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A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - Adalet Bakanı Finiz Çilingiroğlu'nun, işkence iddiaları konusunda 

bir açıklamada bulunma isteminin kabulünün gerekçesine ilişkin Başkanlık 
açıklaması 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu'nun, işkence iddiaları konusundaki 

gündem dışı açıklaması ve DSP Kütahya Milletvekili Emin Karaa, CHP An
kara Milletvekili Önder Sav, RP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, ANAP 
Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve DYP Konya Milletvekili Necati Çetin-
kaya'nın grupları adına konuşmaları 

2. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Güneydoğu Anadolu'da yaşa
yan insanların sosyal ve ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

3. - Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Karadeniz Bölgesinin 
ulaşım ve altyapı sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Ömer Barutçu'nun cevabı 
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Sayfa 
4. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Manisa'da lise öğrencilerine ilşkence 

uygulandığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Teoman 
Ünüsan'ın cevabı 414:419 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 4/9 

1. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldı
ğı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 4 1 9 . 4 2 1 

2. - İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancı
lık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 421:422 

3. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nın zarar 
etmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi l 

amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 422:424 
4. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, Bağ-Kur'un so

runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 424:425 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'tc açıldı. 

TBMM Başkanvekili H. Üluç Gürkan, Başkanvekili seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuş
ması yaptı. 

Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Türkiye'nin genel sağlık sorunları ve trafik kazalarıyla 
ilgili alınması gerekli acil önlemlere, 

Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç'ın, sağlık hizmetleriyle ilgili sorunlara ve alınması 
gerekli önlemlere, 

ilişkin gündem dışı konuşmalarına Sağlık Bakanı Doğan Baran; 
Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak'ın, hayvancılıkla ilgili sorunlar ve alınması gerekli ön

lemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da Tarım ve Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt; 
Cevap verdiler. - . • " ' . ? 

İngiltere, Belçika ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz 
Baykal'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdulkadir Âteş'in, 

Fransa ile Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş.Fikri Sağlar'a, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in, 

Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Meh
met Adnan Ekmen'in, 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun, 

italya'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Deniz Baykal'ın, 

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna, 
Açık bulunan Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın atandığına, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

TBMM Başkanının, Gürcistan Meclis Başkanının davetine, beraberinde bir heyetle icabetine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik sektörünün sorunlarını 
araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek, 

1 Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin nedenlerini araştırmak ve 
çözüm yollarını tespit etmek, • 

Amacıyla birer Meclis araştırması (10/30, 10/31), 
İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları ve bu konuda uygula

nan politikalar konusunda genel görüşme (8/1) 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yer
lerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Hükümetin temsilcisinin bulunmaması nedeniyle daha önce görüşmesi ertelenen, İstanbul 
Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/5), yapılan öngörüşmesinden sonra, kabul 
edildiği açıklandı. 
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Kurulacak komisyonun: 

9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçiminden itibaren bir ay olma

sı, • 

Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. 
İstanbul Milletvekili M. Cevdet Sel vi, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, konuşması sıra

sında, şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

28 Şubat 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 18.21'de son verildi. 

H. Uluç Gürhan 
Başkanvekili 

M.FatihAtay ZekiErğezen. 
Aydın Bitlis 

KâtipÜye . Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
28 . 2 .1996 ÇARŞAMBA 

Sözlü Soru Önergesi 

1. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası kurulup kurul
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Darülaceze'de Abdülhamit Han'ın psoterine 

yapılan saldırının faillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/347) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.2.1996) ,- ' 

2. - Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan'ın, Darülaceze'de Abdülhamit Han'ın posterine yapı
lan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/348) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.2.1996) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Müdürlüğünce gözaltı

na alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 tincü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1996) 

i 
2. - İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık sektörünün so

runlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1996) 

3. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nın zarar etmesinin nedenle
rinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/34) (Başkanılğa geliş tarihi : 27.2.1996) 

4. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, Bağ - Kur'un sorunlarının araştırı
larak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 27.2.1996) 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkahvckili H.Uluç GÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : M.Fatih ATAY(Aydm), Zeki ERGEZEN (Bitlis) 

— — - • - : 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini, çalış
malarımızın, ülkemiz ve ulusumuz için iyilikler, güzellikler getirmesi dileğiyle açıyorum. 

IH.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

• i . - Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu'nun, işkence iddiaları konusunda bir açıklamada bulun
ma isteminin kabulünün gerekçesine ilişkin Başkanlık açıklaması 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Adalet Bakanı Sayın Firuz Çilingiroğlu, son günlerde yo
ğunlaşan işkence iddiaları konusunda gündemdışı söz istemiştir. Kendisine söz vereceğim; ama, 
daha önce, izninizle gerekçemi açıklamak istiyorum: 

Türkiye, artık, demokrasisiz yaşamayı düşünemez bir noktadadır. Ülkemizin demokratikleşme 
sürecinde, bu gelişme önemlidir; ancak, düşüncelerini ya da ideolojilerini halkımıza gönül rızasıyr 
la benimsetebilme umudu bulunmayan kimi çevreler, şiddet eylemlerine başvurarak, özünde, bu 
demokratik gelişmeyi önlemek istemektedirler. 

Şiddet eylemlerini önlemek, hiç kuşku yoktur ki, devletin başlıca görevlerindendir. Dolayısıy
la, bu görevi yerine getirebilmek için devlet, gerekli yetkilerle donatılmalıdır. Ancak, devletin, bu 
yetkisini kullanırken demokrasiden uzaklaşması, şiddet eylemcilerine verilebilecek en büyük ödün
dür. Bir anlamda, demokrasiyi, demokrasi düşmanlarına yenik düşürmektir. 

Uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizin ötesinde, kendi Anayasamızda yasaklan
mış bulunan işkence uygulamaları, bu bağlamda çarpıcı bir örnektir. Dolayısıyla, insanlık suçu say
dığımız işkencenin önlenmesi, demokrasinin yaşatılmasının ve demokrasiyle yaşamanın "olmazsa 
olmaz" koşuludur. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Adalet Bakanı Firuz Çilingiroğlu'nun, işkence iddiaları konusundaki gündem dışı açıkla
ması ve DSP Kütahya Milletvekili Emin Karaa, CHP Ankara Milletvekili Önder Sav, RP Manisa 
Milletvekili Bülent Arınç, ANAP Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve DYP Konya Milletvekili Ne
cati Çetinkaya'nın grupları adına konuşmaları • ' 

BAŞKAN - Adalet Bakanı Sayın Çilingiroğlu'nun konuşmasıyla başlayacağımız bugünkü ça
lışmalarımızın, işkencenin önlenmesine ve bu konudaki iddiaların aşılmasına vesile olmasını dili
yorum ve Sayın Bakanı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
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ADALET BAKANI FÎRUZ ÇİLİNGİROĞLU - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; he

pinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Son günlerde, Türkiye'nin gündemini işgal eden işkence konusunda açıklama yapmak ve bil
gi sunmak için huzurlannızdayım. İşkence, insanlık suçudur, insanlık ayıbıdır. Ne yazık ki, azalıp 
çoğalmakla beraber, zaman zaman Türkiye'nin gündemini işgal etmekte, yurtiçinde yankılar uyan
dırdığı gibi, yurtdışında da Türkiye aleyhinde kampanya yürütülmesine neden olmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş devlet olma azminde ve kararlılığındadır. Türkiye'de, demokra
si, bütün kurum ve kurallanyla işlemektedir; devletimiz bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlü
ğü ilkesini benimsemiştir. Bu bakımdan, konunun bütün açıklığıyla ele alınması gerektiği kanısın
dayım, 

Yüksek müsamahanıza sığınarak, konuyla ilgisi nedeniyle bazı aynntılara değineceğim: Ulus
lararası Af Örgütünün 1991 yılındaki raporu, Türkiye'de ağır işkence iddia ve ithamlarını içermek
tedir. Helsinki İzleme Komitesinin 31.12.1992 tarihli raporunda, uygulandığı iddia edilen iğrenç iş
kence tekniklerinden bahsedilmekte, yerli ve yabancı insan hakları kuruluşlarının, uzun süredir, po
lis merkezlerinde, sistematik ve yaygın olarak, çok ciddî, insan hakları ihlâllerinin ve işkencenin 
olduğundan söz edildiği vurgulanmaktadır. 

İşkenceyi Önleme Avrupa Komitesi, 1991 ve 1992 yıllarındaki ziyaretleri sonunda, Türkiye'de 
işkence ve fena muamelede bulunma uygulamasının, poliste gözaltında bulundurma sırasında yay
gın bir şekilde yapıldığı söylenmekte, "bu yöntemler, yalnız adi suçlulara değil, antiterör kanunu 
çerçevesinde gözaltına alınanlara da uygulanmaktadır" denilmektedir. 

Amerika Dışişleri Bakanlığının raporunda da "Anayasanın işkenceyi yasaklamasına; Türki
ye'nin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa, işkenceyi önleme sözleşmelerine taraf olmasına; Türk Hü
kümetinin, kamuoyuna, işkenceye son vereceğini bildirmesine rağmen uygulama sürdürülmekte
dir" denilmiştir. t 

Türkiye'de gerçekten işkence var mıdır?.. Türkiye, işkenceyi, insanlık suçu saymakta ve bunu 
Anayasasında, kanunlannda yasaklamaktadır. Ülkemizde can ve mal güvenliği ilkesine yer veren 
ilk resmî belge, 3 Kasım 1839 tarihli Tanzimat Fermanıdır; ikinci resmî belge 1876 tarihli Haddi 
Hümayun ve Kanuni Esasidir. 

1876 tarihli Kanuni Esasinin 25 inci maddesinde aynen "İşkence vesair her nevi eziyet kati
yen ve külliyen memnudur" hükmüne yer verilmiştir. 

20 Nisan 1924 tarihli Anayasamızın 73 üncü maddesinde "İşkence, eziyet, müsadere ve angarr 

ya memnudur" denilmektedir. 
1961 Anayasamızın 14/3 üncü maddesinde "Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz" denilmek

tedir. 
1982 Anayasamızın 17/3 üncü maddesinde de "Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz" hüküm

leri yer almıştır. Türk Ceza Kanunumuzun üçüncü babının altıncı faslında "Hükümet memurları ta
rafından efrada karşı yapılacak sui muameleler" başlığı altında, 243 ilâ 251 inci maddelerinde ağır 
müeyyideler öngörülmüştür. Mahkemelerimiz de bu hükümleri uygulamakta ve faillerine ağır ce
zalar vermektedirler; ayrıca, zora dayanan ifade ve ikrarları, hükümlerinde nazara almamaktadır
lar. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızda ve kanunlarımızda yer alan bu yasaklayıcı hükümle
re rağmen, işkence iddialan, zaman zaman kamuyu işgal etmektedir. Ne 1839 Tanzimat Fermanı
nın açık metni ne de 1876 Anayasasının 25 inci maddesi, "işkence yapılıyor" yolundaki iddialara 
engel olabilmiştir. 
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1924 Anayasasının yürürlükte bulunduğu dönemde, tabutluk iddiaları; 12 Mart' 1971'den son

raki dönemlerde, Ziver Bey Köşkü iddiaları ve 1980 sonrasından günümüze kadar gelen yakınma
lar, belleklerdedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, kuşkusuz, işkencenin karşısındadır ve daima karşısında olacaktır. Mah
kemelerimiz kendilerine intikâl eden işlerde çok hassas davranmaktadırlar; yapılan eylemin vaha
meti aranmamaktadır. • 

Örneğin: Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1.6.1987 tarihli kararında, kaçmaya başlayan bir sanı
ğın arkasından "kaçma, senin ananı.,." diye küfreden görevli hakkında verilen mahkûmiyet kararı
nı onamıştır. Gene Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 17.4.1989 tarihli kararında "sanığın eylemi, ikrar 
elde etmek için, insanî olmayan, haysiyet kırıcı, zalimane muameleler sayılması gerektiğinden, 
Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesine göre cezalandırılması icap eder" içtihadında bulun
muştur. Olay, sanığın ikrarını elde etmek için, saçlarından tutarak, başını yere veya duvara vurmak 
suretiyle yapılan fena muameledir. 

Yargıtay Ceza Dairelerinin ve Ceza Genel Kurulunun çeşitli kararlarında, aynen "sanıkların, 
isnat olunan suçu işlediklerini gösterir, zorla alındıklarını söyledikleri, hazırlıktaki ikrarları dışın
da, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmesi gerekir" denilmiştir. Ör
nek olarak, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 28.9.1987 ve 18.4.1989 günlü kararları gösterilebilir. 

Türkiye'de, maalesef, az da olsa, kendini bilmez, insan sevgisinden yoksun, işgüzar bazı gö
revliler, görevlerini yaptıklarını sanarak, işkence veya fena muameleye başvurmaktadırlar. Bir cür-
mü aydınlatmak için başvurdukları işkence ye fena muameleyle, kendilerine, Yüce Allah'ın huzu
runda, ne kadar kötülük yaptıklarının farkında olmadıkları gibi, bu eylemleriyle, Türkiye Cumhu
riyetine, devletimize, milletimize yaptıkları kötülüğün, itibarımıza düşürdükleri gölgenin, uluslara
rası kuruluşların kınama ve saldırılarına sebebiyet verdiklerinin farkında değildirler. Haklarında so
ruşturma yapılacağının, cezalandırılacaklarının, memuriyetlerinden ve maaşlarından yoksun kala
caklarının, çoluk çocuklarının perişan olacağının ve nihayet, mensubu bulundukları kurum ve ku
ruluşun rahatsızlık duyacağının bilincinden de yoksundurlar. 

Belleklerde yer etmesi bakımından bir olaydan söz etmek istiyorum: Yargıtay Ceza Genel Ku
rulunun 4.4.1983 günlü kararından "mevcut olmayan, olduğu hususunda delil de bulunmayan ha
yalî altınları meydana çıkarmak için, 13 gün geceli gündüzlü coplama, yumruklama şeklinde baş
layıp sürdürülen ve son olarak da, saat gece 03'te başlayıp, sabah saat 08'e kadar devam eden ve 
cop darbeleri altında, tuzlu bulamaç yedirme" olayı tüyler ürperticidir. 

Emniyet görevlilerinin, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 2 nci maddesinin (b) bendinde 
yazılı.görevlerini yaparken, yani, adlî görevlerini ifa ederken işledikleri, Türk Ceza Kanununun 
243 ilâ 251 inci maddelerinde yazılı suçlarından ötürü, cumhuriyet savcıları doğrudan soruşturma 
yapmaktadırlar. Emniyet mensuplarının, idarî görevleri sırasında işledikleri fena muamelelerde ise, 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanun devreye girmektedir. 

Her ne kadar Memurin Muhakematı Hakkında Kanun 19,13 yılına ait olup; bunun, evrensel hu
kuk kurallarına uygun olup olmadığı tartışılmakta ise de, yakın zamanda yapılan bazı düzenleme
lerde, bu kanuna açıkça gönderme yapılmıştır. Örneğin: 16 Haziran 1985 tarihli 3233 sayılı Kanun
la, Polis Vazife ye Selahiyet Kanununa eklenen ek 9 uncu maddede "Bu kanun ve diğer kanun hü
kümlerine göre gerekli hallerde; 

A) Önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerine dair görevlerin ifası sıra
sında silah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezaî sorumluluğun tespiti bakımından Me
murin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır" denilmektedir. 
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Son yıllarda, kanun taslakları hazırlanırken, öncelikle cumhuriyet savcısını işe karıştırmamak 

doğrultusunda önlemlere yer verilmektedir. Misal olarak, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Ka
nunu, KİT yöneticilerinin cezaî sorumluluğunu öngören düzenlemeler ve diğerleri sayılabilir. 

Genellikle, işkencenin, gözlem altındaki sanığa yapıldığı iddia edilmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 inci maddesinin üçüncü bendindeki "sanık, derhal, hâ
kim huzuruna çıkarılır" hükmündeki "derhal" kelimesi, en fazla 4 günlük süre olarak yorumlan
maktadır; bizde, bazı hallerde 8 güne, olağanüstü hal bölgesinde ise 30 güne kadar uzatılabilmek
tedir. 

Gözlem altında tutulma sürelerinin, insan hakları sözleşmesi sınırlarına indirilmesi yerinde 
olacaktır. Cumhuriyet savcılıklarına gönderdiğimiz bir genelgede, gözlem altına alınanların 48 sa
atte ve her halde, 96 saatte bir doktor muayenesinden geçirilmesi istenilmiş ve Adalet Bakanlığı 
Teftiş Yönetmeliğine "müfettişlerin denetim ve incelemelerinde bu hususa dikkat etmeleri" kaydı 
konulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, bir konuya daha değinmek istiyorum: Olağanüstü Hal Bölge Vali
sinin yetki ve görevlerini belirleyen 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi
nin (c) bendinde "hükümlü veya tutuklulardan, olağanüstü hal ilanına neden olan suçların soruştur
masında ifadesine başvurulması gerekenler, Olağanüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine, yetki
li cumhuriyet başsavcısının talebi ve hâkimin kararıyla, her defasında, 10 günü geçmemek üzere, 
ceza infaz kurumu veya tutukevinden alınabilir" hükmüne yer verilmiştir. Uygulamada, Olağanüs
tü Hal Bölge Valisi, maddedeki "her defasında" kelimesinden yararlanarak, 10 gün dolmadan ve
yahut dolduğu gün, hükümlü veya tutukluyu cezaevine iade etmeden yeni bir karar istemekte ve al
makta; böylece, aldığı hükümlü ve tutukluyu, aylarca zabıta gözetiminde tutmaktadır. Bu konuyu, 
Bakanlık olarak takibe aldık. Bazılarının, altı ayı geçen süredir zabıta nezaretinde bulunduğu; mah
kemelerin, kendilerine tebligat yapmadığı saptanmıştır. Cumhuriyet başsavcılıkları ve Adalet mü
fettişleri, bu konularda uyarılmıştır. 

Bilindiği gibi, Türkiye, işkence ve diğer zalimane, gayri insanî veya küçültücü muamele ve ce
zaya karşı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesiyle, işkencenin ve gayri insanî ya da küçültücü ceza ve 
muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesini onaylamıştır. İşkence ve fena muamelenin 
üzerine gidilmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye... 
Değerli arkadaşlar, salonda olağanüstü, büyük bir uğultu var. Bayram tebriklerini filan dışarı

ya bırakalım, lütfen... Sayın Bakan, çok önemli bir konuda açıklamalar yapıyor, biraz daha sükû
netle dinleyelim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI FİRUZ ÇİLİNGİROGLU (Devamla) - İşkence ve fena muamelede bulu

nan, Türk Ceza Kanununun 243 ilâ 251 inci maddelerine aykırı davranma suçlarını işleyen emni
yet görevlilerinden, 1987de 1 375 kişi hakkında, 888; 1988*de 1 543 kişi hakkında, 936; 1989'da 1 
555 kişi hakkında, 880; 1990'da 1 385 kişi hakkında, 858; 1991'de 1 417 kişi hakkında, 829; 
1992'de 1 151 kişi hakkında, 661; 1993't-î 907 kişi hakkında, 555; 1994'te 1 375 kişi hakkında, 768 
dava açılmıştır. 1995 yılı istatistikleri henüz hazırlanmamıştır. 1993 yılında 252; 1994 yılında da 
224 mahkûmiyet kararı verilmiş ve bunlar kesinleşmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, emniyet teşkilatımız büyük bir kuruluştur. Her kuruluşta münferit 
olaylar olabilir. Bu olayları yapanlar yargılanır ve arz ettiğim gibi, cezalandırılırlar. Bu münferit 
olayları, kuruluşun tümüne mal edemez ve genelleştiremeyiz. 
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Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis, vatandaşların can, ırz 

ve mal emniyetini, halkın huzur ve sükûnunu, anayasal hak ve özgürlüklerini koruduğu gibi, dev
letin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan ve nitelikleri Anayasada belirtilen 
cumhuriyeti tehlikeye düşürmeye yönelik şiddet eylemlerine karşı duyarlı olmak zorundadır. Bu 
ağır, önemli ve özveri isteyen görevleri yerine getiren emniyet teşkilatımızın tümüne, bu münferit 
olayları mal edemeyiz. Bu yoldaki davranışların her zaman karşısındayız. 

