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İÇİNDEKİLER
Snyfa
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — YOKLAMA
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

9
11
11

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, KİT'Ierdeki işçi ve memur
ların resen emekli edilmelerine ilişkin gündem dışı konuşması

11
11:14

2. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un, Atina'da, "İktidarda Kadın" konulu kongre sırasında basına yapmış ol
duğu açıklamasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Türkân Akyol'un cevabı

14:18

3. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Türkiye'de damar cer
rahisinin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Yıldırım
Aktuna'nın cevabı
•

18:19
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B) TEZKERELER

VE ÖNERGELER

19

1. — Tunus'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan "yardımcısı Erdal İnö
nü'nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet
Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/677)

19:20

2. — Fransa ve Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in
dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayandırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/678)

20

3.—Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/679)

20

4. — Yunanistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir
Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbra
him Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/680)

20:21

5. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan
Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk
Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/681)

21

6. — İngiltere ve Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/682)

21

7. — Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ömer Ba
rutçu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/683)

21:22

8. — Arnavutluk'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dö
nüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/684)

22

9. — Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun İçişleri Komisyonu üye
liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/98)

22

10. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun Çevre Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/99)

22:23

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Erdal Koyuncu'nun, Çevre Komisyonu ile
Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/100)

23

12. — Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün Plan ve Bütçe Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/101)

23

T.B.M.M.

B : 20

18 . 11 . 1992

O:1
Sayfa

IV. — SEÇİMLER
A) İHTİSAS KOMİSYONLARINDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE
SEÇİMLER

23
23

1. — içişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

23

2. — Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim

23

3. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

23

4. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

23:24

B) GEÇİCİ KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

24

1. — (10/11) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi

24

V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

25,101
.25

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73)

25

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı (6/76)

25:27

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/82)

27:29

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/83)

29

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)

29

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88)

29

7. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102)
• '
^

30

8. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/103)

30

9. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)

30
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10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113)

30

11. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)

30

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia
. edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117)

30

13. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İlinde kaç kişinin
tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/129)

30:31

14. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sa
halarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131)

31

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece-Sefaköy'deki
bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/132)

31

16. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Bi
nasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)

31

17. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 karayolunun HalkalıSefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134)

31

18. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin-SultandağıBayat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/135)
v

31

19. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma
ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/137)
•

31:32

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, KahramanmaraşAndırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142)

32

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin-Elbistan-Karakuz
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/143)

32

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iç
me suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/144)

32

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş
kın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145)

32
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24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan Ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146)

32

25. — İstanbul Milletvekili Yusuf -Pamuk'un, İstanbul İli KüçükçekmeceBüyükçekmece-Silivri-Çatalaca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için
bir hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/147)

33

26. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay
yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153)

33

27. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü
soru önergesi (6/154)

33

28. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon-Of, Of-Hayrat,
Aralık-Dağbaşı-Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/155)

33

29.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge
Müdürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından
sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/157)

33:35

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Mü
dürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/159)

35

31. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla
ilgili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/160)
*

35

32. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alın
madan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddia
larına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı
(6/164)

35:38

33. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların has
tane masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166)

38

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Ha-.
vaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/171)

38

35. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174)

38
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36. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticileri
ne ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/175)

38

37. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tlinin Espiye İl
çesi Ericek Ve Avluca köy yollarına ilişkin sorusu ve İhrım ve Köyişleri Bakanı
Necmettin Cevheri'nin cevabı (6/176)

38:39

38. — tzmir Milletvekili tlhan Kaya'nın, İzmir tli Bornova İlçesine Devlet
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/177)
. . . • ' .

39

39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar
işe alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin göre
ve çağrılmadıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından
sözlü soru önergesi (6/178)

39

40. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut İlçe Be
lediyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu
ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/179)

40:41

41. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesi
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/181)

41

42. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının orga
nizatörü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/183)

41

43. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a
giden Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/185)
"*

42

44. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, T. Öğretmenler Bankası'nın
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/187)
*

42

45. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, kaynak kullanımını destekleme
primi ödemelerine'ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)

42

46. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/189)

42

47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190)

42

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka ce
zaevlerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in
cevabı (6/194)

42:44
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49. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 ta
rihinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı (6/197)
B) YAZILI SORULAR

44:45

VE CEVAPLARI

101

1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Buca cezaevindeki açlık gre
vine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/420)

101:103

2. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı yollarda meydana ge
len trafik kazalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı ce
vabı (7/431)

103:104

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yükseköğrenim öğrenci
lerinden alınan harçlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptah'ın
yazılı cevabı (7/376)

104:105

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bosna-Hersek için Diyanet İş
leri Başkanlığınca açılan yardım kampanyasına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/432)

105:108

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, hisse senedi piyasasında bazı
aracı kurumların yanlış uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet
Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/341)

108:109

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

45,52,73

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ve Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108)
(S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek)

45:48

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve
58'e 1 inci Ek)

52

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111)

52

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı

*
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayı
sı : 112)
..

52:53

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116)

53

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/97) (S. Sayısı : 121)

53

7. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı:' •'- •
180)

53

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı :193)

53

9. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele
Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Ta
rih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı : 113 ve 113'e 1 inci Ek)

53:70,
73:101

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

48

1. — Görüşmesi yarım kalan kanun hükmünde kararnamenin müzakeresi
tamamlanmadan gündemin diğer maddelerine geçilip, geçilemeyeceği hakkında
VIII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

71

1. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, Ankara Milletvekili H. Üluç Gürkan'ın kendisine sataşması nedeniyle konuşması
.'
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı.
Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ve Turizm eski Bakanı tlhan Aküzüm'ün, bakanlıkları sı
rasında, bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği iddia edilen
bazı fiilleri hakkında bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan üç ayrı dosyanın, Başbakan
lığın yazılarına ekli olarak, Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere TBMM
Başkanlığına intikal ettirildiğine; Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergelerin sadece mil
letvekilleri tarafından ve en az 45 imzayla verilebileceğine; böyle bir önerge olmadan, TBMM
Başkanlığının, söz konusu dosyalarla ilgili olarak Meclis soruşturması açılmasına ilişkin bir
işlemi resen yürütmesine imkân bulunmadığına; konunun Genel Kurula sunulmasına ve dos
yaların, milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin
Başkanlık ve,
Sözkonusu üç ayrı dosyaya ilişkin Başbakanlık,
Tezkereleri ile,
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının, Madencilik Fonu Kredi Yönetmeli
ğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi kullandırarak görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddia
sıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/12)
Genel Kurulun bilgisine sunuldu;
Meclis soruşturması önergesi için, en geç bir ay içinde olmak üzere, Danışma Kurulunca
tespit edilecek görüşme gününün Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının
104 üncü sırasında yer alan 113 ve 113'e 1 inci ek sıra sayılı kanunun bu kısmın 9 uncu sırasına,
116 ncı sırasında yer alan 200 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 90 inci sırasında
yer alan 171 sıra sayılı kanun tasarısının, 11 inci sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 71 sıra sayılı
kanun tasarısının 19 uncu sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının
20 nci sırasına, 113 üncü sırasında yeralan 195 sıra sayılı kanun tasarısının 21 inci sırasına,
11 inci sırasında yer alan 105 sıra sayılı kanun tasarısının 22 nci sırasına, 23 üncü sırasında
yer alan 17 sıra sayılı kanun tasarısının 23 üncü sırasına, 20 nci sırasında yer alan 77 sıra sayılı
kanun teklifinin 24 üncü sırasına alınmasına ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin numaraları
nın buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisiyle,
Genel Kurulun 18.11.1992 Çarşamba ve 19.11.1992 Perşembe günü birleşimlerinin saat 21.00'e
kadar sürdürülmesine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerileri,
Kabul edildi.
Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünün 2 nci sırasında yer alan,
Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarihli ve 3677
Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesi Hükmü Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (3/614) (S. Sayısı: 119), içtüzüğün
89 uncu maddesi uyarınca Komisyona geri verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu
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Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; raporun Komisyona geri verildiği açık
landı.
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 35 arkadaşının, 1 Kasım 1992 günü yapılan
kısmî yerel seçimlerde devlet imkânlarından yararlanarak temel kanunlara aykırı bir şekilde
seçmen iradesi üzerinde baskı uyguladıkları iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel, içişleri
Bakanı İsmet Sezgin, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlü hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/12) gündeme alınıp alınmamasına dair görüş
meler tamamlandı; yapılan oylama sonucunda, önergenin gündeme alınmasının kabul edilme
diği açıklandı.
(10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna siyasî parti gruplarınca gösterilen
adaylar seçildiler; Başkanlıkça, Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi
ni yapmak için toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.
Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen üyeliğe Mardin
Milletvekili Mehmet Ali Yiğit seçildi.
Başkanlıkça, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız millet
vekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen milletvekillerinin, yazılı olarak Başkanlığa
müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.
(9/11) esas numaralı Meclis soruşturması Komisyonuna, üye vermeyeceğini bir yazıyla Baş
kanlığa bildirmiş bulunan ANAP Grubu dışındaki siyasî parti gruplarının güçleri oranında
verecekleri Üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasında ad çekmek suretiyle se
çim yapıldı; Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ye kâtip üye seçimini yap
mak için toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.
18 Kasjm 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.25'te son ve
rildi.
Yıldırım Avcı
Başkanvekili
Mehmet Cemal öztaylan
* Balıkesir
Kâtip Üye

Işılay Saygın
tzmir
Kâtip Üye

————— o
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00BAŞKAN : Başkanveldli Yıldırım Ava
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir)
©

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayınmilletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle ve işaretle belirtmelerini rica ediyorum.
(İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden evvel, üç sayın milletvekilinin söz talebi vardır; sırasıyla söz verece
ğim.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin 'in, KİT'lerdeki işçi ve memurların resen emekli
edilmelerine ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN — İlk söz Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Ertekin, KİT'lerdeki işçi ve memurların resen emeklilikleri hakkında konuşacak
lardır.
Buyurun Sayın Ertekin.
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ka
mu iktisadî teşebbüslerindeki, son günlerde, 25 yılını doldurmuş işçilerle, 30 yılını doldurmuş
memur çalışanlarımızın resen zorla emekli edilmeleriyle alakalı söz almış bulunuyorum. Bu
vesileyle Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, kamu iktisadî teşebbüslerinin Türk ekonomisine olumsuz etkileri yıl
lardır tartışılagelmektedir. Hemen her dönemde KİT'lerin özelleştirilmesi gündeme gelmiş; an
cak, Anavatan Partisi İktidarı dönemi dışında bu alanda önemli hiçbir adım atılmamıştır. Bu
nedenle, KİT'ler konusu, yıllardır sorun olma özelliğini koruyarak, ülke ekonomisi için yük
olmaya devam etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, ülkede özel teşebbüsün henüz oluşmamış
olması nedeniyle, devlet, ekonomik yaşama bizzat katılma zorunluluğunu hissetmiş ve bu zo
runluluğun bir sonucu olarak KİT'ler oluşturulmuştur.
Zaman içerisinde, bu yapılar, özelliklerini yitirerek, siyasî iktidarların politik kullanımla
rına maruz kalmıştır. Kuruluş koşulları ortadan kalkmış olmasına rağmen, iktidarlar doğrul
tusunda hedef değiştirerek, politik kaygılara alet edilmişlerdir. Yanlış işletme politikaları, dev
letin hantal işletmeci mantığıyla birleştiğinde, her yılı zararla kapatan, tükettiği kadar üretmeyen,
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devlet gelirlerinden yardım alarak ayakta duran çiftlikler haline gelmişlerdir. Halen KİT'ler,
siyasî iktidarın politik çıkarları doğrultusunda, kayırmalı istihdamın sağlandığı, yönetim ku
rullarının arpalık olarak kullanıldığı zararlı oyuncaklardır. Bu kuruluşların sahip oldukları hantal
işletmecilik anlayışının değişmesinin beklenmesi mümkün değildir. Sorun, sadece salt bugü
nün sorunu olmayıp, yıllar öncesine dayanmaktadır.
Bugünkü Koalisyon Hükümeti bu sorunların çözümüne nasıl yaklaşmaktadır, ne gibi çö
züm politikaları üretmektedir, bu çözüm politikalarının arasında özelleştirme politikası yer al
makta mıdır?
"Benim işçim, benim memurum" diyerek yollara dökülen; işçi haklarım, memurun sen
dika hakkını savunan; emeği her şeyden üstün tutan; Zonguldak işçisinin önünde Ankara'ya
yürüyen koalisyon ortakları, KİT'lerin verimsizliği karşısında ne yapmaktadırlar? Devletin eko
nomik faaliyetlerini sınırlayıp, KİT'leri özelleştirmeyi mi, yoksa KİT'lerin varlığını ve devletin
ekonomiye direkt müdahalesini muhafaza ederek, bu teşebbüsleri, kâr eden kuruluşlar haline
getirmeyi mi hedeflemektedirler? Bu sorunların yanıtlarını, geçtiğimiz ayların gazete manşet
lerinden örnekler vererek görebiliriz.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, gazete manşetlerinden başlıklar okuyacağım;
"Zarar eden KİT'lerde 25-30 yılını doldurmuş bulunanlar, yaşlarına bakılmaksızın emek
liye çıkarılıyor."
"KİT'lerde telaş."
"Zorla emekllik."
"Emekliliği durdurma."
"Emeklilik yaygınlaşıyor."
"Resen gözyaşı."
"Memura zorla emeklilik."
"KİT'ler personel azaltıyor."
"Deliğe emeklilik yaması."
"SSK Genel Müdürünün feryadı; Resen emekli olana nasıl maaş veririm?"
Evet, yıllardır ülke ekonomisinin sırtında kambur olan KİT'lerin sorunlarına bugünkü Ko
alisyon Hükümeti, son derece pratik bir çözüm(!) bulmuş: Zarar eden KİT'lerde çalışan ve
fiilen, işçilerde 25, memurlarda 30 hizmet yılını doldurmuş olanların, isteklerine bakılmaksı
zın, emeklilikleri yoluna gidilerek, ekonominin temel sorunlarından biri olan KİT sıkıntısın
dan kurtulunacak!
Bu benzersiz uygulamanın hiçbir yasal dayanağı bulunmadığı gibi, kimi KİT'lerin genel
müdürlüklerince kaleme alınan; ancak, tümünün tek elden çıktığı rahatça anlaşılan tebligat
larda belirtilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, konuyla ilgisi bulunmamaktadır.
Genel müdürlüklerce bölge müdürlerine gönderilen yazılarda, işletmenin içinde bulundu
ğu sıkıntıların önemli sebeplerinden birisi olarak, eleman fazlalığı gösterilmekte; aşırı istihda
mın, üretim maliyetlerini artırarak, zarara yol açtığı ifade edilmektedir.
Burada, hemen şu sorunun sorulması gerekmekte; şayet, personel fazlalığını, işletmenin
içinde bulunduğu sıkıntının temel nedenlerinden biri olarak görüyorsanız, diğer sebepler ne
lerdir? Bu sebeplerin ortadan kaldırılması için ne gibi çözümler üretiyorsunuz? Personel sayı
sının azaltılmasıyla birlikte işletme giderlerinde ne kadarlık bir düşüş olacaktır? Bu düşüşle,
ödenecek işçi kıdem tazminatlarının karşılaştırılması neticesinde, işletmenin, halen kârlı
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çıkacağını iddia edebiliyor musunuz?
Elbette ki, bu husus, işletmelerin genel müdürlerinin çok Üzerinde yer almaktadır. Bu tür
bir çözümün kaynağı, bugünkü Koalisyon Hükümetinin ortaklarıdır.
Çok değil, bundan bir yıl öncesinde "benim işçim, benim memurum, benim emeklim"
diyerek meydan meydan dolaşan, "işçi hakkı, memur hakkı" diye diye oy isteyen koalisyon
üyeleri bugün, işçisine, memuruna sorma ihtiyacı duymadan, onları zorla emekli etmektedir.
Bırakın bir yıl öncesini, çok daha yakın bir zaman önce Başbakan Sayın Süleyman Demirel
bir açıklamasında, "rızası olmadan hiç bir işçinin işine son verilmeyecektir; böyle bir işe kal
kışan yöneticiyi kapı dışarı bırakırım" demiştir. Bu açıklamanın yapıldığı günden bu yana,
pekçok işçi, rızası olmadan işten çıkarılmış; ancak, bu işçileri işten çıkaran hiçbir yönetici Baş
bakan tarafından kapı dışarı bırakılmamıştır. Bundan tek bir sonuç çıkarılabilir: Sayın Başba
kanın, bu işten çıkarmalardan haberi yoktur.
Uygulama her yönüyle büyük yanlışları bünyesinde barındırmaktadır. En önemlisi, işçi
ve memurların yasalarla düzenlenmiş çalışma ve emeklilik işlemleri çiğnenerek, sosyal bir yara
açılmaktadır. Koalisyonun bir yanının bu tür bir uygulama içinde olduğunu görmek bizi çok
fazla şaşırtmamıştır. Ancak, sosyal demokrat bir partinin, bu uygulamayı kendi parti politika
sıyla ne derece bağdaştırdığı merak konusudur. "Benim işçim, benim memurum" sözünden
kasıt, bu mu idi?! tşçi ve memur haklarının içinde, işçi ve memurların istekleri dikkate alın
maksızın zorla emekli edilmeleri de mi vardı?
Personel fazlası olması nedeniyle zarar ettiği söylenen bu işletmelerin yıllardır yükünü çe
ken, 25 yılını, 30 yılını bu kuruluşlara vermiş olan işçileri, memurları emekliye ayırdığınızda,
bu kuruluşlar kâra geçecek midir?
Bir yandan personel sayısında son derece adaletsiz bir yöntemle azaltmaya giderken, di
ğer yandan, bu işletmelere yeni personel alınması hangi mantığın ürünüdür?
BAŞKAN — Sayın Ertekin, lütfen toparlayın.
^
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) — Toparlıyorum efendim.
Değerli arkadaşlar, 25 yılını dolduran, sadece TEK müesseselerinde 600 kadar elemanı,
sözde tasarruf amacıyla işten çıkarmak isteyen TEK Genel Müdürlüğü, sadece son altı ayda,
sözleşmeli ve işçi olarak 1 000'e yakın sayıda eleman istihdam etmiştir. Bu basit matematiksel
gerçek açıkça göstermektedir ki, işveren, tümüyle kötü niyetli ve tümüyle haksızdır.
Zarar ettiğini söylediğiniz işletmelerin yönetim kurullarına yerleştirdiğiniz ve yüksek üc
retler ödediğiniz yandaşlarınızı tasfiye etmeyi de düşünüyor musunuz? Yoksa, bu yönetim ku
rulu üyelerini bedava mı çalıştırıyorsunuz?!
BAŞKAN — Sayın Ertekin, sürenizi çok geçtiniz; size bilhassa rica etmiştim. Lütfen...
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Bitiriyorum efendim.
Bu işletmelerde "danışman" adı altında ücret ödediğiniz ve yürümeye mecali olmayan kim
selerden beklediğiniz verimi alıyor musunuz? Bu kimselerin, ilgili işletmelerin verimliliklerine
ne derecede katkıları vardır? Verimlilik ve kârlılık ilkelerini, bu üye ve danışmanlar için de göz
önünde bulunduracak mısınız? Yoksa, siz, verimliliği, sadece işçi ve memurdan mı bekliyorsunuz?
Tüm bu soruların yanıtlarının ivedilikle verilmesi gerekmektedir. Nitekim, uygulama ne
ticesinde zorla emekli edilen İskenderun Demir Çelik Fabrikalarının memurları, yasal yollara
başvururak, idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı almışlardır. Dolayısıyla, mev
cut uygulama, yargı kararına göre, herhangi bir yasal uygunluk arz etmemektedir.
'

"

