4... 
BAŞKAN-Sayın Başkan... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Müsaade edin... 
Yani, ispat sadediyle söylüyorum... 

BAŞKAN-Efendim, bir dakika... 

Önergeyi görüşmeye açmadım. Siz, gerekçeler olarak, çok güzel cevap veriyorsunuz, ben bun
dan mutmain oluyorum; ama, usulden değil. O bakımdan, gerekçeleri saklı kalsın, katılıp katılma
dığınızı ifade edin yahut çok özet olarak ifade edin. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Geçici maddenin 
(A) fıkrası iptal edilmiş, (B) fıkrası kalmış. Aynı düzenleme niteliğindedir. Bu da ona emsal oldu
ğu için, Anayasaya aykırılık yoktur. Katılmamız mümkün değildir; katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önerge sahiplerinden söz almak isteyen var mı efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Ayari beyan görülüyor efendim. 
BAŞKAN - Orhan Ergüder "ayan beyan görüldüğü" ifadesiyle, söz alma hakkını bu şekilde 

kullanmış oldu. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul.etmeyeni er... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; madde

lere geçilmesini oylarınıza arz edeceğim. 
Yalnız, oylamaya geçmeden önce, iki adet açık oylama talebi vardır; açık oylama taleplerini 

içeren önergeleri okutacağım, imza sahiplerini arayacağım. 

Geliş sırasına göre okutuyorum:. * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 888 sıra sayılı Kanun Tasarısının maddelerine geçiş oylamasının açık oy
la yapılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN - Şimdi, imza sahiplerini arayacağım: 
Sayın Mahmut Oltan Sungurlu?.. Burada. 
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Sayın Şükrü Yürür?.. Burada. 
Sayın Yusuf Pamuk?.. Burada. 
Sayın Mustafa Parlak?.. Burada. 
Sayın HalitDumankaya?.. Burada. 
Sayın Kadir Ramazan Coşkun?.. Burada. 
Sayın Adem Yıldız?.. Burada. 
Sayın Halil İbrahim Özsoy?.. Burada. 
Sayın Ali Kemal Başaran?.. Burada. 
Sayın Mahmut Orhon?.. Burada. 
Sayın Refik Arslan?.. Burada. • 
Sayın Safder Gaydalı?.. Burada. 
Sayın Cavit Kavak?.. Burada. 
Sayın Süleyman Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Yücel Seçkiner?.. Burada. 
Yeterli imza vardır. 
Diğer önergeyi ve imza sahiplerini de okutacağım; yalnız, imza sahiplerinin burada olup ol

madığını aramayacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 888 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesinin açık oyla yapılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Salih Kapusuz Zeki Ünal 
Kayseri , Karaman 

Hasan Dikici Ahmet Arıkan 
Kahramanmaraş Sivas 

Şinasi Yavuz Mustafa Baş Bahaddin Elçi 
Erzurum İstanbul Bayburt 

Şaban Bayrak İsmail Coşar Hüseyin Erdal 
Kayseri Çankırı Yozgat 

Kâzım Ataoğlu AbitKıvrak Ali Oğuz 
Bingöl Konya İstanbul 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, açık oylamanın şekli hususunda Genel Kurulun kararını 
alacağım. Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konulacak oy kutusuna oy pu
sulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak "kabul", "ret" veya "çekinr 
ser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, daha önce yaptığım uygulamaya paralel olarak, kupalar sıralar arasında 
dolaştırılacaktır; hiçbir milletvekili arkadaşımın sırasından kalkmamasını rica ediyorum; aksi hal
de, oylamayı durduracağım efendim. 
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Kupalar dolaştırılsın: 

(Oylar toplandı) . 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. . 

Oy. verme işlemi tamamlanmıştır. , • 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddeleri
nin, Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi için yapılan açık oylamanın 
sonucunu arz ediyorum: 

İştirak Sayısı : 315 ' . .. 

Kabul : 185 

Ret : 123 

Geçersiz : 7 
Böylece, kanun tasarısının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
Saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

v Kapanma Saati: 18.58 

; . — — © — — r - , 

- 2 0 7 -



T.B.M.M. B : 1 6 27 .10 .1995 0 : 3 
ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂT İP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

;—-® ;—• 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

V. - KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

2. -3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/936) 
(S. Sayısı: 888) (Devam) 

BAŞKAN - Bundan önceki oturumda, görüşmekte olduğumuz 888 sıra sayılı Adalet Komis
yonu raporunun tümü üzerindeki müzakereler tamamlamış, maddelerine geçilmesinin oylamasını 
da yapmış ve maddelere geçilmesini kabul etmiştik. 

Şimdi, 1 inci maddeden itibaren müzakerelere devam edeceğiz. ' 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 1.-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Madde 8. -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü boz

mayı hedef alan yazılı' ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar 
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz milyon liradan üçyüz milyon liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. , ' 

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesin
de belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az 
süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. An
cak bu para cezaları yüz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahip
lerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı mevkuteler dışında sair kit
le iletişim araçları ile işlenmesi halinde, sorumluları ve ayrıca kitle iletişim araçları sahipleri hak
kında altı aydan iki yıla kadar hapis, yüz milyon liradan üç yüz milyon liraya kadar ağır para ceza
sı hükmolunur. Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi halinde mahkemece il
gili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden onbeş güne kadar yayından men'i ne karar verilin 

Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlen
mesi halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bir konuda mutabakata varmak istiyorum. Basılı metindeki 8 in
ci maddenin ikinci fıkrasındaki son satırda "altı aydan bir yıla kadar" ifadesinde bir düzeltme ya
pıldı; sanıyorum, komisyonda da bu düzeltme geçti "altı aydan iki yıla kadar" şeklinde ve okuyan 
kâtip arkadaşımız da o şekliyle okudu. Mutabık mıyız efendim? 

- 2 0 8 -



T.B.M.M. B:16 27 .10 .1995 0 : 3 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) -Altı aydan bir yı

la kadar... 

BAŞKAN - Hayır efendim. Basılı metinde o öyle; ama, daha önce düzeltme yapmışsınız ve 
biz burada düzeltmeyi yaptık ve "altı aydan iki yıla kadar" şeklinde okundu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - "Altı aydan iki yı
la kadar" şeklinde. Evrak yanlış basılmış... 

BAŞKAN - O şekilde okundu; mutabıkız, değil mi efendim? . 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Evet. 
BAŞKAN - Görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları adına, Sayın Ali Oğuz, Sayın Ali Er söz talebinde bulunmuşlardır. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 888 sıra 
sayılı, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu üzerinde mü
zakerede bulunuyoruz. . 

Değerli arkadaşlarım, terör deyince aklımıza ne geliyor, terörün tarifi nedir, ne terördür, ne te
rör değildir konusunu, Terörle Mücadele Kanununun -3713 sayılı, 12.4.1991 tarihinde kabul etti
ğimiz bu kanunun- 1 inci maddesini, yani, terörün tanımıyla ilgili maddeyi okuduğumuz zaman an 
lıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu maddede "Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sin
dirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, 
hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesi
ni zaafa, uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç 
ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ve
ya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir. 

Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiy
le meydana gelmiş sayılır. 

Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen, teşekkül, 
cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar" denilmektedir. 

Bu 1 inci maddedeki tariften anlaşılıyor ki değerli arkadaşlarım, kanun vazıı, o zamanki Mec
lisimiz, akla gelen bütün fiilleri, eylemleri ve akla gelen her türlü ihtimali bu maddeye derç etmiş; 
hiçbir şey bırakmamış başka; yani; bütün yolları tıkamış, her türlü ihtimali nazara almış ve bu mad
deye bunları yerleştirmiş; bunlarr da terör saymış. Yani, bir şeyi bu kadar abartırsanız, bundan ce
za verme imkânı ortadan kalkar değerli arkadaşlarım. Hatırlayacaksınız, uyuşturucu imal edenler, 
bir zamanlar, idam cezası veriliyordu. Ben hatırlıyorum, kırk yıllık avukatlık mesleğimin, faaliye
timin içerisinde, uyuşturucu imal ettiğinden dolayı İstanbul'da veya Türkiye'de kimsenin idam 
edildiğini görmedim. Ee, ne yapıyorsunuz; cezayı çoğalttıkça, hâkimlere de, geniş mikyasta bir 
müsamaha imkânı veya delilleri değerlendirirken, o ağır hükmü, o ağır cezayı vermemenin yolla
rını açıyorsunuz. Öyleyse, bir şeyi layık olduğundan fazla abarttığınız takdirde, o cezayı hak ede
cek kimselere de o cezayı vermemek gibi bir neticeyi ortaya çıkarırsınız. Bu, fevkalade yanlış bir 
şey. Onun için, şurada, bu kadar tadat edilen fiillerin hepsini terör saymak, bir bakıma, bunun ya
rısından fazlasını terör saymamak gibi veya görmemek gibi bir neticeyi intaç eder. 

O bakımdan, diyorum ki, evvela, terör nedir, ne değildir; fiilî durumunu ifade etmek bakımın
dan, bunun üzerinde titizlikle.durmanın gereğine inanıyorum. 
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Tadilini istediğimiz 8 inci madde ise, bugünkü haliyle, biraz daha yumuşamış gibi görünüyor 

ve neticesi itibariyle de, getirilen bu değişiklik maddesiyle, cezaların bir miktar aşağı çekildiğini ve 
hafîfletildiğini müşahede ediyoruz. Bunun sebebi olarak da, eskiden, malum, zaman zaman af ka
nunları çıkarıyorduk; ama, bir müddet sonra bu kanunların tesirinin azalması karşısında, af kanun
larının yerine, artık, cezaların infazıyla alakalı kanunlarda yapılan hafifletmeler, değişiklikler ve 
kolaylaştırmaların kaim olduğunu müşahede ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim, biz, geçmişte, bu hususların fevkalade sıkıntılarını gördük. Özellikle, bu 
fiillerin içerisindeki 163 üncü maddenin tatbikatından, Müslümanlar, yıllar yılı ıstırap çektiler ve 
mahkûm oldular. Bunların fiilleri, acaba bu kadar ağır cezayı gerektiriyor muydu; gerektirmiyor
du; ama, o gün 163 üncü maddenin tatbikatı öyleydi ve suçu, Müslümanlığını ifade ve izhar eden 
veya ifa eden insanın fiili olduğu için, onu bir bilirkişiye havale ettiğimiz zaman da, o işten anla
yan değil, hiç ilgisi olmayan bir üniversite profesöründen alınan raporlarla, davalarımız, hep mah
kûmiyetle (neticelenirdi. 

SELÇUKMARUFLU (İstanbul)-Kim kaldırdı Sayın Oğuz? 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Kaldıranlardan Allah razı olsun Sayın Marüflu. 
İnsaflı bir hâkimin önüne düşerse, beraat ederdi; ama, zalim bir insanın eline düşerse "bu suç

tur" derdi. "Yahu, Allah'tan korkun; bu Müslümandır, bu hocadır; bu, İslamın gereğini söylemiş
tir. Gelin, bunu İlahiyat Fakültesinden soralım, Diyanetten soralım" derdik, "hayır, biz, bu fiilin suç 
olup olmadığını eczacılardan sorarız" derlerdi. "Yahu, söylediği şey suç olur mu; bu adam Müslü
man, bu adam hoca" dediğimiz zaman, kimseye dinletme imkânımız da olmazdı. 

Değerli kardeşlerim, biz, bu işin çilesini çok çektik. Onun için, ben, aslında, bu kabil kanun
larda, özellikle propoganda mahiyetinde, çok nispî bir şekilde ifade edilen fiillerin suç sayılması 
hususunda çok hassasiyet gösterilmesi ve çok dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyim. O bakım
dan, şu kanun tasarısı getirilmiş; arkadaşlarımız, bunu hafifletelim diyorlar; ama, Yüce Meclisin re
aksiyonu var; kabul edenler ve bu yönde düşünenler var. Tabiî ki, Yüce Meclis, bu hususta isabet-

. li bir karar verecektir. Ben,,bu kararın, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını.diliyor ve 
Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ali Er; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Terörle 

Mücadele Yasasının 8 inci maddesinde bazı değişiklikler yapılması için, hep beraber, burada top-
i landık; bu yasayı değiştireceğiz; maksat budur. 

Tabiî, Terörle Mücadele Yasası, Türkiyemizde, bugün değil, dün değil, evvelki gün değil, yıl
lardan beri var. Bugün bunu değiştirmek isteyenler de, dört yıldır burada oturuyorlar, dört yıldır bu 
yasayı değiştirmiyorlar. Ne zaman değiştirmeye kalkıyorlar?.. Türkiye bir seçime gidiyor. Seç'ime 
giderken, bir de koalisyon kurulması gerekli. Seçime gidecekler; hükümet olması gerekli. O kol
tukta, iktidar koltuğunda seçime gitmeleri gerekli. Bunun için, Doğru Yol Partisi ile GHP arasında . 
bir koalisyon oluşturulması şart. Şimdi, ben, şunu biliyorum ki, Doğru Yol Partisi, geçmişten beri, 
Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinin değiştirilmesine karşı; ama, bugün hükümet kurul
ması gündeme gelince, Terörle Mücadele Yasasını kaldırma konusunda, o koltuk uğruna her türlü 
ödünü verebilecek kadar da koltuğun düşkünü. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Bravo Ali Er, doğru... 
ALİ ER (Devamla) - Şimdi, muhterem arkadaşlar, bu ülkede iktidar olabilmek için, sadece ve 

sadece koltukta kalabilmek için; bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere ödün verenleri, bu mil
let, 24 Aralıkta sandığa inşallah gömecek; bunu evvela bilin... 
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OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Öyle olanları gömdü... 

ALİ ER (Devamla) - Bakın, sizler hiç laf atmayın; neden atmayın, biliyor musunuz Doğru 
Yolcular; siz, bu maddenin değiştirilmesine içinizden karşısınız; ama, önünüze bir seçim kozu sür
düler; hepiniz "ben bu yasaya olumlu oy verirsem, beni sayın genel başkan sıraya alacak, bir daha 
milletvekili seçileceğim" diye düşünüyorsunuz. Beyler, 1987 yılında ilk milletvekili olduğumuzda 
biz de öyle zannederdik; ama, 1991 yılında seçimlere gittikten sonra gördük ki, o tatlı tatlı konu
şanlar, sizi de beraber getireceğim diyenler, sizi beraber götürecek, hiç endişeniz olmasın. Bakın, 
içinizden oy vermek istemiyorsunuz; tarihî bir vebal bu. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sen gelmene bak!.. 

ALİ ER (Devamla) - Ben gelirim; benim yörükler, benim gibi çok milletvekili getirir, hiç en
dişeniz olmasın. 

Nedir değiştirmek istediğimiz; Terörle Mücadele Yasasının bazı maddelerinde değişiklik ya
pacağız. Nedir bu; terör yapmış, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeline dinamit koymuş insan
ları hapishaneden çıkaracağız, suç işleyenleri azıcık bir cezayla bırakıvereceğiz!.. Ne yapmış bu in
sanlar; memleketi bölmek, parçalamak istemiş; insanlara kurşun sıkmış, benim askerimi öldürmüş, 
benim masum vatandaşımı öldürmüş, benim çocuklarımı öldürmüş! 

Sayın Kerimoğlu, oradan el kaldırmayın; içeride, o, öldürenler ile onların eline, arkasından si
lah verenler var; bunları unutmayın. Ondan sonra, biz de, bir hükümet uğruna, bir seçimde "sayın 
genel başkanım acaba milletvekili sıralamasına beni de koyar mı" uğruna, memleketi dinamitleyen 
bu insanlara burada bu yasayı çıkarıp, memleketin dinamitlenmesine göz yumacağız! 

Beyler, bu kanunu değiştirmek, ne milletvekilliğine değer ne hükümet olmaya değer ne bakan 
olmaya değer ne de Başbakan olmaya değer; bu kanunu değiştirmek, hiçbir şeye değmez. 

Neticede, millet gerekeni yapacaktır, hiç merak etmeyin; ama, şunu unutmayın ki, bu ülkeyi 
bu durumlara getirenler, yarın, mutlaka, ruz-i mahşerde de hesap vermek mecburiyetindedir. , 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisine baktığım zaman, terörden medet umarak politika ya
panlar, terörden medet umarak oy isteyecek olanlar dahi kendi menfaatlarına geldiği zaman, bu 
Mecliste bulunmayacak kadar cüretkârlar! (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yayın yok... 
ÂLİ ER (Devamla) - Ben, buradan, Yüce Milletimize sesleniyorum; ben, buradan, o terörist

lerle çarpışan askerimize, polisimize, öldürülen o masum vatandaşlarımızın ailelerine, teröristlerle 
vuruşan o askerlerimizin ailelerine, polislerimizin ailelerine sesleniyorum: Bugün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, sizin, bu ülkeyi korumak için gece gündüz çalışmanızı iktidar koltuğuna deği
şenleri; sizin, gece gündüz, bu ülkenin birliği ve beraberliği için şehit yermenizi bakanlık ve mil
letvekili koltuğuna değişenleri, 24 Aralıkta sandığa gömün; ben, milletimize buradan sesleniyo
rum! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Beyler, sadece politika uğruna, memleketin birliğini ve beraberliğini bozmaya kimsenin hak
kı yok. Nedir terörist, nedir terör; nedir?.. Yani, elinde çiçekle, CHP ile Doğru Yol Partisini bira-
raya getiren bir nesne midir acaba; yoksa, bu memleketi bölmek, parçalamak isteyen, ana kuzula
rını şehit eden, doğudaki masum yavruları, benim masum insanlarımı katleden bu insanlara, acaba, 
bu kanunla sağladığınız menfaatlar, neticede, bu ülkedeki insanların dökülen kanını yerden kaldı- . 
racak mı? Değmez arkadaşlar; samimî söylüyorum, değmez. Yapmayın... Yapmayın beyler... Ben, 
sizi biliyorum; sizin içinizde, bu tasarıya isteye isteye oy veren insan sayısı 30'a çıkmaz. 

AHMET KABİL (Rize) - MHP nerede, MHP?.. 
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ALİ ER (Devamla) - MHP, zaten yok bu olayda; MHP yok. Onlar gelmez; onlar, terörü, sa

dece gittikleri meydanlarda söylerler, Terörle Mücadele Yasası burada değiştirilirken de Meclisten 
kaçarlar; bunu millet görüyor. (RP sıralarından alkışlar) Onları millet görüyor da, bugün, Türki
ye'de İktidar olanlar, bugün "Türkiye'nin istikbalini düşündüm" diyenler, "haydi Türkiye" diyen
ler, yarın, 24 Aralıkta, milletin sandıkta vereceği dersi öğreneceklerdir. 

Niye değiştiriyormuşuz: Efendim, bize, Avrupalılar "gümrük birliğine girmek için Terörle 
Mücadele Yasasında bir değişiklik yapın" demiş!.. 

AHMET KABİL (Rize) - Amerika demiş, Amerika... 

ALİ ER (Devamla) - Amerika da bunu söylemiş. Belki Avrupalılar söylese, pek fazla kulak 
asılmayabilir; ama, Amerikalılar söyleyince, gereği yerine getirilir gibi geliyor bana!.. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Amerikan vatandaşları mı var ki!.. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Nİye Amerika'nın söylediğini yapalım kardeşim!.. 

ALİ ER (Devamla) - e, canım, şimdi, bana "Toroslardaki yörüklerin dediğini yerine getirin" 
deseniz, ben yerine getiririm. Sayın Başbakanın da, Amerika'nın dediğini yerine getirmesi kadar 
doğal bir şey yok zaten!.. (DYP sıralarından gürültüler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sayın Özal ne yaptı Amerika ile ilişkilerinde; onları da anlat. 

ALİ ER (İçel) -Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan; bakınız, ne koalisyon olmaya değer... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Ali Bey; devam edecek misiniz toparlamak için?.. 

ALİ ER (Devamla)-Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın efendim. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu!,. 

ALİ ER (Devamla) - Benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor ve senin, parmağını kaldırır
ken yüreğinin sızladığını da biliyorum; bunu da bil! 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Biraz terbiyeli konuş!.. 

ALİ ER (Devamla) - Sayın Başbakanım... . 
BAŞKAN - Sayın Er, zamanınızdan çaldırıyorsunuz; siz, Genel Kurula hitap edin ve toparla

yın, 

ALİ ER (Devamla) - Efendim, ben Genel Kurula hitap ediyorum. 
Özellikle, bu maddeye müspet oy verecek insanlara buradan söylemek istiyorum... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Vicdanlarına seslen, vicdanlarına... 

ALİ ER (Devamla) - Vicdan olsa, zaten, burada, bu maddenin değiştirilmesi için oy vermez
ler; ben, vicdanlarının körlendiği kanaatindeyim; açık söylüyorum... 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Ayıp, ayıp!.. 
ALİ ER (Devamla) - Sayın Başbakan, bu, ne Başbakan olmaya değer ne hükümet olmaya de

ğer ne koalisyon kurmaya değer ne seçime gitmeye değer. Bu ülkenin vebalinin altından kalkama
yacaksınız. . . : • . , ' . . . • 

Hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ahmet Sayin Beyefendi, biraz önce, yerinizden bir ikazda bulunmuştu

nuz... 
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AHMET SAYIN (Burdur) - "Vicdansız" diyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hayır efendim, hayır; öyle bir şey söylemedi. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir dakika müsaade buyurur musunuz Sayın Kurt; Sayın Sayın'la konuşuyorum. 
Yerinizden bir ikazda bulunmuştunuz; televizyon canlı yayın vermiyor diye. Kontrol ettirdim; 

canlı yayın devam ediyor efendim. 

Bilgilerinize sunuyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bir de vicdan olayı var; kendilerine bırakıyorum vicdan olayına 

BAŞKAN - Hayır, size o konuda bir söz vermedim; kimseye de öyle bir şey söylemedi. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Vermedinizse, düzelttirmeniz lazım. 

BAŞKAN - Sayın Kurt, size hiç söz vermedim. 
ALÂETTİN KÜRT (Kocaeli) - "Vicdansız" diyor. 
BAŞKAN - Hayır, öyle bir şey söylemedi. Birini kastederek söylese, ben düzeltirim zaten, 

merak buyurmayın. Bu konularda sizden daha çok hassasımdır, onu herkes bilir. 
Efendim, grupları adına başka söz talebi olmadığı için, şahısları adına konuşacakların isim lis

tesini okuyorum: Sayın Alınak, Sayın Kumaş, Sayın Topçu. 

Sayın Alınak, buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada, acaba bu ka

dar tutucu, bu kadar şahin bir muhalefet var mıdır, doğrusu ben merak ediyorum; yani, bilmiyo
rum; böyle, gelişmelerin önünü kapatacak, set çekecek bir muhalefet bilmiyorum... 

NECDET YAZICI (Zonguldak) - Bilmiyorsan, öğren! 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Varsa, lütfen söyleyin, dünya âlem duysun, görsün. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) - Görüyor işte. , 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - İktidar partisi, yanlış veya doğru "düşüncenin önündeki en

geli kaldıracağım" diyerek, bir değişiklik tasarısıyla gelmiş/Muhalefet partileri; Refah Partisi -na
sıl güneydoğuya, doğuya gidecekse- ve ANAP asılmışlar "değiştirtmeyiz" deyip, ortalığı ayağa 
kaldırıyorlar. (RP sıralarından gürültüler). 

YASİN HATİPOĞLU (Çorum) - Ne alakası var doğuyla, güneydoğuyla!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Güneydoğuya siz gidemezsiniz, biz gideriz. 
BAŞKAN - Sabırlı olun efendim, sabırlı olun... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, doğrusu bu yasa için, bu deği

şiklik tasarısı için ret oyu kullanacaktım. Bu değişiklik, özünde, makyaj yasasıdır, son derece ye
tersizdir, aldatmacadır, Avrupa'ya göz kırpmadır. Bu nedenle, ben, bu aldatmacaya alet olmamak 
için ret oyu kullanacaktım; fakat, şahinleri görünce, bu tutucu kafayı görünce, onlarla aynı para
lelde oy kullanmamak için, şimdi, çekinser kalacağım. 