Muhterem milletvekilleri, bu gibi olumsuzluklara meydan verilmemesi için, hazırlık soruştur
malarının, cumhuriyet savcıları tarafından yapılmasından söz edilmektedir. Hazırlık soruşturması
nı yapmak, dava açmak, cumhuriyet savcılarına aittir. Zabıta, ona tab'an ve onun emrinde bu göre
vi yerine getirmektedir. Ancak, cumhuriyet savcıları, kadro yetersizliği, imkânların kısıtlı olması 
nedeniyle, tüm olaylara yetişememektedirler. Çeşitli genelgelerimizle, önemli olaylarda soruştur
manın bizzat yapılması hususunda, cumhuriyet savcıları uyarılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, konuyla doğrudan ilgili olmamakla beraber, dolaylı olarak etkisi 
olacak bir hususa da, hoşgörünüze sığınarak değinmek istiyorum; birkaç cümleyle Adalet teşkila
tının durumuna değineceğim. Adliye, adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı kadrosu 9 408'dir. Bu
nun 1 907'si münhaldir. Halen görev başında7 501 hâkim ve savcı bulunmakta, bunun 718'i idarî 
görevlerde çalışmaktadır. 65 milyon insanımız için 6 783 hâkim ve savcı işbaşındadır. Almanya'da 
25 bin sulh hâkimi bulunduğu düşünülürse, Türk hâkim ve savcılarının özverileri anlaşılır. 

Mahkemelerin memur kadrolarından, 740'ı icra müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere, 4 
422'si, cezaevleri personelinden de 6 747 kadro münhaldir. Bunun 4 285'i infaz koruma başmemu-
ru ve infaz koruma memuru, 373'ü ise cezaevi müdürüdür. Başbakanlığın genelgesi karşısında, bu 
münhal kodrolara, maalesef, tayin mümkün olamamıştır. 

1994'te, hukuk ve ceza olmak üzere, 3 579 300 davaya bakılmış, bunun 2 337 479'u sonuç
landırılmıştır. 

Manisa olaylarına gelince: Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince başlatı
lan bir operasyon sonucu, 1960 doğumlu Ali Göktaş, 1971 doğumlu Hüseyin Korkut, 1972 doğum
lu Aşkın Yeğin ve Faruk Deniz, 1973 doğumlu Levent Kılıç ve Emrah Sait Erda, 1976 doğumlu 
Yücel Karakaş, 1977 doğumlu Boran Şenol ye Lale Kurt, 1978 doğumlu Erdoğan Kılıç, Fulya 
Apaydın ve Sema Taşar, 1979 doğumlu Özgür Zeybek ve Ayşe Mine Balkanlı ile 1981 doğumlu 
Mahir Göktaş 26 ve 27.12.1995 tarihlerinde gözlem altına alınmış; bunlardan Ali Göktaş, Faruk 
Deniz, Mahir Göktaş, Levent Kılıç, Emrah Sait Erda, Aşkın Yeğin, Ayşe Mine Balkanlı, Münüre 
Apaydın, Sema Taşar, Hüseyin Korkut, Özgür Zeybek, Lale Kurt, 5.1.1996 tarihinde, îzmir Dev
let Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliğince tutuklanmıştır. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların tümü 
hakkında, DHKP-C örgütüne üye olmak, bilerek yardım etmek suçlarından İzmir Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde 23.1.1996 tarihinde dava açılmış, duruşma 13 Martta tensip edilmiştir. 

Anayasamızın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü karşısında, iş, mahkemeye intikal et
tiği için, bu konuda, daha başka bir açıklama yapmamıza olanak yoktur. 

İşkence iddialarına gelince: İşkence iddiaları üzerine, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, so
ruşturmaya 27 Aralık günü başlanmıştır. Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 
26-27 Aralık günü gözlem altına alınan kişilerin, 27 Aralık günü Manisa Merkez Sağlık Ocağına, 
31 Aralık ve 5 Ocak günlerinde de Manisa Devlet Hastanesine gönderilerek muayeneleri yaptırıl
mış, 17.1.1996 ye 24.1.1996 tarihlerinde de Adlî Tıp izmir Şube Müdürlüğü uzman doktoru tara
fından kontrolden geçirilmişlerdir. 
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Raporlarda ckimozlara rastlandığı ifade edilmektedir. Baran Şenol'un 2.1.1996 tarihli raporun

da, sadece sırtta, orta hatta, açık yeşil renkte, 7-8 santimetre ebadında ekimotik leke saptandığı; Ali 
Göktaş'ın 5.1.1996 tarihli raporunda, sağ ayak bileği üst kısmında, ön yüzde, üzerinde sıyrık bu
lunmayan, 1x1 santimetrelik ve 1,5x1,5 santimetrelik ekimoz alanlarının mevcut olduğu, iş ve gü
cüne engel olamayacağı/10 günde iyileşeceği; Mahir Göktaş'ın 5.1.1996 tarihli raporunda, sırtta 2 
milimetrelik çapta 2 adet çizgi şeklinde krut mevcut olduğu; Sema Taşar'ın 24.1.1996 tarihli rapo
runda, sağ meme alt iç kadranında, 1 santimetre uzunlukta iyileşmiş yara nedbesinin tespit edildi
ği, bu yaranın ne şekilde ve hangi tarihte meydana geldiğinin adlî tahkikatla aydınlatılmasının uy
gun olacağı, bir gün müddetle mutat iştigaline mani teşkil edeceği ifade edilmiş ve bulgular sap
tanmıştır. Diğerlerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

Adlî Tıp İzmir Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24.1.1996 tarihli raporda, şikâyetler 
konusunda resmî bir hastanenin ilgili servisince gerekli muayene ve tetkiklerinin yaptırılarak bu 
konudaki kesin raporun oradan aldınlmasmın uygun olacağı bildirilmiş, tutukluların hastaneye 
şevklerinin yapılmasına rağmen, gitmek istememeleri üzerine, 29.1.1996 ve 30.1.1996 tarihli tuta
naklar düzenlenmiş, muayeneye gitmeleri için iknaya çalışılmıştır. 

27.2.1996 günü, 4 kadın tutuklu, izmir Devlet Hastanesine sevk edilmiş, çeşitli poliklinikler
de muayene ettirilmiş olup, henüz, raporları, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirileme
miştir. Diğerleri de, yeniden muayene için ikna edilmeye çalışılmaktadır. Soruşturma devam et
mektedir; en kısa zamanda tamamlanarak, gereğinin yapılacağından kimsenin kuşku duymasına 
neden yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Evrensel Bildirisine, insan hak
larını ve ana hürriyetlerini korumaya dair Roma Sözleşmesine imza koymuş ve bu belgelerde ta
nımlanan hak ve özgürlükleri tanımaya söz vermiş, Avrupa Konseyinin bir üyesidir; herşeyden ön
ce, bir hukuk devletidir, çağdaş devlettir. Anayasamızın 2 nci maddesinde yer alan ilkelerden biri 
olan ve anayasal düzene, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı anlatan hukuk devleti kavramı, ya
saların, duraksamadan, herkese eşit olarak uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Adlî hizmetlerin ve 
adalet teşkilatının amacı, yurtta adaleti, bu yolla, hukuk devletinin tüm kurallarını uygulamaktır. 
Bu hal, vatandaşa güven verir, huzur verir, yaşama sevinci verir. 

Kimsenin kuşkusu olmasın; iş, yargıya intikal etmiştir. Görev bilincinde, özveriyle çalışan 
cumhuriyet savcıları ve hâkimler, hakkaniyet, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak görev
lerini yapacak, insanın her an muhtaç olduğu adalet kavramına ve duygusuna yakışır şekilde sonu
ca ulaşılacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, İçtüzüğümüz uyarınca, siyasî parti gruplarına, işkence konusunda 10'ar 

dakikalık konuşma hakkı doğmaktadır. . 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Emin Karaa; buyurun efendim. 

(DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA EMİN KARAA (Kütahya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; De

mokratik Sol Parti Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
insan hakları ihlalinin en yaygın biçimi -hepinizin de bildiği gibi-işkence, kamu görevlilerin

den gelmektedir. Fail-mağdur ilişkisi, özünde, devlet-birey ilişkisine dönüşmekte ve sonuçta, ihlal 
suçu devletin üzerinde kalmaktadır. 

İşkenceli sorgulama, genelde, sanık gözaltında bulunduğu sırada gerçekleşmektedir. Ülkemi
ze yönelik insan haklarını ihlal suçlaması önce bu noktada başlamaktadır. 
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Ülkemizin, İnsan haklan uygulamaları nedeniyle, dünyada, işkenceci devlet, en az özgür ülke 

suçlamalarına hedef olduğu malumunuzdur. Bu olumsuz görüş o denli yerleşmiştir ki, Türkiye, in-
, san haklan sıralamasında, olumsuz sicilleri bulunan Zambiya, Niyerya ve Çad ile birlikte 66 ncı sı

rada gösterilmektedir. Biz, bu sonucu istediğimiz kadar beğenmeyelim; ama, dünyanın bize bakışı 
budur. 

Amerikan Dışişleri Bakanlığının her yıl açıkladığı ve 180'den fazla ülkenin insan hakları uy
gulamalarını yansıtan ve 4 Martta da Kongreye gönderilecek olan raporun Türkiye bölümünde, iş
kence, kaybolma, faili meçhul cinayet, sivillere yönelik şiddet, gazetecilere baskı ve öldürme ko
nusunda güvenlik güçlerini suçlayıcı ifadeler yer alıyor. > 

Daha düri, Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı 
Dr. Nihat Dündar, polis örgütüne gönderdiği bültende, suçluluğu ya da suçsuzluğu henüz belirlen
memiş sanıklara uygun davranılmasını, sadece delillerin toplanılmasını, polisin, kendisini, ne hâ
kim ne de mahkeme yerine koymamasını istiyor. Daire Başkanı devam ederek "sanığı konuşması 
için zorlamayacağız; yalan da söylese, yalan söylediğini kanıtlayamıyorsak, tutanağa aynen geçe
ceğiz; çünkü, bizim görevimiz bu" demektedir. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri o dereceye var
mıştır ki, artık, bizatihi, polis bile bu durumdan şikâyetçidir. 

Türkiye'de, işkence, yalnız askerî ya da yarı askerî rejim dönemlerinde değil, bazı yüksek yet
kililerin yalanlamaya ya da üstünkörü geçiştirmeye ve önemini küçültmeye çalışmalarına rağmen, 
bugün de, varlığı ve yaygınlığı tartışma götürmeyen bir gerçektir. Gözaltı koşullarında meydana 
gelen kuşkulu ölüm ve intihar olaylarının çokluğu, sanık ya da zanlılardan gelen yığın halinde ih
bar ve şikâyetler, bazı güvenlik ve haberalma görevlilerinin itiraf ve açıklamaları, basın haberleri, 
az sayıda da olsa mahkûmiyet kararları, TürkTabipler Birliğinin kimi hekimlere vermiş olduğu di
siplin cezaları, ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşların (insan hakları dernekleri, Helsinki İz
leme Komitesi, Uluslararası Af Örgütü gibi) raporları, bunu ortaya koymaktadır. 

Gözaltı uygulaması ve soruşturma usulüyle ilgili bazı özellikler de, işkence olaylarının önle-
nebilmesini zorlaştırmaktadır. Bir kere, yakalama durumunda yakınlarına derhal bildirme kuralının 
geniş istisnaları vardır ve siyasal nitelikli olayda, yakalananın yakınlarına, genellikle haber veril
memektedir. 1961 Anayasası, gözaltına alınma durumunda, polisin, derhal sanığın yakınlarına ha
ber vermesini öngörürken, 1982 Anayasası, bu zorunluluğu bir anlamda kaldırmış ve 19-uncu mad
denin altıncı fıkrasıyla, polisin gözaltına aldığı kişinin ailesine haber verilmesini, yine, polisin ken
di takdirine bırakmıştır. 12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan birçok madde gibi, bu maddenin de, 
Anayasada yapılacak değişiklikle düzeltilmesini istiyoruz. Bu dönemde düzeltilmesini istediğimiz 
bu anayasa değişikliği için, bütün parti gruplarına çağrıda bulunuyorum. 

Türkiye'de, işkence, öylesine olağan hale gelmiştir ki, artık, kimi durumlarda, ana-babalar, ço
cuklarının, yakınlarının gözaltına alınmasından sonra, kolu bacağı kırık, kafası yarık Olarak salıve
rilmelerinden şikâyetçi olmayı bir kenara bırakıp, sağ olarak kavuştukları için şükretmektedirler. 
Yargı mercilerinin, işkence altında alınan ya da alındığı ileri sürülen ifade ye tanıklıkların hukukî 
değeri konusundaki kararları da, söz konusu uygulamaları âdeta olağanlaştırıcı niteliktedir. Örne
ğin, bir sıkıyönetim mahkemesi kararında, bir an için, işkence yapıldığı kabul edilse bile "işkence, 
sanıktan doğru cevap almak için yapılmaktadır" denebilrriektedir. 

Askerî Yargıtayda "eğer, baskıyla temin edilen itiraflar ve ifadeler hakikat ise, bu ifadelerin 
baskı neticesi temin edilmiş olması, hükümsüzlüğünü gerektirmeyecektir" görüşüne yer verilmiş
tir. Oysa, tarafı olduğumuz ve altına imza koyduğumuz uluslararası sözleşmeler, yasal olmayan 
yollarla; yani, işkenceyle alınan ifadelerin delil olmasını yasaklamıştır. Bu açıdan bakıldığında, 
Türk uygulamasının, uluslararası ölçülerin ne kadar gerisinde kaldığı meydandadır. 
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Türkiye'nin, İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri İnsanî veya Küçültücü Muamele veya Ceza

ya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine; keza, İşkencenin ve Gayri İnsanî ya da Küçültücü Ce
za ve Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine imza koyup onaylamış olmasına rağ
men bu ayıbı yaşamakta oluşu, ibret vericidir. Türkiye, her ne kadar, Sözleşmeye, 1954 yılında ta
raf olmuşsa da, bu Sözleşmenin ülkemizde yankı uyandırması, 1982 yılında, beş Avrupa ülkesinin, 
Türkiye'yi, İnsan Haklan Komisyonuna şikayetiyle olmuştur. Sözleşmeye yoğun ilgi, Türkiye'nin, 
bireysel başvuru hakkını 1987 yılında tanımasıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra komisyona akan 
şikâyet dilekçeleri bunun göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, artık, başımızı kuma gömerek yaşayamayız. Türkiye'de, işkence oldu
ğu, faili meçhul cinayetler olduğu bir gerçektir; bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Türkiye'de, gö
zaltına alınanlara kimi zaman işkence yapıldığını, bizzat işkenceye katılanlar bile açıklıyor. Türki
ye'de işkence yoktur, bunlar bireysel olaylardır diyerek işin içinden çıkamayız. Ülkemizde, işken
ce gördüğü iddiasında bulunan insanlar olduğu müddetçe; bunların, uluslararası komisyonlara baş
vuruda bulundukları biliniyorsa; işkence konusunda yazılmış yüzlerce kitap olduğu müddetçe, iş
kence iddialarına sırtımızı çeviremeyiz. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Artık, bir an önce, Yüce Meclisin, insanlık ayıbı işkenceye ve faili meçhul cinayetlere dur de
mesi gerekiyor. Meclisimizin, gözaltı uygulaması ve soruşturma usulleriyle ilgili gerekli anayasal 
değişiklikleri yapması ve poliste, derhal, yeniden yapılanmaya gitmesini sağlama zorunluluğu var
dır. 

Polisin içinde bulunduğu kötü koşulların düzeltilmesi ve Türkiye'nin, çağdaş demokrasi, hu
kuk ve yurttaş sevgisiyle dolu uzman bir polis örgütüne kavuşması gerekmektedir. Türkiye'nin, 
gerçek demokrasi ve hukuk devleti olma yolunda aldığı ve alacağı mesafeyi ortaya en iyi yansıta
cak olan kurum, polis örgütüdür. 

Polis yetiştirme sistemimizi derhal gözden geçirmek zorundayız. Bugün, sayıları 130 bini bu
lan polis memurlarının çok büyük bir bölümü, dokuz aylık bir hızlandırılmış eğitim veren polis 
okullarından yetişmektedir. Bu okullardaki eğitim, yetersiz ve eksiktir. Ortaokul veya lise mezunu 
bir gencin, hukuktan sosyal psikolojiye, silah kullanmaktan adalet mevzuatına kadar çok geniş bir 
alanda bu kadar kısa zamanda eğitilmesi, çok zor, hatta olanaksızdır. 

Polislik, başka bir iş bulamadığı için yapılacak bir meslek olmaktan mutlaka çıkarılmalıdır. 
Bugün, polis örgütünü oluşturan polis memurlarının çok önemli bir yüzdesi henüz askerliğini 

yapmamıştır. Dokuz aylık yetersiz bir kurs niteliğindeki bir eğitimden sonra silah kuşanıp ünifor
ma giyen bu memurların büyük bir bölümü, toplum olaylarını önlemekle görevli çevik kuvvete 
atanmaktadırlar. Herhangi bir psikolojik testten ve eğitimden geçmeden kalabalıkların önüne çıkan 
bu genç ve acemi polisler, en küçük bir etkiyle kolayca öfkeye kapılmakta ve derhal şiddet uygu
lamaya yönelmektedirler. Bu arada, ruhsal bozukluğu olanların, radikal siyasal görüşlere sahip bu
lunanların da aralarına karışmış olmaları büyük olasılıktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün rakamlarına göre, yalnızca geçen yıl 8 524 emniyet görevlisi
ne disiplin cezası uygulanmış; bunlardan, 5'i emniyet müdürü olmak üzere, 148'i meslekten çıka
rılmıştır. Salt bu rakamlar bile, polis örgütünün bir an önce gözden geçirilmesinin bir delilidir. Her 
ay ortalama 10-15 emniyet mensubu meslekten atılmaktadır. Polisin kendini denetlemesi, kötü
lerden arıtması elbette çok önemlidir; ama, yeterli değildir. Yeterli olmadığını, işkence ve dayak 
iddialarının ardı arkasının kesilmemesinden, gözaltındaki ölümlerin artmasından öğreniyoruz. Tür
kiye'de, polisin, pek fena muamele ve tavır gösterdiği düşüncesinden kurtarılabilmesi için yükünün 
de azaltılması gerekmektedir. Bunun için, mutlaka, Demokratik Sol Partinin de öteden beri savu
nup desteklediği adlî zabıta örgütünün kurulup, buna işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 
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Atatürk'ün söylemiş olduğu üzere, karakolların, adalete, mahkemeye açılan birer kapı olması

nı sağlamak zorundayız. Bu çağda, ülkemizi, işkenceci töhmeti altında bırakamayız. Bir ulusun ge
leceğini, bugününü, onurunu, tarihini, insanlığını birkaç işkenceciyle değişemeyiz; işkencecilerin 
yaptıklarını, Türk Ulusunun üstüne yıkamayız. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) Biz, ulusumu
zun bu dünyada onurla yaşayacağına; yaşama, gelişme, ilerleme gücünün sonsuz olduğuna inanı
yoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karaa. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Önder Sav; buyurun.(CHP 
sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ÖNDER SAV (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri ; Adalet Bakanımız Sayın Çilingiroğlu'nun, gündemdışı konuşmayla işkence konusunda açıkla
malarda bulunmasına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına teşekkür ettiğimizi belirterek sözleri
me başlamak istiyorum. v 

Toplumumuz, son zamanlarda yaşanan olaylarla, işkenceyi bir kez daha gündeminde görmüş 
oluyor. Gazeteci Metin Göktepc'nin gözaltına alındığı Eyüp Spor Tesisinden ölüsünün çıkması, 
toplumumuzu derinden üzdü, sarstı. Metin Göktepe cinayetinin acısı ve yankıları sürmekte iken, 
Manisa İli Emniyet Müdürlüğünce 26 Aralık 1995 tarihinde gözaltına alınan, yaşları 14-17 arasın
da olan lise öğrencileri, gözaltında iken, bunlara işkence yapıldığı iddiaları toplumumuzu bir kez 
daha sarsmış oluyor. Sayın Adalet Bakanının biraz önce dinlediğimiz anlatımlarından, bu genç öğ
rencilerin kimine, Manisa Emniyet Müdürlüğünde, gözaltında iken işkence yapıldığı anlaşılmakta
dır. Konunun bu denli önem ve ivme kazandığı bir dönemde, bu konuyu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşmenin, çok önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. 

İnsanlarımız, konumları ne olursa olsun, eylemleri ne olursa olsun, işkenceye maruz bırakıl
mamalıdır diye düşünüyoruz. İnsanlarımızın ve kurumlarımızın bütün duyarlılıklarına karşın işken
ce söylentilerinin arkasının kesilmeyişi, kimi zaman çok sayıda somut işkence olayının yaşanması, 
bir hukuk devleti için üzücüdür, yaralayıcıdır, ayıptır. Hatta, bir kısmının, Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu tarafından izlenmesi ve yargı kararlarına bağlanması, ülkemizi, dış dünya pnündc de 
güç durumlara sokmaktadır. 

Bir demokratik hukuk devletinin temel görevi, ülkesindeki insanların hak ve özgürlüklerini 
korumak, onları güvence altına almaktır. 21 Kasım 1990 tarihinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferasında, arasında ülkemizin de imzacısı bulunduğu "Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı" imza
lanırken, bu sözleşmedeki kimi tümceler, altı defalarca çizilmesi, defalarca okunması gerekir nite
liktedir. 