•
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Mahkeme kararında, malî güçlüğün aşılmasında, personel çıkarmalarının çare olamaya
cağı belirtilmiştir. Hükümet içinde iddialı ekonomistlerin göremediğini, yüce Türk adaleti ga
yet iyi görmüştür. Elbette ki, Hükümet üyeleri de personel çıkarmakla sorunların çözülemeye
ceğini gayet iyi bilmektedirler. Zaten uygulamadaki amaç da, KİT zararlarının yok edilmesi
değildir. Amaç, siyasî çıkarlar uğruna personel yenilemesine gidilerek, kendi yandaşlarının bu
ralara yerleştirilmesidir. Bunun ötesinde hiçbir amacı yoktur.
Bu yasal olmayan, hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan, sosyal ve ekonomik pek çok prob
leme yol açacak uygulamaya bir an önce son verilmesi gerekmektedir.
İşçiyi ve memuru zorla emekli etmekle o işletmeyi kâra geçiremezsiniz; sadece,, onbinlerce
işçiyi ve memuru sokağa atmış olursunuz. Yok, illa birilerini emekli edeceğiz diyorsanız, önce
kendi partililerinize bakmanız yerinde olacaktır.
Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertekin.
2. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un, Atina'da,
"İktidarda Kadın" konulu kongre sırasında basma yapmış olduğu açıklamasına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakam Türkân Akyol'cun cevabı
BAŞKAN — "Kadın hakları" konusunda, Sayın Melih Gökçek; buyurun.
Sayın konuşmacılardan, zamana riayet edilmesini hassaten rica ediyorum. Konuşulacak
mevzuların çokluğu bakımından zaman uzatılmış bulunuyor/Dikkatinize sunarım.
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün burada, Sayın
Devlet Bakanı Türkân Akyol Hanımefendinin, Atina'da "İktidarda Kadın" konulu kongre sı
rasında basına yapmış olduğu açıklamayı gündeme getirmek üzere, gündem dışı söz alıp huzu
runuza gelmiş bulunuyorum.
Sayın Akyol; Atina'da yapmış olduğu açıklamada şöyle ifade buyuruyorlar: "Ülkemizin
yüzde 98'i Müslüman. Dine göre, kadın ikinci planda kalıyor: Dolayısıyla, eşitlik konusunda
Türk kadınının işi daha zor. Maalesef, İslamiyet yüzünden, pratikte en beter ülkelerden biri
yiz."
öncelikle şunu sormak istiyorum: Sayın Akyol'un, İslamiyet hakkında ne kadar bilgisi
var ki, bu kadar ahkâm kesebiliyor?
Bir Hıristiyan ülkede, yani Yunanistan'da, Müslüman Türk kadınını Yunanlıya karalayıp,
şikâyet edecek kadar gaflet içinde olmak ayıp değil mi? Bugün bizim kanımızı içseler doyma
yacak olan Yunanlıya, Hıristiyan Sırpların nasıl işkence yaptıklarını, Bosna'da tecavüze uğra
yan kadınların haklarını, göğüsleri kesilen bacıların haklarını anlatmak dururken, bu insanı,
bu ülkenin kadınlarını şikâyet etmeye utanmıyor muyuz? (RP sıralarından alkışlar)
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen utan!
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Nerede o samimiyet, nerede o cesaret!
Ne acıdır ki, bu ülkenin bir Devlet Bakanı, bu ülkenin kadınını Yunanlıya şikâyet edebili
yor! Yazıklar olsun!
Sayın Akyol'un aslında, kendisi gibi olmayan hiçbir kadına karşı da saygısı yok. Nitekim,
ikinci bir beyanatı daha çıktı son seçimlerden sonra: "Refah'lı kadınların beyni incelenmeye
alınmalı" diyor.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen çağdışısın, senin beynini inceleyelim.
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t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — "Refah Partili kadınların beyni incelemeye alınmalı"
diyecek kadar antidemokratik ve çağdışısınız Sayın Akyol; ama, biz Refah Partililer, özellikle
bayanlarımızla bu konuda yaptığımız toplantıda, bayanlarımız tarafından söylenen bir sözü
size iletmeyi bir borç biliyoruz; bayanlar şöyle diyor: "Biz Refah Partili bayanlar, Sayın Türkân
Âkyol'un beynini incelemeye dahi değer bulmuyoruz" (RP sıralarından alkışlar)
FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Senin beynini inceleyelim!
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sizi, Refahlı olan veya olmayan bütün Müslüman Türk
kadınları adına kınıyor ve protesto ediyoruz. (SHP sıralarından "Biz de seni protesto ediyoruz"
sesleri)
Refahlı hanımlar diyor ki; "Türkân Akyol Müslüman Türk kadınını temsil edemez. Eğer
cesareti varsa, gelsin, televizyonda bütün Türkiye'nin önünde kadın haklarını kendisiyle tartı
şalım; kim kaç kratlık, bu ülke görsün."
Kadın haklarından sorumlu Sayın Bakana soruyorum: Türkiye'de sadece laf üretiyorsu
nuz, başka yaptığınız bir şey yok; soruyoruz ve cevap istiyoruz: Türkiye'de vücudunu satarak
hayatını kazanan kadınların haklarını korumak, onları bu bataklıktan kurtarmak için, kadın
dan sorumlu Bakan olarak bugüne kadar ne yaptınız? Kadın vücudunu ticaret metaı haline
getiren reklamları önlemek için, kadından sorumlu Bakan olarak ne yaptınız?
Gece yarıları televizyonlarda gösterilen ve en ahlaksız sahnelerde aşağılanan kadınların
haklarını korumak için ne yaptınız?
Konuşmamı, Türkiye Gazetesinin köşe yazarlarından Sayın Ömer Öztürkmen'in, konuy
la ilgili olarak yazmış olduğu makalesini okuyarak bitirmek istiyorum; şöyle diyor Sayın öztürkmen...
BAŞKAN — Sayın Gökçek, eğer o makalenin tümünü okursanız, sürenizi çok aşmış olur
sunuz. Lütfen, bir cümle okuyarak konuşmanızı bitiriniz.
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Peki.
•
"Aramızda önyargılı bağnaz öyle insanlar var ki, profesörlük payesine getirildiği halde,
memleket meselelerine at gözlüğüyle bakmaktan kendini kurtaracak kadar gelişmemiştir. Adam,
bakan olabilmiştir; ama, kafasının içinde modası geçmiş Marksist kırıntılardan geçilmez. Adam,
üniversite hocası olmuştur; ama, kendi kü'türüne yabancı kalmıştır ve bu yabancılığı bir eksik
lik olarak da görmez, bir nevi dünya vatandaşlığı iddiasındadır. Din, dil, tarih, coğrafya, onun
için anlamsız unsurlardır. Kendi şahsiyetini bu kavramların dışında tutmaya çalışır ve işin tu
hafı, kendisinden başka aydın olmadığına da inanır. Ona göre, herkes bir dereceye kadar cahil
kalmıştır. Gerçek aydın, kendisi gibi olmalıdır. Bu aydına göre, 20 nci asra girdiğimiz şu sıra
larda, dine inanmak saçmalıktır. İslamiyet, toplumu gerileten bir dindir. Dine inananlar aydın
olmaz. Türkiye'de kadınların geri kalmasına sebep Islamiyettir. Evet, böyle aydınlar(!) var biz
de. Einstein ne haklıymış, bir önyargıyı yok etmek atomu parçalamaktan daha zordur demek
le. Oysa,, her önyargı bir puttur; aydın olan, bu putlardan kurtulmuş bir insandır.
Bütün bü anlattıklarımdan bir prototip ortaya çıkıyor. Bu prototipe Türkiye'de en yakın
insan, hatta tıpatıp kendisi diyebileceğimiz insan kimdir biliyor musunuz? Sayın Devlet Baka
nı Türkân Akyol!..
"Kadın hakları konusunda tatbikatta en geri ülkeyiz. Bunun sebebi de tslamiyettir" diye
cek kadar inanç dünyamızdan, sosyo kültürel dinamiklerimizden habersiz zavallı bir profesör,
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zavallı bir Devlet Bakanı... Ne demiş bir büyüğümüz: Cehaletin bu derecesi, ancak tahsil ile
mümkündür? Yani, hanımefendi, büyüklerimizi doğrulamak için, cehaletin de profesörlüğe
kadar yükselebileceğini ispat etmiş. Açıkça söyleyeyim, Türkiye'nin en büyük derdi, üniversi
telerde ve hükümet kadrolarında cehalete prim verilmesi ve resmî ideolojinin dışında başka
dünyalar da olabileceği düşüncesini kabullenmeyen kafaların devlet bakanlığı koltuklarına ka
dar çıkarılmasıdır. Geri kalmışlığımızı başka bir yerde aramayın" diyor Sayın Yazar.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum* (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlçt Bakanı Sayın Akyol; buyurun
efendim.
DEVLET BAKANI TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; bir
gündem dışı konuşmaya yanıt vermek için huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan önce he
pinizi saygılarımla selamlamak istiyorum.
Gerçekten, konuşma sahibine teşekkür etmem gerekirdi, bana konuşma fırsatı verdi diye;
ama, teşekkür etmiyorum. Ayrıca, kendisini hayretle karşıladığımı söylemek istiyorum. Çün
kü, bir yerde okuduğu ve de ayrıca yorumladığı "bir konuyu, olduğu gibi cereyan etmişçesine
ifade etti. Bu konu, sanıyorum, ibreti âlem için bir gün zabıtlarda kalacağı için de çok önemli
bir yer işgal edecektir. Bu bakımdan yarar da sağladı.
Bu kürsüde kimseye nasip olmayan bir hakareti yöneltti, çok ağır ve vahim bir haksızlık
yaptı. Eğer cevap yermemi bekleseydi iyi olurdu.
Ayrıca, hatırlatmak isterim: Benzeri bir konu, çok daha kapalı bir üslupla; fakat aynı me
alde, Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımın bütçesi görüşülürken, bir sayın parlamenter
tarafından da sorulmuş ve yanıtlanmıştı. Bugün gündem dışı konuşan sayın milletvekili, o gün
orada olsalardı -kendileri toplantıya bir müddet sonra geldiler; ama, en azından, verilen yanıt
partilerince biliniyordu- böylesi hücum etmeye gerek kalmayacaktı. Aslında huzurlarınızda böyle
bir açıklama yapma fırsatı bulduğum için, gerçekten müteşekkir olmam gerekiyor.
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; ilk kez, Avrupa Topluluğunun, Yunanistan'da, "İk
tidarda Kadın" konulu bakanlar düzeyindeki bir toplantısına katılmak üzere 24 saatliğine Ati
na'ya gittim. Toplantı, alt komisyon gruplarının hazırladığı, belirli konular üzerinde bir tartış
ma niteliğindeydi. Komşu bir ülkenin, kadından sorumlu Bakanlığını temsil eden bir kişi ola
rak, çok nezaket ve ilgi gördüğümü söylemek zorundayım. Bu arada bir basın toplantısı da
talep edildi. Basın toplantısına katılanlar, bizim gazetelerimizin yurt dışındaki temsilcileriydi;
fakat, bu temsilcilerin hemen bütünü isimleriyle, soyadlarıyla Yunan asıllıydı. Bu kişiler Türkçeyi de çok iyi bilmiyorlardı; ama bizim gazetelerimizin temsilcileriydi. Bu konuşma esnasında
bana belli sorular yöneltildi. Zaten konu da, "iktidar ve kadın, karar mekanizmaları ve kadiri,
parlamentolar ve kadın" konularıydı. Bu arada, Türkiye gibi, halkının yüzde 99'u Müslüman
olan; ama, Müslüman ülkeler arasında çok özel, önemli ve tek olma niteliğini taşıyan; yani,
laik ve demokratik bir cumhuriyet yönetim yapısına sahip' olan ülkenin statüsünü anlatmaya
çalıştım. Bu statüyle ilgili olarak bana tevcih edilen soru, bugünkü parlamentodaki kadın mil
letvekili sayışıydı. Atatürk'ün Cumhuriyetinde, laik ve demokratik cumhuriyette kadına veri
len hakların, aşağı yukarı altmış küsur yıl sonrasında, ilk Parlamentoda yüzde 4,5 olan millet
vekili sayısının, bugün sadece yüzde 1,8 olduğunu vurguladım; bunu vurgularken de, bütün
dünyada olduğu gibi, toplumların yalnız yasal düzenlemelerle kolay kolay değişmeyeceğini, ge
leneksel etkenlerin sürmeye devam ettiğini; ancak, yasal düzenlemelerin, sosyal ve ekonomik
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reformlarla desteklenmedikçe, uygulamada yeterince yer bulamadığını vurguladım. Bu basın
toplantısı, bir kişinin, üç kişinin değil, bütün yayın organlarının önünde oldu.
Sayın milletvekilleri, dikkatlerinizi bilhassa bu noktaya çekmek istiyorum; Milliyet Gaze
tesindeki bu haber, Yunanistan'daki konuşmalardan alınmış. Çünkü, Yunanistan gazetelerinin
hepsini istettim ve elimde hepsinin tercümeleriyle kopyaları var, sefaretimizden geldi. Kadın
milletvekilleri konuşurken söyledikleri şu: "Bizdeki bu oran yüzde 4,5'tur. Biz, yüzde 4,5 ora
nında temsil edilmeyi çok kötü buluyorduk, beter buluyorduk; ama, kadınların parlamentoda
yüzde 1,8'le temsil edildiği, bizden daha beter bir başka ülke de varmış."
Bu beyan, benim bilgimin ve yaptığım basın toplantısının tamamıyla dışındadır. Bu, ken
dilerine ait bir yorumdur ve Türkiye'deki bir gazetenin, Yunanistan temsilciliği aracılığıyla Tür
kiye'ye iletilmiştir. Bu, bu kadar sade, bu kadar basit ve bu kadar da sosyal ve tarihî bir gerçek
tir; olay aynen böyle cereyan etmiştir. Ben, sizlere, elimdeki Yunan gazetelerini ve milletvekille
rinin söylediklerini de her zaman sunmaya hazırım. Nitekim, bu soru bana Plan ve Bütçe Ko
misyonunda da soruldu. Bu, işin birinci bölümü.
İkincisine gelince: Geçtiğimiz haftalardan birinde Sabah Gazetesinden bir röportaj isten
di. Ona verdiğim yanıtın içindekileri okuyan tüm saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımın, ko
nuşmacının o ithamlarına katılmayacağını biliyorum. Çünkü, başlıkta kullanılan yorum, doğ
rudan gazeteye aittir. Röportajda, benim ağzımdan çıkmış en ufak bir cümle yoktur; ama şöy
le bir ifade vardır: Muhabir, Refah Partimizin son dönemdeki başarısının gerekçelerini sorar
ken, kadınlardan söz edildiğinde, "Evet, gittiğim, ziyaret ettiğim, seçim için dolaştığım yerler
de ben de karşılaştım. Refahlı kadınlarımız fevkalade iyi çalıştılar seçim propagandasında"
dedim. Olay böylesi başladığı zaman, etkinliğin nedenini kıyafete getirdiler. Tekrar ediyorum,
oradaki cümlelerim gazeteye aynen -Sabah Gazetesini de lütfedip okumanızı istirham edebilir
miyim sayın milletvekilleri- söylediğim gibi geçmiş: İnsanların kıyafetiyle, başlarıyla ve örtüleriyle ilgilenmiyorum. Benim için önemli olanı, kafalarının içi ve düşünceleridir. Eğer demok
ratik iseler, eğer katılımcı iseler, eğer üretken iseler, eğer bağımsızlıklarına saygıları, bağımsız
düşünceleri var ise -aynen ifade ediyorum, biraz duygusal; ama, söylemek zorundayım- her
birini ayrı ayrı başımda taşırım, dedim; insanların kıyafetleriyle hiç ilgilenmediğimi söylemek
için.
Bakınız, ne kadar yanlış ve değişik bir biçimde yorumlanıyor! Bunun için üzüntülerimi
söylemek yetmiyor. Bu, amaçlı ve maksatlı bir olaydır.
Şimdi de izninizle, bana kişisel olarak yapılan sözlü tecavüze yanıt vermek istiyorum. La
iklik, hiçbir zaman dinsizlik anlamına gelmemektedir. Bunu, hepinizin çok iyi bildiği bir ger
çeği burada söylemekten utanmıyorum; ama, söylenmesinin gerekli olduğunu da vurgulaya
rak, söylemek zorundayım: Laikliğin en önemli ilkesi, inanç ve ibadet özgürlüğü ve ona saygı
dır ve ibadet de, Tanrı ile kişi arasında bir özel duygudur. Ben kendileri gibi her beş dakikada
bir Islamiyeti ileri sürerek savunma yapmaktan utanırım. Çünkü, benim kişisel inanç ve iba
det duygum, böylesi bir gösterişten azadedir. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Ve
de ayrıca, ısrarla söylemek zorundayım ki, cumhuriyet tarihinde ilk kez "laiklik ilkesi" adı
altında ve bu ilkeyi itham ederek, cumhuriyetin temel ilkelerine bir tecavüz başlamıştır. Bu ve
sileyle bunu da şiddetle reddettiğimizi, hepinizin fikirlerine tercüman olarak bir kez daha ken
dilerine hatırlatmak istiyorum.
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Aynı konuşmayı, Plan ve Bütçe Komisyonunda da yaptım, ikinci kez dinleyenler için özür
dilerim; ama, Türkiye'de hiç kimse olmasa, bu nüfusun yarısını oluşturan kadın kesimi, tüm
haklarını, Atatürk cumhuriyetinin laik ve demokratik niteliklerine borçludur. Bir başka de
yimle, Türkiye Cumhuriyetinin laiklik ilkesi, Türkiye'de, yalnız cumhuriyetimizin, yalnız de
mokrasimizin değil, kadın haklarının da en büyük güvencesi ve sigortasıdır.
Saygılarımı sunuyorum, sabrınız için teşekkür ediyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
3. —Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Türkiye'de damar cerrahisinin duru
muna ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı
BAŞKAN — Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Çelik, damar cerrahisinin duru
mu hakkında gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Çelik.
Sayın Çelik, süreye riayetinizi istirham ediyorum.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir cerrah
veya doktor olmamama rağmen, başımdan geçen bir hastalığı ve Türkiye'de her gün çığ gibi
büyüyen trafik kazası hastalıklarının ve damar hastalıklarının tedavi metodlarının Türkiye'de
gelişmemesi nedeniyle birçok insanın sakat kalmasıyla ilgili olarak değerli bilim adamlarımız
la görüştüm. Değerli Sağlık Bakanının hiç olmazsa ihtisas tüzüğüne alması icap eden konuları
huzurlarınızda dile getireceğim ve Sayın Başkanım 5 dakika olan konuşma süremi de aşmama
ya çalışacağım.
İnsanlığın varlığından günümüze kadar, damar hastalıkları oluşumları ve tedavileri bü
yük önem taşımaktadır Modern vasküler cerrahinin günümüzdeki başarılarının, hatta altın
çağının tarihi, oldukça eskidir; ama, ne yazıktır ki, bugün Türkiyemizde bu, henüz daha yerli
yerine oturmamıştır.
Ülkemiz açısından vasküler cerrahî tarihine baktığımızda, Cemil Topuzlu'nun ilk defa A.
Axıllarisc dikiş koyduğu ve 1897'de Moskova'da arter dikişleri konusunda bir bildiri sunduğu
nu görmekteyiz.
1970'li yıllardan sonra ülkemizde vasküler cerrahiyle ilgili teknik uygulamalar, bilimsel
çalışmalar ve yayınlar artmıştır. Vasküler Cerrahî Derneğinin 1978'de kuruluşuyla, iki yılda
bir yapılan kongre çalışmaları büyük bir başarıyla sürmektedir.
Hekimler ve sağlık kuruluşları üzerinde zaman zaman yapılan eleştiriler, ülkemiz insanıy
la bizler arasında var olması gereken yakın ilişkileri, güvensizliğe ve kopukluğa götürmektedir.
Sağlık hizmetlerindeki aksaklığın sorumluluğunu sadece hekimlere yükleyenleyiz. Biraz da po
litikacıların, biraz da biz değerli milletvekillerinin de katkısı olduğunu söylemek istiyorum. Alt
yapıyı, parayı ve diğer bilimsel çalışmaları desteklersek, bu sözümü geri alırım.
Buraya kadar belirtmeye çalıştığım bu gelişim içerisinde, ülkemizde periferik damar cer
rahisinin durumuna değinmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, bütün çabalara rağmen, İhtisas Tüzüğünde bu branşın müstakil
yerini almamış olmasının üzüntüsünü yaşamaktayız. 1980 yılından bu yana, üç defa, Sağlık
Bakanlığına resmen başvurulmuş olmasına rağmen, bugüne kadar henüz bir sonuç alınama
mıştır Sayın Bakanım. Ben, doktor olarak değil; ama, eğitimci olarak bir meslektaşınızın!.
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Periferik damar hastalıklarının bilimsel gelişmesini thtisas Tüzüğünde olmaması engellemek
te, bu hastalığın teşhis ve tedavisinde tam bir boşluk yaratmaktadır. En basit bir yaklaşımla,
çok sık rastlanılan damar yaralanmalarında, şuursuzca müdahaleler sonucu sakat kalan bin
lerce insan aramızda yaşamaktadır. Sonuçta, bu insanlar, ülkeye sosyal, ekonomik ve psikolo
jik büyük sorunlar getirmektedir. Gelişmiş Avrupa ülkeleri içerisinde, periferik damar cerrahi
si ihtisası vermeyen tek ülke, maalesef üzülerek belirtiyorum, Türkiyemizdir. Söz konusu ülke
lerde, bunun sonucu olarak, vasküler cerrahi konusunda yüzlerce bilim adamı yetişmiş, araş
tırma ve teknikler geliştirilmiştir.
Sağlık Bakanlığına bağlı dört merkezde kalp damar ameliyatları yapılmaktadır. Buralar
da çalışan doktorlarımız mesailerinin büyük bir kısmını kalp cerrahisinde yoğunlaştırmışlar
dır. thtisas verme yetkisi olan bu merkezlerde yetişenler de, periferik damar cerrahisinin disip
lini bakımından yeterli olmamaktadır. Böylece, hastaların büyük bir kısmı genel cerrahî içeri
sinde sıradan vakalar olarak işlem görmekte, sonuçta, çağdaş tıp dünyasıyla aramızda büyük
farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
,
Son olarak, bunu göz önüne almanızı, thtisas Tüzüğünde bu branşın müstakil olarak ye
rini almasını Sayın Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'dan hassaten rica ediyor, hepinize saygılar
sunuyorum. (Alkışlar)
,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik.
Hükümet adına cevap vermek üzere Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna; buyurun efen
dim.
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekili arkadaşlarım; değerli arkadaşım Halil İbrahim Çelik'e teşekkür ediyorum.
Konu, zaten üzerinde durduğumuz ve bir süredir çalıştığımız bir konudur. Bu branş, bu
gün halen göğüs kalp ve damar cerrahisi adı altındadır ve bizim üniversitelerden aldığımız bu
konudaki talepler ve değerlendirmeler ve de kendi yaptığımız çalışmalar sonucu, sanıyorum
ki Aralık ayı içerisinde toplanacak Yüksek Sağlık Şûrasının gündeminde yer alacaktır. Amacı
mız, göğüs, kalp ve damar cerrahisi bölümünden göğüs cerrahisini ayırmak, ayrıca, kalp-damar
cerrahisinden de periferik cerrahiyi ayırmak, bir yan dalı haline getirmektir ve böylelikle müs
takil ihtisas grupları olarak, hem yan dal ihtisası yapılmasını sağlamak ve hem de bu dalda
odaklasan uzmanların, hem tedavi hizmetleri açısından, hem de araştırma ve geliştirme açısın
dan daha yoğun çalışma yapma olanaklarını açmaktır.
Görüşümüz aynı doğrultudadır; gerçekler, bu doğrultuda hareket etmemizi gerektirmek
tedir; biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmına geçiyoruz.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — TUnus'a gidecek olan Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü 'nün dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/677)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Akdeniz'in Geleceği konulu uluslararası sempozyuma katılmak üzere; 4 Kasım 1992 ta
rihlerinde Tunus'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönü
şüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına; Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut Özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
2. —Fransa'ya ve Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/678)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
4 Kasım 1992 tarihinden itibaren, Avrupa Konseyi 91 inci Bakanlar Komitesi Toplantısına
katılmak üzere Fransa'ya ve Karma Parlamento Komisyonu Toplantısına katılmak üzere de Bel
çika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına,
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin", Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/679)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
6 Kasım 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit
Çağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut Özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
4. — Yunanistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönü
şüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/680)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
EMSU Avrupa Orta ve Küçük ölçekli işletmeler Birliği Kongresine katılmak ve küçük
ve orta ölçekli sanayi tesisleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 1992 tarihinde
Yunanistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; Sana
yi ye Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
,

Turgut özal
Cumhurbaşkanı

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
5. —Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/681)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına
KKTC'nin 9 uncu kuruluş yıldönümü kutlama törenlerine katılmak üzere, 13 Kasım 1992
tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut Özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
6. — İngiltere ve Fransa'ya gidecek olan Tlırizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönüşüne
kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/682)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
16 Kasım 1992 tarihinden itibaren World Tourism Organization Toplantılarına katılmak
üzere ingiltere'ye ve Türkiye-Fransa Turizm işbirliği konularını görüşmek üzere de Fransa'ya
gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'İn dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür
Bakanı D. Fikri Sağlar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut Özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
7. — Yeni Zelanda ye Avustralya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/683)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarına katılmak üzere, 17 Kasvm 1992 tarihinden iti
baren Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun dönüşüne
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut Özal
Cumhurbaşkanı,
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
8. — Arnavutluca gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'm dönüşüne kadar
Millî Savunma Bakanlığına, içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/684)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının imza törenine katılmak üzere, 18 Ka
sım 1992 tarihinde Arnavutluk'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşü
ne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut Özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
9. —Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine ilişkin önergesi (4/98)
BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan istifa ediyorum. Bilgilerinize saygılarımla arz
ederim. 18.11.1992
Mehmet Kerimoğlu
Ankara
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
10. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nuh Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine
ilişkin önergesi (4/99)
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Çevre Komisyonundan istifa ediyorum.
Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. •
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
11. — Siirt Milletvekili Mehmet Erdal Koyuncu'nun, Çevre Komisyonu ile Kamu İktisadî
Teşebbüsleri Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/100)
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Çevre ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonlarından istifa ediyo
rum.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla. 18.11.1992
Mehmet Erdal Koyuncu
Siirt
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
12. — Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'iin Plan ve Bütçe Komisyonu
çekildiğine ilişkin önergesi (4/101)