AHMET KABİL (Rize) - Kabul oyu vereceksin!.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Hayır... Hayır... Çekinser oy kullanıyorum. Yani, sizinle 
aynı durumda görünmemek için. 

AHMET KABİL (Rize) - Siz DYP'ye yakışırsınız!., 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, doğrusu, ben, Sayın Daçe'nin yerinde 

olsam, bazı partiler için DGM savcılığı sınavı açarım; niye mi; İstanbul DGM Başsavcısı mahke
meye başvurdu "Bu 8 inci madde Anayasaya aykırıdır -yani, Evren'in Anayasasına, 1982 Anaya
sasına aykırıdır-iptal edilmelidir" diyor... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - O Anayasa, Evren'in değil, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin Anayasası!.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - ...Anayasaya aykırılık iddiasında bulunup, Anayasa Mah
kemesine gitmek istiyor; bizim şahinler "olmaz" diyorlar. Kraldan daha da çok kralcı olmayın; gü
lünç duruma düşmeyin; DGM savcılarından daha da geri duruma düşmeyin!.. 

Kim diyebilir ki Sakıp Sabancı bölücüdür?.. Bölücü müdür?.. 
AHMET KABİL (Rize)-Ne ilgisi var!.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - İlgisi şu: Sakıp Sabancı, bu yasadan dolayı soruşturmaya 
uğramıştır. Doğu Ergi 1 bölücü müdür; ama, Doğu Ergil dahi, bu yasadan dolayı soruşturmaya uğ
ramıştır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yalım Erez... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Evet.;. Yalım Erez bölücü müdür?.. Bırakın bunları... 

Herkes de çok iyi biliyor ki, bu yasa, bölünmeyi; bu yasa, ayrılığı cezalandırmıyor. Sevgili ar
kadaşlarım, bu yasa, barışı soruşturuyor, barışı cezalandırıyor, kardeşliği cezalandırıyor; bu yasa, 
huzuru cezalandırıyor; Kürt realitesini cezalandırıyor. 

Sorular bölümünde, Sayın Bakandan soracağım: Diyelim ki, yarın öbür gün, ben, bir kürsüde 
-nerede; diyelim ki, Digor'un Mevrek Köyünde ya da Şırnak'ın Mijin Köyünde- Kürt ve Türk Hal
kı, birliklerini, birlikte inşa edeceklerdir, dedim diyelim; hakkımda, derhal soruşturma başlatılır. 
Yani, Kürt halkı dediğiniz zaman, bu yasaya göre bölücüsünüz, teröristsiniz, suç işlemiş olursunuz. 
Kürt ve Türk Halkını birlikte kullandığınız zaman da aynı şekilde suç işlemiş olursunuz. Şimdi, de
niyor ki, PKK falan... 8 inci maddeden dolayı cezalandırılan bir tek PKK'lı getirin, ben sizden özür 
dileyeceğim. Bir tek PKK'lı getirin, var mı? Yok; çünkü, 8 inci madde ayrı bir olay. 

Dahası, rahmetli Özal'ın zamanında-Sayın Sungurlu bilir, burada, ANAP sözcülerini ben din
ledim; o zaman, ANAP sözcüleri de geçen dönem.burada milletvekiliydiler- 647 sayılı yasada de
ğişiklik yapan yasa, bu terör yasasına eklendi biliyorsunuz hem de yasa tekniğine aykırı bir şekil
de. İdam hükümlüleri tahliye edildi, serbest bırakıldı, silahlı teşekkül üyeleri, mensupları serbest 
bırakıldı. O zaman bu sözcüler buradaydı ve hepsi emir eri gibi el kaldırıyordu. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Kim vardı o zaman?.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Peki, söyler misiniz bana, bölündü mü vatan, ne oldu, bö

lündü mü?.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim... Lüften... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, demokrasiyi bilirsiniz. Burada demok

rasi nutukları çekecek durumda da değilim. Demokrasi daha çok ekmektir, daha çok özgürlüktür, 
demokrasi daha çok yüksek teknolojik gelişmedir, kalkınmadır, her şeydir, güzel olan ne varsa • 
odur; halkın söz ve karar sahibi olmakhğıdır. Eski Roma'dan alın, İonya'dan alın, bugüne kadar 
gelin; nerede demokrasi, nerede özgürlükler, nerede özgür inceleme ve araştırma zemini varsa, ora
larda gelişme olmuştur, kalkınma olmuştur; nerede ki, özgürlükler baskı altına alınmış ve insanla
rın beyinlerine kelepçe vurulmak istenmiş, orada geri kalmışlık bir yazgi haline gelmiştir. Şimdi, 
bırakın bu bölünme, paranoyasını da, gelin, maddeyi değiştirelim, kanı durduralım. 
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Arkadaşlar bana diyorlar ki: "Ne olursun, kürsüye çıktığın zaman üslubun yumuşak olsun." 

Ben de diyorum ki, Allah rızası için, gelin, burası, çözüm yeri olsun; dağ! çözüm olmasın; gelin, 
burayı çözüm haline getirelim ve kanı durduralım, göz yaşını durduralım; durdurabiliriz, inanın 
durdurabiliriz; yalvarıyorum, gelin durduralım; kanın üzerinde tepinmeyelim, gözyaşının üzerinde 
tepinmeydim ve hamasi nutuklarla da gerçeklere takla attırmayalım, kamuoyunu da yanıltmaya
lım. • • • , . ' . . / . 

Benim, bu yasaya da oyum, az önce de belirttiğim gibi, şahinlerle birlikte görünmemek için, 
çekinserdir. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alınak. 

Sayın Kumaş?.. Yok. 

Sayın Topçu, buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Alınak'ın, Sa
yın Adalet Bakanının ve Sayın Adalet Komisyonu Başkanının konuşmalarını dinledim; ama, hazır
lıklı geldim, sanki müneccim gibi, Sayın Mahmut Alınak'ın, burada o sözleri sarf edeceğini bilmi
şim gibi hazırlıklı geldim, dörtbuçuk yıl öncesiyle hazırlıklı geldim. 

Bu Meclis, dörtbuçuk yıl önce bir nisan günü, gece sabahlara kadar çalışarak bu yasayı çıkar
dı. O dönemde bulunan arkadaşlarımız hatırlayacaklar, o zamanki Adalet Komisyonu Başkanımız 
-Allah, gani-gani rahmet eylesin; rahmetle anıyorum- Alparslan Pehlivanlı ile bu kürsüde günlerce 
münakaşalar ettik. O zaman da, bu kürsüye, bu Yüce Meclise -ruhu beni bağışlasın- oy alabilmek 
için, demin Sayın Alınak'ın söylediği işi yapabilmek için, rahmetli Özal geldi. Anavatan Partisi 
Grubunu, ben, buradan, kürsüden etkiliyorum, arkadaşlar parmak kaldırmak istemiyorlar; o rah
metli arkadaşımız, bu kürsüye çıktı ve bu kanunun getirdiklerini, özellikle Ceza İnfaz Yasası bakı
mından getirdiklerini, Meclisin önüne yanlış bir hesap koyarak, yanlış bir sergilemeyle, bu işin hu
kukî yönünü bilmeyen Anavatan Partili arkadaşlarımıza-zabıtlar burada, yanımda, okuyup vaktini
zi harcamak istemiyorum- biz sadece birbuçuk yıl affediyoruz gibi bir laf söyledi. Bu grup -o za
man Rahmetli Özal'ın da çok ısrarıyla- bu kanunu çıkardı, o indirimleri yaptı. 

Daha sonra bu kürsüden, -oylama bitti- şimdi, Alpaslan Pehlivanlı, kürsüye çıksın, işin doğru
sunu söylesin dedim -daha önceki dönemde milletvekili olan arkadaşlarımız hatırlayacaklardır-
Rahmetli bu kürsüye çıktı, aynen şu sözleri sarf etti: "Yalnız ben bir zühulde bulunmuşum..." Ge
nel Kuruldan özür diliyor. "...İdam cezaları bu kadar inmiyormuş; uygulaması olmadığı için yanıl-
dım." Halbuki Alpaslan Pehlivanlı, yanılmayacak kadar bu işleri iyi bilen bir arkadaşımızdı. Yine 
rahmetle anıyorum, onu kötülemek için söylemiyorum. 

Dörtbuçuk yıl evvel de, Türk Ceza Yasasının 125 ve 146 ncı maddelerinden idama mahkûm 
olan, PKK terörü sebebiyle idama mahkûm olan insanların, idam cezalarını TBMM Genel Kurulu 
onaylayamıyor diye, rahmetli Özal'ın baskısıyla cezaları indirildi, tahliye edilmeleri sağlandı. 

Sonra ne oldu : Sonra, gün geldi-, aradan dörtbuçuk yıl geçti, şimdiki Sayın Başbakan "Terö
rün üzerine biz gittik, biz durdurduk" diyor. Demek ki, bunlara affetmek, bunları dışarı çıkarmak 
bir işe yaramadı. Hatta, o zaman -net hatırlıyorum, yine zabıtlar yanımda, bunları okuyarak vakti
nizi almak istemiyorum; çünkü, zaten süre çok kısa- sizin bu insanlarla bizim bilmediğimiz bir giz
li anlaşmanız mı var yani, siz bunları dışarı çıkarınca eğer PKK terörü duracaksa hep beraber par
mak kaldıralım; çünkü biz, ister PKK'lı olsun, ister polis olsun, ister güvenlik güçleri olsun, çoluk 
çocuk olsun; bu ülkede hiç kimsenin kanının akmasını istemiyoruz-Doğru Yol Partisi Grubu adına 
konuşuyorum, o zamanki arkadaşlarımız hatırlayacaklardır- eğer böyle bir anlaşmanız varsa, bize 
söyleyin, biz de parmak kaldıralım, değilse, gelin bu Meclisi yanıltmayın dedim. Olan oldu... 
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Şimdi, Sayın Adalet Bakanımızı çok ciddî ve dikkatli bir şekilde dinledim. Bir kere daha bir 

kanaate vardım ki -bir hukukçu olarak söylüyorum- adalet bakanlarını hukukçulardan yapmak yan
lış oluyor; çünkü, adalet bakanı hukukçu da olunca, sözleri inandırıcı oluyor. Herkes diyor ki, işte, 
hukukçudur, adalet bakanıdır, tabiî ki, onun söylediğinin doğru olması lazım. 

. ' • ' • - . ' • • t , 

Şimdi, Sayın Bakanımız diyor ki: "Biz, bu tasarıyı, hâkimlere takdir hakkı için getirdik." Şim
di, avukatlıktan, hâkimlikten ve savcılıktan gelenler tabiî, gülerek dinliyor. Yani, yasanın eski ha
linde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası, yeni halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası. İki 
yılla beş yıl olunca hâkimin takdir hakkı yok mu?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Bir yılla üç yıla inince hâkimin takdir hakkı geIiyor(!).. Sonra, 
hâkimlerin takdir hakkının nasıl kullanıldığını, hukukçu olmayan arkadaşlarımız bilmez, biz, gayet 
iyi biliriz. Hâkimin takdiren ve teşdiden cezayı artırma hakkı vardır; ama, objektif kurallara göre; 
o takdir hakkı lâyüsel değildir. Hâkimin iki ve beş yılda da takdir hakkı vardır. "Biz buraya takdir 
hakkı getirdik" demek, Genel Kurulu ifsat etmek olur, yanlış olur. Onun için dedim "adalet bakan
larını hukukçudan yaptığınız zaman ifsat edici oluyor" diye. 

Şimdi, benim esas söylemek istediğim başka bir şey de şudur. Adalet Komisyonu Başkanı da 
dedi ki "bundan dolayı 4 bin küsur kişi takibata uğradı, böyle bir dosya var." Ben şimdi soruyorum 
arkadaşlarımıza, Adalet Bakanımıza da soruyorum, Adalet Komisyonu Başkanı arkadaşımıza da 
soruyorum, bunu isteyenlere de soruyorum: Dünyanın hangi ülkesinde bir suç bütün şiddetiyle iş
lenmeye devam ederken, o ülkede o suçun cezası azaltılır? Bana bir tane örnek göstersinler; ben de 
oy vereceğim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Ha, şunu söyleyeyim: Efendim, bunların elinde 
silah mı var(!).. 

Beyler, Terörle Mücadele Yasası üç bölümdür. Bir bölümü maddî birtakım önlemler almıştır, 
bir bölümü lojistik önlemler almıştır, bir bölümü terörün fikrî kaynaklarını önlemek için konmuş
tur; 8 inci madde odur işte. Siz, PKK kamplarında elkitabı olarak kullanılan adamları dışarı çıkar
maya çalışıyorsunuz; karşı oluşumun sebebi o. O, yakaladığınız teslim olanlara sorun, bu memle
ketin 17 yaşındaki çocuklarını dağlara çıkarmış olanlara sorun, deyin ki, sen niye dağa çıktın? 

Demin Alınak diyor ki: "İsmail Beşikçi terörist mi?" Bana göre ondan kötü; çünkü, o çocuk 
diyor ki: "Ben İsmail Beşikçi'nin kitaplarıyla dağa çıktım." Ben diyorum ki, bu ülkede 20 bin kişi 
ölmüş, bu ölenlerin içerisinde -tek tek saymayayım- hepsi bizim memleketimizin insanı, PKK'lı 
ölen bu memleketin çocuğu değil mi canim? 17 yaşında dağa çıkarmışsınız, bir kızın elinden tut
madan, bir mektepte okuyup, doğru dürüst bir tahsil, terbiye görmeden hayatını yaşamadan gitmiş. 
Onu dağlara çıkaranlar nerede; kahraman... Öyle değil mi? 

Şimdi, bakınız, PKK terörü Avrupa'ya taşmış. Avrupa'da siyasî bir platforma gelmiş. Benim 
bu yasadan haberim var; ben, kimsenin cezaevinde kalmasından zevk almam beyler. Ben, 25 yıl in
sanları cezaevine girmesin diye savunarak geldim. Bu, benim tavrıma aykırı; ben onu söylemiyo
rum. Siyasî platformda gümrük birliğine girmek için Avrupa'ya bu tavizi verirseniz -ben size bu
radan söylüyorum, bir seçim var, inşallah bir daha buluşuruz, buluşamayız bilemem; buluşamaz-
sak, dinleyenlerden anan olur; buluşursak ben yine söylerim- bunun gerisi gelecektir. Avrupa güm
rük birliğine girmek, elbette ki Türkiye için çok büyük^bir olay. Bunu kim reddedebilir; ama, güm
rük birliği Türkiye için değil mi; Türkiye için, bu yasa ne için; bu tedbirler ne için? Bu tedbirler de 
Türkiye için. Niye birini, diğerine feda ederek yapıyoruz bu işi? 

Benim bu tür işlere karşı çıkışımın sebebi bu; yoksa, gümrük birliğine girmek için ne yapıl
ması lazımsa yapılsın, ona kim hayır diyebilir; ama, böyle birtakım yasalar üzerinde... 
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Sayın Bakanımız diyor ki "Efendim, biz, Avrupa'da imza attığımız sözleşmelere göre, bunu 

getirdik" hayır, Sayın bakanım, o zaman kaldırmanız lazım, kaldırın; daha erkekçe olur, daha mert
çe olur. Deyin ki bu sözleşmelere imza attık... Öyle deyin, kaldırın; ama "burada hâkime takdir 
hakkı getirdik demeyin. Neyin takdir hakkını getirdiniz; parayı veren istediğini söyleyecek, öyle 
mi?!.. Parayı veren söyleyecek; yani, hâkim tecil edecek veya paraya çevirecek. O hududa getirdi
niz. Niye, bir kısım insanları dışarıya çıkarmak istiyoruz... 

Bir de, haşiv madde getiriyorlar. Diyorlar ki: "Efendim, bu dosyaları mahkemeler yeniden ele 
alır." Ee canım, zaten ceza kuralı, bir suçun cezası azaltılniışsa, mahkemeler dosyaları gözden ge
çirir-

Bir de şunu söyleyeyim, çok önemli. Deniliyor ki: "Bu madde belirsizlik taşıyordu, belirli ha
le getirdik." Neymiş belirsizlik taşıdığı nokta; şuymuş: "Hangi maksat, yöntem ve usulle olursa ol
sun..." Ya, öyle mi; bu, belirsizlik mi getiriyordu. Şimdi, ben bir soru soruyorum, bu sorunun da 
cevabını almak istiyorum. Türk Ceza Yasasında bir hüküm vardır: "Kız kaçırmak suçtur." Orada 
"hangi maksat ve yöntemle olursa olsun, kız kaçırmak suçtur" yazmıyor; sadece "kız kaçırmak suç
tur" yazıyor. Kız kaçıranlar, hangi maksadı kullanmış olursa olsun, ceza almıyor mu? Yani, siz, bu
radan, o ibareyi kaldırdığınız zaman, bu hükmün geri kalanında o sözler mündemiç, mündemiç. 
Yani, siz, oraya; onu koysanız da koymasanız da, o, orada mündemiç, hangi maksadı kullanırsa 
kullansın, eğer, bölücülük propagandası... Beyler, propaganda, düşünce suçu değildir. Propaganda, 
gerçekleri tersyüz etmektir, çarpıtmaktır, inkâr etmektir, yalan söylemektir, aldatmaktır. Ne zaman
dan beri bunlar düşünce... 

BAŞKAN - Sayın Topçu, toparlar mısınız. Lütfen... > 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

Burada da yasaklanan düşünce falan değil, elli milyon kere söyledik. Bazı arkadaşlarımız, ge
tirip getirip... Efendim, siz, düşünceyi... Ha, bu insanların, bu memleket için, hiç halisane düşünce
si yok mu... 

Türkiye'nin, güneydoğuda sömürgeci olduğunu söyleyen bu insanlara karşı birisi çıkıp da si
ze, bana "falanca ülke de, Türkiye'de sömürgeci" dese, ben, o ülke için silaha sarılmam mı; sarılı
rım. İşte, olan budur. 

Siz, Türkiye'nin oraya yaptığı yollan "kendi askerini sevk etmek için yapıyor" derseniz ora
daki insanlara, yaptığı hastaneleri "oradaki sömürgeci idaresini tedavi etmek için yapıyor" derse
niz, bu insanlar dağa çıkar. Sonra, onlar bir kurşuna hedef olur, ölür; siz, kahraman olursunuz; öy
le mi... Hitler'in 40 milyon insanı öldürdüğü gibi, Lenin'in 20 milyon insanı öldürdüğü gibi, İran'
da bilmem kimin 9 milyon insanı öldürdüğü gibi... Sadece bir kişi ölür, 20 milyon, 40 milyon in
san sefalette kalır; burada da 20 bin kişinin öldüğü gibi, hesabını kimse vermez. Dünya, bu işin üze
rine eğilmelidir, böyle şey olmaz. İnsanlar insanları öldürtüyor, sonra, kendisi -bir tane- ölüyor, di
ğer insanların hayatı karşılıksız kalıyor... 

FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan, 15 dakika oldu. 

BAŞKAN - İkaz ettim efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topçu. 

FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, size söz vereceğim efendim. 

Sayın Çay... 
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FUAT ÇAY (Hatay) - Sayın Başkan, Meclisi idare etme şeklinize saygım var, size de saygım 

v a r . • • • : : . ' • • • • . . . • • 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

FUAT ÇAY (Hatay) - Efendim, şahsı adına konuşma süreleri 5 dakikadır; ama, konuşmacıla
rın konuşmaları 15 dakika sürüyor.. 

İLKER TUNCAY (Çankırı) - Böyle önemli bir konuda 15 dakika normal olur. 

BAŞKAN-Efendim, bir dakika... Sayın Grup Başkanvekili arzını bir bitirsin. 

FUAT ÇAY (Hatay) - Tolerans mutlaka.tanımanız gerekir; ama, uzatırken, 5 dakika sonrası
na tolerans tanırken, ölçü nedir; belirli bir süre olsun. 

BAŞKAN - Sayın Çay, ikazınıza çok teşekkür ederim. 
Benim, burada, 5 dakikalık bir konuşma süresini 18 dakika uzattığım da oldu; canlı şahidi Ce

mal Şahin orada oturuyor; alkışlarla karşılandım burada. Eğer, buraya çıkan hatip, bu Meclisi ay
dınlatmak için, burada yaptığımız işe katkıda bulunmak için, doğru şeyleri, önemli şeyleri söylü
yor ise, onu uzatmakta bir sakınca görmem, ölçüm budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

FUAT ÇAY (Hatay) - Ölçü nedir Sayın Başkan? 

BAŞKAN'-- Efendim, ölçümü söyledim, bakın, canlı şahidimi de söyledim. 18 dakika uzattı
ğım da oldu, hiçbir tepki almadım o zaman 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - İçtüzük size öyle bir hak vermiyor. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
Söz sizin efendim. r 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ar
kadaşlarımızı burada dinledik. Özellikle, hukukun içerisinden gelip de, hukuku yanlış anlatmayı, 
hukukun ölçülerini bir bakıma saptırmayı, bir hukukçu olarak kabullenemiyorum. 

İLKER TUNCAY (Çankırı) - O konuşmadan sonra ne yapsan boş. 

BAŞKAN-Sayın İlker Tuncay, lütfen... , 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli arkadaşım Topçu, takdir hak

kından bahsettiğimi ve bunu yanlış kullandığımı söylediler. "İki seneden beş seneye kadar olunca 
takdir hakkı yok mü" dediler. Benim burada bahsettiğim takdir hakkı, tecile, ertelemeye, suçun 
şahsîleştirilmesine yönelik takdir hakkıdır. Hâkimin karşısına sanık gelecektir, hasbelkader, has-
beltesadüf bir suç işlemiş olacaktır, hâkim onu takdir edecektir "bu bir daha suç işlemez, buna bir 
fırsat vermem lazım. Bu, insandır, bu insanı, insan olarak değerlendirmeliyim" diyecektir. Veya hâ
kim "bu, bir daha suç işlememe temayülünde değildir. Bu insana ceza vermediğim takdirde, bunun 
hürriyetini kısıtlamadığım takdirde, bu insan suç işlemeye devam edecektir. O hajde, buna hürriye
ti tahdit edici cezayı vermeliyim" diyecektir. • 

Metne ne koymuşuz; bir seneden üç seneye kadar hapis cezası koymuşuz. Hâkim, suçlunun, 
sanığın durumuna bakacaktır "asgari cezayı verirsem ıslah olur mu, yoksa azami cezayı mı verme
liyim. Topluma zararlı olmaktan çıkarmak için en son haddini mi kullanmalıyım" diyecektir. Bi
zim, hâkimin takdir hakkından kastettiğimiz budur. 

Şimdiye kadar Sayın Yaşar Topçu ile biz meydanlarda hep hürriyet nutukları,söyleyerek gel
dik "konuşan Türkiye" diyerek geldik...(CHP sıralarından alkışlar) Biz "konuşan Türkiye" derken, 
sadece kendimizi kastetmedik, herkesin konuştuğu bir Türkiye'yi kastettik...(CHP sıralarından al
kışlar) Ama, nereye kadar konuşacaktır; bu ülkenin bütünlüğüne kadar konuşabilecektir, bu mille-

- 218 - . 



T.B.M.M. B : 1 6 27 .10 .1995 0 : 3 
tin bütünlüğüne kadar konuşabilecektir, kardeşliğe kadar konuşacaktır, sevgiye kadar konuşacak
tır, onu aştığı zaman kanun yakasına yapışacaktır..(CHP sıralarından alkışlar) 

, İLKER TUNCAY (Çankırı)-Saçma sapan konuşursan hiç konuşma daha iyL 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Onun için konuşanları dövüyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Tuncay, lütfen... • 
Sayın Dumankaya, sizden de rica ediyorum, lütfen... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Memleket ne hale gelmiş, yazıklar olsun... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Konuşanları niye ihraç ettiniz Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Demokrasiyi sadece savunmak yet

mez ve demokrasiyi, sadece şekil olarak savunmak yetmez, demokrasiyi yaşamak mecburiyetinde
yiz, kafalarımızda demokrat olmak mecburiyetindeyiz. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar), 

İLKER TUNCAY: (Çankırı) - Propagandanın hasbelkaderi olmaz. 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Bir saniye izin verin lütfen... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim; Sayın Bakan konuşmasını tamamlasın... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - "Yaşasın PKK" diyenleri affedin o zaman... 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Biraz dinleyin lütfen.;. 
Ne yapmışız "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü hedefleyen propaganda, Türkiye'yi bölmek 

isteyen propaganda suçtur ye sonuna kadar takip edilecektir" demişiz, suç mu işlemişiz? 
AHMET KABİL (Rize) - Burada aksini yapıyorsunuz Sayın Bakan... 
ADALET BAKANLBEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Size bir şey söyleyeceğim: 141 "i. 