Bu sözleşmedeki şu sözlere dikkatinizi çekmek istiyorum: "insan hakları ve temel özgürlükle
re, her insan, doğduğu anda sahip olur, bunlardan feragat edilemez ve hukukun güvencesi altında
dır. Demokrasinin temeli, insanın şahsına saygı ve hukukun üstünlüğüdür; kimse hukukun üstünde 
olamaz." 

Biz, bu Sözleşmenin altına imza atan 34 ülkeden birisiyiz. Aynı Sözleşmede, insanların, işken
ce ya da diğer zalimane, insana yakışmayan ya da insanı alçaltan bir muamele ya da cezalandırma
ya tabi tutulamayacağı da yazılmıştır. 

Demokratik Sol Partinin değerli sözcüsü Sayın Karea'nın da altını çizerek belirttiği gibi, daha 
önce ülkemizin imzaladığı, İşkencenin ve Gayri İnsanî ya da Küçültücü Ceza ve Muamelelerin Ön
lenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve aynı konuda, İşkence ye Diğer Zalimane, Gayri İnsanî veya 
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Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde yer alan güzel ve anlam
lı söz ve maddeler, üzülerek söylemek gerekir ki, sadece kâğıtlarda yazılı kalmıştır. , 

Osmanlı İmparatorluğunun Senedi İttifakından, Tanzimat ve Islahat Fermanlarından bu yana, 
yasaklanan işkenceyi konuşuyoruz. Ne yazık ki, konuşuyoruz; ne yazık ki, bugün de konuşup tar
tışıyoruz. 

Genel tanımıyla işkence, bir şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden 
şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla, bilgi ve itiraf elde etmek için, bir kamu gö
revlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir şahsın, fizikî veya manevî ağır acı veya ıstırap veren bir 
fiil uygulamasıdır. 

Anayasamızda ve -Sayın Bakanın da altını çizerek belirttiği gibi- Türk Ceza Yasamızda, iş"-
kence ve eziyet, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamızda belirlenen hukuka aykırı olarak delil topla-
mak, yasaklanmıştır. 

Gözaltına alman insanlar, kimi zaman, emniyet saraylarının üst kat penceresinden kendilerini 
atıyor; kimi zaman, kalp krizinden oluveriyor ya da duvara kafasını çarpıp ölüyor. Gözaltından sağ 
kurtulanların kimileri, içeride, kolunu, bacağını, parmağını kırıyor ya da sözde, kendi kendisine 
eziyet edip üzerinde sigara söndürüyor, parmağını zevk için elektrik prizine; sokuyor, cereyan tak
viyesi!) yapıyor... 

Ben, bu iç karartıcı görüntüleri daha fazla sayıp, sizlerin hüznünüzü, üzüntünüzü artırmak is
temiyorum; ancak, biı görüntüler, hukuk devletinin temel görevleri, korunmaya ve güvenceye alın
ması emredilen insan hak ve özgürlükleri sınavında ülkemizin ne denli sıkıntılar içerisinde bulun
duğunun işaretleridir. Kimi faili meçhul cinayetlerin, kimi kimliği meçhul cesetlerin arkasında, ma
alesef, işkence söylentileri yatmaktadır. 

Görevlerini büyük bir özveri ve dürüstlükle yapan güvenlik görevlilerini, ben de, tıpkı Sayın 
Adalet Bakanımız gibi, işkencecilerden özellikle ayırmak istiyorum. Kimi hasta ruhluları örnekle
yerek tüm emniyet camiasını suçlamak, aklımızdan geçmez. 

Kolluk güçleri karşısında susmak, insanın temel haklarındandır. İşkenceyle insanın suskunlu
ğunu yıkmaya kalkışmak, onu kötü muameleyle zorla konuşturmak, bedensel cebir ve şiddette bu
lunmak, doğanın bu en anlamlı canlısına karşı acımasız bir cinayettir. (CHP ve DSP sıralarından 
alkışlar) 

Düşüncesi ve eylemi ne olursa olsun, insana işkence yapılmasına karşıyız. Zanlının, işkence
ye dayanamayıp asılsız bir şekilde itirafta bulunması, gerçek suçlunun ortaya çıkmasını önler, ço
ğu zaman da adaleti yanıltır. İşkenceyle itiraf elde edilince, adaletin temeli olan savunmanın da hiç
bir anlamı kalmaz. Yetkililerin "işkence yoktur" demesiyle, ülkemizde işkence yok olmuyor. Kimi 
zaman mahkeme kararlarına kadar geçen işkence olayları, çıplak işkence gerçeğini yansıtıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Sav... Böyle önemli bir konuda, siyasî partilerimizin temsilcile
rini, dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesini yansıttıkları konuşmalarını kısıtlamak 
istemiyorum. Ne kadar süre istersiniz efendim? (CHP sıralarından alkışlar) 

ÖNDER SAV (Devamla) - 2 dakika yeter Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim 
18 Kasım 1992'de Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişiklerle, yakalanan ki

şinin savunma hakkının güçlendirilmesi, keyfî tutuklama ve işkencenin önlenmesi, insan hak ve 
onuruna yaraşır sorgulama ve yargılamanın sağlanması istenilmiştir. 
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Yasa değişiklikleriyle gerçekleştirilmek istenilen demokratikleşme adımı, ne yazık ki, o za

manki Cumhurbaşkanının vetosu ve bu vetoya uygun yeni düzenlemeyle, onarılması güç yaralar al
mıştır. Değişikliklerin, devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanma
yacağına dair hükmü, yargılamadaki çeşitli kurallara, uluslararası sözleşmelere aykırı olmuştur. 

İşkence söylentileri ve iddiaları, çoklukla, devlet güvenlik mahkemesinin görev alanına giren 
suçlarda uygulanmaktadır. Sayın Adalet Bakanımızın biraz önce yaptığı konuşmada da bu konu
nun altı dikkatle çizilmiş bulunmaktadır. 

Henüz zanlı durumunda, olan kişinin suç isnadıyla ilgili değerlendirmeyi, savcılık ve mahke
meler değil, fiilen kolluk güçleri yapmaktadır. Bu değerlendirmeye göre yakalanan kişi, pek çok 
haktan yararlanamama tehlikesiyle yüzyüzedir. Suçlama savunmayla başlamalıdır, savunma suçla
mayla başlamalıdır kuralı buralarda işlememektedir. Susma, savunma, delil toplama haklan yönün
den fevkalade önemli olan suçun niteliğinin ve görev alanının belirlenmesi, bu konuda hiç de uz
man olmayan kolluk güçlerinin keyfî takdirine bırakılmaktadır. İşkence söylentileri bu nedenle de 
yoğunlaşmaktadır. Önce, bu hukuk ayıbı temizlenmelidir. 

Sonra, Osmanlı İmparatorluğundan miras kalan -Sayın Bakanın da değindiği- Memurin Mu-
hakematı Kanununun, kimi kamu görevlilerinin suç işlemesi halinde onların sorgulanmasının önü
nü tıkayan maddeleri süratle ayıklanıp kaldırılmalıdır. 

Adlî kolluk yasası çıkarılmalı, Polis Vazife ve Salahiyet Yasası, Terörle Mücadele Yasası de
ğiştirilmeli, ceza ve usul yasalarındaki kimi uyumsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır. 

Metin Göktepe cinayetiyle igili olarak Meclis araştırmasına karar veren Yüce Meclisimiz, iş
kence olaylarına bu çalışma döneminde el atmalı, kalıcı, etkin çözümler için kararlılığını gösterme
lidir. 

Abdülhamit anayasasında bile yasaklanmış olan işkenceyi, artık bu dönemde tartışmamalıyız 
diye düşünüyorum. Yargıçlarımız, savcılarımız, avukatlarımız, dürüst ve özverili kamu görevlile
rimizin gayret ve çabalarında Yüce Meclisimiz onları yanlız bırakmamalıdır diye düşünüyorum. 

"Bir insanın kendi kendisinin ithamcısı olmasını istemek iddiası, çok korkunç ve pek gülünç
tür. Gerçek sanki onun adaleleri ve sinirleri içine gizlenmiş gibi, onu işkenceyle çıkarmaya çaba
lamak, vahşet ve budalalıktır" diyen ünlü ceza hukukçusu Baccaria'ya kulak verelim; vahşet ve bu
dalalık içinde olan işkencecilere bu yüce çatıdan hep beraber seslenelim. İnsan onuruna saygı için, 
adaleti sonsuzlaştırmak ve güzelleştirmek için, işkencecilere "dur" demek için, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin tüm üyelerini, işkenceye karşı birlikte davranmaya, çözüm aramaya, birlikte tavır al
maya davet ediyorum. 

Saygılarımla. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sav. 
Refah Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç; buyurun efendim. (RP sı

ralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa

yın Adalet Bakanının işkenceyle ilgili gündemdışı konuşması üzerine, Refah Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz.etmek için söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, bu çok önemli konu üzerinde konuşmama başlamadan önce, Sayın 
Başkanı, sunuş konuşmasındaki gerekçelerinden ve söz alan arkadaşlarımızın konuşma süresini 
uzatma yolundaki müsamahasından dolayı kutluyorum.(Alkışlar) 

Yine, Sayın Adalet Bakanımızın, böylesine önemli bir konuyu, usul ve uygulamalardaki ak-
saklıklarıyla birlikte ortaya koymasını, takdirle karşılıyorum. 

_ 3 9 6 -



T.B.M.M. B : 16 28 . 2 .1996 O : 1 
Gruplar adına söz alan arkadaşlarıma, verdikleri değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. 

Ancak, sözlerimin başında, Demokratik Sol Parti adına söz alan değerli arkadaşımın konuşma
sının bütününe iştirak etmekle birlikte, bir cümlesine itiraz ettiğimi arz etmek isterim. Birtakım 
uluslararası kurum ve kuruluşların raporlarında, Türkiye'deki işkence uygulamaları sebebiyle, Tür
kiye'nin Zambiya seviyesinde gösterildiği ifade edilmiştir. Birtakım uluslararası kurum ve kuruluş
ların Türkiye aleyhinde yayımladıkları, bazen gerçeklere uyan, bazen de çok abartılı bir biçimde ve 
maksatlı olarak yayımlanan bu raporlarını kendimize delil ve gerekçe olarak kabul etmek çoğu za
man mümkün olmayabilir. (RP sıralarından alkışlar) 

Uygulamalardaki mevcut aksaklıkların ve gerçekten büyük bir insanlık suçu olan işkencenin 
maalesef hâlâ konuşuluyor olması ne kadar üzücü idiyse, Türk Milletinin geçmişinden gelen inan
cı, tarihi ve kültürü itibariyle, bugün içinde bulunduğu şartlarda dahi Zambiya seviyesinde olmadı
ğını, Türk Milleti adına ifade etmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, işkence, elbette çok ağır suçlardandır ve maalesef, bu suçlar, çoğu za
man, devlet görevlileri tarafından, devlet adma işlenmektedir. Bu suçları işleyenlerin bir an önce 
yakalanması, yargılanması ve hukukun öngördüğü cezaların en ağırının verilmesi gerekmektedir. 
Elbette, bu şekilde olmazsa, bu suç, hem devleti yönetenlere -yani, hükümetlere- hem de yönetimi 
sessizce destekleyen ve bu uygulamaları kabul eden toplumumuza ait olacaktır. 

îşkence, insan haysiyetine aykırıdır ve insanlık suçudur; Bu sebeple, faili kim olursa olsun ve 
muhatabı kim bulunursa bulunsun, elbette karşı çıkılması gerekir. Refah Partisi adına, bugüne lca-
dar, daima, bu iddiaların araştırılması, ülkemizde insan hak ve hürriyetlerinin tam ve kâmil mana
da yerleşmesi için çaba sarf ettik; işkence iddiaları konusundaki bütün haberlere, bütün uygulama
lara, mahkemelere intikal etsin etmesin bütün duyumlara karşı hassas davrandık. 

Hatırlayacağınız gibi, birkaç hafta önce Meclisimizde görüşülen, Gazeteci Metin Göktcpe ile 
ilgili bir Meclis araştırması açılması konusunda, değerli arkadaşımız Ömer Vehbi Hatipoğlu konuş
muş ve bu araştırma önergesine olumlu oy vereceğimizi ifade etmişti. Bu sebeple, bugün güpdeme 
alarak konuştuğumuz konulardan bir tanesi de, Manisa'da meydana gelen işkence olaylarının ko
nuşulması ve araştırılmasıdır. Sanıyorum ki, bu konuda -gazete haberleri doğruysa- İzmir Millet
vekili Sayın Sabri Ergül ve arkadaşları tarafından, Meclis araştırması açılması istenmiştir; elbette, 
Mecliste okundu ve sırası geldiğinde, bu konu üzerinde de etraflıca durma imkânı bulacağız. 

Elbette, insan haysiyetinin çok kutsal olduğu, insanlık şerefinin ayaklar altına alınamayacağı, 
hepimiz tarafından kabul gören bir vakıadır. Bugünkü mevzuatımızda da -isterse Anayasada ister
se tabiî hukuk norm Ve prensiplerinde- Türk Ceza Kanununda, uluslararası anlaşmalarda, işkence, 
elbette, suç sayılmıştır. 

Anayasamızın 12 nci maddesi "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez,.vazgeçil
mez temel hak ve hürriyetlere sahiptir" diyor; 17 nci maddesi "Herkes, yaşama, maddî ve manevî 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" ve "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz" diyor; 
19 uncu maddesinde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin ölçüleri ortaya konuluyor; 2 nci maddesinde de 
-belki öncelikle- Türkiye Cumhuriyetinin, elbette, bir hukuk devleti olduğu ifade ediliyor. 

İşkence iddiaları ile hukuk devleti olma prensibini yan yana getirmek mümkün değildir. Bu se
beple, şu anda işkenceyi konuşuyorsak, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyetinin, maalesef, yöne
tenler tarafından, bir hukuk devleti olmaktan çıkarıldığını da, açıkça itiraf etmiş oluyoruz. (RP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hukuk devletiyse, işkenceye yer olmamalıdır. Kişi hak ve hürriyetleri, her şeyden üstün ve ön-. 
çelikli tanınmalıdır. Yok, hayır, bugün işkence varsa -hepimizin kabul ettiği gibi- o zaman, cum-
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huriyetin nitelikleri üzerinde elbette daha fazla durmamız ve Anayasayı ciddiye almamız gerek
mektedir. 

Bu sebeple, konuşulacak çok şey olmakla birlikte, sürenin de kısalığını göz önüne alarak, hem 
v genel anlamda bu konudaki görüşlerimizi hem de Manisa'daki olayla ilgili olarak yaptığımız araş
tırmalar neticesinde ortaya koyacağımız bazı bilgileri arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün işkenceyi konuşuyoruz. Bu, elbette, her şeyden önce ve öncelik
li, bir yönetim zafiyetidir. Türkiye'de, dörtbuçuk yıldan beri devam eden Doğru Yol Partisi-SHP ve 
CHP ortaklığı var -Sayın Bakan? ayrı tutuyorum- halen de Hükümet olarak bu göreve devam edi
yorlar. Dörtbuçuk yıldan beri hükümet etmekte bulunan bu İktidar ortaklarının, bugün, işkenceden 
şikâyet etmeye haklan herhalde yoktur! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, DYP ile SHP arasında imzalanan, 19 Kasım 1991 tarihli ortak 
Hükümet Protokolünü inceledim. Bu protokol, tam 60 sayfadır ve bu 60 sayfa içerisinde, işkence 
iddialarıyla ilgili olarak, işkencenin yok edilmesi anlamında, sadece 33 üncü sayfada, bir sayfanın 
üçte biri büyüklüğünde iki paragraf yer almaktadır. Bu da, Sayın Hükümetin, işkenceye ne kadar 
önem yerdiğini gösteren yazılı bir belgedir!.. 

Bu iki maddede, işkence iddialarının önlenebilmesi için getirilen önlemler de şunlardır: 6 ncı 
maddede "Polis Görev ve Yetki Yasaları" başlığı altında "Polisin, kişi hak ve özgürlüklerine iliş
kin eğitimi sağlanacak ve yetkileri yeniden düzenlenecektir. Karakollar korkulan yer olmaktan çı
karılacak, şeffaflığı sağlanacaktır" deniliyor. 7 nci maddede "Ceza ve usul yasalarında yapılacak 
değişikliklerle, tutuklanan veya yakalanan kişiye, avukatını hazır bulundurmadan ifade vermeyi 
reddetme hakkı tanınacak. Yine, yakalanan ve tutuklananların belli aralıklarla avukatları ve yakın
larıyla görüşme hakkına sahip olmaları sağlanacaktır. Bu ikisi yapıldığı zaman da, işkence ve iş
kence iddiaları ortadan kalkacak, hazırlıkta alınan'ifadeler geçerli ve inandırıcı olacaktır " denil
miştir. 

• / 

Şimdi, Hükümet Protokolünün sadece bu maddelerinde yer alan işkence konusunda geldiği
miz noktayı, biraz evvel, çok değerli arkadaşlarımız ifade ettiler. Birinci konuda (polisin, kişi hak 
ve özgürlüklerine ilişkin eğitimi sağlanacak ve yetkileri yeniden düzenlenecektir) değişik düzenle
meler yapılmıştır; ancak, Metin Göktepe olayıyla ilgili olarak, Sayın İçişleri Bakanının, 14 Şubat
ta Mecliste yaptığı konuşmasında, geçtiğimiz dönem içerisinde, gerek disiplin gerek ceza uygula
maları olarak, emniyet teşkilatı içerisinde bin kişiye uygulama yapıldığı ifade edilmiştir. Bu, şunu 
gösteriyor; polisle ilgili, emniyetle ilgili yeni yasal değişikliklerin, polisin kültür seviyesinin, özlük 
haklarının, araç ve gereçlerle takviye edilmesinin vesaire... Bir Meclis araştırmasında belki çok da
ha değişik olarak, geniş olarak arz edeceğim. Yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişiklikler de maalesef yetersiz kalmıştır; 
çünkü, Sayın Adalet Bakanının, o dönemde büyük iddialarla ortaya attığı CMUK'taki değişiklik
lerle, maalesef, bir avukat olarak çağrıldığımız zaman gittiğimizde görülmüştür ki, annesini kesen
lerin avukatları yanlarında hazır bulunmakta, hırsızlığını gülerek anlatanlara "avukatım gel" servis
leri kurulmakta; ama, mağdur ve mazlumların sığınacağı bir adlî merci, bir avukat olarak, yanında 
bulundurulmamaktadır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

i • . 

Değerli arkadaşlarım, CMUK'ta yapılan değişikliklerin, terör suçları kapsamına giren, devlet 
güvenlik mahkemeleri kapsamı içerisinde görülmekte olan suçlarda uygulanmaması, olağanüstü 
hal bölgelerinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
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BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Sanığın ailesi ve avukatıyla görüşme imkânlarının... OHAL 

bölgelerinde işlenen suçlar, bu iyileştirilmelerden yararlandırılmadı. 

iç ve dışkamuoyu tepkileri üzerine, bazı uluslararası sözleşmeler de imzalandı; bu anlaşmala
ra rağmen, Türkiye'de işkencenin varlığı, maalesef bir gerçek olarak ortaya çıktı. İnsan haklarından 
sorumlu Devlet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulunun iş
kence raporu, 6 Mayıs 1995 tarihinde basına açıklanmıştı; bu 14 sayfalık raporda da, Türkiye'deki 
bu uygulamaların gerçekten utandırıcı ve üzücü boyutlarda cereyan ettiği ortaya konulmuştu. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin kendisine hedef olarak seçtiği düzenlemelerin, bugün, Tür
kiye'de işkenceyi, maalesef ortadan kaldırmadığı görülmektedir ve sadece emniyet güçleri hakkın
da bu iddiaların ortaya atılması da insaf dışıdır. Bakınız, bugün, çok satan gazetelerimizin birisin
de, birinci sayfada, âdeta yolgeçen hanına dönmüş bulunan cezaevlerindeki bir uygulama, fotoğ
raflarıyla yer almaktadır. Sayın Bakanı ayrı tutuyorum; ancak, bu Hükümetin Sayın Bakanlarından 
birisi, Adalet Bakanlığı kadrolarına kendi yandaşlarını doldurmakla iftihar ettiğini söylemişti... (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve bugün Sabah Gazetesinin birinci sayfasında yer alan bu 
haberi, bu uygulamaları yapanlara ithaf ediyorum! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Adalet Bakanlığı kadrolarında, maalesef, hem açıklar bulunmakta hem de bu türlü yandaş tak-
viyeleriyle, işkencenin bir başka boyutu da sergilenmektedir. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) - Onu, millî eğitimde siz yaptınız. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Bir kötü uygulama, başkası için emsal olmaz; demek ki, ka

bul ediyorsunuz!.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı bünyelerinde, elbette, işkence uygulamalarının da 

araştırılması ve eğer sorumluları varsa, bunlar hakkında da çok acil tedbirler alınması gerekmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, süremi Sayın Başkan uzattı; ancak, Manisa olayları üzerinde, lütfeder
lerse, bir iki dakika içerisinde özette bulunmak istiyorum. 