üyeliğinden

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonundan istifa ediyorum.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 18.11.1992
Bahattin Alagöz
Gaziantep
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
Gündemin "seçim" kısmına geçiyoruz.
IV. — SEÇİMLER
A) İHTİSAS KOMİSYONLARINDA

AÇIK BULUNAN

ÜYELİKLERE

SEÇİM

1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN — İçişleri Komisyonundaki açık üyeliğe SHP Grubunca Ankara Milletvekili
Sayın Salman Kaya aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2. —Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim
BAŞKAN — Çevre Komisyonundaki açık üyeliklere SHP Grubunca Batman Milletvekili
Sayın Abdülkerim Zilan ile Tokat Milletvekili Sayın Şahin Ulusoy aday gösterilmişlerdir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık üyeliğe, SHP Grubunca
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
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BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyeliğe, SHP Grubunca îzmir Milletve
kili Sayın Halil Çulhaoğlu aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
B) GEÇİCİ KOMİSYONLARA

ÜYE SEÇİMİ

1. — (10/11) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi
BAŞKAN — Star-1 televizyon şirketiyle ilgili iddiaları tespit etmek üzere kurulan Meclis
Araştırması Komisyonuna parti gruplarınca gösterilen adayların listesini okutup oylarınıza su
nacağım.
Ülkemizde Star-1 Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic Box International
Şirketi ile İlgili İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komis
yonu Aday Listesi (10/11)
(12)
Seçim Çevresi

Adı ve Soyadı
DYP (5)

Bilecik
Bursa
Bursa
Tekirdağ
Tekirdağ

Bahattin Şeker
Fethi Akkoç
Yılmaz Ovalı
Hasan Peker
Muhtar Mahramlı
ANAP (3)
Hasan Fecri Alpaslan
Rasim Zaimoğlu
Tunca Toskay
SHP (2)
Mustafa Kul
Halil Çulhaoğlu
RP(1)
İ. Melih Gökçek,
CHP (1)
Hasan Basri Eler

Ağrı
Giresun
İstanbul
Erzincan
İzmir
Ankara
Edirne

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 19 Kasım 1992 Perşem
be günü saat 14.00'te, Halkla İlişkiler Binası (B) Blok.asma kattaki Araştırma Komisyonları
Salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ederim.
Sığır vebasının yaygınlaşmasını tespit etmek için kurulan Meclis araştırması komisyonuna
seçilmiş bulunan sayın üyelerin 19 Kasım 1992 Perşembe günü saat 14.00'.te, 2 nci kattaki Ta
rım Orman ve Köyişleri Komisyonu salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimi yapmalarını rica ediyorum.
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz; bir saat süreyle sözlü soruları görüşece
ğiz.
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V. •.—• SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir ban
kadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/73)
BAŞKAN — 1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Kahveci?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Ööru ertelenmiştir.
2. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı (6/76)
BAŞKAN — 2 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Sağlık Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Yakın?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada..
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. 23.1.1992
Saygılarımla.
Gaffar Yakın
Afyon
Sorular:
1. Bazı basın organlarında yer alan haberlerde, grip aşısının karaborsaya düştüğü haber
leri yer almaktadır. Bu doğru mudur?
2. Acil ihtiyaç durumlarında gerekli aşıların karaborsaya düşmemesi için Bakanlık ola
rak-ne gibi tedbirler almaktasınız?
3. Kuduz ve diğer viral aşıların Türkiye'de üretilmesi hususunda Bakanlığın çalışmaları
ne zaman sonuçlandırılacaktır? Hıfzıssıhha Enstitüsünün modernize edilmesi çalışmaları hangi
aşamadadır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri; önergenin verildiği 23 Ocak 1992 tarihinden birkaç gün önce basında çıkan ve bu öner
genin verilmesine esas alındığı anlaşılan haberler üzerine, grip aşısının karaborsaya düştüğü
iddiaları Bakanlığımızca incelenmiş ve araştırılmış olup, yapılan bu araştırma ve inceleme so
nunda, iddia edildiği şekilde bir karaborsa durumunun olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden, öner
gede yer verilen karaborsa iddiası doğru değildir.
Esasen, grip aşısı, Bakanlığın rutin aşı uygulama programında yer almadığı gibi, Refik
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi laboratuvarlannda da bu aşının üretimi yapılmamaktadır. Grip
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aşısı, normal şartlara ve halkın alışılmış ihtiyaç durumuna göre, özel firmalar tarafından Sağ
lık Bakanlığından izin alınarak ithal edilmekte ve yine bu özel firmalarca eczaneler kanalıyla
perakende olarak satılmaktadır.
Grip konusunda olağanüstü durumların doğması halinde, halkımızın grip aşısı ihtiyacı
nın karşılanması için Bakanlığımız, acil ithalat konusunda her türlü gerekli tedbiri alabileceği
gibi, özel firmalara gerekli ithalat iznini en süratli şekilde vermeye de hazırdır.
i
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; acil ihtiyaç durumlarında gerekli ihtiyaçların kara
borsaya düşmemesi için alınan tedbirler konusuna gelince: Ülkemizde rutin olarak uygulaması
yapılan difteri, boğmaca, tetanos, kızamık ve benzeri aşılar, hem Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezinde üretilmekte, hem de ithal edilmektedir. Üretim ve ithalat ihtiyaçları ise, illerden
gelen taleplere, mevcut stokların durumuna ve bir önceki yılın veya dönemin gerçekleşmiş tü
ketim miktarına göre belirlenip programlanmakta ve üçer aylık ödemeler halinde, soğuk zincir
kurallarına uyularak sağlık müdürlüklerine gönderilmektedir.
Bakanlığımızca alınan bu tedbirler ve dağıtım düzeni karşısında rutin olarak uygulanan
bu aşıların karaborsaya düşmesi gibi bir sıkıntının doğması, hiçbir zaman söz konusu değildir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer bir soru da kuduz aşısı ve viral aşıların Türkiye'
de üretilmesi çalışmaları ile Hıfzıssıhha Enstitüsünün modernize edilmesi çalışmalarının han
gi aşamada olduğuna ilişkindir.
Ülkemizde aşı üretimiyle ilgili konular bir bütün olarak alınıp bu konudaki çalışmaların
sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. Esasen, bu konuyu da hıfzıssıhha merkezinin moderni
zasyonu çalışmaları içinde ele almaktayız.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının ve buna bağlı olarak bölge hıfzıssıhha
merkezleriyle halk sağlığı laboratuvarlarının yapısal ve fonksiyonel yönden yeniden organizas
yonu ve güçlendirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Hıfzıssıhha merkezinin modernizasyo
nu ve çağdaş anlamda hizmet verebilmesini sağlamak için yapılması gerekenleri belirlemek üzere,
Bakanlığımız tarafından üniversitelerin ilgili ve yetkili öğretim üyelerinin de katılımıyla bir bi
limsel danışma kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul hıfzıssıhha merkeziyle ilgili olarak çok de
taylı inceleme ve araştırmada bulunmuş, yapılan bu çalışmalar sonunda yıllardır sürüp gelen
idarî, malî ve teknik birçok eksiklikler ve eğitim noksanlıkları tespit edilmiştir.
Söz konusu bilimsel kurulun konu hakkındaki raporları alınmış ve böylece hıfzıssıhha mer
kezinin modernize edilmesi için yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Bu çalışmalar 1993
yılında hedefine ulaştırılacak ve merkezin modernizasyonu gerçekleştirilecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin bütün sağlık sorunlarını ve sağlık teşkila
tının yeniden yapılanmasını kucaklayan bir ulusal sağlık politikası belirleme çalışmasının Ba
kanlığımızca yapıldığı ve son aşamaya getirildiği bilinmektedir.
Ulusal sağlık politikasıyla öngörülen reformlardan birisi de idarî yapıda yapılması öngö
rülen reformdur. Bu reform paketi içinde Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin modernizas
yonu da yer almaktadır. Adı geçen kurum, gerçekleştirilecek sağlık reformu sonunda ulusal
sağlık akademisiyle bağlantılı gerçek anlamda bilimsel bir kuruluş haline getirilecek ve böyle
ce daha rantabl, bilimsel ve çağdaş hizmet vermesi de saklanmış olacaktır.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Yakın.
' . . • • '
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GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim bu soru önerge
sini verdiğim zamanki asıl amacım, Sayın Bakanın bakanlığa yeni başladığı dönemlerde Sağlık
Bakanlığıyla ilgili bürokratlardan brifing alırken, ben de daha önce orada çalışmış bir insan
olarak, gerek sözlü sorularla gerekse diğer yazılı sorularla orada devam etmekte olan faaliyet
lere dikkatini çekmek ve o konulara önem vermesini sağlamak içindi.
Temel sağlık hizmetleri açısından en önemli fonksiyonu hıfzıssıhha enstitüsü üstlenmek
tedir. Sağlık politikalarımızda tedavi hizmetlerinin, yani hastane hizmetlerinin daha değişik
biçimlerde verilmesi; fakat aşılama ve diğer temel sağlık hizmetlerinin devlet tarafından üstle
nilmesi, tüm iktidarların benimsemiş olduğu bir sağlık politikasıdır ve doğrusu da budur.. Bu
temel sağlık politikasının omurgasını teşkil eden kuruluş Hıfzıssıhha enstitüsüdür, halk sağlığı
laboratuvarlarıdır. Bunun önemi, her nedense, bakanlığa yeni başlanılan dönemlerde -Bakanlığın
da dışında olduğu için-, pek fark edilemiyor.
Refik Saydam zamanında kurulmuş olan bu enstitü, dünyada ve Avrupa'da en önde gelir
ken, geçen zaman içerisinde ihmal edildiğinden dolayı -maalesef- bugün gerek alet edevat ge
rek teknoloji gerekse çalışan personel bakımından çok .geri kalmış durumdadır. Bakanlıkta bu
lunduğumuz sırada bunun önemi ve eksikliği fark edilip, Dünya Bankasıyla -Dünya Bankası
da bu işe çok olumlu bakmıştır- çalışarak, Dünya Bankasının uzmanlarıyla, Türkiye'nin temel
sağlık hizmetlerini verecek olan bu enstitünün çağdaşlaştırılması, modernleştirilmesi için bir
proje çalışması başlatılmış oldu.
,s Gayem, bu projeye Sayın Bakanın dikkatini çekmek ve bu projenin yaşamasını sağlamak
tı; fakat, maalesef Dünya Bankasının uzmanlarının da katılımıyla hazırlanmış ve hizmetleri
nin ancak yarısı tamamlanmış olan bu proje, akim kalmış durumdadır.
Son zamanlarda gazetelerden takip edebildiğim kadarıyla, Sayın Bakan da, Hıfzıssıhha
Enstitüsünün önemini kavramış durumdadır ve o alanla ilgili çalışmaları başlatmış olduğunu
görmekteyim.
Sayın Bakanımın ayrıca dikkatine sunmak istiyorum. Bir aşı fabrikası projesi vardır. O
proje de anlaşma aşamasına gelmiş ve Türkiye'nin gerek bakteriyolojik, gerekse viral aşı ihti
yacını karşılayabilecek ve Hıfzıssıhhayı takviye edecek olan bir projedir; ama, senelerden beri
beklemektedir.
Mühim olan, halkımıza hizmet edebilmek ve halkımızın sağlık seviyesini yükseltebilmek
tir. Onun için, gerek bu aşı fabrikası projesine ve gerekse Dünya Bankası tarafından başlatıl
mış olan hıfzıssıhha projesine lütfen bir göz atmanızı ve gerekirse -davet edecek olursanız- bu
hususta çalışan arkadaşları ve Dünya Bankası temsilcilerini bu konuda dinlemenizi, Türk Mil
letinin sağlığı açısından önemle tavsiye ederim.
Hepinize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın.
Soru cevaplandırılmıştır.
3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/82)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Li
manına ilişkin, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır.
Sayın Hatinoğlu?.. Burada.
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
laletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Süleyman Hatinoğlu
Artvin
1. Ulaşım, turizm ve bölgenin gelişmesi bakımından; deniz yolu ulaşımının yaygınlaştı
rılması ve özendirilmesi için, Trabzon'a kadar giden feribot seferlerinin Hopa'ya kadar ulaştı
rılmasını düşünüyor musunuz?
2. Hopa Limanı Doğu Karadeniz'in son iskelesi olarak en önemli limanlarından biridir.
Sarp Kapısı ve yörenin turizm bakımından gelişmesi için bu limanın yolcu giriş çıkışına ve tu
ristlere açılmasını düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına Karadeniz'de
sefer yapan yolcu vapurlarının uğrayıp uğramayacağına veya bundan sonra bir düzenleme ya
pılıp, yapılmayacağına dair sorusuna cevabımız şudur: 1990 yılına kadar Trabzon'a gitmekte
olan Denizcilik İşletmelerinin feribot seferleri, 1991 yılında Rize'ye kadar uzatılmıştır. Son yıl
larda bu bölgede karayollarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle, bu uzatmaya rağmen, yol
cular Trabzon'da inmekte ve ondan sonra karayolunu tercih etmektedirler. Çünkü, Trabzon'
dan sonraki deniz seyahati, ortalama olarak, özellikle Karadeniz'in ilkbahar ve sonbaharda
rüzgârlı ve dalgalı olması hallerinde yolun çok daha uzaması dolayısıyla sekiz saate yakın bir
zamanı almaktadır. Yolcular, Trabzon'dan Hopa'ya gitmek için sekiz saat beklemektense, he
men Trabzon Limanında inmekte ve karayolunu tercih etmektedirler. Seferleri Hopa Limanı
na kadar uzatamayacağımızın, uzatmaktan vazgeçişimizin sebebi budur, başka bir amacı yok
tur. Ancak, değerli arkadaşımıza başka bir şey daha söyleyeyim: Hopa Limanını ve o civarda
liman olma imkânı olan, liman yapma ve geliştirilme imkânı olan yerleri, yeni kurulan Türkî
devletlerin liman ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirmek maksadıyla bir program yapmış bu
lunuyoruz; bu program içerisinde Hopa da vardır. Hopa Limanını, bu devletlerin Karadeniz'
den olan deniz taşımacılığı ihtiyâçlarını karşılamak üzere geliştirmeyi planlıyoruz, amaçlıyo
ruz. Bu çalışmalarımız yakında semeresini verecektir.
Bilgilerinize saygıyla sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Hatinoğlu, konuşmak istiyor musunuz?
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Evet Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on aydan
fazla bir süre önce yermiş olduğum bu sözlü soru önergeme cevap vermesinden dolayı Sayın
Bakana teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, özellikle feribot konusunda yapmış olduğunuz teknik açıklamaya aynen
katılıyorum. 1960'Iı yıllarda Hopa'ya haftada iki kere gemi gelir ve Îstanbul-Hopa arasındaki
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tüm yolcu taşımacılığı gemiyle yapılırdı; ancak, gerek gelişen uçak sanayii ve gerekse karayo
lundaki hareketlilik, son zamanda ağırlığı havayolu ile karayoluna kazandırmaktadır.
Doğu Karadeniz'in son iskelesi olan Hopa Limanı, geçmiş yıllara göre dizayn edilmiş du
rumdadır; gerek turizmde ve gerekse ileride Türkî cumhuriyetlerle yapılabilecek olan ihracat
ve ithalatta doğabilecek sıkıntılar düşünülmeden yapılmış bir limandır. Yarın Karadeniz Eko
nomik ve Ticarî İşbirliğine de girdiğimiz takdirde, bu liman, bugünkü fizikî yapısıyla, kesin
likle ihtiyaca cevap verebilecek durumda değildir. Sarp Kapısı, uluslararası bir ticaret kapısı
olacaktır. Bu kapı, gelecekte büyük önem ve değer kazanacağına göre, şimdiden tedbir alma
nız için bu önergeyi hazırlamıştım.
Hopa Limanı, Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli limanıdır; Erzurum ve İran'a kara
yoluyla gidecek malların yüklemesi bu limandan yapılmaktadır. Bu nedenle, limanın bazı sa
halarının çok kısa bir zamanda yeniden tanzim edilmesi gerekmektedir; özellikle vinçlerin, yükleri
boşaltmada bile verimli olmadığını, hatta özel sektörden bile makine alınarak boşaltmaların
yapıldığını duymaktayız. Sayın Bakan, yapılan müracaatlardan, limanın personel ihtiyacını bi
liyorsunuz. Limanın yük hacmi, geçmiş yıllara nazaran yüzde 200 artmıştır; ama, personel sa
yısı gittikçe azalmıştır ve ilerleme kaydetmemektedir.
Sayın Bakan, Sarp Kapısı, gelecekte ticarî açıdan çok önemli olacağına ve Hopa Limanı
da Türkî cumhuriyetlerle ekonomik ilişkilerimiz açısından Türkiye'nin en önemli limanı ola
cağına göre, buranın reorganizasyonunu düşünüyor musunuz? özellikle bunu öğrenmek isti
yorum.
En önemli konulardan biri de şudur: Tabiî ki, Trabzon'dan öteye bir havalimanı bulunma
maktadır. Bundan iki üç ay önce, Sovyetler Birliği'nin Batum şehrindeki havalimanının Türki
ye tarafından kiralanabilmesi ve müşterek çalıştırılabilmesi için, bir anlaşma olmamakla bera
ber, bir ön çalışma için Bakanlığınızdan bir heyetin oraya gittiğini öğrenmiş bulunuyorum. Acaba,
Hopa'ya 30 kilometre mesafede olan bu havalimanından ne şekilde istifade etme imkânımız
olabilir? Bu havalimanından istifade edebilirsek, Doğu Karadenizin, özellikle Sarp Kapısının
ulaşım bakımından sorununu büyük ölçüde çözebileceğimiz kanaatirideyim. Bu havalimanı
nın müşterek kullanılması konusunda acaba bir ümidimiz olabilir mi? Bu konudaki çalışmala
rınızdan da bilgi almak istiyoruz.
Sayın Bakana, sorularıma cevap verdiği için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu.
Soru cevaplandırılmıştır.
4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83)
5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitap
lara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)
6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin 'eyerleştirileceği id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88)
BAŞKAN — 4, 5 ve 6 ncı sıradaki, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun
soruları, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ertelenmiştir.
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7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci 'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatının al
tında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102)
BAŞKAN — 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürün
lerinin piyasa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanına sorusu vardır.
Sayın Kahveci?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
8. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yapılan per
sonel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103)
BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî
Teşebbüslerinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Kahveci?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
9. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı hak
kındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)
BAŞKAN — 9 uncu sırada, Van Milletvekili Sayın Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa ata
nan Müsteşar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın Bedirhanoğlu?. Yok.
Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kal
kınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/113)
BAŞKAN— 10 uncu sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Ertekin?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
//. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren
cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)
12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen hasta
ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117)
BAŞKAN — 11 ve 12 nci sıralardaki, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın soruları,
İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
13. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu tah
sis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129)
BAŞKAN — 13 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde
kaç kişinin tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır.
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14. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına ilişkin
Çevre Bakanından sözlü soru Önergesi (6/131)
BAŞKAN — 14 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Çevre Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Pamuk?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa bulunamadığı için soru düşmüştür.
15. —- İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece-Sefaköy'deki bazı mahalle
leri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/132)
BAŞKAN — 15 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Ulaştırma Ba
kanından sorusu vardır.
.- (
Sayın Pamuk?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
16. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)
BAŞKAN — 16 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, İçişleri Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Pamuk?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
17. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı-Sefaköy yolunu
kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/134)
BAŞKAN — 17 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Bayındırlık ve
İskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Pamuk?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
.
,
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
18. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin-Sultandağı-Bayat ilçeleri
Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135)
BAŞKAN —-18 inci sıradaki, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın sorusu, İçtüzüğün
97 nci maddesine göre ertelenmiştir.
19. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alındığı
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru önergesi (6/137)
BAŞKAN — 19 uncu sırada, Yozgat Milletvekili-Sayın Mahmut Orhon'un, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır.
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Sayın Orhon?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan? Yok.
Soru ertelenmiştir.
20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Andırın Karayo
lunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si(6/142)
BAŞKAN — 20 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dikici?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin-Elbistan-Karakuz Barajının
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)
BAŞKAN — 21 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dikici?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
22. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu kar
şılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/144) . - • , . '
BAŞKAN — 22 nci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dikici?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile
Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır.
'
Sayın Dikici?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksun-Elbistan Karayolu asfalt
yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146)
BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Dikici?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
• Soru ertelenmiştir.
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"25. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece-BüyükçekmeceSilivri-Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapıla
cağına ilişkin Çalışma ve Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147)
BAŞKAN — 25 inci sırada, tstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu yardır.
Sayın Pamuk?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
26. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yollarının yapı
mı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/153)
BAŞKAN — 26 ncı sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Maliye ve
Gümrük Bakanından sorusu vardır.
,
Sayın Göktaş?.. Yok.
,
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Ertelenmiştir.
27. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip verilmeye
ceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154)
BAŞKAN — 27 nci sırada, yine Sayın Göktaş'ın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan bir sorusu vardır.
Sayın Göktaş?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
28. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon-Of, Of-Hayrat, Aralık-DağbaşıBayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/155)
BAŞKAN — 28 inci sırada, yine Sayın Göktaş'ın Trabzon-Of, Of-Hayrat, Aralık-DağbaşıBayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır.
Sayın Göktaş?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibinin ikinci defa bulunmaması nedeniyle soru düşmüştür.
29. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökütmez'in, Kahramanmaraş Köy Hizmetle
ri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanması
nın nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in
cevabı (6/157)
BAŞKAN — 29 uncu sırada, Sayın Ahmet Dökülmez'in Tarım ve Köyişleri Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Dökülmez?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Tarım ve Köyişleri Bakanı yerine mi Sayın Bakan?..
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Evet Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Suali okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sözlü sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından
cevaplandırılmasına delaletinizi saygıyla arz ederim.
Ahmet Dökülmez
Kahramanmaraş
Soru:
Kahramanmaraş Köy Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden alınıp
Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının sebebi nedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri İl Müdür
lüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının nedenini
sormaktadırlar.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün GAP illerinde yapılması planlanan yatırım hizmet
lerinin süratlendirilmesini, diğer kuruluşlarla koordinasyonun sağlanmasını, toprak ve su kay
maklarının geliştirilmesini, köy altyapı hizmetlerinin daha etkin ve ekonomik bir şekilde yürü
tülebilmesini teminen Şanlıurfa ilinde köy hizmetleri bölge müdürlüğünün kurulması bizden
önceki hükümet döneminde uygun görülmüş ve bu konu Bakanlar Kurulu Kararı olarak 9.10.1991
tarih ve 21016 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır; ancak, Resmî Gazetede yayımlanan ka
rarda yeni kurulan Şanlıurfa bölge müdürlüğünün kaçıncı bölge müdürlüğü olacağı ve hangi
illeri kapsayacağı belirtilmemiştir. Biz bu noksanlığı gidermek için yeni bir düzenleme ihtiyacı
duyduk ve bu konuda, yani Şanlıurfa Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğüne bağlanacak illeri
tespit edip gereğinin yapılması için Başbakanlık makamına başvurduk. Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığının yaptığı düzenlemede Kahramanmaraş Köy Hizmetleri II Müdürlüğünün Adana Bölge
Müdürlüğünden alınıp Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanması diye bir husus söz konusu de
ğildir. Bu şekilde düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bakanlığın önerisini tadilen ya
pılmış olup, bu konuda yeni-bir teşebbüste bulunulacağını bilgilerinize sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Dökülmez buyurun.
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me başlarken hepinizi saygıyla selamlarım.
Sayın Bakanımızın yerdiği cevap beni tatmin etmedi. Şöyle ki: Kahramanmaraş, Adana'ya 180 kilometre, Malatya'ya 230 kilometre mesafededir; arazi yapısı nedeniyle otobüsle Adana'ya 3 saatte, Malatya'ya 5 saatte gidilmektedir.
Adana yolu yılın hiçbir mevsiminde kapanmaz, Malatya yolu ise kışın bazı aylarında ka
panır. y
Köy hizmetleri yönünden Türkiye standartlarına göre Adana doyum noktasına geldiği halde,
Malatya bu açıdan açtır; Malatya'nın ihtiyacı bitecek, ondan sonra Kahramanmaraş'a bir hiz
met gelecektir; maalesef realite budur. Nitekim, son günlerde Malatya Bölge Müdürlüğünün,
Kahramanmaraş Köy Hizmetleri ÎI Müdürlüğündeki bazı hizmet araçlarını Malatya'ya almak
için teşebbüste bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
.—34—

•/

T.B.M.M.