142'yi kaldırdınız, 163'U kaldırdınız, bundan pişmanlık duymuyoruz; kıyamet mi koptu, Türkiye 
mi yıkıldı değerli arkadaşlarım? (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Bırakalım insanlar konuşsunlar. . 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Konuşturmuyorsunuz... Konuşanları niye kovdunuz? 

v ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE(Devamla) - Ama, insanlar nereye kadar konuşsun
lar? Türkiye'nin bütünlüğüne, herkes, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak sadık kalmak ve 
sahip olmak mecburiyetindedir. Hepimiz, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü beraber koruyacağız. 
Hepiniz milliyetçisiniz. Milliyetçilik, milleti sevmek, toprağı sevmek, ülkeyi sevmek, toplumu sev
mek demektir; fakat, bu, sadece sizin inhisarınızda değildir, buradaki insanların hepsi Türkiye'nin 
birlik ve bütünlüğü için canını vermeye hazır insanlardır. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Siz bu işi niye yapıyorsunuz; hükümeti kurmak için mi? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Kendini müdafaa edecekleri konuşturmuyorsunuz... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Bakan, bugüne kadar neredeydiniz; bu yeni bir ihtiyaç 

mı? Aylardır, yıllardır.konuşuluyor... 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kahve köşele

rinde, miting meydanlarında söyleyeceğiniz sözleri burada söylememelisiniz. Burada hukuk adına 
konuşmalısınız ve burada, hukuku konuşmalısınız. Biz, bir tek Türkiyemiz var; onun için de insan
lar mutlu olsun diyoruz ve o tek Türkiye'yi, sonuna kadar, tek çakıl taşına kadar hep birlikte savu
nalım diyoruz, bunu istiyoruz. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkan, 

izin verir misiniz? 

BAŞKAN - Yerinizden mi?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı, yerinden söz talebinde bulundular; buyurun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Türkiye'nin çok hassasiyet gösterdiği bir konuyu tartışıyoruz; ancak, bazı hatip 
arkadaşlarımız, tüm sivri uçları törpüleyerek, sanki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine pro
paganda yapmayı suç olmaktan çıkarı yormuşuz gibi bir izlenim vermeye çalışıyorlar. •. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Yaşar Topçu mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Evet 
Bugün, maddede, yine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün

lüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda suçtur, suç olmakta devam etmektedir. Biz, 
bunu, hiçbir şekilde, düşünce özgürlüğü olarak görmüyoruz. 

ALİ ER (İçel) - Milleti kandıramazsınız... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Ancak, sizin an

layışınıza göre, hukuk ilkelerine aykırı olarak -tüm hukukçulara haykırarak sesleniyorum- 8 inci 
madde, bulunması gereken yerde değildir; muğlak, müphem ifadeler taşımaktadır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - On gün önce aynı şeyi mi düşünüyordunuz... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Bu nedenle, biraz 
evvel söyledim; ben, bunu Adalet Bakanlığının kayıtlarından aldım. Bu müphem, karanlık ve ihti
maller üzerine, soruşturma yapılan 4234 sanığın yargılaması devam etmektedir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Dosyalarına baktın mı... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Bir yasa, her şey

den evvel, caydırıcı özellik taşımalıdır; eğer, caydırıcı özelliği yoksa veya suçlu adedini azaltmı
yorsa, o yasada, mutlaka bir düzenleme yapmak, bu Parlamentonun görevidir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Bizi katma oraya... 

AHMET KABİL (Rize) - Kandırıyorsun... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Değerli arkadaş
lar, şunu ifade ediyorum: Türkiye'de, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan, mutlaka ce
zalandırılacaktır; ancak, iyi niyetle, sırf düşüncesini ifade etti diye, devlet güvenlik mahkemelerin
de, savcılar önünde, takibata uğrayanların da vebalini çekmek, elbette ki, bize düşmez. 

Bunun için, çok yumuşak ve maddeyi kesin hale getirici bir düzenleme yapılmıştır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) - Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sorum var. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi için, Sayın Bakana şu so

ruyu sormak istiyorum: 
Söz konusu yasanın 8 inci m.addesi karşısında, Kürt Halkı ve Türk Halkı sözcükleri, bölücü 

propagandayı oluşturur mu, oluşturmaz mı? 
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BAŞKAN - Başka sorunuz var mı efendim? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) -Hayır efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyım 
diyen ve bu topraklara sadakatle bağlı olan insanlar, bizim insanlarımızdır. 

Cevabım budur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 888 sıra sayılı, Terörle Mücadele Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesine İlişkin Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "mevkuteler dışında" sözcü
ğünden sonra "basılı eser ve" sözcüklerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Etem Kelekçi Ertekin Durutürk Ahmet Sayın 
Afyon İsparta Burdur 

Mustafa Fikri Çobaner Muhtar Mahramlı Alli Uyar 
İsparta Tekirdağ Hatay 

Gerekçe: 

8 inci maddenin ikinci fıkrasında mevkutelerle propaganda suçunun işlenmesi halinde sorum
luluk düzenlenmiştir. Mevkute dışı eser sorumluluğuna açıklık için bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3713 sayılı kanunda değişiklik yapan tasarının çerçeve 1 inci maddesinin 

8 inci madde birinci paragrafının, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ertekin Durutürk Etem Kelekçi Nabi Sabuncu 

İsparta • Afyon Denizli 
Nurettin Tokdemir Mustafa Fikri Çobaner .',-.. 

Hatay İsparta 

Madde 8.- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü boz
mayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar 
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz milyon liradan üç yüz milyon liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunur. Bu suçun mükerreren işlenmesi halinde verilecek cezalar paraya çevrilemez. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, en aykırı önerge, son okuduğumuz önergedir. Katılıyor musu
nuz?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, önergeye katılıyorlar. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Çoğunluğu olmayan Komisyon nasıl katılıyor; onu an

layamadım Sayın Başkanım. 

_ 2 2 1 -



T.B.M.M. B : 1 6 27 .10 .1995 0 : 3 
• • ' . ' • • • ' ' • ' . . ' . " • - ' • • • ' \ ' - ' ' 

BAŞKAN - Yeni madde teklifi değil efendim, önerge. Yeni madde olsa, ben onu takip ede-
."' rim. Merak buyurmayın sayın Grup Başkanvekili. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 888 şıra sayılı Terörle Mücadele Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "mevkuteler dışında" sözcü
ğünden sonra "basılı eserler ve" sözcüklerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Önergeye katılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi kabul edilen önergeler istikametindeki değişiklikleriyle birlikte oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. . ' 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Artcak bu madde hükmü, 8 inci madde uyarınca verilen mahkûmiyet kararlan için uygulan
maz." 

BAŞKAN - Madde ile ilgili, ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu, Refah Partisi Grubu 
adına Lütfü Esengün konuşacaklar. \ -, 

Sayın Selçuk Maruflu, buyurun efendim. , 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sözlerimin başında hepinize saygılar sunuyorum. 

888 sıra sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Anavatan Parti
sinin görüşlerini ifade etmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, aradan dört sene geçtikten sonra ve zaman zaman 8 inci maddenin de
ğişip değişmeyeceği söz konusu olup tartışıldıktan sonra, seçimlere çok kısa bir süre kala ve bir hü
kümet kurma aşamasında bu kanun tasarısının, buraya gelmesi çok manidardır. Bunun iki manası 
vardır: Bunlardan birincisi, Sayın Başbakan Çiller'in, Cumhuriyet Halk Partisiyle kuracağı koalis
yon hükümetinin şart maddelerinden bir tanesi, bu 8 inci maddenin değişmesidir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de, bu pazarlığa alet edilir duruma gelmiştir. İkincisi, gümrük birliğiyle ilgili olarak, 
Avrupa Parlamentosunun ve Avrupa Konseyinin bize öngördüğü, şart koştuğu bir husustur. 

Değerli milletvekilleri, gümrük birliği çok önemli. Avrupa Birliğine -14 Nisan 1987'de- ilk 
defa müracaat eden Anavatan Partisi. Biz, Avrupa Birliğine ve gümrük birliğine herkesten daha 
fazla taraftarız; ancak, ülkenin âli menfaatlerinden fedakârlık yapmak, bunları feda ederek gümrük 
birliğine girme noktasında yokuz. 

- 222 -



T.B.M.M. B : 1 6 27 .10 .1995 0 : 3 
Şimdi, bu gümrük birliği öyle bir hale geldi ki, bir yarış meselesi oldu. Sayın Başbakan, güm

rük birliğine girildiği takdirde; yani, 15 Aralıktaki Avrupa Parlamentosunun kararından sonra, bu
nu, kendisi, seçim malzemesi olarak kullanmak istiyor, bunu her zaman ifade ediyor. Ancak, Cum
huriyet Halk Partisi de bu yarıştan geri kalmak istemiyor. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Hayret; bunu, buna bağlıyorsunuz! 

BAŞKAN - Sayın Cebi, sizi kastetmedi, Sayın Başbakanı kastetti; sizinle bir ilgisi yok. 

MEHMET CEBİ (SAMSUN) - Ben başbakanım efendim. 
BAŞKAN - Hayır efendim, hayır; daha o seviyeye gelmediniz; geldiğiniz zaman, inşallah, 

biz de alkışlarız. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Siz, bizim başbakanımızsınız, mevcuttan da daha iyisiniz; 
merak etmeyin. 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Sizden çok iyiyim. * 
SELÇUK MARUFLU (Devamla)-Tabiî, biliyorum. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin lideri, bu yarıştan geri kalmamak için kalktı Avrupa'ya git
ti. Bizim öğrendiğimize göre, Sayın Deniz Baykal'ın yaptığı temaslar, normal bir parti başkanının 
yaptığı temaslar. Zaten, Bayan Roth ve diğer Yeşiller Grubunun söylediği, bir söz verme şeklinde 
değil. Ancak, basın, Cumhuriyet Halk Partisinin, Doğru Yol Partisine destek olmasını istiyor ya, 
Deniz Baykal'ın bu yaptığı seyahat, daha evvel petrol boru hatlarında olduğu gibi, daha evvel BAB 
toplantısında olduğu gibi, büyük bir zafer olarak lanse edildi; bundan Cumhuriyet Halk Partisinin 
de pay alma düşüncesi... Bunun altında yatan neden budur. 

Değerli milletvekilleri, ben, Avrupa Konseyi Parlamenteriyim. Biz, Avrupa Konseyinde, her 
zaman bu tür maddelerle karşı karşıyayız. Avrupa Konseyi, Türkiye'de, güneydoğu meselesinin 
çözülmesini ister, güneydoğuda yaşayan halka bazı özerkliklerin verilmesini ister, federasyon ister, 
onu ister bunu ister... Biz, her partiye mensup arkadaşlarımız, orada tek vücut olarak bunlarla mü
cadele ederiz. 

Şimdi, benim burada anlamadığım bir husus daha var: 25 Haziran günü Batı Avrupa Birliği 
Toplantısına gidip orada bir konuşma yapan Sayın Başbakana, bazı sualler soruldu. Denildi ki: 
"Siz, güneydoğuda yaşayan halka mezalim yapıyorsunuz, onların köylerini yakıyorsunuz, yıkıyor
sunuz" Başbakan bunlara cevaben "dünyanın hiçbir yerinde bir başbakan, ülkesinin bölünmesini 
asla istemez; ülkemin bölünmemesi için ne gerekiyorsa yaparım" dedi. Bunu söyleyen Başbakan, 
şimdi geliyor, ülkenin bölünmesinde bir propaganda vasıtası olan, bir yıkıcı propaganda olan bu tip 
davranışları burada affetmeye kalkıyor. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Yaşar Topçu'nun, söylediği gibi, ben, Sayın Mahmut Alınak'ın ko
nuşmasını izledim; dedi ki "dünyada bu kadar muhafazakâr bir muhalefet var mı" belki yok; ama, 
dünyanın neresinde, bir ülke bölünme tehlikesiyle karşı karşıyayken, bir ceza yasasında indirim ya
pılır; böyle bir ülke var mı... Bizden, 8 inci maddenin kalkmasını isteyenlerin, bizim, güneydoğu 
meselesini çözmemizi isteyenlerin memleketlerinde, böyle meseleler yok ki... 

Değerli arkadaşlar, böyle meseleler İngiltere de yok, çok kuvvetli bir kamuoyu var; zaten bu
na müsaade etmez; ama, bizim memleketimizin bir köşesinde, hepimizi üzen olaylar oluyor. Biz, 
yıllardan beri, üniversitelerde, okullarda, ho;r yerde, Türkiye'nin bütün insanlarıyla kardeş gibi ya
şamadık mı, onlara kardeş gözüyle bakmadık mı, ayrılık gayrdık oldu mu şimdiye kadar; o zaman, 
bu hadise niye? 

Sayın Almak diyor ki "gelin, gözyaşını dindirelim" doğru, dindirelim; ancak, gözyaşını biz mi 
başlattık; bizim askerlerimiz, bizim güvenlik görevlilerimiz, bizim insanlarımız, hain birtakım pu-
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sulara düşürülüp, ateş altında öldürülmedi mi; bunları biz başlatmadık ki arkadaşlar. Türkiye Cum
huriyeti Devleti, aldığı tedbirlerle, kendi varlığını, devletin bölünmez bütünlüğünü koruyor; bunun 
dışında yaptığı bir şey de yok. 

Değerli milletvekilleri, bu nedenle, bu yaşa tasarısının gelmesi, biraz zamansız olmuştur; bu 
yasa tasarısının gelmesi, birtakım koalisyon pazarlıkları sonucunda olmuştur. Ben, bu yasa tasarı
sı gelse de, gelmese de, Cumhuriyet Halk Partisi, Doğru Yol Partisi arasında bir koalisyon hükü-; 
meti kurulacağı kanaatini de taşımıyorum, güvenoyu alacağı kanaatini de taşımıyorum; ancak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, çok hassas olduğumuz bir dönemde, bu şekilde işgal edilmektedir bir 
yasa tasarısıyla. 

Biz, Anavatan Partisi, hürriyetlerin en azamî şekilde kullanılmasına taraftar bir partiyiz. Biz, 
sosyal adaleti,.serbest piyasa ekonomisini, herşeyi getiren bir partiyiz. ANAP olarak, memleketi
mizin bölünmez bütünlüğünün bozulmasını, bu terör şartlarında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ah
valde kabul edebilecek bir parti değiliz; çünkü, Türkiye'nin teminatı olan bir partiyiz. 24 Aralıkta 
seçim kararı alınmıştır; inşallah bu karar, memleketimiz, vatanımız ve milletimiz için hayırlı ola
caktır ve temenni ediyorum ki, çok güçlü bir şekilde, kuvvetli ve iş yapabilecek bir siyasî iradey
le, Türkiye'yi, 21 inci Yüzyılın yıldız ülkelerinden -rahmetli Özal'ın tabiriyle, onun söylediği gi
bi-bir ülke haline getirebilecektir. 

AHMET DERİN (Kütahya) - Refah Partisinden mi bahsediyorsun?! 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Refah Partisinin geleceği filan yok, siz, o ümidi hiç taşı

mayın. Buraya, gerçekten, bu memleketi sevenler gelecektir. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Lütfü Esengün... (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
Terörle Mücadele Kanununun, değiştirilmesi istenilen 13 üncü maddesi üzerinde ve tasarının 

2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Sözümün hemen başında şunu ifade edeyim; bütün milletimiz biraz daha sabretsin; çoğu gitti 
azı kaldı, iki ay kaldı Sayın Maruflu. Bu memleketin gerçek sahipleri, bu memleketin gerçek sev
gilileri işbaşına gelecek ve bu memlekete gerçek kardeşlik, gerçek mutluluk, bugün, bu kürsüden 
şikâyet edilen o kavganın biteceği günleri getirecek iktidar gelecek, Refah gelecek inşallah (RP sı
ralarından alkışlar) 

Şimdi, sayın milletvekilleri, bu İktidar, tabiî, bugün azınlık hükümeti, yarın öbürgün -nedense 
bir türlü kurulamıyor- müstakbel bir koalisyon hükümeti, giderayak, ülkeye en son kötülüklerinden 
birisini yapıyor. 

Biraz evvel burada konuşan Sayın Topçu, inanıyorum ki, DYP Grubunun büyük kısmının ger
çek düşüncelerini dile getirdi. Gerçekten, DYP'den daha yeni istifa etmiş olan Sayın Topçu'nun, 
burada dile getirdiği düşünceler, DYP'de yakınen tanıdığım birçok arkadaşımın vicdanının sesidir; 
ama, bir gümrük birliği uğruna, yarım yamalak, ağır aksak iki aylık bir hükümet ortaklığı uğruna, 
bugün, DYP, kendi inancından taviz veriyor ve ülkeyi badireye götürüyor. 

Şimdi, getirilen madde ne; bölücük yapmak suçundan ceza alanların cezaları paraya çevirte
bilecek, ertelenebilecek, tecil edilebilecek. Bugün konuşan bir kardeşim, burada dile getirdi; Bağ-
Kur'a olan borcundan dolayı, başka bir şahsa olan borcundan dolayı veya mal beyanında bulun-
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madığından dolayı 10 gün hapse mahkûm olan insanın hapis cezası paraya çevrilemiyor; ama, iş
sizlik içerisinde, yoksulluk içerisinde, itilmişlik içerisinde, çaresizlik içerisinde kalan 17 yaşındaki 
genci, terörist yapıp dağlara götüren, o ateşi körükleyen, o teröre körük vazifesi yapan birtakım 
sözde yazarlara, düşünürlere hümolunan hapis cezalan, şimdi, paraya çevrilecek, icabında tecil edi
lebilecek ve bununla da, sözde, ülkeye mutluluk gelecek. 

Muhterem arkadaşlar, kendi kendimizi kandırmayalım; bu, ülkeye mutluluk getiren bir uygu
lama değil. Bu kanunun bu haliyle değişmesiyle terörün bitmesi de mümkün değil. Sizin, terörde
ki temel politikalarınız yanlış. Siz, bu kanunu istediğiniz şekilde değiştirin, bölücü propagandayı 
tamamen serbest bırakın, göreceksiniz ki, terör bitmeyecek, daha da artacak. 

Sayın milletvekilleri, şu 4 üncü yasama yılının bittiği günlerde, Anayasayı değiştirdiğimiz 
günlerde, Hükümetin, özellikle Sayın Başbakanın, huzurda, şu Meclis kürsüsünde söylediği, verdi
ği bir sözü, bir vaadi hatırlatmak mecburiyetindeyim. Biz Refah Partisi olarak, Anayasanın 24 ün-' 
cü maddesinin behemehal ve öncelikle değiştirilmesinden yanaydık,'bu yönde tavır koyduk, bu 
yönde çaba gösterdik; ama, başarılı olamadık. Çünkü, ANAP, DYP, CHP el ele verdiniz, 24 üncü 
maddeyi bir tarafa itip diğer değişiklikleri yaptınız; ama, bu huzurda "ikinci anayasa değişikliği pa
keti gelecek, onun da ilk maddesi 24 üncü madde olacak" sözü de verildi. Bakıyoruz, işte 5 inci yıl 
başladı, hiç kimse, 24 üncü maddenin değişikliğini telaffuz dahi etmiyor; zaten, şimdi, seçim gel
di... ' 

Bir de, Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesi var. Ben, 20 yıllık bir avukatlık hayatının so
nunda geldim. 20 yıllık avukatlık hayatımda, ben ve benim gibi diğer arkadaşlarım -avukatlar, hâ
kimler, savcı kardeşlerim- bilirler, 312 nci madde, uygulamada hiç görülmeyen, uygulama sahası 
hiç olmayan bir madde idi. Ne zaman ki 163 üncü madde kaldırıldı, birtakım zorlamalarla, birta
kım yanlış yorumlarla 163 üncü maddenin yerini, şimdi 312 nci madde aldı. Niye bu Hükümet, ni
ye bu DYP, şu 312 nci maddede birtakım değişiklikler, iyileştirmeler yapma cihetine gitmiyor, bu
nu düşünmüyor... 

Bugün, birçok İslamî düşünür, sırf düşüncesinden dolayı -en son örneği Mustafa İslamoğ-
lu'dur- Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesine göre ceza hükmolunarak hapishaneye konulmuş
tur. Eğer, düşünce özgürlüğünde samimiyseniz -özellikle CHP'li arkadaşlara sesleniyorum- gelin, 
düşünce önündeki bütün engelleri beraber kaldıralım. Getirin, önce Anayasanın 24 üncü maddesi
ni kaldıralım, 14 üncü maddesini kaldıralım, 312 nci maddede iyileştirme yapalım. 

Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesine sıra gelmesi için, çok önemli bir şart daha var: 
Öncelikle, bu memlekette güneydoğuda, doğuda terörün durması, silahın bırakılması lazım, PKK 
teröristlerinin pişman olup devlete teslim olması lazım. Bir tarafta savaş devam ederken, bir taraf
ta her gün, Mehmetçik cenazesi, şehit cenazesi, yüreğimizi parça parça ederken, o teröristleri kış
kırtan, onlara moral veren, o pröpogandayı yapan insanları affetmek vebaldir. DYP'li arkadaşlar, 
bakın, şurada iki ay kaldı seçime. Allah rızası için, şu hatanızdan dönün; yazıktır, günahtır; bu, va
tana yaptığınız kötülüktür. Yarın, milletin önünde, bunun hesabını veremezsiniz; hele, Cenabı Hak
kın huzurunda hiç veremezsiniz. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Yanacaklar... 

BAŞKAN - Korkutmayın o kadar canım!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, 19 uncu Dönem 

milletvekilleri olarak, bu Mecliste, çok enteresan olaylara şahit olduk. Gün geldi, burada milletve
kili olarak görev yapan birkısım arkadaşlar, terörle işbirliği içinde oldukları gerekçesiyle, ona ben
zer birtakım iddialarla, Meclisten yaka paça dışarı atıldılar ve o zaman, Sayın Başbakan ve 
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DYP'nin sayın üyeleri "DEP'i Meclisten kovduk" diye, hem bu Mecliste hem meydanlarda kahra
manlık gösterilerinde bulundular. Şimdi, o DEP'lilerin işlediği suçlar, bu Mecliste, DYP'nin getir
diği, Hükümetin getirdiği tasarıyla affedilmeye kalkışılıyor ve işin çok enteresan bir tarafı da, bu
gün öğleden sonra, erken seçimin tarihini tespit eden önergeleri görüştük burada ve arka sırada, 
Milliyetçi Hareket Partisine mensup milletvekillerinin hemen hemen tamamı vardı; ama, nedense, 
Törerle Mücadele Kanununun bu değişikliğini görüşmeye sıra gelince, hepsi birden toz oldu. Şu 
anda, bu görüşmenin başından beri, 1 MHP'li arkadaşı burada görmek mümkün değil. 