İzmir Milletvekili Sayın Sabri Ergiil arkadaşımız, bu konunun üzerine gittiler; ben, kendileri
ni kutluyorum. Manisa'da değil, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, böyle bir kanunsuz uygulama 
kime karşı yapılmış olursa olsun, hepimizin vicdanını yaralar. Benim seçim bölgemdir ve ben mil
letvekili seçildiğim güne kadar, Manisa'da yirmiüç yıl avukatlık yapmış bir insanım. Gerek 1970 
öncesi gerek 1980 öncesi gerek 1980 sonrasında, sıkıyönetim mahkemelerinde, devlet güvenlik 
mahkemelerinde çok sanıkları savunmuş; hatta, örgüt suçlarında, birtakım sanıkların avukatlığını 
yapmış bir insanım. 

Özellikle, Manisa'da böyle bir iddia ortaya atılınca, olayı inceleme ve araştırma ihtiyacını da
ha fazla duydum. Elimdeki bilgiler ile sayın arkadaşımın bugün gazetelerde yayımlanan ve gerçek
ten çok fazla yer bulan iddiaları arasında uyumsuzluklar tespit etmiş bulunuyorum. Elbette, emni
yet güçlerimiz, Türkiye'de asayiş ve huzuru temin etmekle görevlidir. Her kurum ve müessesede 
olduğu gibi, emniyet mensupları arasında da, ruhsal bozukluğu olan, hatta ideolojik saplantıları bu
lunan, yanlış uygulamalar yapan insanlar olabilir; ancak, tüm emniyet güçlerini hedef alarak ve bu 
teşkilatı yıpratmak amacıyla sürdürülen propagandalara katılmadığımı ifade ediyorum. (RP sırala
rından alkışlar) Eğer, bunun aksi olacak olursa, yarın, başımız sıkıştığında gidecek merci bulama
yız; yarın "devlet kendisini koruyacak" veya "devlet kendisini nasıl koruyacak" mekanizmalarında 
çıkmazlara düşeriz. Elbette, İçişleri Bakanlığı içerisinde de Adalet Bakanlığı içerisinde de medya 
içerisinde de Parlamento içerisinde de, işkenceyi hoşgören zihniyetin mensupları suç işledikleri 
takdirde, hatta, bunu teşvik ettikleri takdirde, yasal olarak karşılarına çıkmak görevimizdir. 
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Şu anda, Türkiye'de, yıllardan beri, işkence iddiaları var. Bu iddiaların en az olduğu illerin ba

şında Manisa gelmektedir. Bu bakımdan, Manisa, huzurlu bir kentimizdir ve Manisa'da huzuru te
min etmekle görevli olan emniyet mensuplarını, huzurlarınızda, saygıyla, şükranla anıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 26 Aralıktan sonra yapılan operasyonlarla, DHKP-C diye bili
nen örgütün mensupları hakkında istihbarı bilgiler alınmış ve 16 kişi, birtakım dokümanlarla, bel
gelerle, hatta, eylemlerde kullandıkları suç unsurlarıyla ele geçirilmiştir. Bunlardan, 16'sînın hepsi 
de lise talebesi değildir iddia edildiği gibi; sadece 7'si lise son sınıf talebesidir; diğerlerinin öğren
cilikle ilgisi yoktur. Söz sırası geldiğinde, herhalde, siz, çok daha değişik bilgiler verirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu 16 kişiden 12'si, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı ve Sor
gu Hâkimliği tarafından, mevcut delillere göre tutuklanmıştır; bunlardan 4'ü serbest bırakılmıştır. 
Benim, sadece, şu süre içerisinde ifade edeceğim şudur: Sanıklardan, sadece 2'si tutuklandıktan çok 
uzun süre sonra, işkenceye uğradığını ifade etmektedir. 26 Aralıkta gözaltına alınmışlardır, 5 Ocak
ta tutuklanmışlardır; bu iddiaların gündeme gelmesi ise, avukatların ve belki sayın milletvekilinin 
cezaevini ziyaretlerinden sonraki bir tarihe rastlamaktadır. ^ ' ' 

BAŞKAN - Sayın Arınç, 16 dakika oldu konuşmanız... 

BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Hemen bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu kişiler hakkında, adlî tabip raporlarının bulunduğu da söylenmekte

dir. Bu konu hakkında, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı müfettişleri tarafından, Ma
nisa'da soruşturma yapılmış ve Sayın Bakan, basına verdiği açıklamasında, işkence iddialarıyla il
gili bir somut belge bulunmadığını ifade etmiştir. Aynı zamanda, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından müfettişler gönderilmiş, bu konular hakkında da 
soruşturmalar yapılmıştır. Sanıklar hakkında İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde yapılan yargı
lamanın başladığını ve Anayasanın 138 inci maddesine göre, bu konu hakkında konuşma imkânı
mız olmadığını ifade ediyorum. 

Meclis araştırması gündeme geldiğinde, sayın arkadaşımızın iddiaları ile bu konudaki diğer 
belgelerin etraflıca bir tartışmasını herhalde yapacağız. 

Sözümü bir hayli uzattığım için Sayın Başkandan özür diliyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum; Refah Partisi Grubu adına, işkencesiz bir yönetimde, işkencesiz bir Türkiye'de ada
letli bir devlet düzeninin kurulacağı günleri sabırsızlıkla beklediğimi ifade ediyorum. (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arınç. 
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) - ANAP Grubu adına Yaşar Okuyan... 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Yalova Milletvekili Sayın Yaşar Okuyan; buyurun 
efendim. ' 

ANAP GRUBU ADINA YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve Sayın Başkana yeni görevlerinde 
başarılar diliyorum. , • . . ' 

Sayın Adalet Bakanının işkence konusunda Yüce Meclise vermiş olduğu bilgilerden dolayı da 
kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Bu noktada, Türkiye'deki, çok uzun yıllardan bu yana devam eden ve ara rejimlerde, zaman 
zaman, âdeta resmî tavır haline gelmiş olan işkence olayları; aslında, arada sırada, Meclis kürsü
sünde, bir Meclis araştırmasıyla veya gündemdışı konuşmalarla ele alınıp değerlendirilebilecek ve 
sonuçlandırılabilecek niteliklerde ve boyutlarda değildir. 
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Konunun çok yönü vardır ve aslında, ben de, burada benden önce konuşan değerli parti söz

cüsü arkadaşlarımızın ifadelerine ve temennilerine aynen iştirak ediyorum; mutlaka, Yüce Mecli
sin, bu konuyu, 20 nci Dönem sonuna kadar ve ülkemizde bir daha şikâyeti vaki olabilecek hiçbir 
olayın gerçekleşmeyeceği noktasına kadar, en ince teferruatına kadar ciddî bir hazırlık yapıp, yasal 
bir statüye, yasal bir düzenlemeye kavuşturması lazım geldiği kanaatini taşıyorum. 

3 Mayıs 1944'lerde yapılan işkenceler hâlâ milletin hafızasındadır. 27 Mayıs 1960'larda yapı
lan işkenceler ve kötü muameleler hâlâ zihinlerimizdedir. 12 Mart 1971'deki işkenceleri, 12 Eylül 
1980'lerdeki işkenceleri ise zaten yaşayarak geliyoruz. Bu Yüce Meclis çatısı altındaki birçok ar
kadaşımız, gerek 12 Mart döneminde gerekse 12 Eylül döneminde bu işkencelere bizzat kendileri 
muhatap olmuşlardır. Demek ki, Türkiye'de, özellikle ihtilal dönemlerinde, ararejim dönemlerinde 
işkenceler ayyuka çıkmaktadır. Diğer dönemlerde de, bunların olmadığını söyleyebilme imkânına 
hiçbir zaman sahip olamadık; fakat, burada, iktidarların kendi dönemlerinde bu tip kötü olayların 
olmadığını savunduklarına, muhalefetlerin ise bu olayların olduğu iddiasını ortaya koyduklarına; 
iktidar ile muhalefet yer değiştirdiğinde de, bu sefer, aynı sözlerin tam tersini, Meclis kürsüsünde 
veya kamuoyu gündeminde ileri sürdüklerine şahidiz. Sadece işkence konusunda değil, ülkemizin 
temel sorunlarında, Türkiye'de, siyasetçi diye adlandırılan ve devletin yönetimine talip olan bizler 
çifte standart düşünce ve uygulamalardan kendimizi kurtaramaz isek, ne söylediklerimiz ne yaptı
ğımız icraatlar itibariyle yeterli ve doğru bir karar vermiş ve uygulamış olabiliriz. 

Bugün, öncelikle, işkence gibi, bütün dünyada insanlığın yüzkarası olan bir olayı, gayet tabi
îdir ki, lanetlemeyecek veya bunu, çok iyi oluyor diye tasvip edebilecek bir kişiye veya kuruma 
rastlamak mümkün değildir. İşkenceyi en ağır ve zalimce yaptıranlar bile, işkencenin insanlık su
çu olduğunu söyleyebilmektedirler; ama, işkence uygulamalarına da devam edilmesinde hiçbir be
is görmemektedirler. 

Burada, işkence meselesinde bir noktayı çok iyi ayırt etmek lazım gelir kanaatindeyiz: Türki
ye'de meydana gelen işkence olayları vardır; ama, bir de, işkence olayları iddiasıyla devletin gü
venlik kuvvetlerinin elini kolunu bağlamak gayretleri vardır. Eğer, biz, her hadisede "işkence var" 
diye ortaya çıkarsak ve gerçekte de, orada, o olayda işkenceyle ilgili hiçbir bilgi, bir karine ortada 
yoksa, o zaman, bunun, tabiî, ideolojik amaçlı olarak ve belli maksata yönelik bir hareket netice
sinde, devletimizin güvenlik kuvvetlerini yıpratmaya ve özellikle, illegal örgüt mensuplarına do
laylı bir müzaheret sağlamaya yarar sağlayacağı da açık bir gerçektir. • 

Bakınız, elimde iki kitap var. Aslında işkence edebiyatımız çoktur. Yüzlerce kitap, özellikle 
ihtilal dönemleri sonrasında yayınlanmıştır ve ben inanıyorum ki, bu yüzlerce kitabın içerisinde yer 
alan iddiaların çok büyük bir çoğunluğu, maalesef gerçektir; yaşanmış gerçeklerdir. 

İşte bir kitap; adı: "İşkence." 12 Mart Muhtırasından sonra yapılmış işkencelerle ilgili beş on 
, örneği ihtiva ediyor. O dönemde, mesela, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, 23 Kasım 1973 tarihin

de, işkenceler konusunda Meclis araştırması talebiyle Meclis Başkanlığına başvurmuş; Meclis 
araştırması yapılmış; ama, 1996'nın Türkiyesine gelmişiz; 2000 yılına 4 yıl kalmış; biz, hâlâ, aynı 
Mecliste, işkence olaylarını görüşüyoruz. Bu da, tabiî, ülkemiz ve demokrasimiz adına, herhalde, 
utanç verici bir durumdur. Biz, artık, ülke olarak, Türk Milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti olarak bu tür olayları çoktan aşmış, çağdaş, demokratik ülkelerin, gerek yasaları ve gerekse o 
yasaların uygulamasıyla insanlarına sağlamış olduğu ortamı biz çoktan hak etmiş olmalıyız; ama, 
devleti yönetme durumunda olan siyasî iktidarlar, maalesef, günübirlik meselelere eğilmişler ve 
kendi dönemlerinde savunmaya geçerek, bu tür olaylar Örtbas edilerek, meselenin geçiştirilebilece
ğini düşünegelmişlerdir. Bunda hiçbir iktidarı ayırt ederek suçlamıyorum; tümünü suçluyorum; 
bunda, belki bizim dönemimizin de katkısı olduğunu samimî olarak ortaya koyabilirim; ama, doğ
rusu nedir; doğrusu, bunları aşmaktır. 
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Ben içtenlikle ve samimiyetle inanıyorum ki, bu Yüce Meclis, 20 nci Dönem milletvekilleri 

olarak bizler, Türkiye'nin temel noktalarında ve işkence konusunda şu ana kadarki meclislerin ya
pamadıkları birçok şeyi, parti taassuplarımızı da aşarak, inşallah hep birlikte yapma ve bunu ger
çekleştirme onuruna da ereceğiz; buna içtenlikle inanıyorum. 

Şimdi, sebepleri değiştirmediğiniz sürece, sonuçların değişmesini beklemek doğru değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN -Sayın Okuyan, ne kadar süreye ihtiyacınız var? 

YAŞAR OKUYAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Size ek süre veriyorum. 

YAŞAR OKUYAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sebepler değişmiyor; biz, neticelerin değişmesini istiyoruz. Efendim, işte, şöyle oldu, böyle 
oldu... Önce, sebepleri ortadan kaldırmak zorundayız. Bugün polis teşkilatımızın durumu ortada, 
Türkiye'de, toplum yapımız ortada, yasalarımız ortada, devlet yapımız ortada; yetmiş küsur yıldır 
devam eden ye hantal hale gelmiş bugünkü devlet yapımız, idarî yapımız, ekonomik yapımız, eği
tim yapımız, hukuk yapımız bir değişim programına tabi tutularak, bir yapısal değişiklik gerçekleş
mediği sürece, Türkiye'nin hiçbir temel sorununun çözümlenmesini beklemek doğru bir davranış 
değildir. Önce, siz, bu, dediğim temel noktalarda ciddî bir değişimi ortaya koymak zorundasınız. 
Tabiî ki, bunları yapabilmenin birinci şartı da, zihniyetinizi, bunlara uygun bir değişime tabi tut
maktır. Yoksa, kutsal devlet felsefesi diyerek, herkes, her dönemde, devlet adına, devleti koruma 
bahanesiyle -ki, bu bahaneye her zaman sığınmak mümkündür- bu tür kötü muamelelere veya iş
kencelere devam cdegelir. Bir yerde, bunu, devletin âli menfaatları diye, düşünce yapısı çok farklı 
olan bir kişi, bir başka kişiye uygulayabilir; öbür tarafta, kendi ideolojisine karşıt diye gördüğü bir 
kişi, bir başka kişiye ve aynı dönemde uygulayabilir; tıpkı, 12 Eylül 1980 ihtilali sonrasındaki Tür
kiye'de yaşanan işkence ve kötü muamele olaylarında olduğu gibi... 

Bir tarafta, milliyetçi diye adlandırılan insanlar, Mamak'ta, C-5'tc, işkencelerde elektrik veri
lip, insanlık adina utanç verici muamelelere tabi tutulurken, devrimci diye nitelendirilen, solcu di
ye nitelendirilen insanlar da, aynı anda, aynı dönemde, yine, devletin âli menfaatları uğruna, aynı 
alçakça işkencelere muhatap olmuşlardır. Yapanların fikrî yapılarını tahlil ettiğimizde, solcu dedi
ğinize işkence yapan, milliyetçi eliye adlandırılan insanlar olmuş; milliyetçi dediğiniz insanlara iş
kence yapanlar da, solcu dediğiniz insanlar olmuş; ama, devleti koruma bahanesiyle yapflan bu uy
gulamalar, işte, sistemin tıkanmasına yol açacak, halkın devletine küsmesi neticesini doğuracak, 
çok ciddî olayları da beraberinde getirmiştir. Bugün, hiçbir haklı sebep, işkenceyi mazur göstere
mez; hiçbir haklı sebep ortaya konularak, bir insana, bu ülkede işkence yapma hakkı yoktur. 

Tekrar ediyorum "efendim, bütünüyle bunları polis yapıyor; polis teşkilatı zaten işkence ya
par" diyerek, koskoca, şerefli bir ocağı, teşkilatı suçun muhatabı haline getirmek, bir başka yanlı
şa geçit vermektir. 

Polis teşkilatımız içinde, maalesef, bu türde insanlar vardır; bunlar, hastalıklı insanlardır. Bun
ları ayıklamak da, devletin ve siyasî iktidarların görevidir; adlî mekanizmanın işletilmesi, davala
rın sonuçlandırılması, gereğinin yapılması, bu sistemin çalıştırılması, mutlaka, o dönemlerdeki yö
neticilerin görevidir. Ama, ortada bir gerçek var; yapıyı değiştirmedikten sonra, siz, ahmet'i, meh-
met'i görevden alsanız, atsanız ne olur; zihniyet devam ediyor. Yani, bunlar da, demin arz etmeye 
çalıştığım, yetmiş yılı aşkındır süregelen, devletin hantal yapısından kaynaklanan ciddî problem
lerdir. 
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Demin, Manisa olaylarına arkadaşlarımızın bazılarrdeğindiler; ben, o konuya çok fazla gir

mek istemiyorum; ama, şu elimdeki doküman, Manisa milletvekili arkadaşlarımızla beraber elde 
ettiğimiz, Manisa'da, emniyette işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili bir dokümandır; bu konuda ya
pılmış bir hazırlık çalışmasıdır ve az önce, Refah Partisi Grubu adına konuşan değerli kardeşimin 
ifadelerini teyit eden tarzda bir dosyadır. (RP sıralarından alkışlar) 28 kişi sanık olarak gözaltına 
alınıyor. Burada, Manisa Devlet Hastanesi adlî tabiplerinin verdiği raporlar var; bu raporlardan sa
dece 2 tanesinde, o da, her 48 saatte bir yapılan sağlık kontrollerinin en sonuncusunda, bir iki bul
guya şahit olunduğu ifade ediliyor. 

SABRÎ ERGÜL (İzmir) — Hepsinde mi olması gerekir?! 

YAŞAR OKUYAN (Devamla) - Hayır, bir tanesi bile kabul edilemez... Bir tanesi bile hiç ka
bul edilemez; onu savunmuyorum, bir şeyi tespit için arz ediyorum... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İşkence var... 

YAŞAR OKUYAN (Devamla) - Yoksa, bir kişinin bile, herhangi bir sebeple karakolda, de
ğil işkence, kötü muameleye tabi tutulması kabul edilemez. Bu, insanlık adına utanç vericidir. 
(ANAP, DSP, CHP sıralarından alkışlar) Ama, gerçeği tespit etmek ayrı şey. İşi abartırsak, işi ge-
nelleştirirsek, o zaman biz, kendi kalemize gol atmış oluruz. Burada, devletin güvenlik kuvvetleri
nin itibarının tümünü yok etmek veya tümünü töhmet altında bırakmak da, sanıyorum ki, hiçbiri
mizin hakkı değildir. 

Bu konuda bir Meclis araştırması önergesi CHP Grubu tarafından -değerli Manisa milletveki
li ve diğer arkadaşlar tarafından- verildi. Hemen arz edeyim: Anavatan Partisi Grubu olarak da, bu 
Meclis araştırmasının açılması yönünde olumlu oy kullanacağımızı da şimdiden ifade ediyorum. 
Hiçbir olay örtbas edilmemeli; ama, bunlar, gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmalı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, demin elimde o gazetenin kupürü de vardı; fakat, 
Refah Partili değerli milletvekili arkadaşımızın bahsettiğini, buradan, Sayın Adalet Bakanımıza da 
bu gazete kupürünü göstererek, ilave etmek istiyorum. 

Bakınız... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Okuyan, ikinci 3 dakika da bitti. 