B : 28

İO . 11 .1992

0:1

Tüm bu sebeplerden dolayı, Kahramanmaraş, bu idarî tasarrufla mağdur edilmektedir.
Olay akabinde kendisiyle temasa geçtiğimiz yetkililerin ve Bakanımızın, köy hizmetlerinin Ma
latya'ya bağlanmasının Cumhurbaşkanının isteği üzerine yapıldığını, halkta büyük tepki var
sa, imza toplanmasını, imzalarla birlikte konuyu Cumhurbaşkanına ileteceklerini söylemeleri
üzerine, iki bine yakın seçilmişlerin imzalarından oluşan (Belediye başkanları, belediye meclis
üyeleri, muhtarlar).bir dilekçeyle Sayın Bakanımıza bir dosya sunduk; ama, bugüne kadar, şu
andaki açıklamanın dışında hiçbir açıklama yapılmadı veya unutuldu.
Hükümet, canı isterse, by-pass ve Adlî Tıp Kurumu Yasa tasarılarını, son günlerde gün
demde olan yeni by-pass yasa tasarısıyla birlikte, Cumhurbaşkanını saf dışı tutan birtakım ta
sarrufları gündeme getirmekte, bunun için olanca gücüyle gayret sarf etmektedir; ama, söz
konusu Kahramanmaraş olduğunda, topu Cumhurbaşkanına atmaktadır. Tabiî, bu arada, ik
tidarın yerel temsilcilerinden bir kısmı, halk arasında, seçimlerde iktidara bir milletvekili veril
mesi karşısında, böyle bir cezalandırmaya razı olunması gerektiğini, Hükümete yüzlerinin ol
madığını söylemektedirler. İktidar partileri, bundan sonra Kahramanmaraş'tan gelecek oya ih
tiyacımız var diyorsa, Kahramanmaraş'ı bu tür mağduriyetlere uğratmaktan vazgeçsinler ve
meseleyi eski hale getirsinler; yok, eğer Kahramanmaraş'tan gelen oya bizim ihtiyacımız yok
diyorlarsa, bu da kendilerinin bileceği bir iştir.
Saygılar sunanm.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Soru cevaplandırılmıştır.
30. -p Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri İl
Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının ne
denine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159)
BAŞKAN — 30 uncu sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Kah
ramanmaraş Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge
Müdürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardın
Sayın Dikici?..
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, benim sorum da aynı konuyla ilgi
lidir. Verilen cevap yeterlidir. Sorumu geri alıyorum.
BAŞKAN — Soru geri verilmiştir.
31.— Trabzon Milletvekili Kemalettin GöktaşUn, vergi cezalarının affıyla ilgili Kanun Ta
sarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160)
BAŞKAN — 31 inci sırada, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının
affıyla ilgili Kanun Tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Sayın Göktaş?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
32. —- istanbul Milletvekili YusufPamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜGSAŞ'ın,
gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı (6/164)
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BAŞKAN — 32 nci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu
kararı alınmadan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddiaları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır.
Sayın Pamuk?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından sözlü olarak
cevaplandırılması için gereğini arz ederim,
Saygılarımla.
'
Yusuf Pamuk
İstanbul
19.1.1992 tarihinde açılan gübre taşıma ihalesi, şartname hükümlerine göre yapılması ge
rekirken, aksi uygulamalar yapılarak kurum zarara uğratılmıştır. Buna göre;
Soru 1. 25 Kasım 1991'de Resmî Gazetede ilan edilen gübre taşıma işini, hiçbir araştırma
yapmadan veya yaptırmadan muhakkiklere veya müfettişlere yazılı ön inceleme veya inceleme
yaptırmadan, 11 Şubat 1992 tarihli basın toplantısında ifade ettiğiniz gibi, sadece söylentilere
dayalı olarak durdurduğunuz doğru mudur? Bu işleminiz 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye uygun mudur?
Soru 2. 10 Ocak 1992 tarihinde Genel Müdür İbrahim Kırcı'nm iptal ettiği ihalenin, tek
rar açılabilmesi için 13 Ocak 1992 tarihinde, 10 Aralık 1991 tarihinde verdiğiniz ihalelerin dur
durulma emrini, bir gün bile devlet memuru olmadığı halde Genel Müdürün idarî yanlış ve
hatalarını örtbas etmek için mi verdiniz?
İhalelerin durdurulması ve başlatılması emrini KİT yönetim kurullarını ve 233 sayılı KHK'yi
yok sayarak, verme yetkiniz var mıdır?
Varsa, bu yetki hangi kanunun hangi maddesine dayanıyor?
Böyle bir emrin verilmesi için size Başbakanlıktan bir talimat geldi mi?
Soru 3. 18.1.1992 tarihinde yönetim kurulu kararı olmaksızın ve firmalara makul bir sü
re tanıyarak yazı ile haber verilmeksizin, telefon ile ve nakliyeci yazıhanelerine adam göndere
rek firmalara ihaleye katılma talimatı verdiniz mi?
Kaç firmaya böyle talimat verdiniz?
Soru 4. İşin bu kadar aciliyeti var idiyse ve yeni getirdiğiniz genel müdürün yapacağı
ihalede bile belli firmaların ihaleyi kazanamayacağını düşünerek mi on gün önce sonuçlanma
sı gereken ihaleyi iptal ettiniz?
Soru 5. Nakliyeci firmalara telefon ile ihaleye katılmak ve şartname almak için Gemlik
Genel Müdürlüğüne davet etmenizi müteakip, 72 saat içinde ihaleyi sonuçlandırdığınız doğru
mu?
Bu ihale için 32 firmaya telefon edildiği, bunlardan 13 firmanın şartname alabildiği, 11
firmanın da ihaleye katıldığı, bunlardan 6 firmanın önceki ihaleye katılan firma, 5 tanesinin
de ihaleye yeni katılan firmalar olduğu, bu yeni katılan firmalardan ihaleyi alan bir firmanın
'
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Petrol Ofisi bayisi olduğu ve ilk defa böyle bir nakliye işi yaptığı doğru mudur?
Soru 6. 400 milyonu geçen böyle bir ihalede, yönetim kurulu kararı gerektiği, bu durum
TÜGSAŞ Satınalma Yönetmeliğinin 28/A-e maddesinde belirlendiği halde, hangi yetki ile bu
nu yapıyorsunuz? Gerekli yönetim kurulu kararı var mıdır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; bu konularla ilgili olarak gensoru görüşmelerinde bilgi vermiştim; tabiî,
gündemde kaldığı için tekrar cevaplamak gerekiyor; gensoru görüşmelerinde söylediklerimi tek
rarlıyorum.
25 Kasım 1991 de Resmî Gazetede ilan edilen, gübre nakli ihalesi, hazırlanan şartnamenin
yetersiz olması, ihaleye katılımın artırılması yönünde şartnamenin revize edilerek, yeniden iha
leye çıkılması için durdurulmuştur.
, İhale şartnamesinde yapılan değişikliklerin tamamlanmasını müteakip yeniden ihaleye çı
kılmış, sön teklif verme günü olarak 19.2.1992 tarihi belirlenmiştir.
TÜGSAŞ-Gemlik'çe çıkılan 120 bin ton gübre nakli ihalesiyle, daha önce çıkılan 1 milyon
600 bin tonluk ihale arasında fark vardır. Şartnamenin revizesi için durdurulan ihaleyle, bu
nun bir bağlantısı yoktur. 1992 Ocak ayının ilk haftasında Tarım Kredi Kooperatifleriyle yak
laşık 120 bin tonluk gübre bağlantısı yapılmış ve teslimatın büyük bölümünün şubat ayı sonu
na kadar teslimi hükme bağlanmış olduğundan, sadece bu miktar için ivedilikle ihaleye çıkıl
ması uygun görülmüş ve TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyelerinin talimatıy
la, bağlı ortaklıkları TÜGSAŞ-Gemlik ihaleye çıkmış ve bütün ihale işlemleri TÜGSAŞ-Gemlik
tarafından yürütülmüştür. Yaklaşık 120 bin tonluk gübre nakli için TÜGSAŞ-Gemlik'çe çıkı
lan ihale, teslimatın anlaşma hükümlerine göre tamamlanabilmesi için çok kısa sürede sonuç
landırılmıştır.,
Bu ihalede temin edilen teklifler, işin gereği icabı, bölge bazında değerlendirilmiş ve işi,
en ucuz teklif veren firmalar almıştır. Bu şekilde, bir önceki yıla ait nakliye fiyatlarına nazaran
şirket lehine sonuç elde edilmiştir. Söz konusu nakliye ihalesi, TÜGSAŞ Yönetim Kurulu üye
lerinin bilgisi dahilinde ve onaylarıyla gerçekleştirilmiş ve gereken yönetim kurulu kararları alın
mıştır. '
.
'• .
'
Her ihale şartnamesinde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ceza uygulanacağı hük
mü vardır.
Yeni çıkılan ihale için teklifte bulunan ve ihale şartnamesinde yer alan tüm şartları kabul
ve taahhüt eden bir firma, geçmişte cezalı duruma düştü diye -ki TÜGSAŞ'la değildir- değer
lendirme dışı tutulamaz. Her ihale kendi şartları içerisinde değerlendirilebilir.
Bu ihaleye 32 firma davet edilmiş, 13 firma şartname almış, 11 firma da teklif vermiştir.
İhaleyi alan firmalardan birisi aynı zamanda Türk petrol bayiidir. Adı geçen firma da, halen
taahhüdünü mukavele esasları çerçevesinde yerine getirmektedir. Bu ihaleyle, bir evvelki yıla
göre akaryakıt fiyatlarının artmasına rağmen 20 milyar lira tasarruf sağlanmıştır.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Pamuk, konuşmak istiyor musunuz?
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Hayır, sayın Başkan, daha önce görüşüldüğü için konuş
mayacağım. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
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Soru cevaplandırılmıştır.
33. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane masrafla
rına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166)
BAŞKAN — 33 üncü sırada Sayın Halil ibrahim özsoy'un, Sağlık Bakanından bir sorusu
vardır.
,
Sayın Özsoy?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
34. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171)
BAŞKAN — 34 üncü sırada Sayın Hasan Dikici'nin, Ulaştırma Bakanından sorusu var
dır.
Sayın Dikici, eğer siz, daha önceki sualinizi, cevaplandırılmış kabul ediyorsanız, geri al
dıysanız, Ulaştırma Bakanını aramayacağım.
HASAN DÎKİCl (Kahramanmaraş) — Cevaplanmış kabul ediyorum.
BAŞKAN — O halde, 34 üncü sıradaki sorunun görüşülmesi, İçtüzüğün 97 nci maddesi
ne göre ertelenmiştir.
35. —• İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174)
BAŞKAN — 35 inci sıradaki Sayın Kavak'ın sorusu, soru sahibinin izinli olması nedeniy
le ertelenmiştir.
36. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün be
dellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) .
BAŞKAN — 36 nci sırada Sayın Faruk Saydam'ın, Maliye ve Gümrük Bakanından soru
su vardır.
Sayın Saydam?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
37. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin Espiye İlçesi Ericek ve
Avluca köy yollarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı
(6/176)
BAŞKAN — 37 nci sırada Giresun Milletvekili Sayın Zaimoğlu'nun, Tarım ve Köyişleri
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Zaimoğlu?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından sözlü
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Rasim Zaimoğlu
Giresun
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Sorular:
1. Giresun'un Espiye İlçesinin Ericek ve Avluca Köyleri arasındaki, yılın dokuz ayı bo
yunca hiçbir aracın giremediği 051 kod nolu yolun mevcut olmadığı ve tamamı 3,5 kilometre
olan bu yol 1992 yılında yapılacak mı?
2. Yapılacaksa, kesin tarihi bildirilebilir mi?
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın
Rasim Zaimoğlu'nun sorusunu cevaplandıracağım.
Önergede, Giresun İli Espiye İlçesine bağlı Ericek ve Avluca Köyleri arasındaki yolun 1992
yılında yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.
Konu, mahallinde tetkik ettirilmiştir. Yapımı talep edilen 051 kontrol kesim nolu yol, or
man yolu olup, mahallinden alınan bilgide, 1992 yılı orman yolları yapım programında^051
kontrol kesim nolu Avluca - Ericek - Alçakbel adı altında orman yolunun 2 kilometre olarak
yer aldığı ve bu yolda Orman Genel Müdürlüğüne ait bir adet dozer ile bir adet kompresörün
yol yapımında çalıştığı öğrenilmiştir.
Avluca köy yolunun, bakım ve onarım çalışmalarına başlanılmış ve bir hafta süreyle de
vam ettirilerek, köy yolu bakımı yapılmıştır. 1992 yılı köy yolları yapım programının tesviye
bölümünde yer alan 032 kontrol kesim nolu Ericek-Ortaköy-Kızılcayatak Mahalle yolunun ya
pımına, iş programımız doğrultusunda ağustos ayı sonunda başlanacağı planlanmıştır. Ancak,
30-31 Ağustos tarihinde şiddetli yağışlar sebebiyle, Direkbükü grup yolu tahrip olmuş, araç
trafiğine kapanmıştır. Çalışmalar sonucu bu grup yolu şu anda trafiğe açılmıştır ve yola iyileş
tirme çalışmaları devam etmektedir. Afet çalışmaları tamamlandıktan sonra, 032 kontrol ke
sim nolu yola iş makinesi verilmesine çalışılacaktır.
Bilgilerinize sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Zaimoğlu konuşmak istemiyorlar.
Soru cevaplandırılmıştır.
38. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) ;
BAŞKAN — 38 inci sırada, Sayın İlhan Kaya'nın, Sağlık Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kaya?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
<
Soru ertelenmiştir.
39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınmaları
için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları iddiasına
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178)
BAŞKAN — 39 uncu sırada, Sayın İlhan Kaya'nın, Devlet Bakanından sorusu vardır.
Sayın Kaya?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için, soru düşmüştür.
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40. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon ili Şuhut İlçe Belediyesinde yol
suzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Akın Gönen'in
cevabı (6/179)
BAŞKAN — 40 inci sırada, Sayın İbrahim özsoy'un, İçişleri Bakanından sorusu vardır.
Sayın özsoy?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına
delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla
Halil İbrahim Özsoy
Afyon
Afyon İline bağlı Şuhut Belediye Başkanınca, aynı yerde, Hasan Hüseyin Kamit tarafın
dan yasal yollar izlenerek kurulan petrol ofisine verilmesi gerekli yapı kullanma izni müsaade
sinin, çeşitli bahaneler ileri sürülerek ve para söz konusu edilerek verilmediği, çıkar sağlamaya
çalışıldığı ve bu konuları şahitli olarak savcılığa suç duyurusu olarak bildirdiğini şahsın kendi
si beyan etmektedir.
Sorular:
1. Belediye görevini yerine getirmiyor ve vatandaştan para talep ediyor. Bakanlığınız bu
konuyu incelemeye alacak mıdır?
2. Şahıstan rüşvet istendiği doğru ise, Belediye Başkanı hakkında idarî ve adlî bir işlem
yapılacak mıdır?
•
•. , ,
3. Bu ve buna benzer, belediyelerde meydana gelen yolsuzluklar için önleyici ne gibi ted
birleri almayı düşünüyorsunuz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Af
yon Milletvekili Sayın İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesinde yolsuzluk yapıl
dığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum.
Valiliğince yapılan inceleme neticesinde, Afyon İline Bağlı Şuhut ilçesi Belediye Başkanı
Nuri Oynaganlı hakkında, aynı yerden Hasan Hüseyin Kamit'in, Şuhut Cumhuriyet Savcılığı
na vaki şikâyeti üzerine, 13,1.1992 gün ve hazırlık 1992/10 Karar, 1992/2 sayılı görevsizlik ka
rarı, kaymakamlığın 17.1.1992 gün ve 2/23 sayılı yazısı ekinde Afyon Valiliğine gönderilmiş
ve Valiliğin 27.1.1992 gün ve 2.114/160 sayılı onayıyla, Şuhut Belediye Başkanı Nuri Oynaganlı
hakkında, muhakkik İl Özel idare Müdürü Kontrolörü Ahmet Şahintarafından soruşturma
ya başlanılmış olup, soruşturma devam etmektedir. Soruşturma neticesine göre yasal gereği
yapılacaktır.
Ayrıca, Belediye Başkanı Nuri Oynaganlı hakkında, imar planı değişikliğiyle ilgili bakan
lığın, Mahallî idareler Kontrolörü Osman Bozoğlu tarafından da yapılan bir soruşturması da
mevcut olup, her iki soruşturmayla ilgili, vatantdaştan para talep etmek de dahil, herhangi
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bir yolsuzluk tespit edildiği takdirde ilgili hakkında kanunî işlem yapılacaktır.
Bakanlığa bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve mahallî idareler kontrolörleri tarafından yapı
lan normal denetimler ve çeşitli şekillerde tespit edilen yolsuzluklarla ilgili soruşturmalar ta
rafsızlık içerisinde ve mevzuata uygun olarak devam etmekte olup, burada denetimlerin daha
ağırlıklı ve sık yapılması için gerekli önlemler ve yasal düzenlemeler, İçişleri Bakanlığınca ya
pılacaktır.
Takdirlerinize sunuyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın özsoy, buyurun.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun süre
dir şırada bekleyen sözlü soruma, İçişleri Bakanı adına, Sayın Devlet Bakanı tarafından veri
len cevap için teşekkür ediyorum. Gerçi, Sayın Devlet Bakanının da ifade ettiği gibi, konu adli
yeye intikal etmiş, 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa göre hakkında soruşturma devam etmek
tedir; soruşturma neticesinde suçlu olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Şimdiden onu suçlu ilan
etmek bize düşmez. Yalnız, bir konuyu izah etmek için huzurunuza geldim.
Afyon İli Şuhut İlçesi Belediye Başkanıyla hiçbir şahsî davam yoktur; kendisini tanırım;
ayrıca, şikâyetçi olan vatandaşı da tanımam; bana yazdığı bir mektup üzerine bu soruyu tevcih
etmiş bulunuyorum.
,
Gönül isterdi ki, kendilerine de, İçişleri Bakanlığına ve Başbakanlığa da' o günlerde çeki
len telgraflarla yapılan itham üzerine, Bakanlıktan bir müfettiş gönderilerek ve memuriyetten
açığa alınarak, hakkında soruşturma çabuklaştırılsın ve bitirilsin; temizse temize çıkarılsın, göreve
iade edilsin veya cezası verilsin. Fakat, o ona, p ona topu ata ata, savcılık, görevsizlik kararı
vermiş, vilayet, özel idare muhakkiklerini göndermek suretiyle, git gel, git gel... İş sürünceme
de, kalmış.
Neticesine tesir etmemek için dava konusu üzerinde bir şey söylemek istemiyorum; çün
kü, tahkikat devam ediyor. Yalnız, sayın iktidarın şunu bilmesini istiyorum ki, gerek yerel se
çimlerde gerekse genel seçimlerde hep ANAP'Iı belediye başkanlarının yolsuzluk yaptığı iddi
aları vardı. Bu belediye Başkanımızın da DYP'li olduğunu arz eder, saygılar sunarım. (ANAP
sıralarından alkışlar)
,
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Soru cevaplandırılmıştır.
41. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpmar'ın, Şanlıurfa-Birecik İlçesi Devlet Has
tanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/181)
BAŞKAN — 41 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Sağlık
Bakanından sorusu vardır.
Sayın Gülpınar?.. Yok.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
42. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü ile ilgili
olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183)
BAŞKAN — 42 nci sıradaki Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy'un, Başbakan
dan sorusu, soru sahibinin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir.
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43. — Erzurum Millet vekili Oktay öztürk 'ün, A Imanya 'dan Ermenistan 'a giden Lübnan
Uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185
BAŞKAN — 43 üncü sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay öztürk'ün, Başbakandan
sorusu vardır.
Sayın Oktay öztürk?.. Burada.
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
44. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın1988-1991 yılları
bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187)
BAŞKAN — 44 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın tsmet Attila'nın, Devlet Bakanın
dan sorusu vardır.
Sayın Attila?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?. Yok.
- '
Soru ertelenmiştir.
45. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi Ödeme
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)
BAŞKAN — 45 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın tsmet Attila'nın, Devlet Bakanından
sorusu vardır. .
Sayın Attila?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
. ••'..•_
Soru ertelenmiştir.
46. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine hafif yapı
: malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/189)
BAŞKAN — 46 ncı sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Barbakan
dan sorusu vardır.
Sayın Elkatmış?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/190)
BAŞKAN — 47 nci sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Sağlık Baka
nından sorusu vardır.
Sayın Elkatmış?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine gönde
rilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/194)
BAŞKAN — 48 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın^ içişleri Ba
kanından sorusu vardır.
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Sayın Dumankaya?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı İsmet Sezgin tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Halit Dumankaya
İstanbul
Soru:
Hükümet tarafından boşaltılan Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından gittikleri cezaevlerin
den 5 mahkumun kaçtığı söylentisi vardır. Doğru mudur?
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İs
tanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilen sözlü soru önergesini cevaplan
dırmak üzere huzurlarınıza geldim.
Boşaltılan Eskişehir özel Tip Cezaevinde bulunan mahkûmlar, Bursa, Çankırı, Gazian
tep, Amasya ve Aydın Cezaevlerine sevk edilmiş olup, söz konusu mahkûmlardan, soru tarihi
ne kadar, hiçbirisinin, nakledildikleri cezaevinden firar etmedikleri tespit edilmiştir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Dumankaya, buyurun efendim.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; so
ruyu sorduğum tarih üzerinden 9 ay 20 gün geçti. Hükümet kurulduğu zaman, "sorular soru
lacak veburadan cevapları verilecek" dendi; ben de ona inanarak soruyu sormuştum. Soruyu
sorduktan bir gün sonra, Sayın İçişleri Bakanına ve Sayın Adalet Bakanına basın bu konuda
böyle bir olay olup olmadığını sordu. Aynen şöyle deniyordu; "Bu cezaevlerinde bir sükûn
vardır; bunu bozmak isteyenler bu sözleri çıkarıyor. Böyle bir olay yoktur. Hiçbir cezaevinden
kaçan mahkûm da yoktur."
,
Bir gün sonra haberleri dinliyoruz, 11 tane mahkûm cezaevinden kaçmış ve gazeteleri oku
yoruz, Sayın Adalet Bakanı istifa ediyormuş ve bir DYP'Ii bakan da onu ikna etmiş!..
Değerli milletvekilleri, Eskişehir Cezaevinin boşaltılması, emniyet güçlerine, adalet güçle
rine bir darbe vurmuş, morallerini bozmuş ve bugün anarşinin artmasına neden olmuştur.
Kayseri Cezaevinde incelemede bulundum. Kaçan mahkûmlardan dolayı orada tutukla
nan idarecilerle görüştüm. Onlar aynen şöyle diyorlardı; "Biz, bu anarşist mahkûmlara en ufak
bir şey yaptığımız zaman, bize bir bakan, bir milletvekili tarafından telefon ediliyor ve 'Sizi
süreriz, bunlara dokunmayın, deniyordu. İşte o nedenledir ki, üç aydır ne sayım yaptık ne de
yoklama yaptık."
Değerli arkadaşlarım, bu soruma verilen cevap beni tatmin etmemiştir ve bugünkü anar
şik olaylar, Eskişehir Cezaevinin boşaltılmasıyla başlamıştır.'
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
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Soru cevaplandırılmıştır.