Bakınız, şehit cenazelerini istismar eden, her şehit cenazesinde ellerini bilmem ne şekilde ha
valara kaldırıp, sloganlar atan... 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) - İşin sahipliğini onlar yapıyor. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - . . . her şehit cenazesini siyasî gösteriye dönüştüren o millet
vekillerine, acaba, Kahramanmaraş halkı, kahraman Kayseri halkı, kahraman Erzurum halkı, Te
rörle Mücadele Kanunu değiştirilsin diye mi destek verdi. (RP, ANAP sıralarından "Bravo"sesle-
ri, alkışlar) Ama, bu ikilik, bu ikiyüzlülük devam ediyor; şehit cenazesinde başka türlü, Meclis ça
tısı altında başka türlü... 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bütün bunların hesabının görüleceği gün geliyor, 24 
Aralıkta seçime karar verdik; ne iktidar kaçabilir ne iktidar ortağı ne de başkası... 24 Aralıkta mil
let, bütün bu yapılanların hesabını görecek. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İnşallah. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Ve inşallah DYP'li arkadaşlarımın büyük bir kısmı "ah keş

ke şü hatayı yapmasaydık, şu ikazlara kulak assaydık, şu teröristleri, teröristlere destek veren in
sanları desteklemeseydik de bu hale düşmeseydik" diyecekler. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Amerika'ya gidenler ne diyecek? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Bu maddeye, Grup olarak ret oyu vereceğimizi huzurunuz
da ifade ediyorum ve bütün vatansever milletvekili arkadaşlarımı da bu paralelde oy vermeye da
vet ediyorum. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Vatansever olmayan var mı? 
BAŞKAN - Efendim, bütün milletvekillerinin vatansever olduğu savından hareketle söyledi

ler. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Vatanseverleri davet ediyorum, vatansever olmayanlara da 

sözümüz yok. 
BAŞKAN - Ben tamir ettim efendim, siz buyurun. 

Şahısları adına, Sayın Mahmut Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güneydoğuda başka ko

nu ş, burada başka konuş; doğuya git, doğuda başka konuş, burada da başka konuş. 

MEHMET ALP (Kars) - Kim, kim?.. ' 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Refah Partisinin yaptığı budur. (RP sıralarından gürültüler) 

Kars "ta söylediğinizi, Diyarbakır'da, Şırnak'ta söylediğinizi, burada da söyleyin. 
Anavatan Partisinin yaptığı budur; Kars'ta söylediğinizi, Şırnak'ta söylediğinizi gelin, burada 

da söyleyin. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Her yerde söyleriz. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Tutarlı olmak gerekiyor değerli arkadaşlarım, tutarlı olmak 
gerekiyor; tutarlı olun. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Sen burada nasıl konuşuyorsun, oraya gidince nasıl konu
şuyorsun... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bakın, 24 Aralıkta seçim yapılacak, ben nereden aday olur
san olayım sevgili Refah Partililer, sevgili ANAP'lılar, -Kars'tan aday olayım, Adana'dan aday 
olayım, Mersin'den aday olayım- il il, ilçe ilçe dolaşıp sizi halka şikâyet edeceğim. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Senin oralara gidecek yüzün var mı; hangi yüzle gidecek
sin. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Seni sokmazlar oralara. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Sizi teşhir edeceğim, bu tutarsızlığınızı, bu çifte standardı

nızı teşhir edeceğim ve partilerinizin demokrasi karşıtı yaklaşımlarını bütün çıplaklığıyla ortaya 
koyacağım. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Siz gidemezsiniz oralara. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bunları söylüyorum diye, sanılmasın ki, bu tasarıya sahip 
çıkıyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Alınak, propaganda yapıyorsunuz. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Az önce de ifade ettim, bu tasarı bir makyaj tasarısıdır ve 
söylendiği, iddia edildiği gibi, kimsenin de, bu tasarının çıkmasından sonra cezaevlerinden çıkaca
ğı yok. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Nasıl yok? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Yok tabiî ki... Mehdi Zana çıkabilecek mi; çıkamayacak, 
Sedat Aslantaş çıkabilecek mi; çıkamayacak... Çünkü, tasarıyı incelediniz mi bilmiyorum; ama, ta
sarı, medyaya verilecek cezayı artırmakla birlikte, hapis cezalarını bir yılla üç yıl sınırına çekiyor. 

Şimdi Haluk Gerger'i düşünün... Haluk Gerger, gazetelerde yazı yazan bir bilimadamı; Haluk 
Gerger hakkında birden çok dava açılmış... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Maşallah, ne bilimadamı ama! 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Yargıç, birden çok dava dosyası önüne geldiğinde, bir, bi

lemediniz iki dosyayı tecil eder ya da etmez; ama, ne yapacaktır; 647 sayılı Yasayı uygulama im
kânı bulamayacaktır. Dolayısıyla "çıkacaklar" sözü, gerçeklerin üstünü örtmeye yönelik bir iddi
adan ibaretir; yani, o, kurt masalıyla, insanları korkutma amacına yöneliktir. Şu yapılsa, doğrudur, 
haklısınız -Sayın Hükümet bu konuda ne düşünür, Sayın Komisyon ne düşünür bilmiyorum ama-
madde sırası kaydırılsa, bu, Terörle Mücadale Yasasının 8 inci maddesinden dolayı cezalandırılmış 
olan ve haklarında soruşturma yürüyen, soruşturma yapılan şahıslarla ilgili bütün ceza ve soruştur
malar, var olan mevcut sonuçlarıyla ortadan kalkar. Sadece, bir numara kaydırılsa ya da "yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu Terörle Mücadale Yasasının 8 inci maddesinden dolayı cezalan
dırılanların cezaları ortadan kalkar ya da açılmış olan soruşturmalar ortadan kalkar" şeklinde bir 
geçici madde eklense, haklısınız, o zaman, bu maddeden dolayı cezalandırılan ve soruşturmaya uğ
rayan şahıslarla ilgili dosyalar kapatılır. Ha, bunun yapılmaması mı gerekiyor; bunun yapılması ge
rekiyor. Birçok nedenle, bunun yapılması gerekiyor; fakat, ne yazık ki, siz, sırtınızı dönmüşsünüz, 
gelişmeye dönmüşsünüz, demokrasiye dönmüşsünüz. 
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Buradan, şehit kanları diyenleri, vatan diyenleri, vatanın bölünmez bütünlüğü diyenleri, az çok 

biliyorum ben bu şahinleri; bir tekinin dahi çocuğu hudut boylarında asker değildir, fakirin fukara
nın çocuğu orada askerlik yapıyor. Can veren, fakir fukaranın çocuğudur. O yüzden, diyorum ki, 
geliniz, bu kanı durduralım diyoruz ve bunun yollan da vardır diyoruz. 

ALİ ER (İçel) - Yolu ne, yolunu söyle. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Ama, kan ve göz yaşı üzerinde tepinmeyi politika haline 
getiren karanlık güçler, ne yazık ki, şiddetin sona erdirilmesini istememektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, Avrupa deniliyor... Deniliyor ki; Avrupa bize demokrasi dersi veriyor, Martinez bize 

demokrasi dersi veriyor, Carlos bize demokrasi dersi veriyor... Ee kardeşim, sen de dersini iyi ça
lış. Sen dersini çalışmazsan, birileri sana ders verecek tabiî ki. Bir sokakta oturuyorsun, evinin önü
nü temizlemezsen, birileri müdahale edecek. 

ALİ ER (İçel) - İşine geldiği gibi... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Ben şeyi de söyleyeyim, Avrupa falan, o da kurt masalıdır, 
yine, insanları korkutma, Avrupa umacısıyla korkutmadır/Avrupa'yı gittim dolaştım, iyi biliyo
rum. Avrupa'nın uyguladığı politika bellidir. Avrupa, tavşana kaç, tazıya tut politikası uyguluyor. 
"Aman Avrupa, Avrupa..." diyenler, Avrupa'nın eteğinden bugüne kadar kalkmasını asıl becere
meyenlerdir ve Avrupa'nın eteğine tutunanlar''Avrupa, Avrupa..." diyerek asıl kıyameti koparan
lardır. Ben mi Türk parasını dolara, marka bağladım? Türk parası tepetaklak gidiyor; para, bir ulu
sun onurudur. "Avrupa" deyip, ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - O tarafa bak, buraya değil. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sözlerimi iki cümleyle bitiriyorum. De

niliyor ki "Türk'e ve Kürt'e, Alevîye ve Sünnîye eşit mesafedeyiz." Kocaman bir yalan! Şırnak 
unutulmadı, Cizre unutulmadı, Ümraniye unutulmadı, Sivas unutulmadı; bütün bu hukukdışılıkla-
rın, bu demokrasi karşıtı, insanlık düşmanlığı uygulamaların sorumluları, er geç, tarih önünde he
sap vereceklerdir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Allah'tan kork; Özal'ı rahmetle anın, ANAP'a teşekkür 
edin. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Kumaş?.. Yok. 
Sayın Ataoğlu, buyurun efendim. 
KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şu anda yürürlükte olan Te

rörle Mücadele Yasasının, 8 inci maddesiyle, ülke bütünlüğüne karşı suç işleyenlere, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmekte. Bu, yeni getirilen tasarının 1 inci maddesinde, bu 
suçların cezası bir ilâ üç yıla indirilmektedir. Bu indirim yetmezmiş gibi, 2 nci maddesine eklenen 
bir hükümle, bir yıldan üç yıla kadar verilen hapis cezaları, bu defa, para cezasına çevrilebiliyor; 1 
inci maddede aşağıya indiriliyor, 2 nci maddede de, bu cezalar paraya çevrilebiliyor. Yani, şu an
da yürürlükte olan yasaya göre, iki yılla beş yıl hapis cezası alan kimselerin cezalan, yeni tasarıya 
göre, kademeli olarak, önce, bir yılla üç yıl arasına indiriliyor; bilahara, 2 nci maddeye eklenen bir 
fıkrayla, bu cezalar paraya çevrilebiliyor ya da ertelenebiliyor. 
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Şimdi, bu noktada sormak istiyorum: Bu anlayış, ülke ve millet bütünlüğünü bozmayı hedef 

alanları affetmek değil de nedir... Sırf, birkaç günlük koalisyon için, birkaç günlük koalisyon uğru
na, ezan diyen, bayrak diyen, mukaddesat diyen bir parti, CHP'nin bu dayatmasına, nasıl olur da 
gözyumabilir!.. (RP sıralarından alkışlar) Ben, Doğru Yol Partisi içerisindeki inanç ve vicdan sa
hibi arkadaşların, bu tasarıya evet diyeceklerini sanmıyorum. CHP'nin, koalisyon şartı olarak ileri 

. sürdüğü bu tasarıya, DYP'deki inanç ve vicdan sahibi arkadaşlar, Genel Başkanlarının hışmına uğ
ramamak için ya da bir daha aday olabilmek için, razı olurlarsa, bilsinler ki, o milletvekillerini, bu 
necip millet, 24 Aralıkta sandıktan çıkarmayacaktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Başbakanımız da teşrif etti; İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Necdet Menzir'i, te
rörle mücadeledeki başarısından dolayı, görevden almayacağını açıkladığı zaman, hepimiz kendi
sini yürekten alkışlamıştık; ancak, birkaç gün sonra, CHP'yle koalisyon uğruna, kendisini, maale
sef, görevden aldınız. (DYP sıralarından "istifa etti" sesleri) 

Şu anda, Sayın Necdet Menzir... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Kadavra, kadavra!.. Şehit kadavrası oldu! 
İCAZIM ATAOĞLU (Devamla) - ...belki de, sizin bu acıklı halinizi üzüntüyle seyretmekte

dir. Siz, bu tasarıyla, ülkemizdeki bütün Necdet Menzirlerin azim ve şevkini kırmış olmuyor mu
sunuz?!. (RP sıralarından alkışlar) 

Son olarak, bir konudaki üzüntümü -benden önceki arkadaş belirtti; ama- özellikle belirtmek 
istiyorum. 8 inci madde üzerinde, daha önceki tartışmalarda, çok hassas olduklarını, hassasiyetle
rini her fırsatta gösterdiklerini bildiğimiz ve şehit olan her güvenlik görevlisinin cenazesine bay
raklarla katılan MHP'li milletvekillerinin, bugün Genel Kurulda bulunmamalarını da çok manidar 
karşıladığımı belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ataoğlu. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Önergeler vardır; işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 13 üncü mad
deye eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükmü, 8 inci maddeye göre verilen mahkûmiyet kararları için 
uygulanmaz." 

Ahmet Sezai Özbek Ali Su Ahmet Şeref Erdem 
Kırklareli İçel Burdur 

Evren Bulut • , > Hasan Peker 
Edirne Tekirdağ 

Gerekçe: Kanun tekniği açısından bu düzenlemenin daha uygun olacağı düşünüldüğünden, de
ğişiklik önergesi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 888 sıra sayılı, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının çer
çeve 2 nci maddesiyle 13 üncü maddeye eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. ' 
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"Ancak 8 inci maddeye göre verilen mahkûmiyet kararlarında bu madde hükümleri uygulan

maz." 

Ahmet Sezai Özbek Ali Su Ahmet Şeref .Erdem 
Kırklareli içel Burdur 

Evren Bulut Hasan Peker 

Edirne Tekirdağ 
Gerekçe: Konunun daha anlaşılır hale getirilmesi için değişiklik önergesi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 13 üncü mad
deye eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Ancak bu maddede yer alan hükümler 8 inci maddeye göre verilen mahkûmiyet kararları için 
uygulanmaz." 

Ahmet Sezai Özbek Ali Su Ahmet Şeref Erdem 
Kırklareli İçel Burdur 

Evren Bulut Hasan Peker 
Edirne Tekirdağ 

Gerekçe: Konuya açıklık getirilmesi amacıyla değişiklik önergesi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 2 nci maddesiyle 13 üncü mad
deye eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Ancak, bu madde hükmü, 8 inci madde uyarınca verilen mahkûmiyet kararları için uygulan
maz. 

Ahmet Sezai Özbek Ali Su Ahmet Şeref Erdem 
Kırklareli İçel Burdur 

Evren Bulut Hasan Peker 
Edirne Tekirdağ 

Gerekçe: İmla açısından gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için değişiklik önergesi veril
miştir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, en aykırı önerge buydu; katılıyor musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önerge sahibi söz istiyor mu efendim? 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Hayır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 
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Sayın Özbek, diğer önergeler de size ait; tasarrufunuz olacak mı? 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Önergelerimi geri çekiyorum. 

BAŞKAN - Diğer önergeler geri verilmiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi uyarınca 
mahkûm edilenlerin dosyaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hükmü 
veren mahkemece ele alınarak, bu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713 sayılı Kanunun 8 inci mad
desinde yapılan değişiklik sebebiyle mahkûmiyet sürelerinin yeniden belirlenmesine ve 13.7.1965 
tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 nci maddelerinden yararlanma durumları hakkında gerek
li karar verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Halit Dumankaya söz iste
mişlerdir. 

Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dün akşam ve bugün sabah hayırlı bir iş yaptık; Seçim Yasası değişikliğini geçirdik. Anava
tan Partisinin birbuçuk senedir yaptığı seçim çağrılarına, nihayet, Hükümet de, İktidar Partileri de 
cevap verdi ve 24 Aralıkta seçim yapılacaktır. İnşallah, bu millet, yapılan bu kadar haksızlığa kar
şı, bu İktidar Partilerini, bu seçim sandığına gömecektir. (DYP sıralarından "maddeye gel, madde
ye" sesleri) 

Demin, burada, DYP'li Sayın bakan konuşurken aynen şöyle diyordu: "Biz, Yaşar Topçu ile, 
konuşan bir Türkiye diye diye geldik. Herkesin konuşmasını isteriz" ama, sabah, nahoş bir hadise 
yaşadık. Şerefli bir asker olan, DYP'den milletvekili seçilen ve yolsuzluklardan da sorumlu bakan 
yapılan Sayın Kilercioğlu... 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Size "hırsız" dedi..., 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)..- ...Anavatan Partisinin bütün dosyalarını mahkemeye 

gönderdi, Anavatan Partisi mahkemede aklandı; ama, Sayın Başbakana DYP'nin yolsuzluklarıyla 
ilgili onlarca mektup yazdı, cevap alamayınca, o partiden ayrıldı ve Anavatan Partisi saflarına ka
tıldı. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) Bu kürsüden konuşmak istedi ve DYP'liler, 
Anavatan Partisinin sıralarının önüne gelerek, bu kişiyi dövmeye kalkıştılar. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Maddeyle ne alakası var. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Elbette biz dövdüremezdik. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bir dakika. Biraz önceki olayı mı anlatıyorsunuz?.. Ben bir 

önergeyle meşguldüm, onun için tam takip edemedim. Efendim, o olay kapandı, o olay bitti. Lüt
fen, siz, söz aldığınız konuda konuşun. İstirham ediyorum. 

SÜLEYMAN HATİNÖĞLU (Artvin) - Terör yaratıyorlar da onun için. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Dövdürmedik... 
BAŞKAN - Efendim, istirham ediyorum... Lütfen... Sayın Dumankaya, siz, söz aldığınız ko

nuda konuşun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-TabİÎ... 
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Konuşmasını yine sağlayamadık. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Madde üzerinde konuşsun Sayın Başkan. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, beni üzen bir nokta vardır. 

Bakınız, bu nokta şudur: Bir koalisyon hükümeti pazarlığı yapılıyor. Sayın Baykal'a teşekkür edi
yorum; eğer, daha çok şey istese, Sayın Başbakan, o çok şeyleri, devletin aleyhine de olsa, vermek 
zorundadır; ama, Sayın Baykal, onları istemiyor. Nedir; Terörle Mücadele Yasası değişikliği bugü
ne kadar niçin buraya gelmedi. Güvenoyu alamamış bir Azınlık Hükümeti iktidardadır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Türkiye'de, dolaylı bir af getiriyorsunuz; yani, terör suçundan 
mahkûm olanları affediyorsunuz; doğulu vatandaşlarımı değil -bizi dinliyor onlar- bu afla hiçbir 
doğulu vatandaşım çıkmayacaktır. Türkiye'de bir terör var. Bakınız, Türkiye Gazetesinin 13 Hazi
ran 1995 tarihli nüshasında "Yine Ovacık, 22 şehit"; aynı ay içerisinde, 17 Haziranda "İki karako
la hain saldırı, 20 şehit" ve o gün Sayın Başbakan diyor ki:"Biz, terörü bitirdik." Bakın, burada ta
rihi var. Yine, temmuz ayı içerisinde "2'si asker, 14 şehit." 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal genel başkan seçilince pazarlık ediyorlar ve Sayın Başba
kan, bakın ne diyor... . • * 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ek madde ne diyor../ 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sabah Gazetesinin haberi: "İstifa ederek puan kazanan 
Çiller dedi ki: Cesetler üzerine politika yapmam." Nihayet, Hükümet, bu konuyla bozuluyor; on
dan sonra, bir azınlık hükümeti geliyor ve değerli arkadaşlarım, hükümet güvenoyu alamıyor, red
dediliyor, ondan sonra da bu tavizler verilmeye başlıyor. Öyle tavizler ki, hâlâ hükümet kurulama
mış. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben belgelerle konuşuyorum. Benim vatandaşlarımın on ay ev
velki durumunu size söylüyorum: 2 115 köy boşaltılmıştır. Şimdi, bu kanun tasarısı geçince -bu af 
kanunudur- bu affı çıkarttığınız zaman, o 2 115 köyün 50'şer haneli olduğunu kabul edelim; 106 
bin hane ediyor. 106 bin hanede 5'er kişi olduğunu kabul edelim -Doğudaki vatandaşlarımın ço
cukları çoktur; ama, ben 5'er kişi olduğunu kabul ediyorum- 583 bin kişi boşaltılmıştır. Bunları siz 
boşaltmışsınız. Onlar Diyarbakır'ın varoşlarında yaşıyor. Onlar, şu televizyondan bizi dinliyor; 
evine bir şey alamıyor... Siz, bu kanun tasarısıyla onlara ne götürüyorsunuz da, Sayın Alınak diyor 
ki "ben, seni onlara şikâyet edeceğim." Sayın Alınak, ben, seni o doğululara şikâyet edeceğim. Bu
nu, burada dile getir. Onlara ne veriyorsunuz? . 

Değerli arkadaşlarım, yine, ben, size soruyorum on ay evvelini söylüyorum orada, 5 210 okul 
kapalıdır. Her okulda 100 çocuk olsa 50 bin çocuk eder. Sayın Alınak, sizin çocuklarınız okuyor 
mu? Benim oradaki doğulu vatandaşlarımın 50 bin çocuğu okumuyor. Değerli arkadaşlarım, ona 
çare bulun. 

Esas konuya geliyorum. (GHP sıralarından "Oo!" "Esas konuya gelmedi mi" sesleri, gülüşme
ler) 

BAŞKAN - Girizgâh yaptı efendim. Girizgâh oldu... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlarım, yine, bu, soru önergesiy
le ilgili: 2 295 emniyet görevlisi, polis ve asker öldürülmüştür... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ek maddede mi yazıyor... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Evet, ek maddede yazıyor. 

O şehit aileleri, bu af kanununu çıkardığınız zaman, sizi rahatsız edecektir. Hiç o şehit evleri
ne gittiniz mi? Öyle, palavra atıp da, bayraklarla, parti propogandası için değil, o ağlayan anaları, 
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o ağlayan çocukları gördünüz mü?.. O polis ki, bizim zamanımızda kira 400 bin lira iken, biz, ona 
200 bin lira yardım yapıyorduk; ama, şimdi, kira 6 milyonken 200 bin lira kira yardımı yapıyor
sunuz; o şekilde doğuda mücadele veriyor... Benim doğduğum vilayete 22 tane şehit geldi; analar 
babalar ağlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, işte bunlara çare bulmak lazım. 
MEHMET ALP (Kars) - Önerin ne, önerin ne?... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu konudaki önerim şudur: Biz, Anavatan Partisi döne
minde 30 tane köy boşalttık ve o boşalttığımız köylerdeki köylülerin hepsine ev verdik. İşte, bu ka
nun tasarısı, bu maddeler, benim o doğulu vatandaşlarıma hiçbir şey getirmiyor; çünkü, bu kanun
dan hiçbir doğulu vatandaşım istifade etmiyor; bunu biliyor musunuz... İşte bunu sorun burada. 
Kim istifade ediyor biliyor musunuz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Koalisyon, koalisyon... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - 300 milyon lira verebilecek kişi istifade ediyor; ama, o 
17 yaşındaki yavrular, o evlatlar, o doğulu vatandaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlar.mısınız Sayın Dumankaya... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...o, dağa çıkarılan evlatlar öldürülüyor; ama, dağa çı
karanlar affediliyor. ' 

Öyleyse, bakınız değerli arkadaşlarım, değerli DYP'liler size söylüyorum, sağduyunuza hitap 
ediyorum; bu yasa, sizi buraya getirmeyecektir; buna oy vererek buraya gelemezsiniz. Bu millet si
zi 24 Aralıkta bu yasayla beraber sandığa gömecektir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya 
Sayın Kerimoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; az evvel Anavatan Partisi Grup sözcüsünün, o güzel Türkçesinden( !)... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Ne demek bu? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Ne demek istiyor Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN - Ben şimdi düzeltirim, siz merak etmeyin. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, dinlemiyorsunuz ki... 
BAŞKAN - Efendim, merak etmeyin... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - ...-bundan önce konuşan Anavatan Partisi sözcülerin

de olduğu gibi- liberal bir parti mi, ırkçı bir parti mi olduğuna bir türlü karar veremeyen bu tavrı
nı anlamakta doğrusu güçlük çekiyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başbakandan daha iyi konuşuyor(!) 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Ben, güzel Türkçesinden söz ederken -Sayın Duman-

kaya'yı çok sevdiğimi kendisi bilir- kendisiyle muhabbet etmekten de zevk alırım... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Burada, bu yasa tasarısının görüşmelerinin başlama
sından bu tarafa, meseleler öylesine çarpıtıldı ki... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben, burada, belgelerle konuşuyorum. 
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MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Bu, aklıma neyi getiriyor biliyor musunuz; bundan el

li yıl önce, köyün birinde... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Çok uzağa gittin... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - . . . politikacının biri "İsmet Paşa asker kaçağıydı" de
miş. Yaşa, var ol alkışları arasında, o politikacı "artık burada propaganda yapmaya gerek yok, hay
di gidelim, bu köyden bana daha elli yıl oy var" demiş. Yani, hem İsmet Paşa hem asker kaçağı! 