YAŞAR OKUYAN (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 
"Bayrampaşa'da PKK Kampı" İstanbul'da... 
Sayın Adalet Bakanımız, bugün bir büyük gazetede çıkan bu Bayrampaşa'daki PKK kampı rc-

simleriyle, orada yapılan eğitimlerle ilgili konuda da Yüce Heyetimize bilgi vermiş olsaydı ve bu 
konuda ne gibi tedbirler düşündüğünü de açıklamış olsaydı, sanıyorum, hepimiz açısından, bilgi
lenme yönünde, istifade edilecek bir durum olacaktı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, Anavatan Partisi olarak, kime, nerede yapılırsa ya
pılsın, hangi sebebe dayanırsa dayansın, işkenceyi, iğrenç ve insanlıkdışı bir uygulama olarak gö
rüyoruz. Hiçbir dönemde, işkence mazur görülemez; hiç kimsenin kimseye, devleti kullanarak, iş
kence yapma hakkı yoktur diyoruz. İşkence yapanı, o örgütten -jandarmada olabilir, polis teşkila
tımızda olabilir, başka yerde olabilir- ayıklamak, adalete teslim etmek, mutlaka gereklidir; ama, bü
tünüyle zafiyet verecek, güvenlik kuvvetlerimizin elini ayağını bağlayacak, onları görev -yapamaz 
hale getirecek, bu manadaki genel suçlamalardan da, hepimizin geri durmasının, ülkemiz açısından 
yararlı olacağını ifade etmek istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Okuyan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Necati Çetinkaya; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sayın Adalet Bakanımızın işkence suçları hakkında yapmış olduğu gündemdışı konuşmayla il
gili olarak, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınızda buluyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir ve cumhuriyetimiz, hukuk cumhuriyetimiz, hukuk 
devletinin de bizatihi adıdır. İnsan haklarını önplanda tutan ve bu haklara temel hukuk kuralların
da yer veren, uygulamalarını titizlikle takip eden bir anlayış, devletin kurumlarına da hâkimdir. 
Anayasamiz başta olmak üzere, diğer mevzuatlarımızda, insan haklarını her vesileyle tekrarlayan 
hükümlere yer verilmiştir. ' •• ' ' 

Türkiye Cumhuriyeti "hukuk devleti" sıfatını devam ettirebilmek için, insan hakları alanında
ki iyileştirme gayretlerini, kesintisiz sürdürmeye kararlıdır. Devletimiz, bu amaçla, uluslararası ka
muoyunda da kendisini bağlayarak, insan hak ye hürriyetlerini teminat altına almayı amaçlayan 
uluslararası antlaşmalara uymayı da taahhüt etmiş bulunmaktadır. 

Dünyanın her yöresinde, değişik kültürler ve farklı dinlerle, yerleşmiş ahlakî kurallar vardır. 
Bu nedenle, tek ve evrensel bir sosyal düzenin mevcut olduğu görüşünü savunmak, hiç şüphesiz, 
mümkün değildir. Demokratik ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın her ülkesinde, zaman zaman, 
insan hakları ihlalleri, şu veya bu nedenle, görülmektedir. 

Her toplumsal düzenin temelinde, çoğunluğun oluşturduğu ve ciddî şekilde takip edilerek, 
bunlara uymayanların kınandığı ve cezalandırıldığı, yazılı ve yazılı olmayan kurallar bütünü mev
cuttur. Bu kurallarla toplumsal düzeni sağlamak ve suç işlenmesini Önlemek, devletin doğal gö
revleri arasındadır. Bu tedbirlere rağmen, yine de suç işlenirse, faillerini ve suç delillerini ele ge
çirmek, bu suçu işlediğinden şüphelenilen kişileri iddia, savunma ve yargı üçleminde muhakeme 
etme durumundadır. Devlet, bu görevini yerine getirirken, görevlilerin ihmallerini ve kusurlarını da 
nasıl cezalandıracağını hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Düşünce özgürlüğüne ilişkin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde dü
zenleme yapmak suretiyle, bu madde gereğince hükümlü ve tutuklu bulunanların salıverme işlemi 
de gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz, hukukunu, uluslararası sözleşmelere uydurma yönünde yoğun bir 
gayret içindedir. En önemlisi, polis teşkilatının, bu değişiklikleri ve düzenlemeleri beklemeksizin 
insan hakları normlarına uygun bir mantalite değişikliği yönünde gayret göstermesi takdire şayan 
bir gelişmedir. Hiç şüphesiz, bütün bu gayretlere rağmen, ülkemiz aleyhine menfi bir propaganda
nın mevcudiyeti de ayrı bir gerçektir. . . 

Bu menfi propagandalar, görevlilerin görevlerini yapmaları esnasında gösterdikleri münferit 
ihmallerden kaynaklanıyor ise, bunun yanrsıra, Türkiye'nin ekonomik şartları nedeniyle, gelişmiş 
olan batı ülkelerinde iş bulabilmek maksadıyla -iltica gerekçesine de istinaden- "kendisinin siyasî 
suç işlediğini, iadesi halinde Türkiye'de işkence ve gayrî insanî muamele göreceğini, devletin, iş
kence ve gayrî insanî muameleye göz yumduğunu, işlemiş olduğu suç nedeniyle ölüm cezasına 
•çarptırılacağını" ileri sürmek suretiyle, bulunduğu ülkeye ilticasının kabul edilmesi yönündeki id
diaları, menfi propagandanın önemli nedenleri arasında görülmelidir ve aynı zamanda devletimizin 
bir zafiyetinin de müsebbibi olmaktadır. 

Ülkemizde hiçbir görevlinin "uluslararası sözleşmelerden bana ne" demeye hakkı yoktur. Po
lis teşkilatında, bu bilinci yayma ve geliştirme yönünde, yoğun bir eğitim kampanyasının ve semi
nerlerin yürütülmekte olduğu hepimizce bilinmektedir. Eğitim ve eğitimsizlik, hiç şüphesiz, bütün 
kurumların sorunudur. Emniyet teşkilatı mensupları hizmete alınırken, Türkiye'nin genel eğitim 
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politikası süresince eğitilmiş kişilerden seçilerek alınmaktadır. Meslekî eğitimlerini tamamlayan bu 
kişiler, polis kadrolarına aktarılarak halkın hizmetine verilmektedir. 

Zaman zaman kusurları olabilmektedir; bu yönde adlî ve idarî soruşturmalar da mevcuttur. Bü
tün bu olaylar münferit nitelikli olup, amaçsız özellikler taşımaktadır. Çünkü, polipin asıl gayesi, 
ülkenin, üniter devlet olma vasfının bilinci içerisinde, ülkesinin, bölünmez, parçalanmaz bir bütün 
olarak muhafazasının bilinci içerisinde olmaktır ve böyle olması da gerekir. (DYP sıralarından al
kışlar) Fakat, böyle olayların arkasında, devlete kusur izafe etmek isteyenlerin gerçek amaçlarının 
ne olduğunu anlamak için, kusurlu görevlilere yönelik çalışmalardan daha fazla gayret göstererek 
dikkat etmekte de yarar görülmektedir. 

Bu ülke, hepimizin ülkesidir. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini korumak 
ve kollamak, bu Meclisin birinci görevi olduğu gibi, bütün milletin de yekvücut olması, gayet ta
biî ki, Türk Milletinin aslî görevidir ve bu çatı altında bulunan herkes de bu bilinç içerisindedir. 

Uluslararası sözleşmeler, bizim için birer içhukuk kuralıdır. Bu nedenle, bütün sorumlular ola
rak, görevlerimizin yerine getirilmesi esnasında bağlı olduğumuz bu sözleşmelerdeki yükümlülük
lere uyma bilincini mutlaka yaymalıyız. 

Değerli arkadaşlar, istisnaî halleri sistematik bir olay gibi göstererek, devlete zarar vermekten 
kaçınmalıyız. Bu devlet, hepimizin devletidir; bu ülke, topyekûn insanların birlik, beraberlik içeri
sinde kardeşçe yaşadığı, yaşaması gerektiği bir devlettir. Büyük bir mütefekkirin "ne sen kimseden 
incin ne kimse senden incinsin" dediği gibi, kardeşçe, dostça yaşanan, huzur dolu, güven dolu bir 
ülkenin varlığına hasretiz. Gayet tabiî ki, ülkenin, bir an önce, bu ideal düşünce ve düzene kavuş
ması da, hepimizin aslî hedefi ve aslî görevidir. ' , 

Nitekim, münferit kusurlu görevliler hakkında -1991-1995 yılları arasında, emniyet teşkilatı
nın 455 personeli hakkında- Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesi -ki bu madde, işkence suçu
nu kapsamaktadır- kapsamına uygun iddialar nedeniyle soruşturma gerçekleştirilmiştir. Size, geç
mişte bu teşkilatın bir mensubu olarak, şunu söylemek istiyorum: Kamu görevleri içerisinde, göre
vinden dolayı en fazla cezaî müeyyideye tabi tutulan ve en zecrî müeyyidelerin uygulandığı teşki
lat, polis teşkilatıdır, En basit olaylar, başka bir teşkilatta görmezlikten gelindiği halde, polis teşki
latında ihraç sebebidir. İşte, bu sebeple... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayin Çetinkaya, ne kadar süreye ihtiyacınız var? 
NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - 5 dakika daha... v 

BAŞKAN - Buyurun. 
NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, son dört sene içerisinde, 243 üncü madde gereği, işte, bu 455 personel hak

kında soruşturma yapılmış ve bu soruşturmalar, idarî makamların yanı sıra adlî makamlarca da yü
rütülmüştür ve halen, 305 personel hakkında adlî yönü devam eden davalar bulunmaktadır; 4 per
sonel hüküm giymiştir; 118 personel hakkında takipsizlik kararı verilirken, 18 personel de beraet 
etmiş bulunmaktadır. İdarî makamlarca, 10 personel hakkında da meni muhakeme kararı verilmiş
tir. Bütün bu gerçekler, haksız bir iddia şeklinde gündeme getirilmiş olan, Türkiye'de sistematik bir 
işkence olayının var olamayacağının en önemli delillerinden biridir. Bu isnat ve iddia haksızdır. 

Münferit olaylar, 150 bin personeli olan bir teşkilata mal edilmemelidir. Gayet tabiî ki, her 
toplumun içinde kültür seviyesi değişik olan kişiler olacaktır; ama, o toplumun içinde bir ferdin 
yaptığı herhangi bir hareketten dolayı, ülkenin birlik ve beraberliği için en büyük fedakârlığı göze 
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alarak canını veren, şehitlik mertebesine kadar yükselen bir teşkilatın mensuplarını topyekûn suç
lamak, gayet tabiî ki, insafla bağdaşacak bir olay değildir. 

O sebepledir ki, Türkiye, insan haklarına ilişkin olarak diğer sözleşmelerin yanı sıra, İnsan 
Haklan Evrensel Beyannamesini, Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesini, Birleşmiş Milletler İş
kenceyi Önleme Sözleşmesiyle birlikte İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına 
İlişkin Avrupa Sözleşmesini, Paris Şartını imzalamış, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna kişisel 
başvuru hakkını kabul etmiş olan bir ülkedir. Bütün bu sözleşmelerdeki kurallara uymayı taahhüt 
etmiş olan bir ülkenin, sistemli, kötü muamele uyguladığı iddialarını ileri sürmenin adil ve insaflı 
bir davranış olduğunu söylememiz, maalesef mümkün değildir. 

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi Türki
ye'ye çeşitli heyetler göndermek suretiyle insan haklan konusunda incelemeler yapabilmektedir. 
Hazırlanmış olan raporlarda haklı yönler bulunmakla birlikte, bizim için endişe verici özellikler de 
yer almaktadır. Heyetlerin tespitlerinde, özellikle terör unsurlarına yakın kaynakların iddialarının 
izlerinin yer almış olması, bu kuruluşların yönlendirildiği şeklindeki kuşkularımızı artırmaktadır. 
Çalışmaların mümkün mertebe, objektif kriterlere dayandırılması en içten arzumuzdur. 

İşkence iddiaları da Türkiye'yi rahatsız etmektedir; zaten terör örgütleri de bu iddialarla, dün
ya kamuoyunda Türkiye'yi siyaseten hapsetmenin çarelerini aramaktadır. Ülkemizi bu tuzağa dü
şürmek isteyenlerin oyunlarına hiç kimsenin alet olmaması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu genel tespitlerin ışığı altında, İzmir Milletvekili Sa
yın Sabri Ergiil'ün, Manisa Emniyet Müdürlüğünde, yasadışı bir terör örgütü elemanlarına dönük 
gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan militanlara işkence edildiği ve kötü muamelede 
bulunulduğu şeklindeki gündemdışı iddialarına kısaca değinmek istiyorum. 

Manisa İlinde meydana gelen birçok yazılama, bildiri dağıtma gibi yasadışı eylemlere katılan, 
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi terör örgütü militanlarına yönelik, 26.12.1995 tarihinden 
itibaren gerekleştirilen operasyonlar neticesinde, örgütün il sorumlusu dahil olmak üzere, 16 kişi 
yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, 2 dakikada toparlayabilir misiniz...Verdiğim 5 dakikayı da dol-

durdunuz... 
NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Başkan 5 dakika daha rica ediyorum. 

BAŞKAN - Bir 5 dakika daha veremeyeceğim; çünkü, hiçbir arkadaşımız o kadar kullanma
dı. • •. - ' 

NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Bitirmek üzereyim Sayın Başkanım; teşekkür ederim. 
Örgüt mensubu olan bu kişilerden 7'si öğrenci, diğerleri çeşitli mesleklere mensup kişilerdir. 

Bu kişilerin muhtelif tarihlerde, Manisa İlinde, kamu binalarıyla, çeşitli mahalle ve sokaklarda bu
lunan duvarlara, mensup oldukları terör örgülünün sloganlarını yazdıkları, pankartlarını astıkları, 
seçimleri protesto etmek amacıyla, halkı infiale sürükleyici yönde el ilanları dağıttıkları ve bir iş
yerine molotofkokteyli attıkları; ayrıca, bazı siyasî parti binaları, bankalar ve vatandaşlara ait işyer
lerine yönelik eylemlerde bulundukları tespit edilmiştir. Yakalanan bu kişilerin suç nevileri ve sa
yılarının çokluğu dikkate alındığında, mahallî cumhuriyet savcılığından on günlük gözetim izni alı
narak, soruşturma yürütülürken, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı da bilgilendirilmiş 
ve yasal usul ve esaslar çerçevesinde tahkikat neticelendirilmiştir. 

5.1. İ 996 tarihinde İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesine sevk edilen sanıklardan 12'si tutuk
lanmış, 4'ü tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınan sanıkların, 
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emniyet müdürlüğünde bulundukları sürece, ilk Uç günden sonra, birinci derecedeki yakınlarıyla 
görüşmeleri düzenli olarak sağlanılmıştır. Bu süre içerisinde, her 48 saatte bir kez olmak üzere, dört 
ayrı tarihte, devlet hastanesi adlî tabipliğinden "herhangi bir darp ve cebir arızına rastlanmadığı" 
şeklinde raporlar; bir sanığa ise, yaşının küçük olması nedeniyle, fârik ve mümeyyiz raporu alın
mıştır. Bu sanıklarla ilgili olarak alınan raporların tarihleri de, aldığımız bu raporda belirtilmiştir; 
resmî rapordur bu ve her birisi hakkında, üç sefer, dört sefer adlî tabip raporu alınmıştır. Alınan bu 
raporlar üçer suret olarak tanzim edilmiş; birinci sureti İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsav
cılığına, ikinci sureti Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, üçüncü sureti ise, raporu ve
ren kurum kayıtlarında mevcuttur. 

Soruşturma yürütüldüğü esnada, 28.12.1995 tarihinde, bazı sanık yakınlarının mahallî cumhu
riyet başsavcılığına başvurusu neticesinde, kötü muamele iddiasıyla soruşturma başlatılmış; bu so
ruşturma esnasında, kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen kişiler, emniyet munsupları ve ra
porlarda imzaları bulunan doktorlar, cumhuriyet savcılığı tarafından dinlenilmiş; ayrıca, zanlıların 
muayeneleri üç ayrı doktor tarafından yeniden yapılmış ve herhangi bir emareye rastlanmadığı, 
cumhuriyet başsavcılığı tarafından şifahen de belirtilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, son cümlenizi söyleyin; surenizi bir kat aştınız. 
NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - 1 dakika içerisinde toparlıyorum efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soruşturma, arz ettiğim safahatta yürütülürken, İzmir 
Milletvekili Sayın Sabri Ergül, aynı iddialarla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmiş ve 
bu merci tarafından tahkikat başlatılmıştır. İldeki ilgili mercilerin tahkikatları neticesinde ve bunun 
haricinde, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığından da gönderilen bakan danışmanlarına 
yetkililerce gerekli bilgiler verilmiş, ilgili görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruş
turma başlatılmış; ayrıca, bakanlık tarafından, olayı araştırmak üzere iki polis müfettişi de görev
lendirilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, lütfen... Lütfen... 
NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Bitiriyorum efendim... 
İddia edilen olay, her yönüyle adliyeye intikal ettirilmiştir. İsnatta bulunulan hususlarla ilgili 

bilgi ve belgelerin adlî mercilere tevdi edilmesi, hukukun genel prensibidir ve bu hususta adaletin 
vereceği kararın saygıyla beklenilmesi ve karşılanılması gerekirken, sayın milletvekilimizin izledi
ği yol ve metodun yanlış olduğu ortadadır. Bir milletvekilimizin bu tür davranışlar içerisinde bu
lunmasını ahlamamız mümkün değildir. Emniyetin önüne kara çelenk koyarak, orada oturma şek
linde tepkilerini göstermek, herhalde, adlî mekanizmayı da zedeler; çünkü, durum adliyeye intikal 
etmiştir, tahkikatın selametle yürütülebilmesi için, adliyenin etki altında kalmaması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, lütfen... 
NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla)-Tamam efendim... 
Bu sebeple, bu aşamada, buna rağmen kamuoyu önünde olayları saptırmak suretiyle, emniyet 

görevlilerini küçültücü ve küçük düşürücü davranışlar, 150 bin mensubu olan polis teşkilatımızı ve 
devletimizi, korkarım ki, yaralayabilir. Onun için, durum, mademki adliyeye intikal etmiştir, soruş
turulmaktadır, soruşturmanın neticesini sabırla beklemek ve dolayısıyla, Türk Polis Teşkilatının ze
delenmemesi, zafiyete uğratılmaması, ülkenin birlik ve beraberliğini korumak ve kollamakla yü
kümlü olan bu teşkilatın daha sağlıklı bir şekilde görev yapma imkânını vermemiz için, umarım ki, 
bu teşkilata karşı daha iyi niyetle yaklaşmamız gerekir ve içlerinde, herhangi bir şekilde nakısa içe
risinde olanlar olursa da, zaten bunların haklarında soruşturma yapılmaktadır. 
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BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, yarım saate yaklaştık... Lütfen... 

NECATI ÇETİNKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Konunun adlî mercilerce neticelendirileceğini, tahkikatın neticesini sabırla bekleyeceğimizi 

belirtir, saygılarımı arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, işkence konusunda, siyasî parti gruplarının konuşmaları ta
mamlanmıştır. 

Sayın sözcüler işkenceye karşı oluşlarını, kuşkusuz, belirli anlayış farklarıyla; ama, kesin bir 
kararlılıkla ortaya koydular. Bir bakıma, bu konuda, Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin açık bir ka
rarlılığını oluşturdular. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kararlılığının, en kısa sürede kurulaca
ğını anladığımız yeni koalisyon hükümeti tarafından yaşama geçirilmesini diliyor ve umuyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

2. - Diyarbakır Milletvekili Sacit GünbeyHn, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanların sos
yal ve ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - İlk söz, Refah Partisi Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in. 
Sayın Günbey, Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik ve sosyal sorunlarıyla ilgili konuşacaklar; 

buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Günbey, süreniz 5 dakikadır; önceki toleransı, maalesef, gündemdışı konuşmalarda gös
teremeyeceğim; onun için, süreye dikkatli olmanızı diliyorum. 

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, bu göreve seçilmenizden dolayı sizi kutluyor, başarılar diliyorum. 
Sözlerime, Diyarbakırlı merhum Celal Güzclses'ten bir hoyratla başlamak istiyorum; ancak, 

bu pasajdan bir kelimeyi değiştireceğim için, merhum ozandan da özür diliyorum. Bakınız, halk 
ozanı ne diyor: 

"Silmedin gözyaşını fakirlikle ağlayanın 
Vahi ahvalina zalim sana bel bağlayanın 
Aman öyle zahm açtı nigâhın kılıcı sineme kim 
Parelendi ciğeri yarelerim bağlayanın 
Şem'a pervaneyi yandırdığı için yanmadadır . 
Ciğeri dağlanır elbet Ciğer dağlayanın." 

Muhterem milletvekilleri, bugün, Türkiye nüfusunun yarısından fazlası geçim sıkıntısı içeri
sindedir. Güneydoğuda yaşayan insanların ise, yarısından fazlası, fakirlik sınırının altında hayat 
şartlarına sahiptir; hatta, bir gecekonduda, birden fazla aile, hayatını idame ettirme mücadelesini 
sürdürmektedir. Bazı bölgelerde çadırlarda yaşayan insanlar vardır. Güneydoğuda, devlete ve özel 
sektöre ait iş sahaları hemen hemen hiç yoktur; mevcut olanların bir kısmı da kapatılmıştır. Örne
ğin, Şırnak Kömür İşletmeleri; örneğin, Ergani Bakır İşletmeleri devlet tarafından kapatılmıştır. 

Çalışmak istedikleri halde iş bulamayan milyonlarca genç vardır. Bütün bunlar yetmiyormuş 
gibi, göçlerden dolayı, Diyabakır gibi, şehir merkezlerinde nüfus yığılması ortaya çıkmıştır. Diyar
bakır'ın resmî nüfusu 380 bin iken, bugün, 1,5 milyonun üzerine çıkmıştır. Tabiî, şehrin altyapısı 
ve imkânları bu nüfusu kaldıracak düzeyde olmadığı için, büyük bir ekonomik, sosyal ve psikolo
jik sıkıntı yaşanmaktadır. 