. 49. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden bugüne
kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Orhan
Kilercioğlu'nun cevabı (6/197)
BAŞKAN — 49 uncu sırada, Sayın Baki Tuğ'un TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihin
den bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından so
rusu vardır.
Sayın Tuğ?.. Burada.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu tarafından sözlü olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
Baki Tuğ
Ankara
1. TURBAN Turizm A.Ş. ve Emek tnşaat A.Ş. tarafından işletilmekte olan otel, motel
ve tatil köylerinde 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ve yakınla
rı kimlerdir?
2. Söz konusu kişilerin, adı geçen yerlerde konaklamaları nedeniyle kesilen faturalar kimler
adına düzenlenmiş ve ödemeleri kimler yapmıştır?
3. Fatura bedelini ödemeyen Bakanlar Kurulu üyeleri var mıdır? Varsa kimlerdir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Baki Tuğ'un verdiği sözlü soru önergesi üzerine yapılan
inceleme ve araştırma sonuçlarını Yüce Meclise arz ederek, açıklamak istiyorum.
TURBAN Turizm A.Ş. ve Emek tnşaat A.Ş. tarafından işletilmekte olan otel, motel ve
tatil köylerinde, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyelerinin belirlen
mesi için, Emek tnşaat A.Ş.'nin bağlı olduğu Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile, TURBAN Tu
rizm A.Ş.'nin bağlı olduğu Kamu Ortaklığı idaresinden bilgi istenmiştir.
Alınan bilgilere göre, 22.9.1992 tarihi itibariyle, TURBAN Turizm A.Ş. ve Emek İnşaat
A.Ş. tarafından işletilmekte olan oteller, moteller ve tatil köylerinde, 1.1.1988 tarihinden bugü
ne kadar, Bakanlar Kurulunun muhtelif üyeleri, muhtelif tarihlerde kalmışlardır. Genellikle
korumalarıyla konaklama yapılmış; bazen aileleriyle, bazen arkadaşlarıyla beraber kaldıkları
da olmuştur.
Bakanlar Kurulu üyelerinin harcamaları, genel olarak kendileri tarafından ödenmiştir. An
cak, yapılan incelemelerde, bazı Bakanlar Kurulu üyelerinin otel harcamalarının, restoran, bar,
oda servisi, çamaşır yıkama, telefon ve sair tatil harcamalarını muhtelif kamu kurumlarının
ödediği tespit edilmiştir.
Alınan bilgilere göre, durum şu şekildedir: Eski bakanlardan Sayın İmren Aykut,
22.12.1990-1.1.1991 tarihlerinde misafirleriyle birlikte TURBAN Yalova Termal Otelinde konakla
mışlardır. Otel harcamalarının toplamı 12 702 075 TL'dir; Etibank Genel Müdürlüğünce ödenmiştir.
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2. Eski bakanlardan Sayın İbrahim Özdemir de, 23.8.1990-28.8.1990 tarihlerinde misa
firleriyle'birlikte TURBAN Çeşme Otelinde konaklamışlardır, özel indirime tabi olan otel har
camaları neticesi hesaplanan 3 875 293 TL. Etibank Genel Müdürlüğünce ödenmiştir. ,
Yine, eski bakanlarımızdan Sayın Işın Çelebi*nin, TURBAN Çeşme Otelinde
25.7.1990-6.8.1990 tarihleri arasındaki toplam otel harcaması, 2 114 298 TL'dir. Bu harcama
ya, 21-29.8.1991 tarihlerinde -Kalkınma Bankası semineri için- aynı otelde konaklama masrafı
olan 381 343 TL. ilave edilerek, 2 495 641 TL. aynı bankaca ödenmiştir.
Yine, Sayın Işın Çelebi, bakanlığı döneminde, Ocak 1990-Haziran 1991, izmir'de Büyük
Efes Otelinde toplam 57 gece kalmıştır; bunun 39 gecesi, değişik hafta sonları olmak üzere
cumartesi, pazar günlerine rastlamıştır. Sayın Çelebi'nin oteldekitoplam masrafları 35 417 662
TL. olup, tamamı Kalkınma Bankasınca ödenmiştir.
"Faturalarını ödemeyen başka Bakanlar Kurulu üyeleri var mıdır?" sorusu var.
Bu Bakanlar Kurulu üyelerinin isimleri, borcu olduğu otel, borcun tutarı, borcun doğuş
tarihi 22.9.1992 itibariyle şu şekildedir:
Tarabya Oteli, Sayın Özaslan, 1 662 700 TL. Doğuş Tarihi: 5.1.1990.
Tarabya Oteli, Sayın Aküzüm, 411 390 TL. Doğuş Tarihi: 14.4.1990.
Tarabya Oteli, Sayın Kayalar, 2 073 302 TL. Doğuş Tarihi: 3.9.1990.
Tarabya Oteli, Sayın Özdemir, 757 320 TL. Doğuş Tarihi: 10.8.1988.
Sayın milletvekilleri, daha önce arz olunduğu üzere 1988, 1989, 1990 ve 1991 yıllarında
kalan diğer sayın üyelerin borçlarının büyük bir kısmı, ilgili kuruluşa, otellere yaptığımız tebli
gat üzerine ödenmeye başlanmıştır ve ödenmiştir. Onları burada zikretmeye zaten lüzum yok.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Tbğ, konuşmak istiyor musunuz?
BAKÎ TUĞ (Ankara) — Hayır, efendim; teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Soru cevaplandırılmıştır.
Böylelikle sorulara ayırdığımız süre de tamamlanmış oluyor.
Şimdi gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kıs
mına geçiyoruz.
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
/. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı
: 59 ve59'a 1 inci Ek)
BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve
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3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketle
ri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar.
Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok.
Hükümet?.. Yok.
Ertelenmiştir.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika...
.
Pek muhterem arkadaşlar, Sayın Yusuf Bozkurt özal ve arkadaşlarının bir müracaatları
var. Daha önceki birleşimde, "gündemin birinci sırasında bulunan kanun hükmünde kararna
menin görüşülmesi tamamlanmadan -komisyon gelmese bile- diğer gündem maddelerine ge
çilmesi, Anayasamıza ve dolayısıyla Meclis İçtüzüğüne aykırıdır" iddiaları vardır ve bunun
bir usul tartışması açılarak oya sunulması istenmektedir.
Böyle bir uygulama şimdiye kadar vaki olmamıştır. Bu Tüzük kabul edileliden ve hatta
Meclis kurulalıdan beri uygulamalarımız bu istikamettedir; geçen dört senede de böyle olmuş
tur; Sayın özal'ın bulunduğu devrede de böyle olmuştur.
Başkanlık, hiçbir zaman bir komisyonu burada bulunmaya mecbur edemez. Komisyon
bulunmadığı takdirde de, ondan sonraki işler yapılamaz duruma geleceğinden, bu uygulama
nın, bu teklifin tatbik sahası bulmasına imkân yoktur, Sayın Özal; onun için geçiyorum.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, usul tartışmasını siz başlattınız;
dolayısıyla, 64 üncü maddeye göre usul görüşmesini önergede istedik.
BAŞKAN — Bir talebiniz var, ben onu okuyorum.
Biz bir usul hatası yapmadık ki...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, onu siz söylediniz...
BAŞKAN — Hayır, siz öyle diyorsunuz...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Biz diyoruz ki: İçtüzüğün 64 üncü maddesine
göre usul hatası yapıyorsunuz. Bu usul hatası olduğu zaman da, 64 üncü maddeye göre söz
vermeniz mecburiyeti var.
BAŞKAN — Hayır efendim... Lütfen Sayın Özal... Geçen celsede de aynı şey cereyan et
miştir.
Çok rica ediyorum...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bitireyim. İti
raz ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, itirazınızı kabul etmiyorum.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, 64 üncü maddeye göre, tutumunuz hak
kında konuşmak istiyorum. 64 üncü maddeye göre usul tartışması açmanız lazım.
BAŞKAN — Hayır efendim, tutumumda hiçbir şey yok.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — "Hiçbir şey yok" diyemezsiniz. 64 üncü madde
ye göre söz vermeye mecbursunuz.
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BAŞKAN — Hayır efendim, söz vermeye mecbur değilim. Sizin dilekçeniz burada efen
dim... Siz söylemek istediğiniz bir şeyi söylediniz.
Çok rica ediyorum...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, 64'e göre söz vermeye mecbursunuz.
Siz kendiniz tek yanlı olarak usul tartışmasına karar veremezsiniz. Biz burada konuşacağız...
BAŞKAN — Hayır...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Usul tartışması yapılacak; Genel Kurul karar ve
recektir.
. BAŞKAN — Usulsüzlük nerededir Sayın Özal?
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Müsaade edin, ben izah edeceğim. Ondan son
ra...
BAŞKAN — Hayır, siz söyleyin ben ikna olduktan sonra sözü vereyim.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Anayasaya aykırı hareket ediyorsunuz.
BAŞKAN — Niçin?
Zatı âlinizin iktidarda bulunduğu zamanlarda da daimi olarak bu böyle tatbik edildi. (DYP
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yanlış hareket ediyorsunuz.
BAŞKAN — Hayır. Otuz seneden beri, bu, böyle tatbik ediliyor arkadaşlar.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Otuz sene önceki Anayasa, aynı Anayasa değil
dir.
Siz Anayasanın, tekrar söylüyorum...
BAŞKAN — Yani, şimdiye kadar, sekiz, on senedir böyle hareket eden Meclis Başkanları
veya hükümetler Anayasaya aykırı mı hareket etmişler?! Ben, burada, çok daha önceki dö
nemde de...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bugün böyle davranacağınızı önceden bildiği
miz için, önergemizi önceden hazırladık.
' '
"
.
BAŞKAN — Çok güzel! Demek ki, benim doğru davranacağımı siz daha önceden kabul
etmişsiniz. Çok istirham ediyorum...
YUSUF BOZKURT-ÖZAL (Malatya) — Hata yapacağınızı, tarafsız kalamayacağınızı bil
diğimiz için, burada bu önergeyi verdik. Lütfen tarafsız olunuz. Tarafsız hareket etmiyorsu
nuz...
BAŞKAN — Sayın özal ben zatı âlinize bir şey söyleyeyim: Ben dört senedir tarafsızdım
da, yerler değiştiği zamandan beri mi tarafsız olmuyorum!
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Şimdi taraf oldunuz.
, BAŞKAN— Çok rica ediyorum, çok istirham ediyorum... Ben tarafsızım ve tarafsızdım;
siz taraf oldunuz şimdi. Çok istirham ediyorum...
Sayın Özal, lütfen buyurun yerinize. Siz bütün Meclisin çalışmasını frenlemek istiyorsu
nuz.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hayır. Sayın Başkan, eğer tarafsız iseniz, 64 ün
cü maddeye göre bizim burada 5 dakikalık...
.
BAŞKAN — Hayır, ona müsaade edemem; böyle bir kararı da Meclis alamaz arkadaşlar.
Pek muhterem arkadaşlar, böyle bir kararı da Meclis aldığı takdirde, Meclis çalışamaz;
buna imkân yoktur.
Ben bir usulsüzlük yaptığım kanaatinde değilim.
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, böyle bir takdir yetkiniz yok.
BAŞKAN — Vardır efendim, vardır.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 64 üncü maddeyi lütfen okuyunuz, 64 üncü mad
deyi lütfen okuyunuz; okuyun, herkes dinlesin... Takdir yetkiniz yoktur; 64 üncü maddeye gö
re usul tartışması açmamaya takdir yetkiniz yoktur. (DYP sıralarından "Vardır" sesleri) Yok
tur efendim, lütfen okuyun.
BAŞKAN — 64 üncü maddeyi ben de biliyorum; ama daha önce ne oldu?
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — İçtüzüğe uyun.
BAŞKAN •— İçtüzüğe uyuyorum ben.
,
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 64 üncü maddeyi okuyun ve 64 üncü maddeyi
tatbik edin. önergemiz var, talebimiz var; tatbik ediniz. 64 üncü-maddeyi okuyun, İçtüzüğe
uyun.
VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1. —• Görüşmesi yarım kalan kanun hükmünde kararnamenin müzakeresi tamamlanma
dan, gündemin diğer maddelerine geçilip, geçilemeyeceği hakkında
BAŞKAN — Buyurun. (DYP sıralarından gürültüler)
Efendim, Başkanlık tutumunun aleyhinde konuşuyor.
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Olmaz ki, demek itiraz eden herkes burada konu
şacak! (DYP sıralarından "Cevap hakkı doğar" sesleri)
BAŞKAN — Hayır, lehte konuşsun veya konuşmasın, hiçbir cevap hakkı doğmaz. Bu tak
dir tamamiyle üyelerin takdirinedir.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üşütmüş
olmama ve bu nedenle sesimin doğru dürüst çıkmamasına rağmen, burada uzun müddettir,
dikkat ediyorum, Meclis İçtüzüğüne ve Anayasaya aykırı işlemler yapılmaktadır.
MEHMET CEBİ (Samsun) — Sen evvela devletin lojmanından çık!
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakınız 64 üncü maddeyi ben okuyorum Sayın
Başkan.
"Madde 64. — Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Millet Meclisinin
çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait ko
nular, diğer işlerden önce konuşulur.
Bu yolda bir istemde bulunulursa.." '
*
BAŞKAN — Efendim, Meclise hitap edin, bana değil.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, Sayın Başkan ve Sayın Meclis dedim;
t