Şimdi, buraya çıkan arkadaşlarımız ya bu yasa tasarısını okumamışlar, okumadan kürsüye çık
mışlar ya da gözlerimizin içine baka baka meseleyi çarpıtmaya çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekleri çarpıtarak -yıllardan beri yaptığınız gibi- terörle mücadeleyi 
ciddiye almadan, terörle mücadalede ciddî önlemler almadan Türkiye'yi bir yere götüremezsiniz. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Ne tedbir aldınız?!. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Dört senedir hangi tedbirleri aldınız?!. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla) - Şimdi, burada yapılan, sadece, Terörle Mücadele Ka

nununun 8 inci maddesi, hukuka, uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmeye çalışılıyor; ya
pılan, bundan ibaret. Kaldı ki, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yapılan her türlü eylemin, bu ya
sanın dışında, Türk Ceza Kanununun belki 25 tane maddesinde, yasak olduğunu, bu meseleleri çar
pıtan arkadaşlarımız gayet iyi biliyorlar; ama, farkında olmayarak bir noktaya düşüyorlar. 

Bugün, Türkiye'nin demokrasisinhPsınırlarının genişlemesini istemeyen öncelikli örgüt 
PKK'dır; bunun altını çiziyorum. Türkiye'de demokrasinin sınırlarının genişletilmesini istemeyen 
öncelikli örgüt PKK'dır. Niye; Türkiye'de, insanlar, demokrasi içerisinde kendilerini tarif edebilir
lerse, demokrasi içerisinde gelişkinliklerini sağlayabilirlere, o gencecik çocukları başka yerlere 
çekemeyecekler. 

Çok basit bir örnekle anlatmak istiyorum: Düşünün ki, bir köy kahvesinde, gencecik bir çocuk 
kendini ve demokrasiyi anlatmaya çalışıyor. Orada, başka niyetli biri, o genç çocuğa "bırak sen 
şimdi demokrasiyi; Türkiye'nin en önemli yazarlarından birisi olan Yaşar Kemal bile bu madde
den yargılanıyor; demokrasi senin için çözüm değildir, haydi dağa" derse, o, neye hizmet eder?! 

Şimdi, arkadaşlar, hesabınız ne olursa olsun, yönteminiz ne olursa olsun; yarına yönelik, üç 
beş oy hesabınız olabilir; ama, ne olursunuz Türkiye'nin önünü tıkamayın. Şunu bilin ki, dünyanın 
birçok ülkesinde terörle muhatap olanlar, terörle ancak ve ancak demokrasinin sınırlarını açarak, 
terörü ve düşünceyi birbirinden ayırarak sonuç almışlardır. 

Bu tasarı, aslında, sadece bir başlangıçtır. Yani, bu tasarı, Türkiye Cumhuriyetinin, yarınlara 
yönelik, bilimsel yöntemlerle, terörün üzerine ciddî bir anlamda gideceğinin ilk adımıdır. 

O yüzden, sevgili arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum: Ucuz oy pazarlıklarıyla, ucuz kah
vehane politikalarıyla, Türkiye'de, terörle mücadelenin önünde set olmayalım. Bu noktada, farkın
da olmayarak, PKK'yla aynı çizgiye düştüğünüzü hatırlatırım ve hepinize, saygılar, sevgiler suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 

Sayın İbrahim Kumaş?.. Yok. 

Sayın Coşkun Gökalp... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Sayın Salih Kapusuz grup adına konuşacak. 

BAŞKAN - Efendim, biraz önce şahsı adına yazdırdınız; yazdım ve Coşkun Bey'den sonra 
Salih Bey'e söz vereceğim. 
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Buyurun 
Sayın Gökalp. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım adına, Yüce Ku
rulu saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir yasa tasarısı üzerinde, toplumumuza sıkıntı veren bir yasa 
hükmünün değişikliği üzerinde önemli görüşmeler yapıyoruz; toplumumuzu, insanlarımızı huzura 
kavuşturacak, onları rahatlatacak düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu, bir başlangıçtır. İster bu Hü
kümet döneminde olsun isterse bundan önceki hükümetler döneminde olsun -buna ANAP'ı da ka
tıyorum- İktidarı dönemindeki katkılarından dolayı ANAP'ı da kutluyorum, güvenoyu almamış 
olan ve bu tasarıyı buraya getiren mevcut Hükümeti de kutluyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, bu konu üzerinde ciddî düşünmemiz gerekirken, 
burada, bu tasarının bilimsel yönünü enine boyuna tartışmamız gerekirken, kahve köşelerindeki, 
sokaklardaki konuşma adabını, buraya, bu kürsüye taşımanın üzüntüsünü ve sıkıntısını yaşıyorum. 
Bunu belirtmek istiyorum; bunu belirtmek, benim için bir görev oldu arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve şahsım olarak, devle
tin üniter yapısını tartışmayız, tartışmaya da açtırmayız. Bu, bizim için bir sorumluluk olduğu ka
dar bu Parlamentoda görev yapan kıymetli arkadaşlarımın hepsi için de sorumluluk olmalı, anlayış 
olmalı. Devletin bölünmez bütünlüğüne toz kondurmayız. Evet, devletin bölünmez bütünlüğüne 
toz kondurmayız. Bu, bizim için bir haysiyet borcudur, namus borcudur arkadaşlarım. (CHP sıra
larından alkışlar) , 

Durum bu kadar açık iken, bu kadar net iken, burada, biraz önce konuşan kıymetli arkadaşla
rımızdan bazıları, özellikle Anamuhalefet milletvekilleri ve şu anda bağımsızlar, "Cumhuriyet 
Halk Partisi teröre kısmen de olsa destek veriyor" ifadesini kullandılar... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Ayıp ediyorlar, ayıp! 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiden yanadır, bölücülü
ğün karşısında olan bir partidir. Bunu, davranışlarıyla belli etmiştir, bundan sonra da edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız... 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Ya siz doğru söylemiyorsunuz ya da adalet yanlış yapıyor!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Dinle... Dinle... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Çok dinledik... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Dinle... Sabırlı ol, lütfen... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sizin ne olduğunuzu biliyoruz biz... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Dinlc.Dinle... Dinlemeyi öğren... Saygılı ol... 
Kahramanmaraş'ta kimin ne olduğunu herkes biliyor!... Hangi partinin ne olduğunu 1978'te, 

Türk Halkı gördü; yaşadı. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)-78'ler sizin eseriniz!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Sayın Ökkeş Şendiller, hangi partinin 1978 yılında, Kahra

manmaraş'ta neler yaptığını Türk Halkı gördü; yaşadı bunu! 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sizin eseriniz!.. Sizin!.. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Saptırma!... Saptırma!.. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) -Terörle Mücadele Kanunu... (BBP sıralarından gürültüler) 

- 2 3 5 -



T.B.M.M. B : 1 6 27 .10 .1995 0 : 3 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşımı susturursanız, konuşmamı sürdüreceğim. 

BAŞKAN - Efendim, susarlar... Susarlar... Eski defterleri fazla karıştırmayın da... 

Devamlı münakaşa ediyorsunuz; eskiye dönmeyin. Siz, önünüze bakın, geleceğe bakın. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Peki efendim. 

Terörle Mücadele Kanunu; kanun numarası 3713, kabul tarihi 12.4.1991. Bu dönemde iktidar 
kim; ANAP... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
Buyurun. -

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Tamamlayacağım. Sayın Başkan, öbür maddelerde de söz 
almadım; partim de almadı. Bu konuyu açıklamak zorundayım. 

BAŞKAN - İyi; ama, öyle bir usûl yok. Siz tamamlayın, ben idare ederim buradan. Siz ta
mamlayın; ama, pazarlık etmeyin. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Anlayışınıza teşekkür 
ederim. 

Bu Kanunun beşinci bölümü, geçici hükümler... Çok önemlidir kıymetli milletvekilleri. 
"Geçici madde 1:8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle; 

a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalarının on yılını, 

b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken, cezalarının sekiz yılını, 
c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayla mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin beş

te birini, 
Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla sa

lıverilirler. " 
Bu Kanunu ANAP çıkardı. ANAP'ın kıymetli milletvekilleri, o zaman yurtsever değiller miy

di, vatansever değiller miydi, elleri nasıl kalktı havaya o tarihte... Şimdi, bu kanunda, kısmen de ol
sa bir iyileştirme getirilmek isteniyor. Bu iyileştirmeyi getirenleri, burada, Doğru Yol Partisine ait 
milletvekilleriyle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini, neredeyse, vatana ihanetle suçlamak
tadırlar... Buna hakkınız yok arkadaşlarım. Doğru, birdir sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğ
ru, birdir, doğru iki değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Coşkun, istismar ediyorsun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Eğer, 1991 'deki hadise doğruysa, bu yanlıştır; bu yanlışsa, 

o doğrudur!.. Ama, ben inanıyorum ki, güveniyorum ki, 1991 'de ANAP'ın yaptığı da doğruydu, 
bugünkü bu Hükümetin yaptığı da doğru. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)-İkisi de yanlış. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın Kapusuz, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 
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Tabiî, hepimiz açısından, ülkemiz açısından çok önemli olan terörle ilgili bir yasa değişikliği 

üzerinde çalışma yapıyoruz. Tabiî, birtakım değerlendirmeler yapılıyor, bu değerlendirmelerle il
gili, değerli milletvekili arkadaşlarım birtakım beyanlarda bulunuyorlar. Ben, herkesin görüşüne 
saygılı olmakla birlikte, özellikle "eğri otur, doğru konuş" realitesinden hareketle, bazı konuların 
altını ısrarla çizmek istiyorum. Özellikle bazı arkadaşlar -buraya konuşmaya çıktıklarında- âdeta bu 
kürsüde yapılan konuşmalar, sadece, Orta Anadoludaki, Ankara'daki insanlara yapılan bir hitapmış 
gibi kabul ediyor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, bu televizyonun dinlenmediği zeha
bına kapılıyorlar; yanılıyorlar. Refah Partisi, her platformda, her zeminde ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisindeki yaptığı bütün konuşmalarda, buradaki konuştuğunu, bugün değil, yıllardan beri 
aynen, her zeminde konuşarak gelmiştir, çifte standart uygulamamıştır. 

Biz, bu memleketin birliğinin, beraberliğinin, asırlardan kardeşliğinin pekişmesinden geçtiği
ni haykırıyoruz. Bu, açık ve nettir; doğuda da böyledir, batıda da böyledir; iki kere iki nasıl dörtse, 
bizim her yerdeki tavrımız da açık ve nettir. 

Tabiî, ben, bu arada, bizi bu vesileyle dinleyen asker, polis bütün kardeşlerimizi, evladını kay
betmiş vatandaşlarımızı ve bizim bu konuşmalarımızdan dolayı af denildiği takdirde "eyvah, bana 
bunu yapanlar af mı ediliyor" diye endişe içerisinde sızlanan kardeşlerimi düşünüyorum ve onları 
da, Cenabı Hakkın, mağfireti ve rahmetiyle bağışlamasını diliyorum; Cenabı Hak, şehitlerimize 
rahmet eylesin. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bizim bu kanunla ilgili esas itibariyle görüşümüz şu$ Zaman zaman 
ifade ettiğimiz gibi, biz, inanç ve fikir hürriyeti konusunda, hem Anayasanın hem de yasaların baş
tan aşağı yeniden gözden geçirilmesinin gereğine inanıyoruz. Onun için, Anayasa değişikliği sıra
sında, şu anda inanç ve fikir hürriyetini savunduğunu iddia eden birtakım arkadaşlarımızın tavırla
rını ibretle, gruplar olarak da, maalesef, gördük. O zaman inanç ve fikir hürriyetinin yanında olma
yacak; ama, şimdi, birtakım sebeplere mebni olarak ne olacak; siz, inanç ve fikir hürriyetinin ya
nında olacaksınız; bu, doğru değil. 

Bakınız, arkadaşlar, esas itibariyle, Terörle Mücadele Yasasının baştan sona yeniden gözden 
geçirilmesi lazım; biz, bunu ifade eden arkadaşlarımıza aynen katılıyoruz. Bu değişiklik de, esasen 
hiçbir şey getirmeyecek. Bu değişikliğe karşı oluş sebeplerimizi birkaç cümleyle ifade ediyorum: 
Bir defa, bu yasa şayet değişecekti de, niye yıllardan beri, hele hele dört yıldan beri bu değişikliği 
yapmadık; bu, bir ihtiyaçsa bugüne kadar niye bekledik. Olay, gümrük birliğine endekslenince, Ba
tılıların bu husustaki talepleri açık ve net olarak, âdeta talimat kabilinden gündem meselesi yapı
lınca, ne yapıldı; bu değişiklik getirildi. Peki, bu değişiklik, Batılıların istediği gibi bir değişiklik 
mi; o da değil. Sadece bu Parlamentoyu, bu memleketin evlatlarını değil, aynı zamanda, siz, Batı
lıları da aldatıyorsunuz; aldatmak için birtakım rötuşlar yapıyorsunuz. Bunu tasvip etmek, uygun 
görmek kesinlikle doğru değildir. 

Değerli arkadaşlar, yine hepimiz biliyoruz ki, bu tasarıda yapılan değişiklikle cezalar hafifle
tiliyor, suçların paraya tahvili, aynı zamanda teciller getiriliyor, bir nevi af manasına gelen uygula
malar olacak. 

Bu uygulamaların tabiî sonucu olarak, özellikle geçici madde olarak getirilenler buraya konul
mamış bile olsa, ceza kanunlarında mecburî olarak yapılan değişiklikler, elbette yetkili merciler, 
yargı kurumları ve mensupları tarafından mutlaka gözden geçirilecektir. Onun için, burada şunun 
altını çizmek istiyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Evet, ben de, tamamlayın diyorum efendim. 
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SALİH KAPUSUZ [Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

Hepimiz, bu memlekette kardeşliği, barışı, birbirimizi sevmeyi, saymayı savunan arkadaşlarız; 
ama, zaman zaman, galiba, roller farklı olunca, farklı tavırlarla karşılaşıyoruz. Geçmişte bu yasay
la ilgili zabıtlara bakıldığı takdirde, şu anda Doğru Yol Grubunda oturan milletvekili arkadaşlarım
dan -sonradan gelenler belki mazur, ama- birçoğu, bu yasanın aleyhinde çok şey söylediler; ama 
şimdi iktidarda oldukları için farklı şey söylüyorlar. Biz, ülkemiz, memleketimiz ve insanlarımız 
açısından yapılması gerekli olan bu tip düzenlemeleri başkaları istediği için değil, ihtiyacımız ol
duğu için, kendi irademizle orta yere koymalıyız. 

Tabiî, bu arada, biraz önce konuşan arkadaşlarımız, bir siyasî partiye mensup olan milletvekil
lerinin burada olmadığından bahsettiler; ama, dikkatimi bir başka husus daha çekiyor. Sayın Ece-
vit, zaman zaman, çok açık ve net bazı şeyler söylüyordu; ama, şu anda bu tasarıyla ilgili hiçbir 
açık beyan, maalesef, bırakın söz almayı... Sadece bir milletvekili arkadaşımız, burada olduğunu 
işaret ediyor; ama, yeterli değil!.. Yeterli değil; çünkü, çifte standardın, hiçbir zaman, burada göz
den kaçmadığı herkes tarafından bilinmektedir. 

Memleketimiz için birtakım hayırlı adımların en kısa zamanda atılacağını ümit ettiğimiz se
çimlerden sonra, bu işleri, böyle rötuşlarla değil de, esasından düzenlemek için, gerekenin yapıla
cağına inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sayın Başkanım, yüksek delaletinizle, Sayın Baka
na bir sorum var. 

BAŞKAN-Bir cümle söyleyeyim, ondan sonra size soru hakkı vereyim. 

Geçici madde üzerinde yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru müessesesine geçiyorum. 

Buyurun. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sayın Başkanım, Sayın Bakana şu soruyu sormak is

tiyorum: Terörle Mücadele Yasasının 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, cezaların süresi bir 
yıldan üç yıla indirilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN - Efendim, "bir yıldan üç yıla indirilmiş" olmaz da "çıkarılmıştır" olur. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Efendim, daha önceki, iki yılla beş yıl arasında olan 

ceza, şimdi, bir yıl ile üç yıl arası oluyori değişiklikle. 

BAŞKAN-Tamam. 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Geçici maddeyle, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 ncı mad

delerinden yararlanabilmesi karşısında, aynı yasanın 7/2 nci maddesinde aynı miktardaki ceza sü
resi için, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 ncı maddesinin uygulanmaması, ceza ve hukuktaki eşitlik pren
sibine aykırı düşmez mi; bu çelişkiler yasanın iptaline sebep olmaz mı; bunu telafi etme imkânları 
var mıdır, yok mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan buyurun efendim. 
ADALET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, burada dikkate alınan 

sadece ceza miktarı değildir. Sayın Kahraman'ın bahsettikleri maddede, 7/2 de, başka unsurlar, ör
gütlere yardım ve yataklık yapmak ve örgütleri övmek de vardı. Bu itibarla, ikisini aynı ölçü içeri
sinde mütalaa etmiyoruz. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyle, ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. « 

Madde üzerinde verilen önergeler, sahipleri tarafından geri alınmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Geçici maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...Geçici mad

de kabul edilmiştir. 

Sayın Mahmut Uyanık'm birinci imza sahibi olduğu; Sayın Muzaffer Demir, Sayın Celal Kür-
koğlu, Sayın Mahmut Almak, Sayın Atilla Hun, Sayın Emin Sever, Sayın Adnan Ekmen'in imza 
koydukları bir önerge Divana geldi. 

Bu önergenizde, geçici maddeden sonra yeni bir geçici madde eklenmesini talep ediyorsunuz. 

Talebiniz şu "Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3713 sayılı Yasanın 8 inci maddesin
den mahkûm olanların bu cezaları tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar. Soruşturmalar veya mahkeme
leri devam edenler hakkında tüm işlemler durur" 

Gerekçe olarak da "adı geçen madde düşünceyi ifade özgürlüğünde bir set olduğu için, böyle 
bir maddenin çıkarılmasını uygun görmekteyiz" ifadeniz var. 

Sayın imza sahipleri, bu, bir geçici madde olmaz; kanun tekniğine göre, bir asıl maddedir. İş
leme alabilmem için, Komisyonun çoğunluğunun yerinde olması lazımdır; bu yok. Artı, bu geçici 
maddeden sonra, böyle bir asıl maddenin konması, kanun tekniğine uygun değildir. O nedenle iş
leme alamıyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Komisyon Başkanına sorsaydınız, belki toplayabilirdi Ko
misyonu. , 

BAŞKAN - Efendim?.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Belki Komisyon toplanabilirdi, sorsaydınız. 

BAŞKAN- Sorma durumum yok efendim; oraya bakıyor, görüyorum. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupların söz talebi?.. Yok. 
Sayın Alınak, söz talebiniz var... (DYP ve CHP sıralarından "Yok, yok" sesleri) 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, arkadaşlarımın sabrını taşırmamak için konuş
ma hakkımdan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN-Vazgeçtiniz... 
Sayın Kumaş?.. Yok 
Sayın İbrahim Halil Çelik, buyurun efendim. (CHP sıralarından "Divan boşalıyor" sesleri) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Başkanlık Divanı boşalıyor efendim. 

•BAŞKAN - Başkanlık Divanında olunca, konuşma yasağı diye bir şey mi var?!. Söz istediler, 
söz veriyorum.., 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Başkanlık Divanı boşaldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Boşalmadı efendim, Başkanlık Divanı dolu. Arkadaş söz talebinde bulundu, ko

nuşacak. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Siz, burada konuşabiliyor musunuz Saym Başkanım? 
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BAŞKAN - Ah, bir konuşabilsem, neler söyleyeceğim; konuşamadığım için boğazım dokuz 

boğum oluyor zaten. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Grup adına mı konuşuyor? 

BAŞKAN - Efendim, şahsı adına konuşuyor. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Sayın Başkan, bu, teamül haline gelir sonra... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan yasa tasarısının yürürlük maddesiyle ilgili, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sayın Baş
kanım lütfettiği için, kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Ama, görüyorum ki, henüz, konuşa konuşa birbirimizi anlayabilecek seviyeye gelmemişiz. 
Her zaman, silahla bir yere varılmayacağı görülmüştür. On senedir dökülen kanlardan bizar olma
yan hiçbir aile yok. Güneydoğudan İstanbul'a, Mersin'e, Diyarbakır'a, hatta Şanlıurfa'ya, Mar
din'e göç eden insanların ıstırabından, şu geniş mekân içerisinde yanan ışıkların gündüz olduğunu 
varsaydıran, karanlıkların ne olduğunu bilmeyen insanların, tuzu kuruların haberi yok. Ölen insan
larımızın hepsi bizim çocuklarımız, Bir tarafı tutarak, öbür tarafın aleyhinde konuşacak değilim; 
ama, ben, inancını ifade edemeyen, düşündüğünü söyleyemeyen insanların, insan olduğuna inan
mıyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şüphesiz, fikrin açıklanması suç olmaz. Zaten, fikir açıklanmayınca suç olmaz, beyninizin içe
risinde ne taşıdığınızı, ancak, Allah bilir. Henüz, hiçbir alet icat edilmemiştir ki, şu kürsüden ko
nuşurken, arkadaki cümlemin ne olduğunu hiçbiriniz tespit edemezsiniz. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bunun maddeyle ne alakası var... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ama, gelin görün, demokratikleşmenin önündeki en 

büyük engel, düşünce ve fikir, inanç özgürlüğünün önündeki engellerdir. 
Efendim, müsaade buyurursanız, bizim, devlet ilkemiz, baskıcıdır; devlet olarak hep baskıcı 

olmuşuz. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Refah Partisine söyle. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bunu, ben, bütün milletvekillerine söylüyorum. 
Anayasanın 174 üncü maddesinde, hâlâ, inkılap kanunlarını, koruma altına, Anayasayla alır

sanız, özgürlükçü olduğunuzu ifade edemezsiniz beyler. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bu olmadı. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Müsaade edin, 5 dakikalık vaktim var, onu da açık 

açık kullanacağım. 
İnancından dolayı, düşüncesinden dolayı, propaganda olarak silahı eline alanların karşısında 

durmamız lazım; ama, ben, düşündüğümü ifade edcmiyorsam, kağıda dökemiyorsam... "Bu kan 
dökülmesin" dediği için "çizmeyi aşıyorsun" derse ve bu Meclis ses çıkarmazsa... 

Sakıp Sabancı, ben, belediye başkanıyken, Urfa'ya yetiştirme yurdu açmaya gelmişti; tonton, 
hoş bir sanayici Anadolu insanı. Diyarbakır'da bir konuşma yaptı, kıyamet koptu. Ahmet Altan bir 
yazı yazdı, adam ceza giydi. Ben de o yazıyı yazdım diye kabul ediyorum kendimi, o cezayı bana 
da verecek misiniz... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Dokunulmazlığın var. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - 9 tane dosyam var, bir dosya daha getirin buraya, 10 

tane dosyam var, 11 inciyi getirin. Ne olacak bu memlekette?.. Yani, bu memlekette, artık, düşün
düklerimizi... 
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Bakın, Osmanlı, Ermeni'yi vezir yapmıştı, vezir; Sırp'ı, Bulgar'ı vezir yapmıştı... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Biz de Amerikalıyı yaptık, ne oldu?!. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bırak, karıştırma şimdi Amerikan vatandaşlığım. 

Ben, bir Müslüman Kürt olarak bir şey söylediğim zaman, ayaklarına basılmış kediler gibi ci-
yaklayanların var olduğunu biliyorum. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) - Sen aslını inkâr ediyorsun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bir dakika... Aslımı inkâr etmiyorum, ben, Müslüman 
bir Kürt'üm diyorum. Eğer, bu Mecliste Kürt ve Türk Halkı olduğu ifade edilirse, bu yasadan içe
ri girilir mi girilmez mi?.. Çok sevdiğim sevgili değerli Bakan Sayın Daçe "bu memleketi seven in
sanlar" dedi. Kim bu memleketi sevmiyor?.. 200 bin hektar ormanı yok ettik, hayvanlar kalmadı, 
meralar kalmadı... 