- 4 0 8 -



T.B.M.M. B : 1 6 28 .2 .1996 0 : 1 
Köylerden göç eden insanlar, kendileri için iş sahası olan tarlalarını, bahçelerini ve hayvanla

rını terk etmek zorunda kaldıklanndan, hem tarım, ziraat ve hayvancılık olumsuz yönde etkilenmiş 
hem de işsizliğin boyutu büyük ölçüde artmıştır. 

Irak'a uygulanan ambargodan dolayı, güneydoğuda ticaret hayatı canlılığını kaybetmiş, hatta, 
esnaf, siftah yapmadan dükkânlarını kapatmak durumuna düşmüştür. 

Türkiye'de, bugüne kadar yapılan uygulamalarda, zengin daha zengin olurken, fakirlerin sayı
sı ve fakirlik dereceleri artmıştır. Güneydoğuda insanların sağlık güvenceleri çoğunlukla yoktur. 
Yeşil karta müstahak olan insanlar, yeşil kartı elde edememişlerdir. Yeşil kartı olanlar da, tedavi 
giderlerini ceplerinden ödemek zorunda kalmaktadırlar; yani, sağlık güvencesi olmayan insanlar, 
hastane kapılarında sürünmekte veya rehin kalmaktadırlar; 

Altyapı yetersiz olduğundan, Türkiye'deki bulaşıcı hastalıkların en fazla görüldüğü bölge, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesidir. Bebek ölüm oranlarının en yüksek olduğu bölge, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesidir. Eğitim sahasında da, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok okul kapalı durum
dadır; oradaki çocuklar cahilliğe terk edilmiştir. Bu Hükümet, kendi partilerinden olmayan beledi
ye başkanlarını cezalandırmak amacıyla, belediye gelirlerini kısmış, geçmiş dönemlere ait borçla
rı, bu dönemde haczetmektedir. Bu sebeple, belediyeler, hizmet yürütemedikleri gibi, işçilerin ma
aşlarını da ödeyememektedirler. Belediye başkanlarının şahıslarında halk cezalandırılmaktadır. 

Bayramda Diyarbakır'a gittiğimde, vatandaşlardan birçok dilek ve mektup aldım; bunlardan il
ginç gördüğüm iki tanesini, müsaade buyurursanız, sizlere özetlemek istiyorum. Mektupta -Kulp 
İlçesinden birden fazla insanın isimlerini de yazmak suretiyle- bakın ne diyorlar: "Açız; günlerce 
aç geziyoruz. Bu Hükümetten ümidimizi kestik; hiç olmazsa, Refah Partisinin daha önce yaptığı gi
bi, bize, gıda yardımında bulunulsun." 

Bu Hükümet, defalarca, güneydoğu için, özel paket ve programlar uygulayacağına dair sözler 
vererek halkı aldattı, vatandaşın güvenini sarstı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) ' 
BAŞKAN - İki dakika süre veriyorum; lütfen, uzatma durumuna yol açmadan konuşmanızı 

tamamlayın. 
SACİT GÜNBEY (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bakın, ikinci mektupta, diğer bir vatandaşımız neler söylüyor; bulundukları köyde, kamu gö

revlilerinin, kendilerine işkence yaptığını ve çok haşin davrandıklarını, benim burada ifade edeme
yeceğim birtakım muamelelerde bulunduklarını ifade etmektedirler. Bu insanlar, isimlerini açıkla
maktan dahi korkmaktadırlar. 

Bütün bu sıkıntılara rağmen, Hükümetin başı, devletin imkânlarını kullanarak, Uludağ'da ka
yak şenlikleri düzenlemektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Sözlerime, Diyarbakır'dan bir mâni ile son veriyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum: 
Benusen'de gül bağlar 

Gül oturmuş gül bağlar 
Bu derde dayanamaz 
Ne hastalar ne sağlar. 
Saygılarımla efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN,-Teşekkür ederim Sayın Günbey. • 
Hükümet adına yanıt?.. Yok. (RP sıralarından "ortada hükümet yok" sesleri) 
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3. - Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Karadeniz Bölgesinin ulaşım ve altyapı so

runlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ömer Barutçıı'nun cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci konuşma, Trabzon Milletvekili Sayın Hikmet Sami Türk'ün; 

buyurun efendim. 

HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;.Güneydoğu Ana
dolu Bölgesi gibi, Karadeniz Bölgesi de, kamu yatırımlarının çok az, özel sektör yatırımlarının ye
tersiz, iş alanlarının sınırlı olduğu, o nedenle sürekli olarak başka illerimize göç veren ya da başka 
ülkelere gurbetçi gönderen bölgelerimizdendir. 

Bölge, yalnız sanayi yatırımları bakımından değil, altyapı yatırımları bakımından da ihmal 
edilmiştir. Altyapı sorunları olan yolların başında, bütün bölge halkının ortak derdi olan ve en kı
sa zamanda çift şeritli bir karayolu durumuna getirilmesi gereken Samsun-Sarp sahil yoluyla, ge
nelde hayli ilkel durumda bulunan köy yolları gelmektedir. Örneğin, Trabzon'da toplam 13 162 ki
lometre uzunluğundaki köy yollarının 6 416 kilometresi stabilize, 1 628 kilometresi tesviye edil
miş, 5 095 kilometresi ham yol, 23 kilometresi beton kaplama durumundadır. 

Özellikle kış aylarında, bu yollarla, köylcrarası, köyler ve ilçelerarası ulaşım, yöre halkı için 
tam anlamıyla bir işkenceye dönüşmektedir. Evet, bu yollarla ulaşım da işkencenin başka bir türü
dür. 

Trabzon'da, köy yolları sorununu ağırlaştıran ve yol yapımını zorlaştıran çeşitli etkenler var
dır. Her şeyden önce, ilin coğrafî yapısı son derece engebelidir; köy yolları, böyle bir arazinin kıv
rımları, vadileri, inişli çıkışlı dağ ve tepeleri arasından geçmektedir. Üstelik köyler, bu engebeli 
arazi üzerinde dağınık yerleşim ya da seyrek iskân düzeniyle kurulmuştur. Buna bağlı olarak, ilin 
köy sayısı 506 olduğu halde, köy yolu hizmeti götürülmesi gereken yerleşim birimi sayısı 5 174'tür. 

İklim bakımından, yılın yansı yağışlı geçmektedir; o yüzden, yapılan yollarin bir bölümü kı
sa zamanda bozulmakta ve onarılması hatta yeniden yapılması gereken yol durumuna gelmektedir. 
Yapılan yolların çoğu standartlara uymamaktadır. -

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün elindeki iş makineleri parkının yetersiz olması, çalışma tem
posunu düşürmekte ve verimi azaltmaktadır. Gerçekten, köy yollarının yapım, bakım ve onarımın
da kullanılan iş makinelerinin sayısı az olduğu gibi, çoğu, ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmak
tadır. Bugünkü iş makineleri parkı kapasitesi ve çalışma temposuyla Trabzon'daki 13 162 kilomet
re uzunluğundaki köy yolları ağının ancak elli yılda tamamlanabileceği hesaplanmaktadır. Oysa, 21 
inci yüzyılın eşiğinde, insanlarımızın, bu kadar uzun bir süre beklemeye tahammülü kalmamıştır. 

Of, Çaykara, Bayburt yolu gibi çeşitli ilçe ve köyleri birbirine bağlayan bazı yolların, Birinci 
Dünya Savaşı yıllarının işgal kuvvetlerince yapıldığı ve o zamandan beri, bu yollarda önemli bir 
değişiklik olmadığı göz önüne alınırsa, ilerlemenin ne kadar yavaş olduğu daha kolay anlaşılır. 

Geçen yıl yapılan köy yollarının uzunluğu, sadece 11 kilometredir. Trabzon halkı, on yıllar-' 
dan beri, cumhuriyet hükümetlerinin, köy yolları sorununu, işin, önem, nitelik, kapsam ve yerel 
özelliklerine uygun bir seferberlik anlayışı içerisinde ele almasını beklemektedir. Bu bekleyiş, ba
zen bir umutsuzluk ve küskünlüğe ya da 24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçiminde, Çaykara İl
çesinin 3 köyünde, seçmenlerin sandık başına gitmemesi gibi, toplu protesto eylemlerine dönüş
mektedir. 

Devlet, her zaman ülke bütünlüğünün ve cumhuriyetin sadık bekçileri olan bu insanlara, köy 
yolları hizmetlerini, artık daha fazla gecikmeksizin ve yeterli düzeyde götürmek zorundadır. Hazır
lanan bir ınaster çalışma planında, grup yollarının asfaltlanması, arayolların betonlanması öngörül
müştür. Bu çerçeve içerisinde, 776 kilometre grup yolu yapıldığında, köylerde yaşayan halkın yüz-
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de 60'ı asfalt yollardan; her yıl 200 kilometre arayol yapıldığında, 5 yıl sonra, köylü nüfusun yarı
dan fazlası beton yollardan yararlanabilecektir. 

Trabzon'da, köy yollarının bu plana göre tamamlanması ve genel olarak yol sorununun çözü
mü, yalnız bölge insanlarının ulaşım çilesine son vermekle kalmayacak, aynı zamanda, bölgeye 
ekonomik canlılık getirecek; bu arada, bölgenin eşsiz doğal güzellikleri içerisinde, ekonomik po
tansiyelin, dağ turizmi, yayla turizmi gibi yeni iş alanlarıyla değerlendirilmesine olanak sağlaya
caktır; ancak, sözü edilen planın uygulanabilmesi ve beklenen yararların gerçekleşmesi için, önce
likle, Trabzon Köy Hizmetleri Müdürlüğü iş makineleri parkının güçlendirilmesi ve yeterli ödenek 
ayrılması gerekmektedir; oysa, bildiğiniz gibi, Türkiye, şu anda, geçici bir bütçeyle yönetilmekte
dir. 

24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçiminden sonra, 1996 malî yılı bütçesini Meclise suna
cak bir hükümet, henüz kurulamamıştır. Bu durum, Trabzon köy yolları örneğinde olduğu gibi, ül
kemizde, ivedi çözüm bekleyen birçok sorunun ortada kalması sonucunu doğurmuştur. Ülke sorun
larını kararlılıkla ele alacak bir hükümetin bir an önce kurulması, başta Parlamento aritmetiği ba
kımından, bu konuda daha elverişli durumda bulunan partiler olmak üzere, Mecliste temsil edilen 
bütün partilerin ve bütün milletvekillerinin sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine bağlı
dır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Türk. 

Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu; buyurun. 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Trabzon Milletvekili Sayın Hikmet Sami Türk'ün, Yüce Meclisimizde, Trabzonlunuzu yakından il
gilendiren köy yolları çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı konuşmaya cevap vermek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemiz genelinde kırsal alanda yaşayan insanımıza gerekli altyapı hizmetlerini götürmekle 
görevli olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, köy yolları ulaşımına büyük önem vermekte
dir. Bugün itibariyle, ülkemizde karayolları ağı 60 bin kilometredir. Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, bunun beş katından fazlasında, yani, 320 bin metrekarelik yol ağında çalışma yapmaktadır. 
Ülkemizde illerarası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, şehirde olan herşeyi köye getirmek üze
re faaliyet gösteren genel müdürlük, illerin sosyal altyapıya olan ihtiyaçlarını da, azamî ölçüde ye
rine getirmeye çalışmaktadır. Sayın Milletvekilimizin konuşmalarında dile getirdiği Trabzon İlinin 
köy yolu sorunlarını da, ülke geneli içerisinde dikkatlice değerlendirmek gerektiğine inanıyorum 
ve öyle değerlendireceğim. 

1.1.1995 tarihi itibariyle yenilenen köy yolu envanterine göre, ülkemizde en fazla yol ağına sa
hip olan ilimiz Trabzon'dur. Şu anda, Trabzon'da 44 kilometre asfalt kaplamalı yol, 6 494 kilomet
re stabilize kaplamalı yol, 1717 kilometre tesviyeli yol ve 4 600 kilometre ham yol mevcuttur. Ül
kemiz genelinde bir ilin ortalama 6-7 bin kilometrelik köy yolu ağına ihtiyacı olduğu göz önüne 
alınırsa, Trabzon İlinin, 12 bin kilometrelik yol ağı sorunu ve önemi kendiliğinden ortaya çıkmak
tadır; 

Sayın milletvekilimizin üzerinde durduğu Trabzon İlimizin köy yolları konusunu, bundan ev
velki dönemlerde de değerli milletvekillerimiz bu Yüce Mecliste dile getirmişlerdir. Hatırlıyorum, 
geçen dönemde de Trabzon Milletvekilimiz Sayın Göktaş, bunu, iki defa Meclis kürsüsünde ifade 
etmişlerdir. Burada problemler vardır, bunu kabul ediyoruz. 
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Yüce Meclise şunu arz etmek istiyorum: Çok kısa -birkaç aylık- bakanlık dönemimde, Trab

zon İline, mevcut programın dışında 102 kilometre tesviye, 72 kilometre stabilize, 49 kilometre as
falt, 71 kilometre onarım, 4 köye içmesuyu, 3 köye de köprü yapılmasını ek programa aldırdım ve 
bunların ihalelerini yaptırdım; şu anda, burada, faaliyet gösterilmektedir. 

Ayrıca, Trabzon İlimizin coğrafî ve topografik yapısı dikkate alınarak, -sayın milletvekilimi
zin burada biraz evvel ifade ettikleri gibi değil- gerçekten de -Türkiye genelinde- bu ilimize diğer 
illere gönderilen makine ve teçhizat daha fazla gönderilmiştir. Şu anda, Trabzon İl Müdürlüğümüz
de 61 adet dozer, 31 adet greyder, 19 adet yükleyici, 66 adet damperli kamyon ve 180 adedi de di
ğer iş makinesi olmak üzere, toplam 357 adet iş makinesi görev yapmaktadır. 

Ülke genelinde 24 bin aracın hizmet verdiği göz önüne alınırsa, Trabzon İlimize tahsis edilen 
araç oranının yüzde 7 civarında olduğunu görüyoruz. Diğer illerimizde bu oran yüzde 3 civarında
dır. 

Bunu, böylece ifade ettiğime göre, herhalde, sayın milletvekilimize bu konuda da cevap ver
miş oluyorum; yani, Türkiye genelinde yüzde 3, Trabzon İlimizde yüzde 7... Daha fazla olmasını 
arzu ederiz. Trabzon İlimizin -biraz sonra onu da ifade edeceğim- birtakım şartları vardır, tabiat 
şartları vardır, diğer birtakım şartları vardır. Devletimiz, buraya, tabiî ki, daha hassasiyetle bakmak 
durumundadır. , 

Ülkemizin fizikî yapısı göz önüne alındığında, ülke genelinde 1 000 kilometrekarelik alana 38 
kilometre asfalt, 24 kilometre stabilize yol, 96 kilometre tesviyeli yol, 72 kilometre ham yol olmak 
üzere, toplam olarak 411 kilometre yol ağı isabet etmekte iken; Trabzon İlimizde, 1 000 kilomet
rekareye, 10 kilometre asfalt yol, 1 444 kilometre stabilize yol, 381 kilometre tesviyeli yol, 1 029 
kilometre ham yol olmak üzere, toplam 2 864 kilometre yol ağı düşmektedir. 

Görülüyor ki, Trabzon İlimizde, kırık arazi yapısından dolayı, ülke ortalamasının 5 katından 
fazla köy yolunun hizmete sokulması gerekmektedir. Ayrıca -işin diğer boyutunu ifade etmek is
tersem- nüfusla kıyaslayacak olursak; ülke genelinde, 191 kişiye 1 kilometre asfalt yol, 60 kişiye 1 
kilometre stabilize yol, 26 kişiye 1 kilometre tesviyeli yol, 8 kişiye 1 kilometre ham yol ve genel
de, toplam olarak 55 kişiye 1 kilometre yol düşerken, Trabzon İlimizde bu rakam 114'tür. Trabzon 
İlimizde, ayrıca, 114 kişiye 1 kilometre asfalt yol, 49 kişiye 1 kilometre stabilize yol, 38 kişiye 1 
kilometre tesviyeli yol, 10 kişiye 1 kilometre ham yol; ortalama olarak, toplam 34 kişiye 1 kilomet
re yol düşmektedir; diğer şehirlerimize göre oranı yüzde 100 daha fazladır. 

Ülkemiz genelinde 1 000 kilometrekarelik alanda 411 kilometre köy yolu bulunurken, Trab
zon İlimizde 2 865 kilometre köy yolu bulunmaktadır ki,1 bu, ülke genelinin aşağı yukarı 6,5 katı
dır. • • • ' • ' , _ 

Doğu Karadeniz Bölgesinin en Önemli sorunlarından birisi -coğrafî yapının kırıklığının yanı-
sıra- aşırı yağışlı bir bölge olmasıdır. Bölgede yapılan yollar, bu aşırı yağış nedeniyle bozulmakta 
ve standardı düşmektedir. Bu durumu göz önüne alarak, yörenin yol ağını iyileştirmek üzere, böl
gede yol standardını yükselterek, grup köy yolu yapımıyla beton yol yapımını programa almış bu
lunmaktayız. 1994 yılından itibaren, aşırı yağış alan ve eğimi fazla olan yollarda, beton yol yapımı 
için deneme çalışmalarına başlanılmıştır. Beton yol çalışmalarında ise, yeterli faydanın alınması se
bebiyle, 1994 yılında, Trabzon İlinde 40 kilometre, 1995 yılında da 32 kilometre beton yol yapıla
rak hizmete sunulmuştur. 

Yörenin bir başka sorunu, sosyal ve kültürel yönden, köylerin, birbirleriyle ilişkilerinin kurul
masıdır. Bu amaçla, grup köy yolu yapımına, Trabzon için, özel bir önem verilmiştir. Bu amaç doğ
rultusunda, Arsin-Santa grup köy yolu, Yomra-Oymah grup köy yolu, Maçka-Galyandcre grup köy 

- 412 -



T.B.M.M. B : 16 28 . 2 .1996 O : 1 
yolu, Araklı-Tekncciler grup köy yolu, Şalpazarı-Gökçeler grup köy yolu, Beşikdüzü-Türkeli-Do-
lanlı grup köy yolu üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu yollarda, bakım, iyileştirme ve stan
dardı yükseltme çalışmaları da büyük bir hızla sürdürülmektedir. 

Trabzon İlinde, yol çalışmalarını sonuçlandırmak üzere, 1995 yılında 264 kilometre yeni yol, 
172 kilometre stabilize kaplamalı yol, 40 kilometre asfalt kaplamalı-yol, 115 kilometre yol onarı
mı, 32 kilometre beton yol yapılarak, Trabzon köylüsünün, Trabzon halkının hizmetine sunulmuş
tur. 

1996 yılında ise, hazırlanan master plan çerçevesinde ve bütçe imkânları ölçüsünde, 10 bele
diye ve 256 köyü kapsayacak 776 kilometre uzunluğundaki grup yolun yapımına başlanılacaktır. 
Bu konuda gerekli etüt, araştırma ve planlama tamamlanmıştır. 776 kilometrelik grup yolunun ya
pımının tamamlanması halinde, bu yollardan 200 bin kişiye istifade ettirileceği düşünülmektedir. 

Sayın milletvekilimin, yol yapımı konusunda gösterdiği hassasiyete katılıyoruz; ama, burada 
verdiği rakamların da afakî olduğunu, doğru olmadığını ifade etmeyi de bir görev addediyoruz. 

HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Resmî rakamlardır. 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Devamla) - Hayır efendim, hayır; eski rakamlar ola
maz. ~ 

HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Resmî rakamlardır. 

DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Devamla) - Hocam, sizin rakamlarınız resmî mi? 

HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Evet, Trabzon Valiliğinden aldığımız rakamlardır. 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Devamla) - Sizin rakamlarınız eski olmayabilir; 

ama, burada, söylediğiniz sözler var; söylediğiniz sözler arasında, Trabzon'un köy yolları mesele
sinin ancak elli yılda halledilebileceği konusu var; verdiğiniz diğer rakamların da bendeki rakam- : 
ların çok altında olduğunu burada görüyoruz. Ben, Bakan olarak bunu ifade ediyorum; tekzip edi
leceğimi de sanmıyorum. Hoca, ben de Trabzonluyum ve sizden çok orada yaşadım... 