,

•

ben Sayın Başkana ve Sayın üyelere hitap ediyorum.
MEHMET CEBİ (Samsun) — Lojman maddesine gel!
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — "...Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar da
kikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir.
Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse, oylama, işaretle yapılır."
Burada Başkanım, takdir yetkisi nerede?.. Şu maddede nerede Başkanın takdir yetkisi var?!
"Söz verilir" diyor; şimdi 64 üncü maddeye göre söz istedim.
ADİL AYDIN (Antalya) — Sen ne zamandan beri kanunlara saygılısın!
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Konuşuyorum, oylayacağız efendim.
— 4 8 —
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BAŞKAN — Takdiri bana ait. "Gerekirse" diyor. Lütfen...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, gerekirse oylama yapılır?
BAŞKAN — Onun takdiri bana ait.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Gerekirse oylama yapılır.
BAŞKAN — Onun takdiri bana ait.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama söz vermeye mecbursunuz.
BAŞKAN — Hayır, mecbur değilim.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakın ikinci fıkrasını tekrar okuyorum.
BAŞKAN,— Kendi tefsirinize göre...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tefsir yapmıyorum.
"Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte
en çok ikişer kişiye söz verilir." "Verilebilir" demiyor...
BAŞKAN — Tamam, veriyoruz.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Verilir ve verdiniz, vermeye mecbursunuz. Siz,
îçtüzüğe uymaya mecbursunuz.
ADİL AYDIN (Antalya) — Sen ne zamandan beri kanunlara saygılısın!
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben her zaman saygılıyım.
Gelelim Anayasanın 91 inci maddesine.
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Lojman maddesine gel!
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Anayasanın 91 inci maddesi "Yetki kanunları
ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon
ları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür" diyor.
Bizim gündemimizde ön sıralarda, başta Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Kanun Hük
münde Kararnamesi ve arkasında diğer kanun hükmünde kararnameler sırada duruyor. Kaldı
ki, sadece gündemde durmuyor, bunlardan bir. tanesinin de görüşülmesine başlandı, yarısına
gelindi.
Şimdi, Danışma Kurulu, İçtüzüğe göre, gündemdeki kanun hükmünde kararnameler ha
riç, diğer kanun tasarı ve tekliflerin yerlerini değiştirebilir, ön sıralara alabilir; ama kanun hük
münde kararnamelerin önüne getiremez.
BAŞKAN — Yapılmış, uygulanmış bir hadise...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Neden getiremez? Çünkü, Anayasanın 91 inci
maddesi buna imkân tanımıyor.
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ),— Bakan yok, komisyon yok; ne yapacağız?..
BAŞKAN — Sayın özal, süreniz dolmak üzere, lütfen bitiriniz.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Anayasanın geçici 6 ncı maddesi, bakınız ne
deniyor: "GEÇİCİ MADDE 6. — Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin
toplantı ve çalışmaları için kendi içtüzükleri yapılıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980
tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğünün, Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uygulanır."
O halde, bizim burada bu kanun hükmünde kararnameyi öncelikle görüşmemiz gerekir,
Anayasanın hükmüdür. (DYP sıralarından gürültüler)
Sayın Başkan der ki ve daha önce de denir ki: "Efendim, benden önceki diğer başkanvekillerinden bir tanesi böyle bir uygulama yaptı, Sayın Işıklar yaptı; dolayısıyla, bu uygundur!"
MEHMET CEBİ (Samsun) — Lojman için de uygun!
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, daha önce yapılan yanlış uygulamalar
eğer emsal teşkil edecekse, biz burada İçtüzükten de vazgeçelim, Anayasadan da vazgeçelim;
bütün yanlış uygulamalardan meydana gelen bir teamülle hareket edelim! O zaman, bunun
anlamı budur arkadaşlar. Bütün başkanlar burada gelişigüzel otururlar, kendilerine göre karar
verirler ve daha sonra da birtakım kararlar manzumesi doğar.ve bu kararlar manzumesi yanlış
kararlar manzumesidir, bir teamül haline gelir ve bu, içtüzüğün de, Anayasanın da üstüne çı
kar! Olur mu böyle şey? Bu nasıl mantıktır, bu nasıl hukuk devletidir? "Benden öncekiler böyle
yaptı -Ama Anayasaya aykırı, İçtüzüğe aykırı- ben de böyle yaparım!" Hukuk Devleti anlayışı
böyle olmaz arkadaşlar.
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — O senin hüsnü kuruntun.
BAŞKAN — Efendim, lütfen bitirin.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, eğer bir yanlışlık yapılmışsa siz
düzeltiniz. Siz, burada deyiniz ki, "benden önceki başkanlar bunu yanlış yapmışlar."
BAŞKAN — Lütfen bitiriniz.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi sadede gelelim. Burada komisyon bulun
muyor; öyle mi? Niçin bulunmuyor? Burada bulunmaması söylendi komisyona. (SHP sırala
rından "süresi doldu" sesleri)
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — O senin hüsnü kuruntun; sana ne!
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Plan ve Bütçe Komisyonu, zaten bütçeyi görü
şüyor. Sayın Başkanı veya Başkan Yardımcısı, istediği anda buraya gelebilir. (DYP ve SHP sı
ralarından gürültüler) Hiçbir geçerleri yok.
-. . •
BAŞKAN — Sayın Özal, bitirin lütfen.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler)
Ben konuşurken Genel Kurulu da sükunete davet ederseniz, ben de söylediklerimi daha
iyi anlatabilirim; zapta geçiriyorum.
BAŞKAN — Geçirin, geçirin.
MEHMET CEBİ,(Samsun) — Lojmanları da zapta geçirin! (DYP sıralarından "Süresi
doldu Sayın Başkan"
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 10 dakika konuşacağım.
BAŞKAN — Süreniz 5 dakika, lütfen bitirelim.
MEHMET CEBİ (Samsun) — Lojmandan da konuşsana!..
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Zamanı gelirse hepsini konuşuruz... (DYP sıra
larından gürültüler)
:
/
BAŞKAN — Lütfen onları konuşmayınız; şimdi lojman sırası değil. Lütfen tutumum hak
kında, usul hakkında...
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, arkadaşları sükûnete davet ediniz; sa
taşma var.
BAŞKAN — Efendim, arkadaşları bu duruma siz getiriyorsunuz; lütfen...
Buyurun.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, şunu tespit ediyorum, tekrar tespit ettiri
yorum; Burada, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gö
rüşülmeye başlanmıştır. Daha önce, yine Sayın Başkanvekilinin idaresinde bu kanunun görüş
meleri yarım bırakılmış, bu kanun burada görüşülmeden, diğer üç tane kanun çıkarılmıştır.
Bu kanunlar dolayısıyla, bu Mecliste, kanun hükmünde kararnamenin önünde öncelik almış
lardır. Bugün de Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve görüşeceğiniz diğer başka kanunlar
da, bu kanun hükmünde kararnamenin, "de fakto" önünde, öncelik alacaklardır.
Şu anda oturumu yöneten Başkan, buna imkân tanıyarak Anayasa suçu işlemektedir. Bu
gün kendisine hesap soramayız; ama yarın biz iktidara geldiğimiz zaman, bu Meclisin çalışma
sıyla ilgili olarak bu hesabı soracağız; Meclis zabıtlarına bunun için geçirtiyoruz. (DYP sırala
rından "Hayal, hayal.." sesleri, gürültüler)
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Aleyhte konuşacak başka sayın üye?.. Yok.
Lehte konuşacak sayın üye?..
Buyurun Fehmi Bey. (SHP sıralarından alkışlar)
FEHMİ IŞIKLAR (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın özal, ismi
mi de zikrederek, usule aykırı bir durum söz konusu olmadığı halde, sanki daha önceki otu
rumda usulsüzlük yapılmışcasına bir konuyu yeniden gündeme getirdi.
Geçen dönem burada bulunan milletvekilleri bilirler: Komisyon ve hükümet bulunmadığı
takdirde -usul de böyle- bir yasayı görüşmek mümkün değil. Meclis Başkanlığı yapan Başkanvekili, komisyonu ve hükümeti, bir başka yöntem kullanarak, buraya oturtma yetkisine sahip
değil. Başkanlık yapan Başkanvckili, komisyonu sorar, hükümeti sorar; komisyon ve hükümet
yoksa, o yasa teklifi görüşülmez. Başkanlık yapan Meclis Başkanvekili, komisyonu ve hükü
meti zorla nasıl oturtma yetkisine sahip değilse, yoklama isteyen grubun, 10 milletvekilinin dı
şındaki milletvekilleri kuliste oturduğu belli olduğu halde, gelmezlerse, Başkan onları da ge
tirtme yetkisine sahip değildir. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Toplantı yetersayısı yoksa toplantı yapamazsı
nız, görüşme yapamazsınız.
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Hayır, görüşme yaparsınız...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yapamazsınız...
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Bir saniye efendim, siz konuştuğunuzda ben müdahale
etmedim.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ettiniz...
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Ben müdahale etmedim. Sizin bu telaşınızı...
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Onlar etti."
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Ben onların sorumluluğunu taşımıyorum Sayın Özal. Biraz
daha ciddî olmanızı dilerim.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ciddiyim.
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FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Bu Meclis çalışacaktır arkadaşlar. Görüşülmek istenen
teklif, dünyaya.karşı Türkiye'nin yüzünü ak edecek tekliflerden biri; 12 Eylül'ün kalıntılarını,
kötü uygulamalarını silecek, yepyeni bir Türkiye'nin müjdesini verecek tekliftir.
BAŞKAN — Sayın Işıklar, lütfen... Lütfen konu üzerine...
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Sayın özal'ı rahatsız eden bu.
Sayın Başkan, usulsüzlük yoktur. Geçen toplantıda da doğru yönetilmiştir, şimdi de siz
doğru yönetmektesiniz. Lütfen, bir milletvekili sesini yükseltti diye, Meclisin tüm milletvekil
lerinin hakkını ve Meclisin hakkını korumamazlık yapmayınız; önce Meclisin hakkını koruyu
nuz.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Lehte ve aleyhte başka konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok.
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek)
BAŞKAN — 2 nci sırada, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu vardır.
Komisyon?.. Yok.
Hükümet?.. Yok.
Ertelenmiştir.
3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/İ60) (S. Sayısı : 111)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu vardır.
Komisyon?.. Yok.
Hükümet?.. Yok.
Ertelenmiştir.
4. —Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin.Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112)
BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesi için yine Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
Komisyonunun bulunması gerekmektedir.
Komisyon?.. Yok.
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Hükümet?.. Yok.
Ertelenmiştir.
5. — TUrizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve TUrizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve TUrizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137,
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116)
BAŞKAN — 5 inci sırada, Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname vardır.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa
yısı : 121)
BAŞKAN — 6 ncı sırada, Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname vardır.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ada
let ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180)
BAŞKAN — 7 nci sırada, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları vardır.
Komisyon?.. Yok.
Komisyon olmadığı için ertelenmiştir.
8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve Tarım, Orman veKöyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/199) (S. Sayısı : 193)
BAŞKAN — 8 inci sırada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
Komisyonları raporları vardır.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
9. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis
Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı: 113 ve 113'e 1 inci ek) (1)
(1) 113 S. Sayılı Basmayazı 26.8.1992 tarihli 95 inci Birleşim tutanağına; 113'e 1 inci Ek S. Sayılı
Basmayazı tutanağa eklidir.
-
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•
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BAŞKAN — 9 uncu sırada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun vardır.
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Burada.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Kanunun tümü Genel kurulun 26.8.1992 tarihli 95 inci Birleşiminde, İçtüzüğün 89 uncu
maddesine göre Komisyona geri verilmişti; Komisyonun yeniden hazırladığı rapor ve metin 113'e
1 inci ek sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Kanunun tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Başesgioğlu söz istemiştir;
buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ye bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını ön
gören 3801 sayılı Yasa hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz al
dım. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Sayın Adalet Bakanımız bizi mazur görsünler; ne zaman Adalet
Bakanlığınca bir tasarı hazırlanıp Meclis gündemine gelse, büyük tepkilere ve dalgalanmalara
neden olmaktadır. Bu tepkiler, bazen koalisyonu oluşturan partilerimizin bir kanadından gel
mekte, bazen yargı çevresinden, bazen de toplumumuzun değişik kesimlerinden gelmektedir.
Ülkemizin önemli gündem maddelerinin, elbette, toplumumuzun çeşitli kesimlerinde olabildi
ğince tartışılması çok güzel ve faydalı bir hadisedir; ancak, söz konusu tasarılar ne kadar tartı
şılırsa tartışılsın, toplumun büyük kesimlerince kabul görmemiştir. By-pass tasarısında bunu
gördük, gündemde bulunan çocuk mahkemelerinin kuruluşu ve işleyişiyle ilgili tasarıda da ay
nı durum söz konusudur; Şu anda görüşmekte bulunduğumuz Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu da aynı endişeleri taşımaktadır.
Demokratikleşmenin sembolü olarak ifade edilen bu kanun, dokuz aydır ülkenin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinin gündemindedir. Muhalefet olarak bizini de bu konuda ciddî manada
bir engelleme yaptığımız söylenemez, söz konusu değildir. O halde, 30 maddelik bir kanun do
kuz aydır neden yasalaşıp hayata geçirilmemiştir?
Bizim tespitimiz odur ki: Yasa hazırlanırken çok dar bir çevreyle çalışılmıştı; ilgili bakan
lıklarla görüş alış verişinde bulunulmamıştır. Sanıyorum, bu konuda Danıştayın bile görüşü
alınmamıştır; "tasarıyı Meclise sevk edelim, nasıl olsa uzlaşma olur" anlayışı hâkim olmuş
tur. Asıl önemlisi de, meslekî yaşamları boyunca hukukun belli bir süjesinin tarafı olmuş bir
zihniyet kanuna ve buna benzer tasarılara egemen olmuştur. İdeoloji ve görüş farklılığı nede
niyle, hazırladıkları her tasarı, toplumumuzun çeşitli kesimleriyle çatışmaya girmiştir.
Sayın Milletvekilleri, yasama organı olarak biz, bu kanunun hazırlanışına egemen olan
belli görüş ve ideoloji sahibi zihniyet gibi,<ceza adaletinin belli bir süjesinin tarafı gibi olama
yız. Yasa yaparken, sanığın, mağdurun ve kamunun hakları arasında, adalete ve hakkaniyete
dayalı dengeyi kurmak zorundayız.
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Sayın milletvekilleri, koalisyon ortağı partilerimiz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun dokuz aylık macerasından sonra, basına yansıdığı şekilde, anlaştıklarını ifade etmişlerdir.
Yine, basına yansıyan şekliyle, bu konuda tüm grubun (her iki değerli grubumuzun) da genel
bir mutabakat içinde olduğunu söylemek pek mümkün değildir. DYP Grubundan değerli bir
üyemiz, değerli bir milletvekilimiz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu konusunda yanıltıldık
larını ve bu tasarıya olumlu oy vermeyeceğini ifade etmektedir; diğer taraftan, değerli bir ba
kanımız, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanımız, bu yasanın fos çıktığını ve uygulama
da hiçbir yeni düzenleme ve değişiklik getirmeyeceğini basına yansıyan ifadesiyle belirtmekte
dir.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) -r~ Her gördüğüne inanma, Sayın Bakan burada.
MURAT BAŞESGÎOĞLU (Devamla) — Aksi varsa, gelir, burada, Sayın Bakanın kendisi
ifade ederler.
Sayın milletvekilleri, bu kanunun genelini prensip olarak kabul ediyoruz; ancak kanun
üzerinde endişe duyduğumuz bazı hususları kısaca yüksek huzurlarınıza getirmek istiyorum.
Bunlardan birincisi tutuklamayla ilgili, yasanın 4 üncü maddesidir. Tutuklamaya ilişkin 104
üncü madde tamamen değiştirilmiştir. Bu değişiklikten sonra, prensip itibariyle, tutuklama,
işlenen suçun, kanundaki cezasının üst sınırı 7 yıldan az olması halinde, sanığın ikametgâhı
nın ve meskeninin bulunması ve kimliğini ispat«tmesi durumunda, hâkim, tutuklama yoluna
gitmeyecektir.
Şimdi Sayın Bakanımıza sormak ve öğrenmek istiyorum: Bu 7 yıllık tahdit, sınır kaynağı
nereden gelmektedir? Avrupa ülkelerinde uygulanan 4 veya 5 yıllık sınırlar tercih edilmeyip,
7 yıllık sınırda ısrar edilmesinin amacı nedir? Bunu içtenlikle Sayın Bakandan öğrenmek isti
yoruz.
Ayrıca, suçun, devlet veya hükümet nüfuzunu kıran, memleketin asayişini bozan veyahut
da adabı umumiye aleyhine olması halinde tutuklama kararı verilebileceğine ilişkin eski dü
zenlemenin korunmasının da yerinde olacağı kanaatindeyiz.
"
Değerli milletvekilleri, kanun vâzıi olarak, adalet önüne gelmiş tüm tarafları objektif ola
rak görmemiz ve aralarındaki hak ve nasafet dengelerini iyi korumamız gerekir. Tutuklama,
insanların hürriyetlerinin kısıtlanması, elbette tasvip edeceğimiz bir hadise değildir; ama bu
nun bir de mağdur tarafını düşünmemiz gerekmektedir, örneğin, Allah kimsenin başına ver
mesin, küçük bir çocuk, küçük bir yavrumuz, sarhoş bir sürücü tarafından çok kötü şekilde
bir trafik kazası neticesi hayatını kaybederse, bu yavrunun annesi babası adalete sığınacak ve
diyecek ki: "Ey adalet, ey cumhuriyet savcısı, benim adıma, devletin cezalandırma hakkı adı
na, bu küçük yavrumun bu şekilde hayatını yitirmesine sebep olan kişi hakkında gereken ceza
yı ver." Ama hâkim bu davada, trafik cezalarında 7 yıllık sınırın olmadığı, sanığın ikametgâ
hının belli olduğu ve kimliğini ispat ettiği için sanığı tutuklamazsa, o anne ve baba, adliye ko
ridorlarında kendi hakkını kendi almak için mi mücadele edecektir? Bu ve buna benzer konu
larda 7 yıllık sınırın çok olduğu kanaatindeyiz.
Yasanın, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda daraltmaya gidi
len bir maddesi var, bu konuda da görüşlerimizi arz etmek istiyoruz.
Prensip olarak, bu konudaki daraltmaya katılmaktayız. Ancak, 9 uncu maddenin (e) fık
rasının (b) bendinin tamamıyla kaldırmasını yerinde bulmuyoruz.
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Diğer taraftan, Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi, "9 uncu mad
denin (e) bendinde yazılı suçlar, terör amacıyla işlendiği takdirde, terör suçu sayılır. Terör Ka
nunu kapsamına giren suçlara da Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bakılır." demektedir.
Burada, birbirleriyle çelişen iki hüküm var. Bunun, uygulamada karışıklıklara ve görev
uyuşmazlıklarına neden olacağı endişesini duymaktayız.
30 uncu maddeyle, Terörle Mücadele Kanununun 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılı
yor. Bu madde, yakalanan kimsenin gözaltı süresini düzenliyor, 48 saat ve toplu suçlarda 15
gün. Oysa, bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik Mahkemelerin
de bakılır. 31 inci maddeyle de, şu anda görüştüğümüz kanunun yakalama, tutuklama ve gözaltında'bulundurmaya ilişkin hükümleri, devlet güvenlik mahkemelerinde uygulanmıyor. Ba
sından öğrendiğimiz kadarıyla, 30 uncu maddeyi tekrar yerine koyduğumuz zaman, 11 inci mad
denin kaldırılmasıyla doğan boşluğu şu haliyle nasıl dolduracaksınız? Bunu da Sayın Bakan
dan öğrenmek istiyoruz.
Yine 30 uncu maddeyle, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 16 ncı maddesi yürür
lükten kaldırılıyor. Bu hüküm, tutuklanan kimselerin gözaltında bulundurma sürelerini dü
zenlemektedir. Görüşmekte olduğumuz tasarının 9 uncu maddesinde de gözaltında bulundur
ma süreleri yeniden düzenlenmiştir; 24 saat, gerektiğinde hâkim devreye sokulmak suretiyle,
8 güne kadar çıkarılabiliyor. Ancak, tasarının ilk şeklinde olmayan, Adalet Komisyonundaki
görüşmelerde tasarıya eklenen 31 inci maddeye göre, 9 uncu madde, Devlet Güvenlik Mahke
meleri ve sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmayacaktır. Bu mad
deler uyarınca, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına
giren bir suçla ilgili yakalanan kişinin gözaltında bulundurma süresi ne olacaktır? Bunun ya
sal dayanağı nedir? Görüşülmekte olan kanunda bu konuda da büyük bir boşluk bulunmakta
dır.
Keza, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası da kanun
dan çıkarılmış bulunmaktadır. "Soruşturma konusunun açığa çıkması bakımından kesin bir
mahzur doğmuyorsa, kişinin yakalandığı derhal duyurulur" denmektedir.
Biz bu konuda, özellikle örgütlü ve terör suçlarında, bu "derhal bildirme" keyfiyetinin,
soruşturmanın selametine ve örgütün çözülmesi konusundaki mücadeleyi zorlaştıracağına inan
maktayız.
' •
Yine anlayamadığımız ve Sayın Bakandan cevabını istediğimiz bir konu var; o da, 30 un
cu maddenin ilave edilmesi. 30 uncu maddede "1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 128 inci maddesine göre, yakalamaya veya yakalama süresinin uzatılmasına karşı, ilgili
ler, serbest bırakmayı, varsa, o yer devlet güvenlik mahkemesi yedek üyelerinden, aksi halde,
yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. Bu istemler, evrak üzerinde inceleme yapılarak
derhal ve nihayet yirmidört saat dolmadan sonuçlandırılır" demektedir.
Bu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna
eklediğimiz bir üçüncü fıkradır. Oysa, 31 inci maddede biz şimdi ilave1 ettiğimiz bu 30 uncu
maddenin devlet güvenlik mahkemelerinde uygulanmayacağı hükmünü getiriyoruz, yani bir
madde evvel devlet güvenlik mahkemelerine yeni bir düzenleme getiriyoruz ve hemen arkasın
dan gelen jnaddede de "Hayır olmaz, bu 30 uncu madde devlet güvenlik mahkemesinde
uygulanmaz", diyoruz.
Bu konuda da Sayın Bakan bir açıklamada bulunursa kendilerine teşekkür ederiz.
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Sayın milletvekilleri, demokratikleşme, sadece yasa maddelerini yazma şekilciliğiyle ge
çiştireceğimiz bir kavram değildir; hele ekonomik konularda darboğaza girdiğimiz anlarda ya
pışacağımız bir can simidi, asla değildir. Sayın Başbakanımız diyor ki: "Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu, demokratikleşmenin sembolüdür" ve devam ediyor Sayın Başbakan: "Dışarı
dan her gelen, bu yasayı soruyor. Şimdi, ABD'de Clinton kazandı, yarın 'insan hakları* falan
diye gelecek.."
Değerli milletvekilleri, elbette bu tasan ülke dışındaki çeşitli platformlarda karşımıza çı
kıyor; ama biz, Anavatan Grubu olarak, bu tasarıya aciliyet verilmesinde Sayın Başbakanın
ortaya koyduğu gerekçeye katılmıyoruz. Eğer bu tasarı ortaya çıkacaksa, hayata geçirilecekse,
bizim insanımız için gerekli olduğu için çıkmalıdır; ülke şartlarımızın ortaya koyduğu durum
lar muvacehesinde çıkmalıdır. Yoksa, "ABD'de başkanlığı şu kazandı, bu kazandı veya dışarı
dan gelen herkes bu tasarıyı soruyor" gerekçesiyle bu tasarıya bir öncelik verme gerekçesini
kabul etmemiz mümkün değildir.
Keza, SHP Grubunun bu tasarıyı bir siyasî prim yapmak amacıyla" kullanmasını da kabul
etmiyoruz. Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açılırken, bu açılış kurultayı
öncesi, bu tasarı acilen gündeme getirilmiştir. Maksat, kurultaydaki delegelere etki yapmak
ve SHP'ye bu açıdan siyasî prim toplamaktır. Keza mahallî seçimler öncesi, gene bu tasarı aci
len gündeme gelmiş...
MUSTAFA-YILMAZ (Gaziantep) — Sizin kurultayınız yakın ha!
MURAT BAŞESGÎOĞLU (Devamla) — Kurultayımız yakın tabiî. Bizim kurultayımız ola
cak; ama kendi doğruları ve gerçekleri olmayanlar, elbette karşıdâkilerin zaafını arama duru
muna girmemelidir; siyasî anlayışımız budur. Sanki, şampiyonluğa oynayan, bütün maçlarını
tamamlamış; fakat rakip takımın son maçında deplasmanda mağlup olmasını gözleyen bir ha
vanız var! Oysa Anavatan Partisi, zor günlerin, zor şartların partisidir ve finali her zaman iyi
bitirmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Delege yok, delege!
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Hükümet ortakları değerli
partilerimiz, demokratikleşme konusunu pek sık telaffuz etmektedirler. Belki demokratikleş
me konusunda vaat edilenlerin gerçekleşmemesi, sizin karşınıza bir ekonomik fatura çıkarmaz;
ama bu konudaki sözlerinizi yerine getiremezseniz, toplumun bu konudaki umutlarını yitir
mesine neden olursanız, emin olun, enflasyondan daha ağır bir bedeli, gelecek kuşaklara ödet
tirmek zorunda kalırız.
AHMET SAYIN (Burdur) — Bunu ANAP'Iılar mı söylüyor?!
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, demokratikleşme, sadece
şeklî yasa maddelerinden ibaret değildir; kafamıza ve gönlümüze sindireceğimiz bir kavram
dır. Eğer TRT'nin, İktidar partisinin borazanı olmasına, Anamuhalefete tamamen kapatılma
sına gönlünüz razı oluyorsa; muhalif belediyelere bakanlık kapılarını kapatmaya vicdanınız
elveriyorsa; sadece, Anavatan Partisi döneminde işe girmiş, belli bir mevkie gelmiş insanları
tayin etmede bu gerekçeyi kullanıyorsanız; Meclise bilgi verme konusunda ve Meclisi çalıştır
ma konusunda hassas olmamanızdan dolayı rahatsız olmuyorsanız; seçimlerde devleti ve im
kânlarını kullanmaktan sıkılmıyorsanız; kitap fuarlarında kitap toplatılmasından dolayı ra
hatsız olmuyorsanız...
AHMET SAYIN (Burdur) — Konumuzla ne ilgisi var bunların?..
—
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BAŞKAN— Sayın Başesgioğlu, lütfen konu üzerinde, kanun üzerinde konuşun.. Lütfen...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Demokratikleşmeyi konuşuyoruz Sayın Başkan...