Şimdi, 24 Aralıkta Seçime gideceğiz... 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ördü) - Kaç kişi şehit oldu, ama... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Benim iki yeğenim şehit oldu Sayın Bakan, senin 

yeğenin şehit olmadı. * 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Oldu oldu; olmadı değil... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Lütfen...Benim askerde 21 yaşında Mustafamı... 
DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Ölenler, Mehmetçikler, polisler, öğret

menler... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Masal okuma... Masal okuma... Senin kardeşinin 

çocuğu var mı? 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Var, hepsi var... . 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Masal okuma... 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) -"Kürt kökenli Türküm" de oradan. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bir dakika efendim... 
DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - "Kürt kökenli Türküm" desene...(DYP 

sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Hayır, hayır...Otur, otur...Türkle, Kürtle alakası yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - İbrahim Halil Bey, lütfen, bu münakaşayı bırakın, söyleyeceklerinizi tamamlayın; 

çünkü, süreniz doldu. Size, tamamlamanız için süre veriyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Efendim, ben söyleyeceklerimi söyleyeyim. 
Bakın, sosyaldemokratlarla getirdiğiniz bu yasa tasarısı eksik. Var mısınız 14 üncü maddeyi 

getirmeye, var mısınız 24 üncü maddeyi getirmeye, var mısınız, demokratikleşmenin önündeki 
Terörle Mücadele Yasasının... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) - Hani, oy vermiyorsunuz... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Hayır, hayır; benim partim, 24 üncü maddeyi getir
mediğiniz için, 14 üncü maddeyi getirmediğiniz için, 125 inci maddeyi getirmediğiniz için, 131 in
ci maddeyi getirmediğiniz için, 311 inci maddeyi getirmediğiniz için, 312 nci maddeyi getir
mediğiniz için, Anayasanın 174 üncü maddesini getirmediğiniz için karşı çıkıyor. 
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Ben de diyorum ki: Eğer Avrupalılaşmak istiyorsanız, Avrupa İnsan Haklarına, Dünya Evren

sel İnsan Hakları Sözleşmesine, AGİK Sözleşmesine, Paris Sözleşmesine uymak istiyorsanız, ev
vela kendinize dönün... 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Bırak şu Batı taklitçiliğini!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - V e siz, şu memlekette, gözyaşlarıyla bizi bekleyen in

sanlarımızın derdine merhem olun. Lütfen, cilalı, biraz makyaj yapılmış bir tasarı getirerek... Biraz 
önce değiştirildi; ne demek; "bir daha işlemezsen... Beş sene, Demokles'in kılıcı gibi senin kafan
da bekleyeceğim... Ben söylerim. Silaha sarılmadığım müddetçe fikirlerimi söylemek benim boy
numun borcudur. Bundan da korkmayalım. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

FUAT ÇAY (Hatay) - Arkadaşlarına söyle Sayın Çelik. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 

3 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler..1. Etmeyenler... 

3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4 . - B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok.. 

4 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. I 

Şimdi, tümünü oylarınıza arz edeceğim. Yalnız, bir açık oylama talebi vardır; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının tümünün oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasını 
saygıyla arz ederiz. 

BAŞKAN - Şimdi, açık oylama talebinde bulunan arkadaşlarımın burada bulunup bulun
madıklarını arayacağım: 

Mehmet Elkatmış?. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Ahmet Derin?.. Burada. 
Bahaddin Elçi?.. Burada. 
Mukadder Başeğmez?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada.. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Abit Kıvrak?.. Burada. 
Fethullah Erbaş ?„ Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Yasin Hatiboğlu?.. Burada. 
Ömer Ekinci?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
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Yeterli imza vardır. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım: 

Açık oylamanın, adı okunan Sayın milletvekilinin, kürsüye konulaacak oy kutusuna oyunu at
ması şekliyle yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, ret veya çekinser şek
linde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, kupalar, sıralar arasında dolaştırılarak yapılacaktır. 
Demin de rica ettiğim gibi, sayın milletvekilleri, lütfen, sıralarına otursunlar efendim; ben, 

kupaları kavaslarla göndereceğim. 

Sayın milletvekilleri, lütfen oturun efendim; usullerimi bozacak değilim. Bakınız, bu hüküm, 
İçtüzüğe burtun için konulmuş; sayın milletvekilleri yerlerine oturacak ve kupalar, sıralar arasında 
dolaştırılacak; bu hükmü uyguluyoruz. 

Kupalar dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının tümünün açık oylamasının neticesini arz 
ediyorum: 

Oylamaya katılan milletvekili sayısı : 273 

Kabul : 187 

Ret : 75 
Çekinser : 1 
Geçersiz : 6 
Böylece, tasarı, kabul edilip, kanunlaşrnıştır; hayırlı olsun. ' 
Sayın milletvekilleri, gündemdeki konuları görüşmek için, 28.10.1995 Cumartesi günü saat 

13.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.33 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVÂPLARI 

I.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, TMO 'de yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı id
dialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/7087) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 29.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Toprak Mahsulleri Ofisinde birçok yolsuzlukların, usulsüzlüklerin yapıldığına dair çok ciddî 
duyumlarımız vardır. 

Soru 1 : 15 milyon dolarlık buğday ithali uluslararası ihale açılmadan usulsüz olarak yapıldı
ğı iddiaları vardır, doğru mudur? 

Bu konuda bir araştırma veya soruşturma başlatmayı 'düşünüyor musunuz? Yapılan ihale ile 
devletin büyük zararı olduğu ve bu kişilerin arkasında bürokratlarla siyasilerin olduğu söyleniyor. 
Bu kişiler kimlerdir? Haklarında ne gibi işlemler yaptınız? 

Soru 2 : İthal pirinç olayını defalarca sormamıza rağmen soruşturma yapıldığı cevabını almış
tım. Soruşturma bitti mi? Soruşturma bittiyse ne gibi yolsuzluklar tesbit edildi? Kimler mahkeme
ye verildi? 

Soru 3 : TMO'nin Yönetim Kurulu Üyesi Attila Gürcan Yönetim Kararlarının hangi kararla
rına muhalefet etmiştir? Muhalefet nedenleri nedir? Ne gibi bir rapor verilmiştir? Tek tek açıklar 
mısınız? 

Soru 4 : Yönetim Kurulu Kararlarının alındığı defterin ortadan yok edildiği söylentileri vardır, 
doğru mudur? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 27.10.1995 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Sayı :TEFKU: D-19-2478 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: a) 6.7.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7087-14722/52774 sayılı yazınız. 

b) 12.10.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7087-14722/52774 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilen ve Bakanlığımca cevaplandı

rılmak üzere sunulan 29.6.1995 tarihli soru önergesinde belirtilen konulara ilişkin, ilgi (a) ve (b)'de 
kayıtlı yazılarınızla istenilen cevaplarımız aşağıdadır. 

Soru 1 ile ilgili cevabımız. 
TMO'nun tüm alım ve satımları "TMO İhale Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yapılmak

ta olup, bu yönetmelik hükümlerine aykırı bir buğday alımı söz konusu değildir. 
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Soru 2 ile ilgili cevabımız. 
AKEL Sanayi ve Tic. Limited Şirketine 1994 yılında verilen 11 000 ton pirinç ihalesinde; 

T.M.O. yetkililerince işlemlerde usulsüzlük yapıldığının tesbiti üzerine, Bakanlığım Müfettişlerin
ce düzenlenen 20.12.1994 tarih ve 1994/6-7-5 sayılı Disiplin Soruşturma Raporu ile T.M.O. yetki
lilerine disiplin cezaları tertip edilmiş ve ancak bu cezaları uygulatmayan T.M.O. Genel Müdürü 
Önal Ulutaş hakkında, ayrıca; görevini ihmalden, Bakanlığım Müfettişlerince düzenlenen 
27.5.1995 tarih ve 1995/8-5-5 sayılı adlî soruşturma raporu gereğinin takdir ve ifası yönünden An
kara C. Başsavcılığına ve yine, adı geçen Genel Müdür hakkında düzenlenen 27.7.1995 tarih ve 
1995/7-4-4 sayılı Disiplin Soruşturma Raporu da uygulanmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne 
intikal ettirilmiştir. 

T.M.O. Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında düzenlenen ve yukarıda belirtilen 20.12.1994 
tarih ve 1994/6-7-5 sayılı Disiplin Soruşturma Raporunda ayrıca; Kurum zararı 3.398,49 USA Do-
lannın sorumlulardan tazmini talep edilmiş ve yine; T.M.O.'nun faaliyetlerine ilişkin idarî teklif ve 
tedbirlere de yer verilmiştir. 

Bilahare, AKEL Firmasına yapılan pirinç ihalesinin sözleşmesi T.M.O.'ca feshedilerek alım
lar durdurulmuştur. 

Soru 3 ile ilgili cevabımız. 
TMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi A. Attila Gürcan'ın muhalefet ettiği kararlara 

ilişkin, Derince ve Trabzon Liman Siloları inşaatları ile İdil İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin Mekanik Ya
tay Depo İnşaatları hakkında, TMO Genel Müdürlüğü müfettişlerince ve adı geçen Yönetim Kuru
lu Üyesi tarafından düzenlenen raporların yeniden görüşülmesi ve Hukuk Müşavirliğinin görüş ya
zısı, Trabzon Liman Silosu inşaatında çıkan ihtilafların çözümüne dair gelişmeler, BESLEN Ma
karna Firmasıyla ortaklık payı ve gelişme süreci ve PAK-Nişastadan alacakların tahsili konularının 
bir kısmı Bakanlığım Müfettişlerince incelenerek raporlara bağlandığı ve bir kısmının da TBMM 
10/4 sayılı Meclis Araştırma Komisyonunca incelenerek yargıya intikal ettirildiği ve yine; incele
meye alınan İthal Makarnalık buğday satışı, Avustralya Durum Buğdayı işlemleri ve Makarnalık 
buğday ithalatı konularının yeniden görüşülmesine ilişkin iddiaların incelenmesinde; herhangi bir 
usulsüz ve yolsuz işlemlere rastlanılmadığı görülerek, sonuç; Bakanlığım Müfettişlerince düzenle
nen 1.5.1995 tarih ve 1995/3-6-5 sayılı İnceleme Raporuna bağlanmış ve söz konusu rapor ilgili 
Devlet Bakanlığına da intikal ettirilerek, sürtüşmelere sebebiyet veren TMO Yönetim Kurulu Üye
si (Hazine Temsilcisi) A. Attila Gürcan'ın tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi istenilmiştir. 

Soru 4 ile ilgili cevabımız. 
Yönetim Kurulu Kararları, teselsül eden ve her bir sayfası noterce onaylı karar defterine kay

dedilmekte olup, defter adedi ve sayfa sayısı noterce tespit ve tasdik edilmektedir. 
Bu nitelikteki karar defterlerinin tamamı eksiksiz olarak TMO'da muhafaza edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nafiz Kurt 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Altın Rehberin ihale edilmemesinin nedenine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7202) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Soru : Yıllardır vatandaşımıza adeta bir rehberlik hizmeti veren "Altın Rehber" adı altında 

PTT'nin güzel bir hizmeti vardı. Ancak, Türk halkı bu güzel hizmetten 3 yıldır istifade edememek
tedir. Nedeni ise, bir türlü ihalesinin yapılamayışıdır. 

Şimdi soruyorum, Türk halkına yıllardır en güzel şekilde rehberlik hizmeti veren "Altın Reh
ber" niçin 3 yıldır ihale edilmemekte ve halkımız bu güzel hizmetten mahrum bırakılmamaktadır? 

• • T . C . • ' • . . " • ' . - . • ; . 

Ulaştırma Bakanlığı 25.10.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A.7-984-28142 
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12 Ekim 1995 gün ve A.Ol.O.GNS.O.lÖ.00.02-7/72027-15089/54014 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Bakanlığıma yönelttiği 7/7202-15089 sayılı yazılı soru 
önergesine ilişkin cevap formu ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
* Ulaştırma Bakanı 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 7/7202-15089 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı. 
Soru : Yıllardır vatandaşımıza adeta bir rehberlik hizmeti veren "Altın Rehber" adı altında 

PTT'nin güzel bir hizmeti vardı. Ancak, Türk halkı bu güzel hizmetten 3 yıldır istifade edememek
tedir. Nedeni ise, bir türlü ihalesinin yapılamayışıdır. 

Şimdi soruyorum, Türk halkına yıllardır en güzel şekilde rehberlik hizmeti veren "Altın Reh
ber" niçin 3 yıldır ihale edilmemekte ve halkımız bu güzel hizmetten mahrum bırakılmaktadır? 

Cevap : "Altın Rehber" basımını taahhüt eden ITT BİLKA Bilgi ve Kaynak Ticaret A.Ş. ile 
\ PTT arasında 21 Kasım 1986 tarihinde imzalanan "118 Bilinmeyen Numaralar Servisi Sistemi ile 

Rehber Basımı Mukavelesi" anılan firmanın gerek rehber basımı gerekse 118 Bilgisayar sistemi ile 
. ilgili sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 13 Kasım 1992 tarihin
den geçerli olmak üzere karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. 

1993 yılında ülkemizde uygulanmakta olan telefon numaralama planı, Avrupa Standartları ve 
Uluslararası normlara uygun modern bir yapıya sahip planla değiştirilerek ülke genelinde uygula
maya konulduğundan, yeni rehberlerin basımına yönelik çalışmalara, yeni numaralama planının ta
mamlanmasını müteakip. 1994 yılında başlanmıştır. 

Rehberlerin kağıt, kapak kartonu dahil her türlü malzeme temini ile rehbere reklam kabulü fir
maya ait olmak üzere, basımı konusunda 22.3.1994 ve 20.4.1995 tarihlerinde 2 kez ihale yapılmış 
ise de, ihaleye katılan olmamıştır. 

,' .' Söz konusu rehberlerin gelir paylaşımlı olarak 3 üncü kez yapılacak ihalesi için gerekli çalış
malar tamamlanmıştır! Ancak, ihalenin*gerçekleşmesi ile rehberin basımının 20 ay gibi bir zaman 
alacağı ve abonelere uzun süredir rehber hizmetinin verilememesi de dikkate alınarak; bir defaya 
mahsus olmak üzere alfabetik telefon rehber masraflarının T. Telekom A.Ş.'ce karşılanması ve bir 
kısmının abonelere yansıtılması şeklinde ihale edilmek suretiyle bastırılmasına karar verilmiştir. 

Buna göre, basımı gerçekleşen rehberin abone adreslerine dağıtımları 1996 yılının ilk 
yarısında tamamlanacaktır. 
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3.- Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak 'in Kayseri-Melikgazi Gesi Beldesi PTT binası inşaatı

na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7222) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ta
lep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 24.8.1995 
1 Şaban Bayrak 

Kayseri 

Sorularım: 

1. Kayseri İli Melikgazi İlçesi Gesi Beldesi PTT binası inşaatı hangi tarihte başlamıştır? 

2. Şu andaki inşaat durumu hangi safhada ve bu güne kadar harcanan para miktarı nedir? 

3. PTT binası inşaatının ne zaman bitirileceği düşünülmektedir? 

4. Adı geçen inşaat 1995 yılı içinde hizmete girmeyecekse sebepleri nelerdir? 

T.C. . ' • . , 
Ulaştırma Bakanlığı 25.10.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B. 11.0.APK.0.lO.OO.OO.A.7-985-28143 
Konu : Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12 Ekim 1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7222-15148/54230 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm Bakanlığıma yönelttiği 24.8.1995 gün ve 7/7222-15148 

sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap formu ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm 7/7222-15148 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı. 

Soru 1. Kayseri İli Melikgazi İlçesi Gesi Beldesi PTT binası inşaatı hangi tarihte başlamıştır? 

2. Şu andaki inşaat durumu hangi safhada ve bu güne kadar harcanan para miktarı nedir? 

3. PTT binası inşaatının ne zaman bitirileceği düşünülmektedir? 

4. Adı geçen inşaat 1995 yılı içinde hizmete girmeyecekse sebepleri nelerdir? 

Cevap 1. Gesi PTT Santral Hizmet Binası inşaatına 21.8.1992 tarihinde başlanılmıştır. 
2. Şu anda binanın sıvası, döşeme kaplamaları ve dış cephe boyası bitirilmiştir. İnşaatın elekt

rik ve makina tesisat işleri bitmek üzeredir. Söz konusu inşaata bugüne kadar 1992 B.B.F. ile (Fi
yat farkları dahil) 1 237 150 662 TL.' lık harcama yapılmıştır. 

3. İnşaat 31.12.1995 tarihi itibariyle bitirilecektir. 
Ancak hizmete verilmesi 1996 yılının ilk ayları içerisinde gerçekleşebilecektir. 

— # — — 
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Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckillcri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ile Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve 149 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi; Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 37 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin 
Önergesi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 73 Arkadaşının Seçimlerin Yenilenmesine İliş
kin Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporuna verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M.HalitDağlı 
Veli Andaç Durak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk ' 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 

Üye Sayısı : 450 
Kullanılan Oy : 360 Kabul 
Kabul Edenler : 278 
Reddedenler : '71 
Çekinser : 1 
Geçersiz Oy : — 
Oya Katılmayanlar : 78 
Açık Üyelikler : 22 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Di nçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın " 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Hayri Doğan 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
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edilmiştir 

Yüksel Yalova' 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 

Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BAYBURT 
Bahddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

Bahattin Şeker 
• 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
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BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem t 

Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köy men 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 

Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Hal i t Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Engün Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cav i t Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Ali Oğuz 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 

- Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
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Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Sıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KOCAELİ 
Halil ibrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 

Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Recep Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
ismail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
ÜmitCanuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat Özer 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 

Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 

ı Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ihsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
ibrahim Halil Çevik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
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TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 

ADANA 
Muhammet Kaymak 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AMASYA 
Cemal ettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
H. UluçGürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
ANTALYA 
Faik Altıın 
Deniz Baykal 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 

(Reddedenler) 
Ali İbrahim Tutu 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Nami Çağan 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevi gen 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 

Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altmer 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MUĞLA 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

- 2 5 1 -



T.B.M.M. 

ADANA 
Ahmet Sanal 
AKSARAY 
İsmet Gür 
ANKARA 
İrfan Köksalan 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
AYDIN 
İsmet Sezgin (Başkan) 
BALIKESİR 
Mehmet Gemal Öztaylan 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BURSA 
Cavit Çağlar (B) 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

B:16 27 .10 

(Çekinser) 
ŞIRNAK 

Mahmut Almak 
(Oya Katılmayanlar) 

M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar (B.) 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
İsmail Safa Giray 
Melike Tugay Haşefe 
Coşkun Kırca (B.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Ersun Faralyalı 
KAHRAMANMARAŞ 
Ökkeş Şendiller 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avunduk!uoğlu 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
İsmail Amasyalı 
KONYA 
Necmettin Erbakan 

(Açık Üyelikler) 
1 / DİYARBAKIR 4 
2 İSPARTA 1 
1 İSTANBUL 2 
1 MARDİN 3 
1 

— <ft 

1995 0 : 3 

Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cevit Sadi Pehlivanoğlu 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Ali Eser 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Alparslan Türkeş 

MUŞ 1 
SİİRT 2 
ŞIRNAK 2 
VAN 1 

- 2 5 2 



T.B.M.M. B : 1 6 27 .10 ,1995 0 : 3 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Maddelerine Geçilmesi Hakkında: 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Sait Kemal Mimâroğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
315 
185 
123 
— 
7 

113 
22 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Seyfi Oktay 
0. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın 
Deniz Bay kal 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

Kabul edilmiştir 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özver 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 

- 2 5 3 -



T.B.M.M. 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensanoğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dcdelek . 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
AH Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Tansu Çiller 

B : 1 6 27 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Mehmet Sevi gen 

• • , i ' • 

Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

10.1995 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
ÜmitCanuyar 
Tevfik Diker 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

0 : 3 

- 2 5 4 



T.B.M.M. 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkel am 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 

ADANA 
Uğur Aksöz 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın^ 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
AKSARAY 
İsmet Gür . 
ANKARA ' . 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Orhan Kilercioğlu 
irfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya , 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 

B : 1 6 27 .10 
TOKAT 
Âli Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

(Reddedenler) 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURSA 
İbrahim Gürdal 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfü Esengün, 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

— 2 5 5 -

1995 0 : 3 
Ural Köklü 
VAN 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Ali Üzün 

İSTANBUL 
İmren Aykut , 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Ali Oğuz 
SabriÖztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 



T.B.M.M. 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak. 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Akın Gönen 
Ekrem Pakdemirli 

BURSA 

Hüsamettin Örüç 

DİYARBAKIR 

Mahmut Uyanık 

ADANA 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
TurgutTekin 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSAKAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
H. Uluç Gürkan 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 

B : 16 27 . 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
ibrahim An soy 
ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Çevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Al i şan 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Yaşar Topçu 

(Geçersiz Oylar) 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
HATAY 
Mehmet Dönen 
MUŞ 
Muzaffer Demir 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
AYDIN 
İsmet Sezgin (Başkan) 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal Oztaylan 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Nazmi Çilöğlu 
Tevfik Türesin 

- 2 5 6 -

.1995 0 : 3 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Abdürrezak Yavuz 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
VAN: 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 

ŞANLIURFA 

İbrahim Halil Çelik 

ŞIRNAK 

Mahmut Alınak 

BURSA 
Cavit Çağlar (B.) 
Mehmet Gedik 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 



T.B.M.M. 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Yılmaz 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar (B.) 
Ali Su 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan • 
Kemal Naci Ekşi 
Melike Tugay Haşefe 
Coşkun Kırca (B.) 
Recep ErcUment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 

B : 1 6 27 .10 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Edrem 
Ersin Faralyalı 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
Ökkeş Şendiller 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 

(Açık Üyelikler) 

1995 O : 3 
MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Cengiz Üretmen 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
SAMSUN 
Ali Eser 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TRABZON 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz. 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

DİYARBAKIR 4 MUŞ 1 
İSPARTA 1 SİİRT 2 
İSTANBUL 2 ŞIRNAK 2 
MARDİN 3 VAN 1 

- 2 5 7 -



T.B.M.M. B : 1 6 27.10 .1995 0 : 3 
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ ' 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak. 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimpğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
273 
187 
79 

1 
6 

155 
22 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 

Hayri Doğan 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyal 
Ekrem Ceyhun 

": ' / 

' 

Ömer Lütfi Coşkun 

\ Melih Pabuçcuc 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 

>ğlu 

Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

Kanunlaşmıştır 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BOLÜ 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 

ı. Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

- 2 5 8 -



T.B.M.M. 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
İsmail Cem 

B : 1 6 
Tansu Çiller. 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Moğultay 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
ErkutŞenbaş 
Cemal Tercan 
KARS. .' 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen. 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cav i t Erdemi r 
İsmail Karakuyu 

27.10 .1995 0 : 3 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA : 

Rıza Akçalı 
Tevfık Diker 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Scyfi 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp , 
İHsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüöğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
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T.B.M.M. 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 

AFYON 
Halil îbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AKSARAY 
İsmet Gür 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalah 
Mehmet Sağdıç 
ANTALYA 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlü 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal > 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 

B : 1 6 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yeri ikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 

27.10 .1995 
VAN . 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 

O 

(Reddedenler 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Yusuf Pamuk 
.İsmail Sancak 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Âbit Kıvrak 
Mustafa (İnaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

MANİSA 
Akın Gönen 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
ORDU 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 
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T.B.M.M. B : 1 6 27 .10.1995 0 : 3 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 

(Çekinser) 
ŞANLIURFA 

İbrahim Halil Çelik 

(Geçersiz Oylar) 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
HATAY 
Mehmet Dönen 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrı verdi 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçcrler 
H. Uluç Gürkan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Hasan Çakır 
Ali Karataş 
AYDIN 
İsmet Sezgin (Başkan) 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal Oztaylan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 

(Oya Katılmayanlar) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Tevfık Türesin 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Seplioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattih Alagöz 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Engin Güner 
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T.B.M.M. 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (B.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
SabriÖztürk 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
Ersin Fâralyalı 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Selahittin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

B : 1 6 27 .10 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Mustafa Erancı 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA . 
ÜmitCanuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Fanık Saydam 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
ORDU 
Bahri Kibar 

1995 0 : 3 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAMSUN 
Ali Eser 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 

• Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ . 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN -... 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
LutfuIIah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

(Açık Üyelikler) , 
DİYARBAKIR 4 MUŞ 1 
İSPARTA 1 SİİRT 2 
İSTANBUL 2 ŞIRNAK 2 
MARDİN 3 VAN 1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
16 N O BİRLEŞİM 27 . 10 . 1995 CUMA Saat : 13.30 

, 1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS • ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 
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ty. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Miskin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/1.60) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ye Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma, tarihi •:'. 
(6.7.1992) ' • " • • ' 

4̂  — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik 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 Değişiktik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S .Saynsı: 116) (Dağıtma tarihi : 6:7.1992) 

• Si — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bâzı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet .Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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7 
KANUN TASAMI VE TEKLİFLERİYLE -

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı. Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş)eri Komisyonu R.aporu (1/576) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : '31.12.1993) • 

11',.— Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : ,8.2.1994) 

X 13. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

14. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S, Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) -

.15. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 16. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

17. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesimin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalı İhracat İd
dialarının Üzeriine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla,, 
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. 'KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE. \' 
- KOMİSYONLARDAN GELENDİLER İŞLER" 

Devlet Eski iBakanı. ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebç'. Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S.'..Sayısı; 779) (Dağıtma tarihi: 1.3.1995) 

X 19. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı: 71). (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 20. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tari
hi : 14.5.1992) 

21. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) ' 

22.—Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesiıne Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müflüoğlu ve 10 
Arkadaşinın ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

24. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

25. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ye Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 26, — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve.Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16,11.1992) 

X 27. —~ Doğru Yoİ Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Mat-

' kap'in;.'özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) 
(S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

._ 4 •—• . 
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28. — • Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştürulerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) ' > ' 

X 29; — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. "Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti> Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan -Dövize En
deksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan Ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 
866) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

30. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve.Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 
867) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

31. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komlisyonları raporları (1/515, 2/521, 1/559) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

32. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İs-

33. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

34. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabuiü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

— 5 — 
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35, — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

36. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve • Birilikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 37. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddlin Elçi ve 19 Arkadaşımın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin • (e): Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kânununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun -.Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Millet-

•'vekil iMustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş ,Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'.Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/111.3) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma ta
rihi : 9.6.1995) 

38. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim.ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

39. —- Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararanamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı : 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

40. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) \ 

41. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtma tarihi : 13.2.1995) 

42. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

_ < S _ •' 
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43. —• Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

44. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair, Kanun Tasarısı ve Mlillî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Mıillî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sa
yısı :" 303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

•46. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963, Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Ta
rihli ve 2829 Sayıilı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürele
rinin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum 
Milletvekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldernokfat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil 
Çulhaoğlu'nun 3628 Sayıili Mal Bildinimiinde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
3.7.1992) 

49. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

50. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat-
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lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair.Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519 ,2/8) (S. Sayısı; 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

51. -— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu,, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekih İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ro, 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. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. —; Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) ' 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde: Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun İ34 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştiriılmesi Hakkında Kanun Teka
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

54. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair'Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihli: 8.10.1992) 

55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli, Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapıtoasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 1 5Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319)'(Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

56i — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesiimin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

57. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenrnesme İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı:. 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

58. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 
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59. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayı
sı: 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) N ' . 