Önümüzdeki yapım yıllarını dikkate alarak, bu ilimizle beraber yöredeki aynı sorunu yaşayan 
illerimizin ulaşım sorununu çözmek üzere gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN - Sayın Bakan... Lütfen... 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Bu amaç doğrultusunda, Giresun-Ordu Kırsal Kalkınma Projesi devreye sokulmuştur. Birkı-
sım finansmanı dış krediden sağlanacak olan projeyle, Giresun ve Ordu İllerimizin yol sorununun 
halli cihetine gidilecektir. Bu projenin uygulanması aşamasında alınacak neticelere göre, projenin 
diğer illere de uygulanabilmesi için görüşmeler sürdürülmektedir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yol yapım, bakım ve onarımının yanı sıra, 
bu yolların 12 ay ulaşıma açık tutulabilmesi için de yoğun bir çalışma içerisindedir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Karadeniz Bölgemiz de dahil olmak üzere, 24 Aralık 1995 ta
rihinde yapılan genel seçimlerde, hiçbir köy yolunun ulaşıma kapalı olmadığını ve bu konuda, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli önlemin titizlikle alındığını, hem onları bu çalış
malarında yüreklendirmek için belirtmeyi bir görev sayıyorum hem de -cidden, samimi olarak ifa
de etmek istersek- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulunun 5.1.1996 gün ve 92 sayılı yazılarıy
la, bu hizmetlerinden dolayı takdire şayan görülmüştür. 
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Geçen dönemde, bazı arkadaşlarımız burada yoktu; seçim sathı mailine girdiğimizde, köy yol

larının kapalı olabileceği, seçmenin sandığa gidemeyeceği endişesi vardı; ama, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünün yaptığı bu çok büyük ve başarılı hizmetlerinden dolayı bir tek köy yolumuz ka
panmamıştır; herkes, çok rahatça sandığa gitmiştir; baharda seçim yapılıyormuş gibi, o hava içeri
sinde seçimler geçmiştir; burada da Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün çok büyük katkısı ol
duğu şüphesiz izahtan varestedir. 

Değerli milletvekillerimize, katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve özellikle Köy Hizmetleri
nin Trabzon'a yapacağı hizmetler konusunda katkılarını bekliyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

4. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Manisa'da lise öğrencilerine işkence uygulandığı iddi
alarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşmayı yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
Milletvekili Sayın Sabri Ergül; buyurun. 

Sayın Ergül, süreniz 5 dakikadır. 
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Manisa'daki işkence olaylarıy

la ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Gerçi bugün, Saym Başkanın ve Yüce Meclisin bu konuda
ki duyarlılığı sonucu bu konu tartışıldı; ama, ben, kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, işkencenin de, terörün de insanlık suçu olduğunu söylemek durumunda
yız. Ben, bir milletvekili olarak, bu konuyla ilgili her söz alışımda ve kamuoyuna yaptığım her 
açıklamada bunu özellikle vurguladım. 

ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Siz Hükümetsiniz!.. 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, işkencenin ve terörün sağı solu yok; iş

kenceyi kınamak için solcu, sosyaldemokrat olmaya da gerek yok; ileri Batı ülkelerinde insana ait 
değerleri liberaller de savunuyor. İşkenceye karşı çıkmak için insan olmak yeter. 

Elbette ki, devlet terörle mücadele edecektir. Bunu yaparken, güvenlik güçleri, hukuka uygun, 
insan haklarına saygılı davranmak,durumundadır. Biz burada, görevlerini hukuka uygun, insan 
haklarına saygılı biçimde yapan güvenlik güçlerini tenzih ederiz; görevlerini özveriyle yapanları, 
her şeyden önce, herkesten önce biz savunuruz; ama, benim, arkadaşlarımla birlikte Yüce Meclisin 
huzuruna getirdiğim Manisa'daki işkence olayını, polisi yıpratmayı amaçlayan davranışlar gibi gös
termeye kalkmak, demagojiden başka bir şey değildir. 

Aynı olay, Metin Göktepe olayının başlangıcında da yapılmak istendi. İşkenceyi, kötü mu
ameleyi örtbas etmiş olmaya çalışmak, her şeyden evvel, güvenlik güçlerinin saygınlığını ve ülke
nin saygınlığını yitirtir. Metin Göktepe olayında "duvardan düştü, başını vurdu" iddialarının ger
çek olmadığı saptandı; ama, Metin Göktepe'yle ilgili bu iddiayı ileri sürenlerin, bebekken beşikten 
düşüp kafalarını yere vurup vurmadıkları meçhul kaldı! 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben o mekânları gördüm; olayı öğrenir öğrenmez oraya gittim 
ve bir çığlık sesi üzerine, Manisa Emniyet Müdürlüğünün dördüncü katında girdiğim bir odada, 
Berk Çillerlerin, Yasemin Ağarların yaşıtlarını çıplak ve gözleri bağlı gördüm... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-Kapıya tabela astın... 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bunlar benim kişisel gözlemlerim olarak 

bazı arkadaşlarım için değer taşımayabilir; ama, o noktadan itibaren bir ay, arkadaşlarımla birlikte 
iz sürdük. Bu çocuklarla ilgili olarak suç isnatları doğrudur, değildir, yapmışlardır, yapmamışlar-
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dır; o, bağımsız yargı organının vereceği karar sonucunda anlaşılacaktır; ama, Sayın Bakanın da 
ifade ettiği gibi, 14 ilâ 17-18 yaşlarında, çoğu liseli -ha 7'si liseli olmuş ha 8'i, ne fark eder- bu ço
cuklara kötü muamele yapıldığına ilişkin hastane kayıtları var, resmî belgeler var. 

Bakınız, minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, polisin düzenlediği fezlekede, savcılığa gön
derdiği dosyada yer almayan raporlar var. O raporları, biz, tek tek saptadıktan hastane protokol def
teri numaralarıyla, içeriğiyle saptadıktan sonra, daha dün "işkence yoktur, hiçbir belirti yoktur" di
yen Sayın Bakanın, bugün bir başka bakanın açıklamaları karşısında şimdi ne duruma düştüğünü 
takdirinize sunuyorum! 

Değerli arkadaşlarım, yani, bunları söylemek için insan yüreği taşımak yeterli. Bakınız.,. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlamanız için size de 2 dakika süre veriyorum; buyurun. 

SABRI ERGÜL (Devamla) - Anlayışınıza sığınıyorum. Daha önce konuşmacı arkadaşlar sa
taşma sayılabilecek sözler de söylediler; ama, onlar için söz istemedim, bu konuda toleransınızı is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN - Lütfen 2 dakika içerisinde toparlayınız. 
SABRI ERGÜL (Devamla) - Arkadaşlarım, bakınız, bu olaylarla ilgili olarak, bu işkence 

olaylarını, polisin görev yapmasına engel olmak gibi bir davranış şeklinde yorumlarsak, esasında, 
polis örgütüne de haksızlık ederiz. Siz, bunları, bu gerçekleri gizlemeye çalıştığınız sürece, o polis 
örgütünün içerisindeki eğitimsiz insanlar "biz ne yaparsak yapalım, bizden hesap sorulmaz" anla
yışıyla hareket etmek durumunda kalırlar. 

ÜNAL ERKAN (Ankara) - Lise mezunundan aşağı yok... 
SABRI ERGÜL (Devamla) - Ben, konuşmalarımda söylemeye çalıştım; Bingöl'de Emniyet 

Müdürü ve yanında getirdiği, komiser düzeyinde, ortaöğrenim mezunu birisi (Terörle Mücadele 
Şube Müdürü) güç koşullarda görev yapmış; hatta, kendilerinin rehabilitasyona muhtaç oldukları
nı söyledim. O insanlara -orada görev yaparken, kendi psikolojilerinin sağlıklı olduğu konusunda 
şüpheler edindiğim insanlar- bu yaştaki liseli öğrencilere, Manisa gibi yerde bunun yapılabilmiş ol
ması, Türkiye'nin ayıbıdır. Bu ayıbı, bu Meclis, bu cumhuriyet, silmek, kaldırmak durumundadır. 
Biraz önceki tartışmalarda, Yüce Meclisin bu konulardaki hassasiyetini görmüş olmaktan dolayı 
mutluluğumu belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, hastanedeki kayıtları tek tek okudum; burada da okurum. 16 yaşındaki kız ço
cuğu, 17 yaşındaki kız çocuğu, 18 yaşındaki erkek çocuğunun gördükleri işkence sonucundaki an
latımları ve ifadeleri bunu doğruluyor. Gecenin bir yarısında, 2'sinde, sabaha karşı 4'te hastanelere 
gönderiliyorlar; bu kayıtların hiçbiri polis raporlarında yok. 

Şimdi, Sayın İçişleri Bakanı çıkıyor "işkence yoktur" diyor. Sayın Bakan, olayın soruşturma
sının devam ettiğini söylüyorsunuz; bir şube müdürünün elinize tutuşturduğu beyanları burada oku
mayınız lütfen. Ben, arkadaşlarımla birlikte verdiğim araştırma önergesinde, size, hastanenin ismi
ni -akıl hastanesini, devlet hastanesini- buradaki protokol numaralarını söylüyorum -bunlar, inkâr 
edilemez gerçeklerdir- yalnızca kendi kişisel yargılarımı söylemiyorum. Bakınız, Türkiye Cumhu
riyeti, bu Meclis, bu ayıbı, bu işkence ayıbını Türkiye'nin üzerinden kaldırmak durumundadır. El
bette ki, kamuoyunu bu konuda duyarlılığa çağırmak ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ergül, lütfen toparlayabilir misiniz... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
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... ilgililerin dikkatini çekebilmek için birtakım girişimlerim oldu; ama, bunu, arkadaşlarımla 

birlikte yaptığım titiz bir araştırma sonucunda edindiğim belgeleri ilgililere ulaştırmak amacıyla 
yaptım. 

Bugün, Türkiye'de birçok yazar, ülkemizin sağduyusu sayılabilecek birçok başyazar (Oktay 
Ekşiler, Güngör Mengiler) bu konuları yazarken, her birisi, kendi imkânlarıyla o bölgede araştırma 
yaptılar. Bunlar, yadsınamaz gerçeklerdir. Ben burada kendi kişisel yargılarımı söylemiyorum. 
Devletin resmî belgeleriyle, hastane kayıtlarıyla, bu çocuklara işkence yapıldığı kanıtlanmıştır. 

Elbette ki, bu işkencenin yapıldığı yere, ben, kendi üslubumca "bu işyerinde işkence var" di
ye tabela astım. Asmışım ki... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Yanlış... Sizin göreviniz değil... Milletvekili olarak sizin göre
viniz değil... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - İzin veriniz... İzin veriniz... 

BAŞKAN - Sayın Ergül, lütfen toparlayın. 

SABRI ERGÜL (Devamla)-Bitiriyorum efendim... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Milletvekilliğinin şeref ve onurunu zedeleyemezsiniz. 

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Hatibe müdahale etmeyelim Sayın Bakan... 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, diliyorum ki -bugün, Mecliste 

gördüğüm hassasiyet karşısında, bu konudaki umutlarım arttı- Türkiye, bu işkence ayıbını, bu Mec
lis sayesinde sona erdirecektir; erdirmesini diliyorum; ama, bu yapılamazsa, insanların, bireysel 
başvuru hakkını kullanarak, Avrupa İnsan Hakları Divanına gitmesine engel olamazsınız; ben, bu
nu, bir parlamenter olarak yapmak durumunda kalmak istemiyorum. 

İşkence, Manisa'daki işkence saptanmıştır; ilgililer lütfen bunun gereğini yapsınlar ve bu fail
leri yargı önüne çıkarsınlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-Yargının işi o, yargının!.. • 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - İzin verin efendim... . 

BAŞKAN - Sayın Ergül, lütfen... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. ^ 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) -Yargı bağımsızdır; yargıyı baskı altına almayalım!.. 

•SABRİ ERGÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Süre doldu... 

BAŞKAN - Lütfen... Süreyi çok aştık... 

SABRİ ERGÜL (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, arkadaşlarım, bakınız... 

BAŞKAN - Sayın Ergül, lütfen... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Siz,-peşin hükümlüsünüz; devlet kapısına "bu iş yerinde işken
ce vardır" diye yazan, peşin hükümlüdür!.. 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - İstirham ederim... İstirham ederim... Birbirimizi anlayalım! 

BAŞKAN - Sayın Ergül, lütfen toparlar mısınız... 
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SABRİ ERGÜL (Devamla) - Beyefendiciğim, bu konuda Sayın Başbakan duyarsız kaldı. 

Orada, bugün Sayın Başbakan yok; siz, bağırmaya devam edin, belki, size, yeni Haset rolü ikame 
ederler; siz, devam edin efendim!.. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) -Senin hüsnükuruntun o... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen hatibin konuşmasını kesmeyelim; uzamasın efendim. 

Sayın Ergül, lütfen toparlar mısınız... Lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Siz, yeni Hasetlere adaysınız galiba; sizi, değerlendirir Sayın 

Başbakan; ama, burada maalesef yoklar!.. 

BAŞKAN - Sayın Ergül, lütfen toparlar mısınız... 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Toparlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Meclisin gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederim. Benden önce konuşan 
değerli arkadaşlarım, bu konuda, genellikle, doğruları söylediler; ama -bir olmuş, üç olmuş, beş ol
muş- devlet kayıtlarına göre, yedi sekiz tane, işkenceyi gösteren rapor vardır. 

Şunu da söylemek durumundayım: Cumhuriyet savcılarının -Sayın Bakanın da dediği gibi-
Türkiye'de işkenceyi, polis örgütünün -az sayıda da olsa- yaptığı bu türlü eylemleri kovuşturma ko
nusunda yeterli donanıma ve morale sahip olmadıklarını gördüm. Polis yakalıyor, savcı, hâkim bı
rakıyor; ama, o süre içerisinde... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Türk hâkimleri bağımsızdır; adalete sataşmayalım!.. 

BAŞKAN - Sayın Ergül, tümüyle tekrar oluyor; lütfen toparlar mısınız... 
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-Efendim, zaten süre doldu... 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen... Bugün, bu konuda gösterdiğimiz duyarlılığı lütfen istismar etmeyelim. 

Lütfen... " > ' - . . 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Savcılarımızın ve yargıçlarımızın, özellikle yargının, idare karşısında güçsüz kılınmış olması 

sonucunda, Türkiye'de bu tür iddialar soruşturulamıyor. Bu Meclisin, bu olayı da çözmüş olması
nı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, birbirimizi anlamak durumundayız. Ben düşüncelerimi içtenlikle söyle
dim; bir hata yapmamak için, saptadığım işkencelerin belgelerini ortaya koydum; ilgililerden, ge
reğini yapmasını istiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ederim. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Konuşmayı yanıtlamak üzere, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Teoman ÜnU-
san; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI TEOMAN ÜNÜSAN - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Mil
letvekili Sayın Sabri Ergül'ün, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde, yaşları 14 ilâ 18 arasında bulu
nan çoğu lise öğrencisi olan genç çocukların maruz kaldıkları işkence iddiaları konusunda yapmış 
olduğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Öncelikle, Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık 1995 tarihinden itibaren, Manisa İlinde bir 
süredir eylem ve faaliyetlerini sürdüren yasadışı DHKP-C örgütüne yönelik olarak yapılan operas
yonlar neticesinde, örgüte mensup oldukları iddiasıyla 16 kişi yakalanmıştır. Söz konusu 16 kişi-
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nin, pankart asma, duvarlara slogan yazma, molotofkokteyli atma ve seçimleri protesto edici, hal
kı infiale sürükleyici davranışlarda bulunarak oy kullanılmaması yönünde DHKP-C imzalı el ilan
ları dağıttıkları tespit edildiğinden, suç delilleriyle birlikte yakalanarak, soruşturmaları aynı gün 
başlatılmıştır. 

Suç çeşitleri ve zanlı sayısının çokluğu nedeniyle, mahallî cumhuriyet başsavcılığından 10 
günlük gözetim izni alınmış ve İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı da bilgilendirilmek su
retiyle, yasal usul ve esaslara riayet edilerek, soruşturma tamamlanmış olup, 5 Ocak 1996 tarihin
de Devlet Güvenlik Mahkemesine çıkarılan sanıklardan I2'si tutuklanmış, 4'ü ise tutuksuz olarak 
yargılanmak üzere, serbest bırakılmışlardır. Sanıklarla ilgili ikinci duruşma 14 Mart 1996 tarihine 
bırakılmıştır. 

Örgüt elemanı zanlılarının emniyet müdürlüğünde yapılan sorgulamaları sırasında, ilk üç gün
den sonra, birinci derecedeki yakınlarıyla görüştürülmeleri düzenli olarak sağlanmış ve 48 saatte 
bir olmak üzere, Manisa Devlet Hastanesinden, adlî tabiplikten raporlar alınmıştır. 

Diğer yandan, görevlilerce gözetim altına alma işlemlerinin, yasaların öngördüğü usul ve esas
lara riayet edilerek yürütülmüş olmasına rağmen, ailelerden birkaçının Manisa Cumhuriyet Başsav
cılığına müracaat etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Aralık 1995 tarihinde, işkence 
iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığın
ca, işkenceye maruz kaldığı iddia edilen kişiler, emniyet mensupları ve doktorlar dinlenmiş; ayrı
ca, işkenceye maruz kaldığı iddia edilen kişiler yeniden doktora sevk edilerek, müteaddit defalar 
muayenelerinin yapılması sağlanmıştır. 

Ayrıca, iddia edilen olayın gözaltında cereyan etmesi nedeniyle, işkence iddialarını soruştur
ma yetkisinin tamamen cumhuriyet savcılarının görev alanında olmasına rağmen, sayın milletveki
li tarafından Bakanlığıma da müracaat edilmesi üzerine, 14 Şubat 1996 tarihinde, Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünyesinde 2 polis müfettişi, olayın incelenmesi amacıyla görevlendirilmiştir; müfet
tişler, çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, emniyet mensupları, yasaların tanıdığı yetki içerisinde görev ifa etmek
teyken, Sayın ErgüTün, kendisi gibi düşünen bir grup insanla birlikte, basın mensuplarını da yanı
na alarak, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde güvenlik güçlerini hedef alan konuşmalar yapıp, 
bina girişine "bu işyerinde işkence vardır" yazılı pankart asması, tarafımızca, amacını aşan yanlış 
davranış olarak değerlendirilmektedir. 

Türk adaletine güvenmek gerekirken, yargıya intikal eden bir olayın İnsan Hakları Mahkeme
sine götürülmekle tehdit edilmesini de talihsiz bir olay olarak, burada zikretmek istiyorum. 

Yapmış olduğum bu açıklamadan anlaşılacağı üzere, olay adlî makamlara intikal etmiştir. Bu 
aşamada, konuyla ilgili olarak bir şey söylemeyi gereksiz buluyorum. Soruşturmanın sonucuna gö
re, adlî makamların, gerçeği ortaya çıkaracaklarına ve yasal gereğini takdir edeceklerine de içten
likle inanıyoruz. 

Ülkemizde, gerek işkence gerekse diğer zalimane gayriinsanî veya küçültücü muamelelerin 
önlenmesi için gerekli her nevî kanunî, idarî ve adlî tedbirler alınmıştır. Ceza Kanunumuza göre, 
her nevî işkence,eylemleri suç sayıldığı gibi, aynı şekilde, işkence yapmaya teşebbüs ve işkenceye 
iştirak ve suç ortaklığı yapan her şahsın fiili de suç sayılmaktadır. Hiçbir hal, işkencenin veya di
ğer zalimane gayri insanî veya küçültücü muamelenin uygulanmasına gerekçe gösterilemez ve bu 
tür muamelelerin haklılığına neden olarak da kabul edilemez. 

İşkence ve her türlü kötü muamelenin kesinlikle karşısındayız. Böyle bir davranış içinde olan
ların, mevkii ne olursa olsun, haklarında derhal yasal olarak gereği yapılmakta ve en ağır şekilde 
cezalandırılması da sağlanmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, sağlıklı bilgilere, gerçek verilere dayanmadan, sonuçta, bütün güven

lik kuvvetlerimiz hakkında tereddütler uyandıracak iddialarda bulunulmasını kesinlikle doğru bir 
davranış olarak görmüyoruz. Devletin güvenlik kuvvetlerinin veya hukuk düzeninin işleyişinin 
sözkonusu olduğu durumlarda, daha dikkatli bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Şunu açıkça belirteyim ki, ülkemizde, huzur ve güven ortamını tesis etmek, kanun hâkimiyetini 
sağlamak amacıyla canlarını feda etmekten kaçınmayan güvenlik kuvvetlerimizi gereksiz yere it
ham etmenin hiç kimseye bir yararı yoktur. Adalete intikal etmiş her olayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altına getirip insanları burada yargılamanın ve mahkûm etmenin de yanlış bir davra
nış olduğunu sanıyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

1. -İzmir Milletvekili Sabri Ergili ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Müdürlüğünce gözal
tına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10132) 

BAŞKAN - 4 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutacağım. Ancak, önergeler oldukça 
uzundur; onun için, okuma işleminin oturarak yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Manisa İli Emniyet Müdürlüğünce, 26.12.1995 tarihinde gözaltına alınan, çoğu 14-17 yaşla

rında ve lise öğrencisi kız-erkek 16 genç çocuğun, burada gözaltındayken kötü muamelelere ve iş
kenceye maruz kaldıkları, gözaltına alınanların meri mevzuat gereğince yapılması gereken hekim 
muayenelerinde süre ve usullere uyulmadığı, maruz kaldıkları kötü muamele ve işkenceleri göste
rir hekim raporlarının soruşturma evrakları arasına konulmayarak gizlendiği ve işkencelerin örtbas 
edilmek istendiği, haklarındaki soruşturma dosyalarının ve resmî hastane kayıtlarıyla diğer belge
lerin ve tanıklar ile ilgililerin dinlenmesi, incelenmesi sonucu anlaşılacağı iddiaları basın-yayın or
ganlarında geniş yer almış bulunmaktadır. 