BAŞKAN — Lütfen... Yani, kanun maddelerinde bunların hiçbirisi yok Sayın Başesgioğ
lu.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Kitap yasaklamak kalkacaktı; ama maalesef, bu
konudaki siciliniz iyi değildir. Mesela, bir ilimizde on, onbeş gün süreyle gazete dağıtılamadı,
bu engellendi. En basit hürriyet, vatandaşın haber olma hürriyeti; bunu dahi sağlayamayan
bir Koalisyon İktidarının, demokratikleşme konusunda fazla söyleyeceği bir şey olmadığı kanatindeyiz.
Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri gibi...
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Hangi Genel Başkan?..
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) —. ...bölücü terörle, güneydoğu meselesini birbirin
den ayıran bir politikaya, bu konuda, hukuk kuralları içinde olmak kaydıyla, yapacağınız icra
atlara, önerilere destek vermeye, bundan evvel olduğu gibi, bundan sonra da devam edeceğiz.
Tasarıdaki, adaletin hızlanması, süratlenmesi, savunma hakkı, yasak sorgu şekilleri gibi
konularda, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamızda iyileştirici ve düzenleyici hükümlere de des
tek olduğumuzu Grubum adına belirtmek istiyorum. Ancak, ülkemizin imkân ye kaynaklarını
büyük ölçüde seferber ettiğimiz terörle mücadele konusunda ve bu mücadeleyi canı pahasına
yürüten güvenlik güçlerimizin mücadele azmini kıracak, bu mücadeleyi zayıflatacak herhangi
bir değişikliğin de karşısında olacağımızı arz ediyor; tasarının milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını temennî ediyor, şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başesgioğlu.
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun
efendim.
Sayın Oğuz, zatı âlinize ait tezkere Divana gelmedi...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ali Bey vekildir zaten.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Oğuz.
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla birlikte, bazı kanunların tadiliyle ilgili tasarıyı mü
zakere ediyoruz. Bu münasebetle, Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi şahsım
ve Grubum adına en derin saygılarımla selamlıyorum efendim.
Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; müzakere konusu yaptığımız kanun, esef
le ifade etmek isterim ki, talihsiz bir kanun; bundan evvel Yüce Meclisin huzuruna geldi, mü
zakere ettik. Hepimiz, bu işin çilesini çekmiş, ki ben İstanbul'da en az kırk yıla yakın avukat
lık yapmış bir arkadaşınız sıfatıyla, gerek cezaevlerinde, gerek karakollarda, gerekse mahke
melerde bu işin hakikaten çilesini çekmiş bir arkadaşınız olarak, bu tasarının getirdiklerinin
isabetine inanarak takdir ve bu husustaki müspet duygularımızı ifade etmiştik. Hiçbir gruptan
da herhangi bir menfî söz veya tenkit gelmemişti; takdir edilen bir davranış olarak bu kanun
geçmişti; ama ne yazık ki Riyaseticumhurdan döndükten sonra, sanki o tasvip ettiğimiz mad
deler birden bire şekil değiştirdi veya vasıf değiştirdi, bir anda tenkit edilir hale geldi ve huzu
runuza geldi; herkesin dikkatini çeken birçok kısım tenkit konusu olarak, ifade edildi; basında
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tenkitler yağdırıldı ve ikinci kez huzurunuza geldiği zaman büyük fırtınalar kopardı.
Aslında, Sayın Bakanın hazırlayıp getirdiği tasarının efradını cami ağyarını mani, hiçbir
özürü ve kusuru olmayan bir kanun olduğunu söylemek mümkün değil. Yani, her getirilen ya
sada, az veya çok, noksanlıklar bulunur. Nitekim, getirdiğimiz ve kanunlaştırdığımız birçok
kanunda da, bir müddet sonra, boşlukların çıktığını ve tenkide değer kısımların zuhur ettiğini
her zaman görmüşüzdür. Çünkü, beşer aklının getirdiği mevzuat, ancak bu kadar dayanıklı
olur daha fazlasını, ancak ilahî hükümlerde bulursunuz; ama şunu hemen ifade etmek istiyo
rum ki, bu ikinci müzakeresinde yapılan tenkitlerin hepsi isabetli değildi. Bugün kanun üçün
cü kez huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu eski reaksiyonların şu anda gösterilmemiş olmasını
da ben, bir tevafuk olarak ifade ediyorum ve kanunun bir an evvel yasalaşmasıyla memleketi
mize hizmet etmesini ve birçok mağdur kimselerin mağduriyetine mahal vermemesini, özellik
le de bundan zarar gören bir cemaatin mensubu, bir topluluğun mensubu, bir inanç grubunun
mensubu olarak, bundan en çok zarar görecek olanların ve bugüne kadar bu aksayan madde
lerin en çok'çilesini çeken insanlardan biri olarak, hatta 7 ay 23 gün hapishane, 6 sene de dava
sını çekmiş bir kardeşiniz olarak, bu işin acısını bilen bir kimse olarak ifade ediyorum ki, şu
getirilen hükümler, değil fazla, bence az bile daha mükemmelini getirmek lazım. (RP, DYP,
SHP ve CHP sıralarından alkışlar) Çünkü inancım odur ki, gelen hükümlerde, "şu istifade
eder, bu istifade eder" kaygıları bence fevkalade yanlış.
Sırasıyla bir göz attığımız zaman, biraz insaflı olursak, Sayın Bakana ve bunda emeği geçmiş
olanlara teşekkür etmek lazım.
Reddi hâkimle ilgili kısımlarda yenilikler getiriyor; kime ne zararı var? Arkasından, göze
tim süresine ait müddetlerde daha rahatlıklar getiriyor; kime ne zararı var? Sanığın tutuklan
masına ait hükümlerde daha demokratik esaslar, daha yumuşak esaslar getiriyor. Bundan, şu
veya bu kimsenin istifade edeceğini değil, bir mağdurun bu getirilen hükümlerden yarar göre
ceğini ifade edersek, burada haklılık olur benim kanaatimce; başka türlü burada ifade edile
mez.
Vekâlet aranması konusu: Avukatlık yapan arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler; vekâletiniz
olmazsa mahkemeye almazlardı. Bugün öyle bir rahatlık getirmiş ki, kanunu hazırlayan arka
daşlarımız, vekâletiniz olmasa bile, ilgililer, sorguda dahi, avukat sıfatıyla sizi içeri alacak, si
zin bulunmanıza müsaade edecekler.
Bunu hiç görmedik sevgili arkadaşlar... Karakolların kapısına vardığımız zaman, avukat
olduğumuz halde bizi azarlarlardı ilgililer, "Avukat bey, burası mahkeme değil,-git mahkemeye"
derlerdi... "Yahu bir bilirkişi raporunun suretini bari verin..." Onu da vermezlerdi; "Git savcı
ya, arzuhal ver, dilekçe ver, hazırlık evrakının içerisinden bilirkişi raporunu al" derlerdi. Yahu
/ şu itham edilen madde nedir, hiç olmazsa bir onu bilelim derdik, onu da yapmazlardı. Ne sı
kıntılar çektiğimizi, ancak meslekten gelen arkadaşlarımız bilir. Halbuki ne kadar bir rahatlık
getirmişler; diyorlar ki: Efendim, hadise anında avukatın vekâletnamesi olmasa dahi, avukat
gelecek, sorguyu yapan memurların ve amirlerin yanında bulunacak. Bu fevkalade güzel bir
şey. Mahkemeye gelecek, vekâletnamesi olmasa dahi, içeriye alınacak, vazifesini yapacak, ve
kâletnamesini bilahara koyacak. Mahkemede belki bu kolaylığı bize temin eden hâkimler ol
muştu; ama biz hazırlık soruşturması safhasında karakolda bu rahatlığı görmemiştik şöyle bir
yenilik getirdiyse, bunu teşekkürle karşılamak lazım. Savcının ve müdafiin karardan önce din
lenmesi hususu. Tefhim kararından önce, savcının ve müdafiin dinlenmesi hususu, fevkalade
bir yeniliktir muhterem arkadaşlar.
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Suçun kanunî unsurlarının celpnameye yazılması ve celpnamede, eğer gelmezse, nasıl ge
tirileceği hususunun da dere edilmesi hususu.
Hiç yadırganacak bir tarafı yok. Fevkalade iyi bir şey.
Tutukluluk sebeplerinin belirtilmesi: Bu sebepleri tayin eden 104 üncü maddeyle ilgili umumî
mahiyetteki ifadelerin ne kadar tutukluluk sebebine esas olarak gösterildiği hepinizin malu
mudur. 104 üncü maddede tadat edilen tutukluluk sebepleri, hepiniz bilirsiniz ki, bir tedbirdir,
ceza değildir; ama gelin görün ki, çok hadisede tutukluluk sebepleri öyle umumî mahiyette
kaleme alınmıştı ki, bunlarla fevkalade rahatlıkla her zaman, her istenildiği zaman, isteyen kim
selerin tutuklanması mümkün olacaktı, oluyordu da. Halbuki bugün, buna daha umumî esas
lar getirilmiş ve tutukluluğa sebep olacak bu kabil keyfî tefsirler ortadan kaldırılmış bulunu
yor.
Kefalet parasının irat kaydedilmesi meselesi bir yeniliktir.
Sorgunun tarzı: Muhterem arkadaşlarım, bugün dahi sorgunun tarzında şikâyetler var,
zulüm var, işkence var. Bunu bertaraf edecek hükümleri getirmiş olmak, fevkalade bir yenilik.
Özellikle maznuna veya zanlıya -suçlu demiyorum, peşin herkese suçlu demek de caiz değildirbaskı yapılması, çeşitli ilaç kullanılması, vaatlerde bulunarak ondan beyanlar alınması hususu
da bertaraf edilmiş oluyor. Bunu da takdirle karşılamak lazım.
İşkence iddiaları bugün ortaya çıkmış bir hadise değildir. İşkenceden, senelerden beri hep
şikâyet etmişizdir. İnsanların günlerce karakollarda akla hayale gelmeyecek işkencelerle sorgu
larının yapıldığı; netice itibariyle, o sorguyla ileride mahkûm oldukları herkesin malumudur.
Çeşitti usullerle alınan ifadelerin ne kadar haksızlıklar getirdiği yine hepimizin malumudur.
Bunların da bertaraf edilmesi ve bu sorgulanma usullerinde demokratik esaslara, insan
haklarına riayet edilerek yapılmış olması, özellikle baskı yapılmamış olması, işkence yapılma
mış olması ve yapılmayacağı hususunda tedbirlerin getirilmesi de, yine takdire şayan hususlar
dan biridir.
Müdafi tayini hususunda tarafların, özellikle vasilerine, velilerine, eşlerine yetkiler veril
mesi veya kanun yoluna gitme hususunda, yine, maznunun yakınına, erkekse kadına, kadınsa
erkeğe yetki verilmesi ve imkân tanınması şayanı takdir bir hükümdür, getirilen bir yeniliktir.
Burada bunları uzun uzun sayıp, başınızı ağrıtmak istemiyorum. Şurada 22 madde halin
de takdir edilebilecek yenilikler, hiç kimsenin inkâr edemeyeceği hususlardan birisidir; ama bunun
aleyhinde görüşler de vardır. Zımnî kapalı bir af getirdiği şeklinde bazı maddeler tenkit edil
mektedir. Sürelerin, özellikle maznunun yakınlarına haber verme müddetinin çok erken olma
sı ve bunun örgütlü suçlarda tedbir alınmasını gerektirecek neticeler doğuracağı hususundaki
endişeler yerinde olabilir. Tenkit edilen hususların haklı olan tarafları olabilir, üzerinde konu
şulabilir. Riyaseticumhurda müşavir olan bir arkadaşımız; bu kanunun bazı esaslarını dile ge
tirmiştir; "bunlar bunlar mahzurlu olabilir" diyor. Bunları tartışmak lazım.
Sevgili arkadaşlarım, birçoğumuz hukukçuyuz. Bunların, "mahzur getirir" dedikleri hu
susta fayda getireceği; "fayda getirir" dedikleri hususta da, mahzurlar bulunup, ortaya konu
labilir. Ama kesin bir şekilde, "bunun ileride zararlı neticeleri ortaya çıkacaktır" demek de,
bugün için çok erkendir. Eğer zararlı neticeler ortaya çıkacaksa, zamanla bunları değiştirmek,
yine Yüce Meclisin yetkisi dahilindedir. Bugün için, getirilen iyiliklerle faydalarla getirdiği hiz
metleri -ama mahzurlarıyla mütalaa edilerek- getireceği mahzurları da nazara alarak, inanıyo
rum ki, maddelerine geçildiğinde muhterem heyeti âlinizin, bunun üzerinde tek tek durarak,
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mahzurlarını bertaraf edeceği ve faydaları olan kısımları da tasdik edeceği hususunda kanaa
tim tamdır. Ancak, şu kadarını ifade ediyorum ki, bugüne kadar gecikmiş olmasından dolayı,
üzerinde uzun tartışmalar yapılan şu kanunun, üzerinde ikinci defa yapılacak müzakerede, has
sasiyetle, titizlikle durularak geçirilmesi halinde bir an evvel, memleketimize fayda getireceği
ne inanıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, devlet güvenlik mahkemeleriyle ve terör kanunuyla ilgili kısım
larda getirilen yenilikler de, üzerinde her zaman tartışılabilecek konulardır. Devlet güvenlik mah
kemelerinin kuruluş kanunu gündeme geldiği ve basında da tartışılmaya başladığı zaman, biz
de o zaman görüşlerimizi ifade etmiştik.
Böyle özel mahkemeler getirmeyin; bunlar memleketimizde bir fayda sağlamazlar. Dış ül
kelerin çoğunda, bu kabil mahkemeler yok. Yarısı askerî hâkim ve savcılardan kurulan, yarısı
sivil hâkim ve savcılardan kurulan bu kabil özel mahkemeler, hiçbir memlekete hayır getirme
miştir. Bunların bir korkutuculuk vasfı vardır; ama bunların vereceği kararların, oturmuş ağır
ceza mahkemelerinin tecrübeli hâkimlerinin elinden çıkan kararlar kadar isabetli olacağına inan
mıyorum. özel mahkemeler, dünyanın her yerinde daima tenkitde maruz kalmışlardır, tenkit
konusu olmuşlardır. Burada, huzurunuzda da ifade ediyorum ki, biz imkân bulur, bu fırsatları
elde edersek, bu kabil özel mahkemelere müsaade etmeyiz; terör kanunları gibi özel kanunlara
da iltifat etmeyiz, mademki memleketimizde ağır ceza mahkemeleri var, bunların yıllanmış hâ
kimleri var... 25 sene, 30 sene, 40 sene bu hususta hizmeti geçmiş olan hâkimlerin kararların
daki isabet varken, yeniden özel mahkemelerin kurulması, bu zihniyetin temsilcilerine bence
şeref getirmez, fayda da getirmez. Onun için, dediğim gibi, bir kısmı askerî hâkimlerden, bir
kısmı sivil hâkimlerden kurulan bu kabil özel mahkemelerin yetkilerinde, vazifelerinde ve icra
atlarında her zaman isabet olacağı kanaatinde değilim; sadece,birçok insanın mağduriyetine
ve birçok insanın ağır şekilde cezalandırılmasına müncer olmuştur; bunun sıkıntısını, en çok
da, bizim temsil ettiğimiz topluluğumuzun, cemaatimizin veya partimizin ye temsil ettiğimiz
zihniyetin insanları çekmişlerdir. Bunun, şu veya bu zihniyet için getirildiği hususunda temi
natlar da verilmiştir; ama gene de bunun en çok mağduru, Müslümanlar olmuştur. O bakım
dan, burada getirilen rahatlığı da takdirle yâd ediyorum ve bu kanunun memleketimiz ve mil
letimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve Yüce Meclisi bu vesileyle, saygılarımla selamlıyorum.
(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
CHP Grubu adına Sayın Uluç Gürkan; buyurun.
CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye, demokratikleşmek, demokrasisini tam ve eksiksiz bir yapılanmaya, sağlıklı bir
işlerliğe kavuşturmak zorundadır. Bunu gerçekleştirmek, koalisyon Hükümeti; dolayısıyla, başta
koalisyon ortağı olan partiler olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi için vazgeçilmez bir
görev, ertelenemez bir yükümlülüktür; yanı sıra, demokratikleşme arzusu, sosyal demokratla
rın en önemli talebidir; iktidardaki en görkemli vaadidir, koalisyon ortağı olmalarının tek ve
kabul edilebilir gerekçesidir. Bu konuda, neyin, nasıl yapılacağı, bizim de katkımızla, önce Ko
alisyon Protokolünde, sonra da Hükümet Programında açık olarak yazılmıştır.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun değiştirilmesi -deyim yerindeyse- yenilenmesi, Tür
kiye'nin demokratikleşmesi için belirleyici bir adım olacaktır.,Yargılama sürecinde, bireylerin,
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Batı standartlarına uyumlu haklara ve güvencelere kavuşturulmaları, ülkemizde onlarca yıl
dan bu yana süren bir demokrasi ayıbının temizlenmesi anlamına gelecektir. Ancak, bu adım,
arzulanan biçimde bir türlü atılamıyor. Aylardır, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu tartışı
yoruz; buna rağmen, bugün burada varılan nokta, işkence iddialarının temelini oluşturan de
mokrasi ayıbını temizleme noktası değildir.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bu yasayı veto etmiş olması, demokrasi ayıbının temizlen
memesi konusunda yalnızca bir bahanedir. Bu konuda geriye çekilen, demokrasi ayıbını sür
dürmeyi içine sindiren, koalisyon Hükümetidir; ne yazık ki, koalisyon ortağı partilerin grupla
rı veya grupları içinde başka küçük gruplarıdır.
Şimdi varılan bu nokta, bu ayıplı nokta, savunulmaya, aklanılmaya çalışılıyor. ' 'Ceza mu
hakemeleri usulündeki iyileştirmelerden yararlanmayacakların sayısı az. Bir eksiklik varsa, ile
ride düzeltilir" deniliyor. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar için Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunu iyileştirmelerinin kapsam dışı bırakılması, DGM, açık anlatı
mıyla DGM'lerde yargılananlar için gözaltı süresini kısaltmamanın, bu kişilere avukatların
dan hukukî yardım almayı esirgemenin savunusu, bir başka gerekçeyle daha yapılmak isteni
yor. Deniliyor ki: Anarşi ve teröre hukukî koruma sağlanamaz. Böyle bir anlayış, terör müca
delesini zaafa uğratır.
Değerli milletvekilleri, bu savunmalar ve savunmaların gerekçeleri gerçekçi değildir, haklı
değildir, doğru değildir. Gerçekçi değil, haklı değil, doğru değildir; çünkü, Ceza Muhakemele
ri Usulü Yasası, suçu, suçluyu tarif ve tayin eden yasa değildir. Suçu, suçluyu tarif ye tayin
eden yasa, ceza yasasının bizatihi kendisidir. Şimdi biz burada, terörle mücadele; mücadeleyi
zaafa uğratmama gerekçesiyle de olsa, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa Ceza Yasasının
anlamını yükleyemeyiz, yüklememeliyiz. Bu anlamı yüklersek, böylesi bir yanlışa düşersek, zaten
yamalı bir bohçayı andıran hukuk sistemimizi iyice bozmuş oluruz; bu sistem artık yama da
tutmaz hale döner.
Sistemin bugün, ilk başta, bu yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk görüştüğümüz
sırada yapılmak istendiği üzere, hiç olmazsa yama tutabilmesi için, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun bütünlüğünü bozmaktan dikkatle ve ısrarla kaçınmak zorundayız. Çünkü, ceza
usulü bütünlük gerektirir. Soruşturulan, kovuşturulan suçların türüne göre, birbirinden farklı
soruşturma, kovuşturma usulleri uygulamasına kapı açamaz, açmamalıdır. Soruşturma ve ko^
vuşturma düzenini belirleyen ceza usulünde amaç, gerçeği ortaya çıkartmaktadır. Gerçeği or
taya çıkartmak için farklı usuller, soruşturma ve kovuşturmada farklı usuller uygulanamaz.
"Adi" denilen suçların soruşturulmasında geniş usul olanakları, "siyasî" denilen suçlarda dar
usul olanakları, terör olaylarının daha dar olanaklar... Bu anlayışı kabul etmek mümkün de
ğildir. Ceza.usulünde farklılık yaratmamak, hukuk devleti olmanın, "olmazsa olmaz" koşu
ludur.
Değerli milletvekilleri, kaldı ki, genel olarak yargı çevrelerinin, özel olarak da teröre karşı
mücadele eden güvenlik güçlerinin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu konusundaki talepleri,
bugün burada yaratılmak istenen farklılık için değildir, bu farklılığa dönük değildir; talep, toplu
suçlarla ilgilidir. Terörle ilişkilendirilsin ya da ilişkilendirilnıesin, toplu suçlarda gözaltı süresi
nin kısalığının, kısa tutulmasının sorun olabileceği belirtilmektedir. Denilmektedir ki: Toplu
suçlarda yargı, zamana karşı yarış telaşına düşmemelidir, düşürülmemelidir. Bu nedenle, gere
kiyorsa, gözaltı süresinde yargıç kararıyla uzatılmaya gidilebilsin.
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Bu talep, yargının ve güvenlik güçlerinin bu talebi, Batı ülkelerindeki, uygulamalar parale
linde karşılanabilir. Nitekim bugün burada tartışıp, yasalaştırmaya çalıştığımız tasarının 9 un
cu maddesiyle de karşılanmıştır; bu 9 uncu maddeyle, Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanununun
128 inci maddesinde bir değişiklik yapılmış ve toplu suçlarda gözaltı süresi uzatılmıştır.
O halde, daha ne istiyoruz; ne istiyorsunuz; niçin ısrar ediyorsunuz, DGM'nin görev ala
nındaki suçlar için de bütünüyle bu iyileştirmelerin kapsam dışında kalması için? Böylece ne
kazanacaksınız? Bireylerin sorgulanmasında, hukukî yardımdan yoksun bırakılmalanyla ne
kazanılacak?
Bu olay, söylediğiniz, savunduğunuz gibi, terör mücadelesine de olumlu katkı yapmaz;
tam aksine, iki noktada tam aksine, katkı yapmaz; olumsuz katkı yapar değerli milletvekilleri. „
Hukukî yardım eksikliği, terör mücadelesinde gerçekten olumsuzluk yaratır. Birincisi, teröris
tin sorgulanmasında yargının en büyük sorunu, kimliğin tespitiyle ilgilidir. Kimlik tespiti ko
nusunda yargı, aylar, günler geçirmektedir.
Hukukî yardım olanağının açık tutulması, bu sorunun aşılmasında, kimlik tespitinde ge
niş olanaklar verir yargıya, iki: Hukukî yardımdan yoksun uzun bir gözaltı süresi, teröristle
rin, işkenceye uğramış mazlum rolünü, hem yurt içinde hem de yurt dışında kolayca üstlenme
sine yol açar.
Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak, aynı zamanda uluslararası bir parlamen
toda görevliyim; AGİK'te, AGlK Parlamenter Asamblesinde Başkan Yardımcısıyım. Bu plat
formlarda her insan hakları tartışmasında, ülkemin terör mücadelesini savunmakta bu iddia
lar nedeniyle nasıl zorlandığımı çok iyi biliyorum ve sizden şimdi bu zorlamaya maddî yeni
temeller oluşturmamanız için ricada bulunuyorum, yalvarıyorum; bizi haksız yere yargılaya
cak oylarla burada bu zemini oluşturmayın.
Değerli milletvekilleri, kuyumuzu kendi kendimize, kendi elimizle kazmayalım; bunun ya
rarı yok. Anımsayacaksınız, bugün burada tartıştığımız Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
daki değişikliler, geçtiğimiz mayıs ayında, bu Meclisten, biraz önce belirttiğim anlayışla çık
mıştı; bizim de katkımızla, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu oluşturan milletvekili ar
kadaşlarımızın da katkısıyla, Koalisyon Hükümetinin ender onur belgelerinden teki olarak çık
mıştı; ama, şimdi biz Hükümetin dışındayız. Bakıyoruz da, ceza usulü iyileştirmelerinde, istis
na, farklılık yoluna gidiliyor, hukuk devleti anlayışı deliniyor.
Bunu daha önce de söyledim, bir kez daha yineleyeyim: Bu gerilemede, bu delinmede, Cum
hurbaşkanı Turgut özaPın, yasayı veto etmiş olması bahenedir. Aslında, veto nedeniyle bu ya
sada değişiklik yapma zorunluluğumuz da yoktur; ama, veto fırsat bilindi, fırsat olarak kulla
nıldı.
Ayıptır bu, değerli milletvekilleri. Cumhurbaşkanının, neyi, niçin veto ettiği, bizlere, yani
bu Meclise hangi gözle baktığı, hepinizin, en az benim kadar malumu... Peki, o halde neden,
bu yasayı, başka yasalara yaptığımız gibi, virgülüne dahi dokunmadan Çankaya'ya aynen iade
yoluna gitmedik? Neden, Cumhurbaşkanının vetosunu fırsat bildik? Neden, Cumhurbaşkanı
Özal'ın dahi, veto gerekçesinde gündeme getirmediği ölçüde bir antidemokratik istisnalar ya
ratma yoluna gittik? Evet, yarattığımız, antidemokratik istisnalardır; özal'ın veto mantığını
dahi aşan antidemokratik istisnalardır; bu yaratılmıştır. Tek bir örnek vereyim:
Yasanın 24 üncü maddesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 üncü maddesine bir
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fıkra ekliyor: "Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri de
liller, hükme esas alınamaz" deniliyor.
Şimdi, bu fıkra, yasaya Adalet Komisyonunda eklenen bir maddeyle, devlet güvenlik mah
kemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmayacak. Olacak iş mi bu değerli milletvekil
leri?.. Hukuka aykırı deliller hükme esas alınacak; olacak iş midir bu?.. Yani, Türkiye, "siyası"
denilen suçluları, buna sığınarak mı mahkûm edecek, hukuka aykırı delillere sığınarak mi mah
kûm edecek?.. Farkında mısınız, bu anlayışla, işkence de meşrulaştırılmış olmaktadır, hukuka
aykırı deliller kavramıyla, "Devlet güvenlik mahkemelerinde işkence yapılır. Bu doğaldır" di
ye dünyaya ilan edilmiş olur. Dahası ve de açıkçası bu, koalisyon Hükümetinin, demokrasiye
inançsızlığının kanıtıdır. Bir kanadın inançsızlığı, diğer kanadın ise içtensizliği ve duyarsızlığı
söz konusudur.
Şimdi bunu yapmakla, yasayı delmekle, herhalde, Cumhurbaşkanı özal'a yeni bir veto
gerekçesi daha yarattığınızı biliyorsunuz, farkındasınız. Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal înönü de söylemişti iki gün önce, "Bu yasa bu yıl çıkmaz, herhalde ocak ayını bekleyeceğiz" diye.
Neden geciktiği sorulunca, acaba "Özal engelledi" mi diyeceğiz? Bunu diyemeyiz; çünkü, özal'a
ikinci veto gerekçesi için de, pası, burada biz atıyoruz.
'
Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği bir başka konuyu da, gelin, açık açık konuşalım:
"Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapsamına giren suçlar" lafı, aslında biraz da bahane, o
da bahane. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu iyileştirmelerinin istisnalarının nerede ve nasıl
uygulanacağı açıktır: Özel olarak belli bir bölgede, belli bir coğrafyada uygulanacaktır. Bu da,
bölücü bir anlayıştır, ayırımcı bir anlayıştır, kabul edemeyeceğimiz bir anlayıştır.
Değerli milletvekilleri, atalarımız, bu cumhuriyeti, bir ırk, bir kan, bir kafatası cumhuri
yeti olarak kurmadılar; bir siyasî bilim cumhuriyeti olarak kurdular. Şimdi bölücü terör ey
lemleri var diye, terörle mücadele gibi ulvi bir gerekçenin arkasına sığınarak, bu cumhuriyeti,
ırk, kan, kafatası temellerine oturtma yanlışına lütfen düşmeyelim; gerçeklere gözlerimizi yum
mayalım. Türkiye'nin belli bir coğrafyasında, uzun yıllardan beri, Turgut ÖzaPın icadı olan
"bölge valiliği" düzeni, beraberinde, bu bölgede yaşayan insanların, olağandışı rejimlerde yö
netilmesi sonucunu da taşıyan biçimde uygulanıyor.
Biz, bu bölgede yaşayan insanlara, demokrasiyi, mevcut haliyle dahi çok görüyoruz. Bu
anlayış, terörü besleyen, teröre kaynaklık eden bir anlayış; çünkü, bölge valiliği düzeniyle ya
ratılan manzara şudur: Türkiye'nin üniter devlet yapısı, sınırları açık açık ırk esasına göre çi
zilmiş bölge valiliği düzeniyle delinmiş ikinci bir sınırla çizilmiş olmaktadır. Misakı millî sınır
larımız içine, ikinci bir sınır çizmiş, kendi elimizle çizmiş oluyoruz.
Bu, bölücü teröristlere, PKK eşkıyasına, "sen bu sınırlar içinde, bölge valiliği alanında,
dilediğin gibi at oynat" demektir değerli milletvekilleri. Bu kafayla terör önlenemez; tam aksi
ne, beslenir; güvenlik güçlerimizi de, mehmetçiği ile, polisiyle, bu bölgeye, kanını canını akıt
ması için göndeririz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bunu da kabul edemiyoruz.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu istisnaları da, tıpkı bölge valiliği düzeni gibi, bu ko
nuda yaratılmış olan bataklığı kurutmayacaktır, kurutmaya yardımcı olmayacaktır; tam aksi
ne, bu bataklıkların, daha kolay sivrisinek üretir hale dönüşmesine yol açacaktır. Neden? Ken
di yaşamımdan, çok kısaca, vaktinizi fazla almadan, iki örnek vermek istiyorum. Canlı tanık
ları bu Parlamentonun içindedir, Sayın Mümtaz Soysal, Sayın Baki Tuğ gibi... 12 Mart 1971,
o, ünlü, Parlamento vitrinli askerî müdahale... Nihat Erim'in "Balyoz Harekatı"yla göz altına
\ '