X 60. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe.komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

61. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 62. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 

63. '—• Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7. Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

64. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da, Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma ta
rihi : 15.6.1992) 

, 6 5 . — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Ku
ruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

66. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sa-
ysu : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

67..—- Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline 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 Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

68. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-

_ . 9 _ 



T 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevıik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
'Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanlın Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

71. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürköğlu'nun, 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komıisyomu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürköğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 1.6.1992) 

.75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Su
lama Alanlarınıda Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77< — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
ron 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında.Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi • 21.9.1992) 

78. — Aydın Milletvekili Cengiz Altırikaya*nın, 4.11.1983 tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak-' 
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kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

79. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesii Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

•81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri i'ç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

82: — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 oci Maddesinıin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi 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) 

84. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
işlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayışı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Mıillî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun, 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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88.— Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı:.: 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

89. —• Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

90. —- Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şe
hit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Dir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/437) (S. Sayısıv: 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

91. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

92. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek ve Tüzelkişilerden • Alınan Elektrik 
Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) . . ' * ' . , 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fi
kir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet, Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tari
hi : 19.11.1992) 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması. Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

95. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici .7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi:..7.12.1992) 

96.,— Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosya1} Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerimin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S .Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun'Teklifi ve Millî, Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 
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98, — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Omıan ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

99. —. 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

100.; — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

101. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Başka
nının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı ": 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

1Ö2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nunun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993). 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddeleriıni Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten 
Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 243) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûra
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) , 

106. — Hatay Milletvekili Mehmet'Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) . • -

108. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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Haç' Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi've Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

109. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

110. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı imar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) ' , • . 

111. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu 'Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayışı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

112. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) \(Dağıtma tarihi : 4.3:1993) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Elle 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

114̂  — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

115. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

116. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

117. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

118. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S, 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 
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119. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının. Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) {S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 18.5.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

121. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğutcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
ve Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifti ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1993) 

122. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygula
nacak Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) 
(Dağıtma tarihi : 9.11.1993) 

123. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Mu
harip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı :. 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'hun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıt
ma tarihi : 3.12.1993) 

126. — Çorum Milletvekili Cemal ŞahinMn, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifli ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihî : 3.12.1993) 

127. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi r'7.12.1993) 
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128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Meu 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) •'.••..','• 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı.: 396) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) . , ' 

X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) ' 

131. — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924). (S. Sayısı : 407) (Dağıt
ma tarihi : 31.12.J993) 

132. T— Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ye Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı ; 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

133. — Çorum Milletvekili Cemal $ahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

134,— Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

135. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine/Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64 )(S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

136. — Şırnak , Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12,4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet • Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı ; 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

137. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S: Sayısı. : 593) (Dağıtma tarihi, : 17.2.1994) 
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- 138.J — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün* 
de Kararnamenin Değiştirilerek Kaıbulünö Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Smuiamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu. 
(1/664) (S. Sayısı: 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140, — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslerime Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi •: 23.2.1994) 

1411. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

142. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) 
(S. Sayısı: 600) (Dağıtmatarihi : 23.3.1994) , 

143. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

144. __ Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145. — Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. 
Sayısı: 607) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

148. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S .Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

—- 17 — (16 ncı Birleşim) 
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149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

150. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 Ta
rih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Rapora (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151'..— Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alnnların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklif i ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 3'8 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

155. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın, Yasama Doku-
nulmazlıklarınıın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı: 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157H — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 
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158. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

159. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı: 633) (Dağıtma tarihi: 28.3.1994) 

, • • / . • ' ' . 

160. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret .Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı: 634) (Dağıtma tarihi: 28.3.1994) 
X 161. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge

çirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışıiş'Ieri komfeyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

162. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

163. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/479) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 164. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Toplcapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması 
ile İlgili Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

165. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 16 ecı Maddesimk* Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

167. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda Değişiklik Yapüması Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 
656) (Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

«168. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti-, 
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rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi••: 16,5.1994) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma, tarihi : 3.6.1994) 

170. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tdclifıi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

171'. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Snaayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

172. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

173i —• Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihli : 
20.6.1994) 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş-
ri komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar, Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) 
(S .Sayısı: 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sa
yısı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik: Yapılmasına İliş-

; — 2 0 — • 
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bin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Da
ğıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /707) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 

X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

XI84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili Zü-
beyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 186. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

_ 2 1 — 
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X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının! Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : .3.1.1.1994) 

X 191.— Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişten ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 

X 192, — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) , ' 

X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna. 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/700) (S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 196* — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197. — 190 Sayıh Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Tekn'ik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
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gün Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komlisyonları 
raporları (1/761 )(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
lihi : 28.11.1994) 

X 201 - — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An-
Ijaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 

, komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile "Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşıbMiği Anlaşmasının Onaylamriasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişik
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 7 Arkadaşının, 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. -— Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarM : 10.1.1995) 

206. — İstanbul Milletvekili Gürol Söylu'nun; Belediye Kanunu ile İl Özel İda
resi Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 
759) (Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlatması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri, ve Plan vo 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin' 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
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X 209-— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuma 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı: 767) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. SayısL: 768) (Dağıtma tarihi•: 10.2.1995) 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) 
.(S. Sayısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995). 

213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapoıu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) {Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
X 216. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında" Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alın
ma önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtana tarihi: 24.2.1995) 

217. ^-Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1995) ' 
X 218. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil

letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonlarjı raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
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X219. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek'Kabulüne-Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişildin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Ta
rih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) 
(S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

228. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 
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229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3; 1995) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasmm ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların imhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yar
dım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma öner
gesi (2/1106) (S. Sayısı : 809J (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 
810) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) ,' 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

235. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayı
nın İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayı
sı : 808) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Ta
rihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Da
ğıtma tarihi : 7.4.1995) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ele 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Ar-
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kadaşmın, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahim'in, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sa
yısı.: 817) (Dağıtma tarihi : 7.4.1995) \ 

238. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Ka
nununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1216) (S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi :18.4.1995) . .'.'•••-
X 239. — Türkiye Cummhuriyeti ile Estpnya Cummhuriyeti Arasında Kültür, Eği

tim, Bilim've Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) 
(S. Sayısı : 819) (Dağıtma .tarihi : 26.4.1995) 

240. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna - Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabili yetinin Takviyesi İçin Ge
çici Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağı
ma tarihi : 26.4.1995) 
X 241. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara-
sunda Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243< — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesiinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) 
(Dağıtma tarihi : 26.4,1995) 

244., — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Çevre Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi İle Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcu-
oğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanım Teklifi ve Çevre ye İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

245. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelimde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayı
sı : 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair. Kanun,'Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sa
yısı : 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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247. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/759) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından îaşe 
Edileceklere ilişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

249. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi 
Nüfusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumla İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı .Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet-Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380. Sayılı Be
lediyelere ve 11 özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürüdükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nıra, Sakarya Hinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

252. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Be
lediye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inoi Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

253. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inoi Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

255. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi: 1.6.1995) 

256. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) <S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarüıi : 1.6.1995) 
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257. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu.Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

258. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

259. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına Miskin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/1177) 
(S. Sayısı: 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

260. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma taritıi : 5.6.1995) 

261 < — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 637 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 
846) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

262. — İçel Milletvekili Fevzi Ancı'nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 
uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/958) (S. Sayısı: 848)(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

263. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Bk 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşı
nın Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

264. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) 
(S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

X 265. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/806) (S. Sayısı r 854) (Dağı'tma tarihi: 5.6.1995) 
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X 266. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıt
ma tarihi : 8.6.1995) ' 

267. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler-Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 268. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergitendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayı
sı : 856) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

X 269.— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları : (1/310) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

270. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

271. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma ta
rihi :22.6.1995) 

272. — 'Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) S. 
Sayısı : 863) (Dağıtam tarihi : 22.6.1995) 

273/— Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 
Tarihli ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bîr Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Millet-
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vekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /5, 2/414) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi: 22.6.1995) 

274. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 11.7.1995) 

275. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7.1995) 

276. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; 2924 Sayılı Kanunun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ye Köyişleri Komisyonu Rapo-
ru (2/1099) (S. Sayısı : ,754'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.8.1995) 

277. —• Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 Arkadaşının, Bilecik Milletvekili 
Mehmet Seven'in, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Erzincan Milletvekili Mus
tafa Kul'un, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 3 Arkadaşının, Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz ve 9 Arkadaşının, Kastamonu • Milletvekilleri Nurhan Tekinel ve 
Münif İslamoğlu'nun, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Antalya Milletvekili 
Hasan Çakır'ın, Aksaray Milletvekilleri Mahmut öztürk ve Halil Demir'in, Yozgat 
Milletvekilleri Alparslan Türkeş ve Yaşar Erbaz'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın, Giresun, 
Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 8 Arkadaşının, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 
ve 7 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Koray Aydın'm, Gümüşhane Milletvekili Lütfi 
Doğan ve 17 Arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Konya Milletvekili 
AH Günaydın ve 5 Arkadaşının, Amasya Milletvekili Haydar Oymank'ın, Adıyaman 
Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Aksaray Mil
letvekilleri Mahmut öztürk, Halil Demir, İsmet Gür ve 40 Arkadaşının, Kırklareli 
Milletvekilleri Ahmet Sezai Özbek ve Cemal Özbilen'in, Yozgat Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 54 Arkadaşının, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Rize Milletvekili 
Ahmet Kabil'in, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, İzmir Milletvekili Işıiay Say-
gın'ın, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, Mardin Milletvekili Mehmet 
Gülcegün'ün, Giresun Milletvekili Ergim Özdemir'in, Martın Milletvekili Hasan Ak-
yol'un, Batman Milletvekili M. Adnan Ekmen'in, Bayburt Milltvekil'i Ülkü Güney' 
in, Ordu Milletvekilleri Şükrü Yürür, Nabi Poyraz, Bahri Kibar ve 5 Arkadaşının, 
İzmir Milletvekili Mehmt Özkan'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bit
lis Milletvekili Zeki Ergezen ye 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Süleyman Hatin-
oğtu'nun, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karama-
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menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesi Halkkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (2/747, 2/878, 2/888, 2/906, 2/947, 2/977, 2/1039, 2/1042, 2/1064, 2/1101, 
2/1112, 2/1120, 2/1122, 2/1146, 2/1167, 2/1199, 2/1209, 2/1232, 2/1233, 2/1237, 2/1240, 
2/1245, 2/1247, 2/1256, 2/1260, 2/1272, 2/1286, 2/1305, 2/1396,. 2/2/1416, 2/1418, 
2/1422, 2/1459, 2/1461, 2/1462, 2/1463, 2/1464-, 2/1467, 2/1469, 2/1470, 2/1471, 2/1472, 
2/1473, 2/1474, 2/1475, 2/1476,, 2/1477, 2/1478) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
14.8.1995) 

278. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakfeında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/869) 
(S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi: 14.8.1995) 

279. — Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1501) (S. Sayısı : 882) (Dağıt
ma tarihi.: 14.8.1995) 

(*)- Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 5 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 887) 

Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan ile Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 149-Arkadaşının; 
Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi; Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan ve 37 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine 
İlişkin Önergesi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 73 Arkadaşının; 
Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (4/516, 4/517,4/518) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde son genel seçimlerin üzerinden dört yıla yakın bir zaman geçmiştir. 
1991 seçimleri hiç bir partiyi tek başına iktidara getirmemiştir. Bu sebeple Türkiye'de yeni

den Koalisyon hükümetleri kurulması zarureti ortaya çıkmıştır. 
Koalisyon hükümetlerinin uzun süre devamı genellikle güç olmakla birlikte her türlü zorluğa 

rağmen 20.9.1995 tarihine kadar devam etmiştir. 
Ancak bu tarihde elde olmayan nedenlerle kurulan Koalisyon Hükümeti bozulmuştur. 
Azınlık Hükümeti ise 5.10.1995 tarihinde kurulmuş, ancak Yüce Meclis tarafından 15.10.1995 

tarihinde yapılan oylamada güvensizlik oyu verilmiştir. 
Bugün Türkiye iç ve dış politikasında ortaya çıkan gelişmeler gerek parlamento içinde ve ge

rekse kamuoyunda yeniden ve vakit kaybetmeden milletin hakemliğine gitme, seçimleri yenileme 
yönünde kuvvetli bir eğilim yaratmıştır. 

Bu sebeple 16.10.1995 tarihinden itibaren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3403 
sayılı Kanunla Değişik 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 24.12.1995 pazar günü Milletve
kili seçimlerinin yapılması hususunda Yüce Millet Meclisi kararının istihsal edilmesi için bu öne
rimizin gerekli işleme tabi tutulmasını saygıyla arz ederiz. 

17.10.1995 
Nevzat Ercan 

Sakarya 
M. Ateş Amiklioğlu 

Çorum 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
Nazmi Çiloğlu 

Bolu 
Gürol Soylu 

İstanbul 
İsmet Sezgin 

Aydın 
Muzaffer Arıkan 

Mardin 
İsmail Köse 
. Erzurum 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Fethi Akköç 
Bursa 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Yıldırım Aktuna 
İstanbul 

Ahmet Bilyeli 
İçel 

Cemal Şahin 
Çorum 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Halit Dağlı 
Adana 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 
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Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Cemal Tercan 
İzmir 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

B. Sami Daçe 
Adana 

Ayvaz Gökdemir 
Gaziantep 

Işılay Saygın 
tzmir 

Mikail Aydemir 
Ağrı 

Ali Karataş 
Antalya 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

İsmet Attila 
Afyon 

M. Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Necmettin Cevheri 
Şanlıurfa 

Hüseyin Özalp 
Samsun 
Ali Uyar 

Hatay 
Mahmut Öztürk 

Aksaray 
Doğan Baran 

Niğde 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

istanbul 
Hasan Kılıç 

Ordu 
Hannan Özüberk 

Gaziantep 
Ali Şevki Erek 

Tokat 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Osman Özbek 
Konya 

Hasan Afşar 
Konya 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Mehmet Köstepen 
İzmir 

Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Hasan Namal 
Antalya 

Ömer Şeker 
Konya 

Şeref Erdem 
Burdur 

Dr. Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Münif İslamoğlu 
Kastamonu 

A.Aykon Doğan 
Isparda 

Tunç Bilget 
Aydın 

İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Selahattin Kılıç 
Adana 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Çavit Erdemir 
Kütahya 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
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Orhan Şendağ 
Adana 

Sümer Oral 
Manisa 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Sedat Edip Bucak 
Şanlıurfa 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 
Ali Eser 
Samsun 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

Cafer Keseroğlu 
Sinop 

Nabi Sabuncu 
Denizli 

Turhan Tayan 
Bursa 

Baki Durmaz 
Afyon 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Halûk Müftüler 
Denizli 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

İrfettin Akar 
Muğla 

Yıldırım Avcı 
İzmir 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Tevfık Diker 
Manisa 

Kadri Güçlü 
Bursa 

Mustafa Küpeli 
Adana 

Bestami Teke 
Hatay 

Adnan Akın 
Zonguldak 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Kazım Dinç 
Kocaeli 

Asım Kaleli 
içel 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

M. Ali Yavuz 
Konya 

Koksal Toptan 
Bartın 

A. Baki Tuğ 
Ankara 

M. Sabrı Güner 
Kars 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Yahya Uslu 
Manisa 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Bilal Güngör 
Ankara 

Ali Uzun 
Zonguldak 
Baki Ataç 
Balıkesir 

Nurettin Tokdemir 
Hatay 

Hasan Ekinci 
Artvin 

EtemKelekçi 
Afyon 

Veli Andaç Durak 
Adana 
Ali Su 

içel 
Ömer Barutçu 

Zonguldak 
Cavit Çağlar 

Bursa 
Turgut Tekin 

Adana 
A. Yalçın Öğütcan 

Adana 
Mehmet Batallı 

Gaziantep 
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Yıîmaz Ovalı 
Bursa 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Aydın Mirkelamoğlu 
Şanlıurfa 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Şükrü Erdem 
Bursa 

Rıza Akçalı 
Manisa 

M. Fevzi Şihanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Vefa Tanır 
Konya 

M. Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Coşkun Kırca , 
İstanbul 

İlyas Aktaş 
Samsun 

Rifat Ser dar oğlu 
İzmir 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Erkut Şenbaş 
İzmir 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 
Abdullah Kınalı 

Hatay 
Sami Sözat 
Balıkesir 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Evren Bulut 
Edirne 

Mehmet Özkan 
İzmir 

Adil Aydın 
Antalya 

Mehmet Cebi 
Samsun 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Niğde 

Ömer Lütfi Coşkun 
Balıkesir 

Halil Demir 
Aksaray 

M. Cemal Öztaylan 
Balıkesir 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Ali Günaydın 
Konya 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1991 yılı milletvekili genel seçimlerinden itibaren bugüne kadar 4 yıllık bir süre geçmiştir. 
Milletimiz son derece canlıdır ve dinamiktir, hızla gelişmektedir. 
Bu gelişimler dolayısıyla bundan önceki dönemlerde de olduğu gibi 4 yıllık bir süreden sonra 

halkımızla Parlamento yapısı arasında büyük farklılıklar meydana gelmektedir. 
. Bu yüzden, nasıl önceki dönemlerde 4 yılda bir seçimlerin yapılması gerekmişse, şimdi de ül

kemizde biran evvel genel seçimlerin yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Nitekim ülkemizde 4 yıldan beri işbaşında bulunan yönetimlerin yanlış politikaları yüzünden 

terör, ekonomik durum, insan hakları ve dış politika gibi bütün önemli ülke meselelerinde bugün 
herşey ülke ve halkımız menfaatleri aleyhine gittikçe daha kötüye giderek öylesine gelişmiştir ki 
bugünkü Meclis aritmetiği ile bu temel meselelerin çözülmesine bir imkân bulunamamaktadır. 

27 Mart 1994 tarihinde bütün Türkiye genelinde yapılmış olan İl Genel Meclisi ve Yerel yö
netim seçimleri halkımızın arzusuyla halihazır Parlamento aritmetiği arasındaki büyük çelişkiyi 
açıkça ortaya koymuştur. 
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Demokrasilerde millete rağmen yönetim söz konusu olamaz. Ülke meselelerinin çözümü için 
yol gösterecek olan bizzat ülke halkımızın kendisidir. Dolayısıyla bugün gelinmiş olan noktada 
meselelerin çözüme kavuşabilmesi halkımızın ızdıraplarının dinebilmesi için, yapılacak en hayırlı 
iş en kısa zamanda genel seçimlerin yapılmasıdır. 

Bu sebeple, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3403 Sayılı Kanunla Değişik 8 inci 
maddesinin 2 rici fıkrası gereğince 24.12.1995 Pazar günü milletvekili seçimlerinin yapılması 
hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının istihsal edilmesi için bu önergemizin işleme 
konulmasını saygıyla arz ederiz. 

17.10.1995 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Konya 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Fethullah Erbaş 

Van 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Prof. Dr. Mustafa t)naldı 
Konya 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Zeki Ünal 
Karaman 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Abit Kıvrak 
Konya 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Musa Demirci 

Sivas 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3403 Sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinin 2 

nci fıkrası gereğince 24.12.1995 Pazar günü Milletvekili Seçimlerinin yapılması hususunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararının istihsal edilmesi için bu önerimizin gerekli işleme tabi 
tutulmasını saygıyla arz ederiz. 

Mesut Yılmaz 
Rize 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Avni Akyol 
Bolu 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Yusuf Pamuk 
. İstanbul 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 
Ali Er 
İçel 

Yıldırım Akbulut 
Erzincan 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

M. Bahri Kibar 
Ordu 

Ahmet Sanal 
Adana 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Kamrân İnan 
Bitlis 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

18.10.1995 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Ayüp Aşık 
Trabzon 
Emin Kul 
İstanbul 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Faruk Saydam 
Manisa 

Hüsamettin Örüç 
Bursa 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Uğur Aksöz 
Adana 

M. İbrahim Özsoy 
Afyon 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Mehmet Gedik 
Bursa 

İlker Tuncay 
Çankırı 
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Burhan Kara 
Giresun 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
istanbul 

/. Sefa Giray 
İstanbul 

Feyzi İşbaşaran 
İstanbul 

Cem Kozlu 
İstanbul 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İlhan Kaya 
İzmir 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Gazi Barut 
Malatya 

Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Nevşat Özer 
Muğla 

Ahmet Kabil 
Rize 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Seyyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

R. Kâzım Yücelen 
Gümüşhane 
İmren Aykut 

İstanbul 
H. Orhan Er güder 

İstanbul 
Melike Haşefe 

İstanbul 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 
Selçuk Maruftu 

İstanbul 
İsmail Sancak 

İstanbul 
Şadan Tuzcu 

İstanbul 
Işın Çelebi 

İzmir 
Refik Aslan 
Kastamonu 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

M. RaufErtekin 
Kütahya 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

Mustafa Parlak 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mahmut Orhon 
Yozgat 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Sayı:AM.l.ANK.-25 

• Esas No. :4I516, 41517, 41518 26.10.1995 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 18.10.1995 tarihinde Komisyonumuza gönderilen DYP Grup Başkanvekille-
ri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 149 Arkadaşının 
(4/516); Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 37 Arkadaşının (4/517); Rize Milletvekili Me
sut Yılmaz ve 73 Arkadaşının (4/518) seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergeleri, Komisyonumu
zun 23.10.1995 tarihli toplantı gündemine alınmış ve DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Millet
vekili Nevzat Ercan ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile CHP Grup Başkanvekili Hatay Mil
letvekili Fuat Çay tarafından Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/1518) ile birlikte görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, 26.10.1995 tarihli toplantısında önergeleri birleştirerek görüşmeyi kabul et
miş; gerekçeleri doğrultusunda olumlu bularak, XX nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 24 
Aralık 1995 Pazar günü yapılmasını kabul etmiştir. 