Bu iddialarda; 
1- Gözaltına alınanlara, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde gözleri bağlı bir şekilde dayak, so

ğuk suda tutma, hayaları burma, cinsel tacizde bulunma, makata cop sokma ve vücutlarına elektrik 
cereyanı verme gibi kötü muamele ve işkence uygulandığı, 

2- Meri mevzuata göre, gözaltına alınanlara yaptırılması gereken hekim muayenelerinde süre 
ve usullere uyulmadığı; mevcut raporların da hastane poliklinik kayıtlarından değişik olduğu ve kö
tü muameleyi gösterir bu hastane kayıt ve hekim raporlarının ise gizlendiği; 

a) Sema Taşar isimli 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın, çırılçıplak soyulmuş halde, bir ucu 
ayak başparmağına bağlanmış ve diğer ucu cinsel organı etrafında gezdirilen elektrik verme işken
cesi sonucu vajinal kanama nedeniyle 31.12.1995 günü gece 01.30'da Manisa Kadın Doğum Has
tanesine götürüldüğü, bunun hastane poliklinik defterinin 25 inci sayfasında 5690 numara ile belli 
olduğu; bu sevk işleminin, polisçe Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına gönderilen hazırlık so
ruşturması evrakında görülmediği, 

b) Yine, aynı şekilde, Hüseyin Korkut isimli gencin, kötü muamele, dayak, hayaları sıkma, so
ğuk su tutma ve elektrik işkencesi sonucu delirme belirtileri göstererek fenalaştığı için, 29.12.1995 
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gecesi Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğü ve doktorlarca tedavi edilerek, 
kendisine iğne yapıldığı ve bu hususun hastane poliklinik defterine 17718 protokol numarası ile ka^ 
yit edilmiş olmasına rağmen, bu işlemin dosyadaki evraklar arasına konmadığı, 

c) 16 yaşında, Anadolu Lisesi öğrencisi Münire Apaydın isimli genç kız çocuğu çırılçıplak so
yulmuş halde dövülüp, cinsel tacizde bulunularak elektrik verildiğinden kriz geçirerek fenalaştığı 
için, 31.12.1995 günü saat 05.00'te Manisa Devlet Hastanesine götürülmek durumunda kalındığı ve 
hastanede tedavi görerek iğne yapıldığı ve bu hususun hastane poliklinik defterine 36110 protokol 
numarasıyla geçirildiği, bu kayıtların da polisçe hazırlık soruşturması evrakına eklenmediği, giz
lendiği, 

d) Mahir Göktaş isimli 14 yaşındaki çocuğun polisçe gözetim altına alındığı 28 Aralık 1995 
gününden 9 gün sonra, yine gözetim altında iken Manisa Devlet Hastanesinde 5 Ocak 1996 günü 
yapılan harici muayenesinde sırtında kabuk bağlamış yara, darp izleri tespit edildiği, bunun, hasta
ne poliklinik defterinin 453 No'lu sırasına kaydedildiği 

Bu 14 yaşındaki çocuğun gözetim altına alındığı gün olan 29.12.1995 tarihinde, gündüzleyin 
yapılan aynı şekilde tabip muayenesinde, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi olmadığının yi
ne aynı defterde kayıtlı olduğu; gözaltına alındığı 29.12.1995'tc iz, yara bere yok iken, gözetim al
tının 9 uncu gününde yapılan muayenede "yara bere, ekimoz var" denildiği, 

e) Aşkın Yeğin'in 2.1.1996 tarihli ve soruşturma dosyasında bulunan tabip raporunda "darp ve 
cebire rastlanmamıştır" yazılı olduğu halde, hastane poliklinik defterinde 2.1.1996 tarih ve 198 
No'lu sırada "sırt bölgesinde 7-8 santimetrelik yeşil renkli ekimoza rastlandı" denildiği; polisin dos
yaya koyduğu raporun başka ve "darp ve cebir yok" şeklinde olduğu, oysa, aynı muayane için, has
tane defterinde "ekimoz var" dendiği, gerçek kayıtlarının gizlendiği, 

f) Hüseyin Korkut'un 2.1.1996 günlü ve soruşturma dosyasına polisçe konan tabip raporunda 
"darp-cebire rastlanmamıştır" denildiği halde, hastane poliklinik defterinde 2.1.1996 tarih ve 200 
üncü sırada "psikiyatrist ile görüştürülmesi uygundur" denildiği ve bunun gizlendiği, . ' . ' • " 

g) Ali Göktaş'ın gözaltında iken 5.1.1996 tarihli son hekim muayenesinde, ayağında ekimoz-
lar bulunduğunun raporda yer aldığı ve bu raporun, gözaltında kötü muamele'yapıldığını gösterdi
ğ i m .>, .' - . ' . . • • -

Bu gençlerin büyük çoğunluğu için Buca Cezaevinde yapılan rutin, harici tabip kontrollerin
de, polisteki dayak, soğuk suda tutma, elektrik verme vesaire işkencelerin yol açtığı ağır hastalık
lar görüldüğü ve bulunduğu. 

Bütün bu resmî kayıtların ve raporların gözaltında iken, kötü muamele ve işkence yapıldığını 
belgelediği ifade olunmuştur. 

Gazeteci Metin Göktcpe olayında olduğu gibi, bu olayda da poliste kötü muamele, işkence ya
pıldığı iddialarının araştırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğru bilgilendirilmesi ama
cıyla, Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araş
tırması açılmasına Yüce Meclisimizce karar verilmesi için gereğini dileriz. 

(15.2.1996) 
Sabri Ergül (İzmir) 
Ali Rıza Bodur (İzmir) 
Nihat Matkap (Hatay) 
Ahmet Küçük (Çanakkale) 
Oya Araslı (İçel) 
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İ. Önder Kırlı 

Eşref Erdem 

Yahya Şimşek 

Nezir Büyükcengiz 

Metin Ârifağaoğlu 

Yusuf Öztop 

Bekir Kumbul 

Zeki Çakıroğlu 

Mustafa Yıldız 

Celal Topkan 

Algan Hacaloğlu 

Erdoğan Yetenç 

B : 1 6 28 .2 .1996 0 : 1 
(Balıkesir) 

(Ankara) 

(Bursa) 

(Konya) 

(Artvin) 
(Antalya) 

(Antalya) 

(Muğla) . 

(Erzincan) 

(Adıyaman) 
(İstanbul) , 
(Manisa) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

2. - İzmir Milletvekili Bir gen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık sektörünün sorun
larının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/33) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1980 sonrasında tarım sektörünün millî gelirden aldığı pay hızla azalmış; hayvancılık sektörü 
ise büyük bir çöküş içine girmiştir. Türkiye, tarım ürünleri açısından kendi kendine yeten birkaç ül
keden biri olma özelliğini giderek artan oranda yitirmektedir. 

Gümrük Birliği ile ilgili olarak 6 Mart 1995 tarihinde imzalanan belge, tarım ürünleri dışalı
mında serbestleşmeyi de beraberinde getirmektedir. 

Tarım üreticilerimizin karşı karşıya bulundukları sorunları aşmaları ve Avrupa Birliği ülkele
rinde çok etkin yöntemlerle korunan tarım üreticileri karşısında güç durumda kalmamaları için, 
hayvancılık dahil, tarım sektöründeki çöküşün nedenleri doğru bir biçimde saptanmalı ve Avrupa 
Birliği ülkelerindeki üreticilerle, yurtiçinde ve yurtdışında rekabet etmelerini sağlayacak önlemler 
belirlenmelidir. 

Bu amaçla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
(İzmir) 
(Çanakkale) 

(İzmir) 
(Erzincan) 
(Hatay) 

(Artvin) 
(Adıyaman) 

1.-Birgen Keleş 
2.- Ahmet Küçük 
3.- Ali Rıza Bodur 
4.- Mustafa Yıldız 
5.- Nihat Matkap 
6.- Metin Ârifağaoğlu 
7.- Celal Topkan 
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8.-OyaArash (İçel) 
9.-Zeki Çakıroğlu (Muğla) 

10.-Bekir Kumbul (Antalya) 
11.-Nezir Büyükcengiz (Konya) 

Gerekçe: 

1980'dcn sonra uygulanan, tarım üreticisini desteklemekten vazgeçme ve tarım ürünü açığını 
dışalımla karşılama anlayışı, Türkiye'ye çok pahalıya mal olan bir politikadır. Bu dönemde, hay
vancılık çökmüş; tarım sektörünün millî gelirden aldığı pay yarıya düşmüştür. Oysa, nüfusumuzun 
yüzde 44'ü hâlâ tarım sektöründedir. Tarım kesimi içinde geçimini sağlayamaz hale gelenlerin sa
yısı hızla artmakta; bu ise, bir yandan işsizlik oranını yükseltirken, Öte yandan da sanayileşmeden 
kentleşmeye kadar pekçok politikayı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Türkiye'de pancar üreticisinin güç durumda kalması, şeker dışalımına; buğday üreticisinin so
runlarını aşamaması, buğday dışalımına; ayçiçeği üreticisinin yeterli fiyat bulamaması, sıvıyağ açı
ğına yol açmıştır. Bugün de, benzer sorunlar, başta buğday, pamuk ve tütün gibi temel ürünler ol-

. mak Üzere, başka tarım ürünlerinde ve hayvancılık sektöründe vardır. Oysa, bütün gelişmiş ülke
ler, tarım ürünleri gereksinimlerini çok rahatlıkla dışarıdan satın alarak karşılayabilecek durumda 
oldukları halde duyarlı davranmakta ve tarım ürünleri açısından kendi kendine yeten bir ülke ol
mak için Özel çaba harcamaktadırlar. Türkiye ise, 1980'li yıllara kadar koruduğu bu özelliğini, di
ğer bir deyişle, tarım ürünlerinde kendi kendine yeten birkaç ülkeden biri olma niteliğini, giderek 
artan oranda yitirmektedir. 

Batılı gelişmiş ülkelerin uyguladıkları politikalar, Türkiye gibi, tarım potansiyeli yüksek olan 
birçok ülkede tarımı çökertmiştir; çünkü, söz konusu ülkeler, uluslararası finans kuruluşlarının da 
baskısıyla, tarım sübvansiyonlarını kaldırmaya, desteklemekten vazgeçmeye zorlanmıştır. Oysa, 
Batılı gelişmiş ülkeler, kendi tarım ürünlerini çok etkin yöntemlerle korumaya devam etmişlerdir. 

Gümrük Birliğiyle ilgili olarak 6 Mart 1995 tarihinde imzalanan belge, tarım ürünleri dışalı
mında serbesti eşmeyi de beraberinde getirmektedir. Üreticilerimiz, başka ülkelerde, kooperatif ve 
kooperatif birliklerinin koruması altında olan, dışalıma karşı çok etkin yöntemlerle korunan Avru
pa Birliği ülkelerinin üreticileriyle yarışacaktır. Bu yarışta başarılı olmaları, desteklenmelerine ve 
benzer yöntemlerle korunmalarına bağlıdır. 

Tarım sektörünün sorunlarını aşmak için, önce, sorunlarının doğru olarak saptanması gerekir. 
Önerilen Meclis araştırması objektif bir değerlendirmeyle, tarım sektöründe sorunların doğru sap
tanmasına ve bu sorunların nereden kaynaklandığına ışık tutacak; çözüm önerilerinin gerçekçi ol
masını sağlayacak ve tarım üreticisinin dışrekabet karşısında ezilmesini önlemek için alınması ge
rekli önlemleri belirleyecektir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur 
Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması.açılıp açılmaması konusunda öngö-

rüşme, sırasında yapılacakür. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

3. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nın zarar etmesinin nedenle
rinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/34) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına bağlı müesseseler sürekli zarar etmekte, mevcut 
atölyeler tam kapasite çalışmamakta, imkân olmasına rağmen birçok yedek parça ve lokomotif 
yurtdışından ithal edilmektedir. 

Tüm bu konuların ele alınarak, zarar eden Devlet Demir Yollarının nasıl kâra geçirileceği ko
nusunda Meclis araştırması yapılması için komisyon kurulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1- Veysel Candan 
2 - Lütfi Yalman 
3 - Sacit Günbey 

4 - Sıtkı Cengil 
5 - Yakup Budak 
6 - Mustafa Ünaldı 

7 - Şaban Karataş 

8 - Zülfikâr Gazi 

9 - Hasan Hüseyin Öz 

10 - Hüseyin An 
11 - Mikail Korkmaz 
12-Abdullah Arslan 
13 - Mustafa Kamalak 
14 - Bekir Sobacı 
15 - İlyas Arslan 
16 - Hüseyin Kansu 

17 - Abdullah Özbey 
18 - Nurettin Kaldırımcı 
19 - Mehmet Aykaç 
20-M. ZiyattinTokar 
21- Teoman Rıza Güneri 

(Konya) 
(Konya) 
(Diyarbakır) 
(Adana) 
(Adana) 
(Konya) 
(Ankara) 
(Çorum) 
(Konya) 
(Konya) 
(Kırıkkale) 
(Tokat) 

(Kahramanmaraş) 
(Tokat) 
(Yozgat) 
(İstanbul) 
(Karaman) 
(Kayseri) 
(Çorum) 

(Ağrı) 
(Konya) 

Gerekçe: 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve kendine bağlı olarak çalışan üç müessese de

vamlı zarar etmekte ve ekonomiye yük olmaktadır. 
2.- Yapılan araştırmalar ve yayınlanan bilimsel raporlar, önümüzdeki kısa zamanda Devlet 

Demir Yolları hizmetlerinin durma noktasına geleceği yönündedir. 
3.- Devlet Demir Yolları kuruluşunda, zarardan korunma için çaba gösterip gösterilmediği, 

personelin devamlı şişirildiği, personel ataması durdurulmasından sonra, sağlam insanlara sakat ra
poru alınıp, sakat kadrosuna aktarılarak hiçbir iş verilmediği, 

4. Atıl bekleyen lokomotiflerin bulunduğu, hurda malzemeye sahip olunmadığı, korumasızlık-
tan, zaman içinde kaybolduğu, 
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5. Garanti süresi içinde, tamir için Almanya'ya gönderilen pompaların hâlâ getirilmediği, 5 yıl 

geçmesi dolayısıyla garanti süresi dolduğu ve arıza dolayısıyla bekleyen lokomotiflerin sefer yapa
madığı, 

6. Bazı imalatların işçiliği dışarıya verildiği halde, Devlet Demir Yollan atölyelerinde işçile
rin boş oturduğu, şirket yöneticileri arasında uyuşmazlıktan, üretimin durduğu, . 

7. Mevcut tesislerdeki işçilere ücret ödenmesine rağmen, verimli çalıştırılmadığı için, dışarı
dan vagon ithal edildiği, 

8. Akaryakıt alımları vakıf aracılığıyla yapıldığı için, Genel Müdürlükçe, yoktan milyarlarca 
lira fazla ödeme yapıldığı ve müessesenin zarara sokulduğu, 

Benzeri daha birçok konunun incelenerek, kusur, ihmal, yolsuzluk varsa ortaya çıkarılması 
amacıyla.araştırma komisyonunun kurulmasını önemle rica ederim. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Dördüncü önergeyi okutuyorum: 
4. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, Bağ - Kur'un sorunlarının araştı

rılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bağ-Kur'un içinde bulunduğu darboğazdan kurtulması için alınacak tedbirler, yeni kaynakla
rın tespiti, prim alacaklarının tahsili yönünde izlenecek yol, Bağ-Kur'lu üyelerin daha sağlıklı mu
ayene ve tedavileri, ilaç bedellerinin ödenmesinde sıkıntılar, reçetelerde yazılan ilaçların tüketimin
deki israf, bunları önleyici tedbirlerin alınması gibi konuların incelenip, araştırılması ve komisyon
larda bekleyen yasa teklifine güncel konuların ilavesi amacıyla Meclis araştırması komisyonu ku
rulması için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasını arz ederiz. - , 

1-Veysel Candan (Konya) 
2- Lü.tfi Yalman (Konya) 
3-Yakup Budak (Adana) 

4- Sacit Günbey - (Diyarbakır) 
5-Sıtkı Çengin (Adana) 
6-Hasan Hüseyin Öz (Konya) 

7-Şaban Karataş, (Ankara) 
8-Zülfikâr Gazi (Çorum) 
9- Hüseyin Arı (Konya) 

10-Mikail Korkmaz (Kırıkkale) 
11-Bekir Sobacı (Tokat) 
12-Abdullah Arslan (Tokat) 
13-Mustafa Kamalak (Kahramanmaraş) 
14-Abdullah Özbey (Karaman) 
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(İstanbul) 

(Konya) 

(Yozgat) 
(Kayseri) 

(Çorum) 

(Ağrı) 
(Konya) 

T.B.M.M. B : 1 6 28 .2 .1996 0 : 1 
15- Hüseyin Kansu 

16- Mustafa Ünaldı 

. 17- İlyas Arslan 

18- Nurettin Kaldırımcı 

19-Mehmet Aykaç 

20- M. Ziyattin Tokar 

21- Teoman Rıza Güneri 

Gerekçe: 

1. Bağ-Kur, hergiin emeklilerinin ücretini öderken malî sıkıntı içinde olduğu, özellikle Türki
ye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasından kredi alarak yüklü miktarda faiz ödediği, 

• 2. Kurumun, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına yaptığı kaynak aktarımı talepleri za
manında yerine getirilememesi nedeniyle sıkıntıya düştüğü, 

3. Emeklileri için, sağlık sigortası bünyesinde ilaç bedellerini eczanelere ödeyemediği, bunun 
sonucu olarak vatandaşın muayene ve tedavi giderlerinin karşılanmadığı, Bağ-Kur'lulann birçok 
hastanelerden geri çevrildiği, 

4. Bağ-Kur sigortalılarının eczanelerden aldıkları ilaçlarda israf olduğu, bunun için kuruma 
çok fazla yük geldiği, 

5. Yasal düzenlemelerin çok geciktiği, prim tahsilatında sıkıntılar olduğu, 
6. Bağ-Kur'a yeni bir kimlik, yeni tahsilat sistemi ve gelir kaynaklarının artırımına gidilmesi, 

7. Ayrıca, komisyonlarda bekleyen Bağ-Kur yasa tekliflerinde, araştırma komisyonu raporu
nun ilave ve yardımcı olacağı kanaatindeyiz. 

Daha sağlıklı bir Bağ-Kur çatısı oluşması açısından araştırma komisyonu kurulması ayrıca 
önem taşımaktadır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemi takip etmemiz halinde "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması 

Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçmek durumundayız. Çalışma süremizin tamamlan
masına da 1 saatten az süre kalmıştır. Bu durumda, gündemi takip etmemiz halinde, 1 inci sırada 
yer alan, İstanbulMilletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla istedikleri Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi en azından tamamlamamız . 
gerekiyor; buna da imkânımız yok. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen... 
Bu çerçevede, sayın grup başkanvekillerindcn de alınan olumlu görüş istikametinde, gündem

de yer alan işleri görüşmek için, 29 Şubat 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.17 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
.- . 16 NCI BİRLEŞİM 23 . 2 . 1996 ÇARŞAMBA Saat- : 15.00 

ı ; 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergeleri. 

2 
, ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

• " 3 . 

S E Ç İ M 

' 4 '' 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel 
Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca (bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alman ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

' . ' . . YAPILMASINA.DAM ÖNGÖRÜŞMELER 

4. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) . . . 

ö. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

8. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13) 

9. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

11. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke-
sintileriniin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Konya Millctveidli Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın'98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

14. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca1 bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

19. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak' amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişirin 
önergesi (10/26) 

21. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis arat
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

22. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

• • . — 3 — 
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24. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13' arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

25, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

26.— İstanbul Milletvekili. Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) . 

• 6 • 

SÖZLÜ SORULAR . 

1. — İstanbul Milletvekili Halfa Dumankaya'nm, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişikin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) . , 

2- —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli -açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milletvekili Doğan Güreş'in oğlu 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

5. — istaribul Milletvekili Mehmet Ali Şahİn'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) , 
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