Raporumuz, İçtüzüğün 93 üncü maddesine göre Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
E. Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
Sözcü 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Toplantıya katıldı. 

İmzada bulunamadı. " 
Üye 

Yüksel Yalova 
Aydın 
Üye 

Nevzat Ayaz 
Çankırı 

Üye 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 

. m 

Başkanvekili 
M.SeyfiOktay 

Ankara 
Kâtip 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

Üye 
Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
B. Mehmet Gazioğlıı 

Bursa 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Üye 
Hüseyin Aksoy 

Eskişehir 
Üye 

/. Kaya Erdem 
İzmir 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Üye 
Halil Başol 
Tekirdağ 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 5 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 888) 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/936) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23.10.1995 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.Ö.KKGI101 -159/4843 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.10.1995 tarihinde kararlaştırılan "3713 Sa

yılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Her rejim gibi demokratik rejim de varlığına yöneltilecek tehlikeler karşısında kendini koru
ma hakkına sahiptir. 

Bir devletin; ülkesinin parçalanmasını, bazı parçalarının başka devletlere verilmesini savunan 
ve bu hedefi gerçekleştirmek için övücü düşünce açıklamaları yapan kişilerin bu davranışlarına se
yirci kalınması beklenemez. Düşünce özgürlüğünün, bir devletin ülke bütünlüğünü ortadan kaldı
rıcı bir nitelik kazandığını savunmak ve özgürlük adına toplumun bu tehlikelerle karşı karşıya gel
mesine razı olmak pek mübalağalı bir özgürlük anlayışı teşkil eder. 

Bugün hiç bir toplumda sınırsız özgürlük anlayışına yer verilemeyeceği, bunun anarşiye ve so
nuçta özgürlüklerin yok edilmesine yol açacağı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle özgürlüklerin var 
olabilmeleri, kişi yönünden pratik bir değer ifade edebilmeleri için onların sınırlarının belirlenme
si, kullanılma yollarının gösterilmesi gerekmektedir. 

Uygulamada demokratik özgürlükçü düzenin aşırı ve yıkıcı faaliyetlere karşı kendini savunma 
hakkı ilke bazında ele alınmaktadır. Bu ilke 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 30 un
cu maddesinde açıkça ifade edilmiştir. "İşbu Beyannamenin hiç bir hükmü, içinde ilan olunan hak 
ve hürriyetlerin bir devlet, zümre veya fert tarafından yokedilmesini güden bir faaliyete girişmeye 
veya eylemsel olarak bunu işlemeye herhangi bir hak gerektirir nitelikte yorumlanamaz." Burada 
geçen "özgürlüklerin yokedilmesini güden faaliyet" kapsamına, özgürlüklere yer vermeyen anti
demokratik sistemlerin propagandasını yapmak veya kitleleri şiddet eylemlerine yöneltecek, top
lumda kin ve nefret yaratacak görüşlerin savunuculuğunu yapmak da girmektedir. 

Özgürlüklerin, özgürlüğü yok etme amacıyla kullanılmasını yasaklayan diğer bir uluslararası 
belge de "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi "dir. 

Bu sözleşmenin 17 nci maddesi, "Bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devlete, bir toplulu
ğa veya kişiye sözleşme ile tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada öngörüldü
ğünden daha geniş ölçüde sınırlanmasına yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hak-
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kını sağladığı biçimde yorumlanamaz." hükmü ile hiçbir gruba özgürlüğü yok etme özgürlüğü ta
nımamaktadır. 

Sınırları belirlenmemiş ve korunmaları için önlem alınmamış özgürlüklerin diğer bütün özgür
lükler gibi sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün hangi ölçüler kullanılarak sınırlanacağı konusu 
bir çok uluslararası belgede yeralmıştır. 

Bunlardan biri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 'dir. Bu bildirgenin 29 uncu maddesinin ikin
ci fıkrasına göre; bildiride yeralan hak ve özgürlükler başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak, 
genel ahlakın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı gereklerini yerine getirmek amacıyla sınır
landırılabilir. 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, özgürlüklerin sınırlaması ile ilgili olarak, olağan dönemler
de kullanılabilecek ölçütler öngördüğü gibi, 15 inci maddede "savaş veya ulusun varlığını tehdit 
eden başka bir genel tehlike halinde" yapılacak sınırlamalarla ilgili ölçütler de öngörmektedir. 

Olağan dönemlerde düşünceyi açıklama ve yayma, din ve vicdan özgürlükleriyle ilgili sınırla
ma yapılırken kullanılacak ölçütler Sözleşmenin 9 ve 10 uncu maddelerinde yer almıştır. 

9 uncu maddeye göre, din ve vicdan özgürlüğü kamu düzenini sağlamak, başkalarının hak ve 
özgürlüklerini korumak veya genel ahlak ve sağlığın gereklerini yerine getirmek amacıyla sınırla
nabilir. 

10 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre ise; düşünceyi açıklama ve yayma ve haber alma öz
gürlükleri ulusal güvenliğin, ülkenin toprak bütünlüğünün, kamu güvenliğinin korunması, asayişin 
sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel ahlak ve sağlığın gereklerinin yerine getirilmesi, 
yargı gücünün otoritesinin ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla kanunla sınırlanabilir. 

Kişisel ve siyasal haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme (1976) her türlü savaş propagandasına 
ve ayrımcılığa, düşmanlığa, şiddete yol açacak ulusal, ırksal, dinsel nefret savunuculuğunu yasak
lamaktadır. 

Esasında ırkçı, ayrımcı, savaş yanhsı ve kışkırtıcı propaganda ile ırksal, dinsel ve ulusal düş
manlıkların kışkırtılması, hukukun koruması altında değildir. 

1966 tarihli Medenî ve Siyasî Haklar Uluslararası Sözleşmesi, her türlü savaş propagandası
nın, ulusal, ırksal ya da dinsel nefret duyguları körüklenerek ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet kış
kırtıcılığı yapılmasının yasaklanmasını öngörmüştür. 

Aynı yönde yasaklar "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına Dair Uluslararası Sözleş
me" ile "Avrupa Konseyinin Demokrasiye Karşı Bir Tehdit Olarak Hoşgörüsüzlüğe İlişkin Bildir
ge' 'de yer almıştır. Bu iki sözleşmede de açıkça propaganda yasakları öngörülmüştür. 

Yukarıda sözü edilen belgeleri kabul ederek onaylayan devletler, anayasalarında düşünceyi 
açıklama ve yayma, haber alma özgürlüklerini sınırlarken kullanılacak ölçütlere, sözkonusu belge
lere uygun olarak yer vermişlerdir. Ayrıca, bütün demokratik ülkelerin ceza yasalarında, bu özgür
lüklerin kötüye kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlar yer almaktadır. 

Örneğin; İngiltere'de faşist, ırkçı ve ayrımcı propagandayı yasaklayan "Irk İlişkileri Kanunu 
(1965)", Fransa'da aynı yönde Temmuz 1972, Temmuz 1975, Haziran 1977 ve Ocak 1985 tarihli 
kanunlar mevcuttur. İtalya'da faşist propaganda çeşitli tarihlerde çıkartılan Kanunlarla yasaklanmış 
ve cezalandırılmıştır. Federal Almanya'da terör örgütleri lehine propaganda cezalandırılmıştır. Bel
çika ve Avusturya'da da ırk ayrımı amacı güden örgütler ve bunların desteklenmesi yasaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 888) 



. - 3 -

İnsan Hakları Avrupa Komisyonu, Avusturya'da Nasyonel Sosyalizmin yeniden geri getiril
mesine yönelik faaliyetlerin yasaklanması ve cezalandırılmasını, demokratik bir toplumda kamu 
güvenliği ve millî güvenlik yararına ve başkalarının hak ve özgürlüklerini koruyucu nitelikte ve ge
rekli sınırlamalardan saymış ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10/2 hükmüne uygun bul
muştur. 

İngiltere Hükümeti ise, terör örgütlerini (IRA'yı) destekleyen her türlü ifadenin televizyondan 
yayınlanmasını 1988 yılından beri yasaklanmıştır. 

Burada üzerinde duruluması gereken'husus, ceza kovuşturmasına konu oluşturan, düşüncenin 
açıklanmasıdır. İnsanın aklında olup bitenlerin ne sınırlandırılması, ne de cezalandırılması müm
kündür. Ancak, bir düşünce, ifade ediliş biçimi itibariyle kişileri, Devletin varlığını, sosyal düzeni 
tehlikeye yöneltecek eylemlere teşvik edici nitelik taşıyorsa bu takdirde o düşüncenin, açıklanış bi
çimi yönünden suç haline gelebileceği kabul edilmektedir. Gerçekten, bu sonuca ulaşırken, her re
jim gibi demokratik rejimin de, varlığına yönelecek tehlikeler karşısında kendini koruma hakkına 
sahip olduğu, bunun âdeta bir meşru savunma oluşturduğu kabul edilmektedir. 

Düşünce ve anlatım özgürlüğü açısından yasalarımızdaki bazı düzenlemelerin uluslararası 
standartlara aykırı olduğu açıktır. Demokrasimizi, bütün engeller kaldırılmadıkça sağlıklı ve ulus
lararası standartlara uygun bir düşünce ve anlatım özgürlüğüne kavuşturmak mümkün değildir. 

Ancak düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü konusunda yaşanan somut bazı sorunlar karşı
sında öncelikle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ele alınmış ve bu kanunun düşünceyi açık
lama ve yayma özgürlüğüne getirdiği aşırı sınırlamaları gidermek, böylece sözkonusu Kanunu 
Devletin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelerin özellikle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin ve 
bu sözleşmeye göre kurulan İnsan Hakları Avrupa Komisyonu ve İnsan Hakları Avrupa Mahkeme
si kararları ile oluşan uluslararası standartlara uygun hale getirmek için gerekli değişikliklerin ya
pılması zorunlu hale gelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Tasarının bu maddesi, yürürlükteki 8 inci maddenin düşünceyi açıklama ve yay

ma özgürlüğüne getirdiği aşırı sınırlamayı ortadan kaldırmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 
1982 Anayasasının temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin rejimi, İnsan Hakları Av

rupa Sözleşmesi esas alınarak düzenlenmiştir. 
Hür demokratik rejimde, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması 

amacına yönelik olarak düşünceyi açıklama ve yaymaya sınırlama getiren düzenlemeler ceza hu
kuku sistemimiz içinde de yer almaktadır. 

Hukuk sistemimizde yasaklanan düşünce açıklama şekli "Suça tahrik" olarak isimlendiril-
mektedir. Gerçekten, kanunlarda suç olarak belirlenmiş ve toplum düzenini çeşitli yönlerden ağır 
şekilde ihlal edebilecek fiillerin işlenmesinin düşünce olarak açıklanması da yasaklanmıştır. 

Bu konudaki temel hüküm, TCK 311 inci maddesinde yer almakta ve "Bir suçun işlenmesini 
aleni olarak tahrik eden kimse... cezalandırılır" denilmektedir. 312 nci maddede ise, "Kanunun cü
rüm saydığı bir fiili açıkça öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkı kanuna itaatsizliğe tahrik 
eden kimsenin... " cezalandırılacağı açıklanmaktadır. 312 nci maddenin ikinci fıkrası, toplumda 
kin ve düşmanlık oluşturacak şekilde halkı "... sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözete
rek... açıkça tahrik eden kimse..." nin cezalandırılacağını belirtmektedir. 

Bu hükümlerde ifade edilen "tahrik", başkalarını harekete geçirebilme imkânını ifade etmek
tedir. Şayet, açıklanan düşüncede, söylenen sözlerde tahrik edici, harekete geçirici, suç işlemeye 
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yöneltici bir özellik bulunuyorsa bu tahrik teşkil eder ve düşünce açıklama özgürlüğünün sınırları 
dışında kalır. 

Bir fikrin açıklanması kuşkusuz suç olmaz. Tek başına bir fikir, düşünce veya kanaatin açık
lanmasının veya propagandasının suç sayılması, düşünce özgürlüğüne ve dolayısıyla özgürlükçü 
demokratik anlayışa aykırıdır. Ancak, bir düşünce, ifade ediliş biçimi itibariyle kişileri, Devletin 
varlığını, sosyal düzeni tehlikeye yöneltecek eylemlere teşvik edici nitelik taşıyorsa bu takdirde o 
düşüncenin, açıklanış biçimi yönünden suç haline gelebileceği kabul edilmektedir. Gerçekten, bu 
sonuca ulaşırken, her rejim gibi demokratik rejimin de, varlığına yönelecek tehlikeler karşısında 
kendini koruma hakkına sahip olduğu, bunun adeta bir meşru savunma oluşturduğu kabul edilmek
tedir. Bu nedenle maddede geçen propagandanın bu çerçeve içinde değerlendirilmesi gerekir. 

Gerçekten propaganda özgürlüğü, bu özgürlüğü kullananın amacı suç işlemeyi azmettirme, 
teşvik ve tahrik etme, özgürlükçü demokratik düzeni veya başkalarının hak ve özgürlüklerini orta-. 
dan kaldırma, Devletin topraklarından bir bölümünü yabancı devlet egemenliğine verme, milleti 
bölme olmadığı sürece demokratik devlet tarafından meşru sayılır. 

Propagandanın suç olarak değerlendirilmesinde önemli olan, düşüncenin veya fikrin, açıklanış 
biçimi itibariyle toplum, devlet, rejim ve sosyal düzene yönelik olarak açık ve yakın bir tehlikeyi 
ortaya çıkarıp çıkarmadığının ve buna bağlı olarak kişileri kanunlara aykırı eylemlere yöneltici ni
telik taşıyıp taşımadığının saptanmasıdır. 

Bu nedenlerle 8 inci maddeyle Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak 
amacıyla propaganda yapılmasının yasaklanması, Devletimizin demokratik olma özelliğini ortadan 
kaldırmaz.' 

Diğer taraftan, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok tartışma ve eleştiriye neden olan yürür
lükteki 8 inci maddenin "Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriye-
ti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan her türlü yazılı ve sözlü pro
paganda yasaktır." hükmü belirsizlikleri içermektedir. Gerçekten de maddenin bu ifade biçiminin 
son derece soyut olması, her türlü propagandanın madde kapsamına alınmasına olanak sağlaması, 
düşünce özgürlüğüne demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşmayacak ölçüde aşırı bir sı
nırlama getirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu nedenle mevcut 8 inci maddenin, düşünce ve anlatım özgürlüğü konusunda yaşanan somut 
bazı sorunlar karşısında Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak yeni
den düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile, maddenin birinci fıkrasında yer alan ve belirsizlikler yaratan "Han
gi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun..." ibaresi metinden çıkarılarak yalnızca Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, göste
ri ve yürüyüşü suç sayılmıştır. Bu düzenleme yapılırken düşüncelerin özgürce anlatımına imkân 
verecek bir ortam yaratılarak batı demokrasilerindeki standartlara uygun hareket edilmiştir. Ayrıca 
verilecek cezalarda alt sınırın bir yıl olarak saptanması suretiyle bu şekilde cezalandırılanların, 13 
üncü maddeye eklenen yeni bir fıkra hükmü •sebebiyle cezaların ertelenmesi veya paraya çevrilme
si imkânı getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada yasaklanan propaganda eylemlerinin basın yoluyla 
işlenmesi durumunda basılf eserlerin sahip ve sorumlu müdürlerine verilecek cezalar öngörülmek
tedir. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında birinci fıkrada yasaklanan propaganda eyleminin Basın Kanunu
nun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler dışında diğer kitle iletişim araçları ile işlenmesi ha
linde bunlann sorumluları ve sahipleri hakkında verilecek cezalar yeralmıştır. Fıkranın sonunda, 
yasaklanan propaganda fiilinin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi halinde yasak propa
gandayı yayınlayan radyo ve televizyonun hâkim kararı ile bir günden onbeş güne kadar yayından 
men edilebilmeleri ayrıca hükme bağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında ise, birinci fıkrada yasaklanan eylemlerin süreli yayınlarla kitle ile
tişim araçları ile işlenmesi halinde cezanın artırılarak uygulanması hükmü getirilmiştir. 

Madde 2. — 3713 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan kurala göre, adı geçen Kanun 
kapsamına giren tüm suçlar için verilen cezaların para cezasına ya da önlemlerden birine çevrilme-
yeceği ve ertelenmeyeceği öngörülmektedir. 

Terör suçunun toplum için önemi, bu tür suçlar için öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezaların 
para cezasına ve diğer önlemlerden birine dönüştürülememesinin haklı nedenini oluşturmaktadır. 

Ancak bu yasak, 8 inci maddede yapılan değişiklikten sonra, ceza hukukunda failin kişiliğinin 
giderek daha fazla nazara alınması ve böylece cezaların failin kişiliğine uydurulması eğilimine ol
duğu kadar, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalardan dolayı hükümlülerin cezaevlerine konulma
ması gibi modern ceza ve infaz hukuku ilkelerine aykırı olması nedeniyle propaganda suçları bakı
mından kaldırılmaktadır. Böylece bölücü propaganda sebebiyle mahkûm olanların cezalarının pa
ra cezasına ya da önlemlerden birine çevrilmesi ve ertelenmesine imkân sağlanmaktadır. 

Geçici Madde :8 inci maddede yapılan değişiklikten sonra, adıgeçen maddeden mahkûm 
olanların cezalarına, şartları gerçekleştiğinde, 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin uygula
nabilmesine olanak sağlamak amacıyla geçici madde düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Yürütme maddesidir. 
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Adalct Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 25.10.1995 
Esas No. : 1/936 
Karar No. : 70 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA' 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe'nin ve 
Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uy
gun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarı ile getirilen geçici maddenin bu Kanunun geçici maddesi olması nedeniyle Tasarının 
başlığında yer alan "ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi" ibaresi Tasarı başlığından çıka
rılmış ve Tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen benimsenmiştir. 

•Tasarı ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yapı
lan düzenleme ile fıkrada yer alan ve belirsizlikler yaratan "Hangi yöntem, maksat ve düşünce ile 
olursa olsun..." ibaresi metinden çıkarılmakta ve. madde ile öngörülen cezalarda indirim yapılmak
tadır. Ayrıca, 13 üncü maddeye eklenen yeni bir fıkra ile 8 inci maddeye göre verilen cezaların er
telenmesi veya paraya çevrilebilmesi imkânı getirilmektedir. 

Düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü konusunda yaşanan somut bazı sorunlar karşısında 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne getirdiği aşı
rı sınırlamaları gidermek, böylece söz konusu Kanunu Devletin taraf olduğu uluslararası sözleşme
lere, özellikle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine ve bu sözleşmeye göre kurulan İnsan Hakları 
Avrupa Komisyonu ve İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi Kararları ile oluşan uluslararası standart
lara uygun hale getirecek değişiklikleri içeren Tasarının bir an önce kanunlaşmasını ve Tasarıdan 
faydalanacak kişilerin mağduriyetlerinin de giderilmesini uygun gören Komisyonumuz İçtüzüğün 
53 üncü maddesi gereğince Tasarının, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar vermiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan. 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Üye 
Uğur Aksöz 

Adana 
Muhalifim 

Üye 
Cemil Erhan 

Ağrı 
Üye 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Muhalifim. 
Üye 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Yasalara aykırı olduğundan muhalifim. 

Kâtip 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 

Üye 
Ethem Kelekçi 

Afyon 
Muhalifim 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

BestamiTeke 
Hatay 

Üye 
Cavit Kavak 

İstanbul 
Muhalifim. 
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Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Coşkun Gökalp 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 

Üye 
Abdurrahman Ünlü 

Kırıkkale 

Üye 
Sabri Yavuz 

Kırşehir 
Üye 

H, Cavit Erdemir 
Kütahya 

Fethullah Erbaş 
Van 

Muhalefet şerhim ektedir. 

MUHALEFET ŞERHİ 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki nedenlerle muhalifim; 

1. Meclis İçtüzüğümüzün 79 uncu maddesi uyarınca; Güvenoyu alamamış bir Bakanlar Ku
rulu yeni tasarı ve teklifleri komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesini talep edemez. 

23.10.1995 günü havale edilen bu tasarının görüşülmesi İçtüzük hükümlerine aykırıdır. 

2. 8 inci maddedeki ceza hadlerinin aşağıya çekilmesi bu maddeden mahkûm olanlar için ge
tirilen 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 ncı maddelerinden yararlanma imkânı ve geçici madde ile getiri
len yeni düzenlemeler tümüyle değerlendirildiğinde, tasarının bir Özel Af mahiyetinde olduğu gö
rülmektedir. 

Böyle bir durum Anayasanın 14 ve 87 nci maddelerine aykırıdır. 

3. Tasarıda öngörülen düzenlemeler Terörle Mücadeleyi de olumsuz yönde etkileyecektir. 

Saygılarımla. 26.10.1995 

Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

MUHALEFET ŞERHİMDİR 
8 inci maddedeki değişiklikle ceza miktarlarının düşürülmesi ve kapsamın daraltılması husu

su ile yine 13 üncü maddedeki suçların paraya çevrilmesi konusu halkımızın terörle mücadelede 
yapmış olduğu fedakârlıklara ve vermiş olduğu mücadeledeki özverilere ters düşmektedir ve hal
kımızın moralini bozmakta, ayrıca bu fiilleri işleyenlere teşvik mahiyetinde gördüğümden muhali
fim 

Fethullah Erbaş 

Van 
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HÜKÜMETIN TEKLİFİ 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 8. -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü boz
mayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar 
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz milyon liradan üç yüz milyon liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesin
de belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az 
süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. An
cak bu para cezaları yüz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahip
lerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada jazılı mevkuteler dışında sair kit
le iletişim araçları ile işlenmesi halinde, sorumluları ve ayrıca kitle iletişim araçları sahipleri hak
kında altı aydan iki yıla kadar hapis, yüz milyon liradan Uçyüz milyon liraya kadar ağır para ceza
sı hükmolunur. Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi halinde mahkemece il
gili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden onbeş güne kadar yayından menine karar verilir. 

Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlen
mesi halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. 

MADDE 2. - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Ancak bu madde hükmü, 8 inci madde uyarınca verilen mahkûmiyet kararları için uygulan
maz." 

GEÇİCİ MADDE - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi uyarınca mah
kûm edilenlerin dosyaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hükmü ve
ren mahkemece ele alınarak, bu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesin
de yapılan değişiklik sebebiyle mahkûmiyet sürelerinin yeniden belirlenmesine ve 13.7.1965 tarih
li ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinden yararlanma durumları hakkında gerekli ka
rar verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 888) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE - Tasarının Geçici Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 888) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. M. İslamoğlu 
Devlet Bakanı 

A. E. Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. At t ila 

Bay. ve İskân Bakanı 
T.Bilget 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. A. Amiklioğlu 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Ş.Altıner 

Turizm Bakanı 
B. Güngör 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
A. B. Tuğ 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
V. Tanır 

Dışişleri Bakanı 
A. C. Kırca 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Tayan 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Kurt 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Ataç 

Kültür Bakanı 
K. Toptan 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çevre Bakanı 
A. H. Üçpınarlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı•: 888) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 888) 