'
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alındım. Neyle suçlandığımı bilmeden, 30 gün süreyle, bir barakada muhafaza edildim; sonra,
o günlerde sıkıyönetim savcısı olan Sayın Baki Tuğ'un huzuruna çıkarıldım. Evimde bulunan,
aslında İstiklâl Savaşı gazisi olan babama, o günkü Harp Okulunda verilmiş meçi, bıçak ola
rak tanımlayarak beni tutukladılar. Askerî Yargıtay, onun meç olduğunu kanıtladı. Olayın bu
kısmıyla çok fazla ilgili değilim; ama, sıkıyönetim mahkemelerine, devlet güvenlik mahkeme
lerine, istisnalar tanırsanız, insanların başlarına ne gelir, bunun örneğini vermek istiyorum.
Bu tutuklamaya itiraz ettim. Birkaç gün sonra, Sayın Baki Tuğ'dan, onun imzasıyla iki zarf
geldi. Birincisi, her ne kadar evde bıçak bulundurmak nedeniyle tutuklandığımı iddia etmişsetn de, hakkımda, orduyu silahlı isyana teşvik, komünizm propagandası, aklınıza ne gelebili
yorsa... Ünlü terör yasasının, o ünlü 1 inci maddesi, sanki o gün yazılmıştı! Her türlü suçtan
kovuşturma olduğu, bu nedenle tutukluluk talebimin reddine...
İkinci zarftan çok ilginç bir belge çıktı, yine Sayın Baki Tuğ imzasıyla; hakkımdaki bütün
bu isnatlarla ilgili: Orduyu silahlı isyana teşvik, komünizm propagandası ve benzeri her türlü
suçlamayla ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına hükmedilmiş.
• Kovuşturmaya yer olmadığına hükmediliyor; ama, kovuşturmaya yer olmayan bu suçlar
nedeniyle tutukluluk halimin devamına karar veriliyor!
Değerli milletvekilleri, bu anlayışlar kabul edilemez. Biraz önce Sayın Refah Partisi söz
cüsünün söylediği gibi, özel mahkemeler işte bu nedenle dünyanın her tarafında tartışılmakta
dır. Ama şimdi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunununda da farklılıklar, istisnalar yaratırsa
nız, bir gün, benzeri olayı, belki siz, belki yakınlarınız yaşar, hiç kuşkunuz olmasın.
BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen bitiriniz.
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Toparlıyorum efendim.
Şimdi, kısaca bir de son devlet güvenlik mahkemesi örneğinden gireyim. Hepinizin, daha
çok "Hande Davası" olarak bildiği Özal-Bush görüşmelerinin tutanaklarını yayınladığım ne
deniyle de bu mahkemede yargılandım. Savcı Ülkü Coşkun, özal'dan emir almış, bunu açık
açık söylüyordu: "Uluç Gürkan tutuklanacak". Emniyete bir yazı yazmış: "Yakala, gözaltına
al; bana da gözaltı süresinin uzatılması için tekrar müracaat et"
Hangi hakla değerli arkadaşlar?., özel mahkemelerin, özel istisnaların yarattığı budur.
Ben gözaltında kalmadım. Kalmadım, şu nedenle: Herkes ayağa kalkmıştı, Sayın Erdal
tnönü, Sayın Süleyman Demirel... Herkes ayağa kalkmıştı; az çok tanınmış bir gazeteci oldu
ğum için herkes ayağa kalkmıştı; Ben şimdi, bu ayağa kalkmayı sadece muhalefette değil, ikti
darda da kendilerinden bekliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
Son olarak söyleyeceğim: DGM'nin kapsamını daralttınız.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, DGM'nin Türk hukuk sisteminde yeri olduğuna, ol
ması gerektiğine inanmıyoruz, bu ayrı bir konu. Siz devam ettiriyorsunuz. Bu durumda, elbet
te, görev alanının daralması, hiç yoktan iyidir; ama yeterli değildir, örneğin, benim gazeteci
olarak Özal-Bush görüşmesi tutanaklarını yayınladığım madde, hâlâ DGM'nin kapsamında
dır. Ne ilgisi var bunun terörle?..
KADİR BOZKURT (Sinop) — Sakin ol, sakin ol.
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Sakinim beyefendi.
Evet, gazetecilerin, özgür denilen basının hâlâ yargılanması, belli maddeler itibariyle, ce
za maddeleri itibariyle DGM'nin görev alanında kalmasına rağmen, bakın ne çıkmış: "1918 sayılı
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Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanunda yazılı teşekkül vücuda getirmek suretiyle iş
lenen kaçakçılık suçları".
O çıkmış, kapsamın dışına. Kaçakçılık, uyuşturucu, silah, hayalî ihracat; yani toplumun
sağlığını, geleceğini tehdit eden mafia babalarının işidir. O, devletin raporlarındadır "uyuştu
rucu çıkıyor, silah geliyor" diye. Eğer mantığınız, terörle mücadele ise -ki, bu olay dahi, onun
olmadığını kanıtlamaktadır- mafia babalarının, kaçakçılık babalarının kaçakçılık olayları, DGM
kapsamından en son çıkması gereken suçtur. Silahla beslenmektedir terör, uyuşturucuyla ge
lişmektedir; ama, ilk olarak bunu çıkardınız, çıkarmışsınız!
Bu çelişki de, bu mantık zafiyeti de, bizim anlayışımıza göre, demokrasiye olan inançsızlığın,' içtensizliğin belirgin bir kanıtıdır.
Dilerim, bu söylediklerim uyarıcı olur ve gerçekten, bugün burada demokratik bir adım
atarız; o adımı topal kılmayız. Bu umutla Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Gruplar adına...
BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Tuğ, lütfen... Bir dakika...
BAKÎ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, söz-istiyorum.
BAŞKAN — Tümü üzerinde mi söz istiyorsunuz?
BAKİ TUĞ (Ankara) — Sataşmadan dolayı söz istiyorum Sayın Başkan.
,
BAŞKAN — Bir dakika bekleyin efendim. Konuşmalar bitsin, söz vereceğim efendim.
Gruplar adına başkaca söz isteyen?.. Yok.
Komisyon ve Hükümet?.. Yok.
Şahısları adına, Sayın Yüksel Yalova, buyurun efendim.
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, söz istemiştim...
BAŞKAN — Söz ister misiniz, diye sormuştum; ama, istediğinizi görmedim efendim. Si
zin konuşma önceliğiniz var, buyurun.
,
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Söz verdiniz bir kere, Sayın Başkan,
BAKt TUĞ (Ankara) — Sayın Başkanım, ben de sataşma nedeniyle söz istemiştim...
BAŞKAN — Size, sataşmadan dolayı söz vereceğiz. (DYP sıralarından "Şimdi neden ver
miyorsunuz?" sesleri
Sataşmadan dolayı sözün zamanını Başkanlık tayin eder; istendiği zaman olmuyor.
Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; Hükümetimiz, adına, hepinizi en içten duygularımla, saygılarımla selamlıyorum.
Biz Hükümet olarak, gerçekten, yeni bir mutluluğu şu anda yaşadığımızı ifade etmek isti
yorum. Bu yasa, bundan önce de Yüce Meclisin hemen tüm mensuplarınca, oybirliğiyle dene
bilecek bir çoğunlukla yasalaşarak, Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti. Şimdi görüyorum ki,
söz alan değerli üyeler, değerli parti temsilcileri, yine bir kısım eleştirilerine karşın, yasanın
tümüne ilişkin olarak olumlu görüşler bildiriyorlar. Görülüyor ki, yine, demokratikleşme ko
nusunda son derece önemli bir adım teşkil edecek olan bu yasamız, Yüce Meclisin tüm üyeleri
nin ve partilerin ortak bir ürünü olarak yasalaşacak ve Cumhurbaşkanlığına yeniden gönderi
lecektir. Bu, gerçekten gurur verici bir olaydır.
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Arkadaşlarımız, kanun üzerinde görüşlerini sundular.
Refah Partisi temsilcisi değerli arkadaşımız Sayın Ali Oğuz, kanunu madde madde ele alarak
görüşlerini sunup, değerlendirmelerini yaptılar.
Ben, yasanın içeriğiyle ilgili olarak, bu aşamada yeni bir şey söylemek istemiyorum; bazı
hususlar var ki, onları dikkatlerinize sunmak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım/bu kanun, Koalisyon Prtokolünün öngördüğü demokratikleşme il
kelerinden, öngördüğü hususlardan birisidir. Demokratikleşme konusunda Koalisyon Proto
kolünün, öncelikle gerçekleştirilmesini istediği ve hüküm altına aldığı önemli birkonu. Dolayı
sıyla, kaynağı ve başlangıcı, Koalisyon Protokolünden gelmektedir.
Deniyor ki, "Bu kanun çok tartışıldı, halen de toplumun belli katmanları tarafından
tartışılıyor"
Aslında, bu tartışma -uzun süreli bir tartışma- bu kanunun en güçlü tarafını teşkil etmek
tedir. Gerek içeriği ile -bu Kanunun içerdiği demokratik kurallar ve ilkeleriyle- gerekse tartış
ma, sunuş ve yasalaştırma biçimiyle, bu kanun, Koalisyon Hükümetinin demokrasi anlayışı
nın gerçekten önemli göstergelerini oluşturmuştur.
Bakınız, bu kanun, daha hazırlanış aşamasında çok geniş bir katılımla düzenlenmiştir.
Bu kanunun hazırlanmasına kimler katılmıştır? Üniversite mensuplarından örneğin, Profesör
Doktor Koksal Bayraktar, tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, Profesör Doktor Çetin
özek, tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden; Profesör Doktor Feridun Yenisey, Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden; Profesör Doktor Faruk Eren ayrıca Türkiye Barolar Birliği
Temsilcisi; tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İn
san Hakları Derneği, Barolar Birliği, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu, tzmir Barosu tem
silcilerinin katılımıyla, çok geniş bir katılımla hazırlanmıştır.
Basında, "Bakanlıkta sadece küçük bir klik tarafından hazırlandığı" beyan edilmiştir; bun
lar gerçek dışı olaylardır.
Kanun, daha başlangıcında geniş bir katılımla hazırlanmıştır. Sonra Bakanlar Kurulumu
za sunulmuş ve Bakanlar Kurulumuzda enine boyuna tartışılmıştır; ondan sonra Yüce Meclise
sunulmuş, Yüce Meclisin komisyonlarında tartışılmış, görüşülmüş ve daha sonra da Yüce Meclis
de değerlendirmiştir. Sanıyorum, bu ölçüde geniş tartışma konusu olan, görüşme konusu olan
bir yasa tasarısı daha yoktur; ben şahsen hatırlamıyorum.
Yine önemli bir noktayı hatırlatmak istiyorum:
Biz, Hükümet olarak, iktidar olarak, Meclis olarak, bir askerî yönetimin ürünü değiliz,
bir askerî yönetim değiliz. Eğer bir askerî yönetim olsaydı, emir verilirdi ve birkaç teknisyen
bir araya gelir, bir taslak hazırlardı, daha sonra da talimatla bu taslak gerçekleştirilirdi ve on
dan sonra da Resmî Gazetede yayımlanır, yürürlüğe girerdi.
Değerli arkadaşlarım, bizim devletimiz, birtakım noksanlıklarına, aksak yönlerine rağ
men, bir demokratik hukuk devletidir. Demokratik hukuk devleti içerisinde, demokratik bir
ortam ve platformda reform yapmak, elbette kolay bir iş değil. Böylesine bir ortamın elbette
farklı koşulları olacaktır. Biz, 10 ay.gibi bir süre, böylesine bir demokratik platformda, böyle
sine bir demokratik ortam içerisinde, bu kanunun eleştirilmiş olması, analiz edilmiş olması,
değerlendirilmiş olmasından son derece mutluyuz. Bu, demokrasinin gereğidir; değerlendirile
cek, eleştirilecek, üzerinde uzlaşmaya varılacak ve sonra yasalaşacak; ondan sonra da benim
senecek, özümsenecek ve bu yasa kalıcı olacak, gerçek bir uygulama alanı bulacaktır. O nedenle,
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bu yasanın böylesine bir süreç yaşamış olması, gerçekten mutluluk vericidir ve demokrasi an
layışımız, özellikle bu iktidarın demokrasiye olan bağlılığı, sadakati ve içtenliği açısından önemli
bir gösterge oluşturmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bu yasa, içeriği itibariyle yalnız ülkemizde değil, uluslararası plat
formda da son derece olumlu karşılanmış bir kanundur. Esinlendiğimiz iki temel vardır: Bun
lardan birisi, ülke gerçeklerimiz; bir diğeri ise, uluslararası sözleşmelerle, uluslararası bağlantı
larla üstlendiğimiz yükümlülükler. Bu iki husus dikkate alınmak suretiyle bu kanun hazırlan
mıştır.
'
,
Kanunun içeriğine baktığınız zaman, herhangi bir ülkeden kopya edilmiş değildir; bunu,
açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Kanunun içeriği, uluslararası sözleşmelerde, insan hakları
bildirgelerinde öngörülen ve insanlığın ürünü olan demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerini
oluşturan temel ilkelerin ülkemizde de yaşama geçirilmesini amaçlayan ve elbette ki, birçok
örneklerinden yararlanmak suretiyle, kendimize özgü, çağdaş bir demokrasiyi oluşturmaya yö
nelik olarak hazırlanmış bir kanundur; bir kopya değildir.
" Bu kanun gerçekleştiği zaman şuna inanıyorum: Bireyle devlet arasındaki yabancılaşma
özellikle, güvenlik güçleriyle insanlarımız arasındaki yabancılaşma son bulacaktır. Bugüne ka
dar, "falanca, polise düşmüş, mahkemeye düşmüş" şeklindeki ifade ve beyanlar, bu kanun
gerçekleştiği zaman, uygulama alanı bulduğu zaman görülecektir ki, "benim şu sorunum var
dır, karakola müracaat etmeliyim" şeklinde yeni bir anlayış ve işleyişle sürecektir. Yani, güven
lik güçlerimizle, insanlarımız, bireyler, adeta bütünleşecektir. Sanıyorum, o zaman, şer güçlere
karşı, toplumumuz daha da güçlü olacaktır.
Bu kanunun ülkemize, halkımıza, insanlarımıza mutluluk getireceğine, huzur getireceği
ne, aydınlık günler yaratacağına inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gruplar ve Hükümet adına konuşmalar bitmiştir.
Şahsı adına Sayın Yalova, buyurun.
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Muhterem Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmek
te olan kanunun tümü hakkında kişisel görüşlerimi yüksek dikkatlerinize sunmak üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum, hepinizi en üstün saygılarımla selamlıyorum.
öncelikle, Sayın Bakana, demokratikleşme paketi içerisindeki bir adım olarak adlandır
dığı bu kanun nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. "Azdır, çoktur; mükemmeldir, değildir"
o konuda tabiî ki, herkesin söyleyebilecekleri var; ama, en azından, bir adımdır ve biraz önce
de burada ifade buyurdular; birçok kitle örgütlerinin, konuya ilişkin uzmanların da katkısını
aldığını söylediğine göre, o konuda da olumlu bir yaklaşımı söylemek gerekir.
Muhterem milletvekilleri, hoşgörünüze sığınarak söylüyorum, eğer izin verirseniz, biraz
değişik bir açıdan, teknik hukuk anlamında değil, bu demokratikleşme paketinin gerisinde ya
tan felsefe üzerine; bir parça da, bu yasanın rasyolegisi, yani, konulmasıyla güdülen amacı üzerine
fikirlerimi arz ederek, bu konuda, az önce teşekkür ettiğim Sayın Bakanı eleştirmek istiyo
rum.
Son olarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakanımızın konuya ilişkin görüşlerini
dinlemiştim. Sayın Bakanımızın oradaki sunuşunu üç noktada topladım: Birinci sunduğu hu_68 —
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susta, "Biz sistemi değiştireceğiz" dediler.
Açıkça söyleyeyim: "Öncelikle, Sayın Bakanımız, "Sistemi değiştireceğiz" deyince, "sistem"
kelimesini duyan herhangi bir insanda bu kelimenin yarattığı anlamı düşünerek, "acaba mev
cut hukuk sistemini mi kastediyorlar? Öyle söylediklerine göre de, demek ki, sistem değişikliği
söz konusu" diye bunu algıladım.
tkinci sunduğu husus, "Biz reform yapıyoruz" şeklinde idi; üçüncü sunduğu husus ise,
"yargıda hiyerarşi olmaz" tespiti, görüşü idi.
,
Muhterem Başkanım, değerli milletvekilleri; sistem dediğimiz vakit, galiba, bir parça, hu
kukun dışında bir sahaya girmekteyiz. Siyasal kurumlar ve anayasa hukuku kitaplarına bakar
sak, en darından en genişine doğru, kapsam itibariyle sıraladığımızda, müessese, rejim ve sis
tem şeklinde bir sıra görürüz.
Şimdi, Adalet Bakanımız o günkü konuşmalarında "Biz sistemi değiştireceğiz" derken,
"sistem" kelimesini eğer bu anlamda kullandıysa, ben, mevcut hukuk sistemlerinin ne oldu
ğunu, kaç tane hukuk sistemi olduğunu ve bu sistemler arasında bizim hukuk düzenimizin ye
rinin ne olduğunu düşündüm. Kısaca sayarsak.
1. Roma Cermen ailesi hukuk sistemi,
2. Sosyalist hukuklar,
3. Common Low hukuk sistemi.
4. "Diğerleri" başlığında toplayabileceğimiz, işte, tslam hukukudur, Hindistan'dır, Uzak
Doğu'dur, Afrika ve Madagaskar...
Şimdi, bu hukuk sistemleri içerisinde bizim sistemimizin yeri belli; dünden bugüne, cum
huriyet tarihimiz içerisindeki yeri belli. Eğer, Sayın Bakan, "Sistemi değiştireceğiz" derken,
"Şu var olan, insan icadı dört hukuk sisteminin dışında bir sistem mi ya da şu anki Romano
Cermenik dediğimiz Roma Cermen ailesi içerisindeki hukukumuza, onun dışındaki, diğer ka
lan o üç sistemden birine mi yer-aramaktadır?" diye düşündüm; sonra da dedim ki, mümkün
değil böyle söylemiş olması; olsa olsa, bir sürçü lisan...
tkinci tespitine geliyorum Sayın Bakanımızın: "Biz reform yapıyoruz" diyorlar.
' 'Reform" dediğimiz zaman, gene kelime anlamından hareket ederek, düşünüp değerlen
dirmek lazım. "Var olan forma, biçime, biz yeni bir şekil veriyoruz, yeni bir biçim veriyoruz"
anlamı çıktığına göre, "Biz reform yapıyoruz" cümlesinden, sadece şu yasa tasarısıyla da re
form yapılamayacağına göre; sadece Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklik yapıla
rak, reform yapıldığı iddia edilemeyeceğine göre, yani hem Usul Kanunu; ama, ondan da ön
cesi, o Usul Kanununun tatbik edileceği, diyelim Ceza Hukuku, diyelim diğer hukuk dalları
mızda da bir önerinin getirilmesi söz konusu olduğunda ancak reformdan bahsedebileceğimizi
düşündüğümde, "reform" sözcüğünün, getirilmek istenen yasa için gerekçe olamayacağını gör
düm.
Sayın Bakana -özellikle by-pass yasası görüşülürken buradan da arz etmiştim değerli
milletvekilleri- şiddetle itiraz ettiğim, hiç katılmadığım bir konu var; o da, şu -yargıda hiyerarşi
olmaz" meselesi.
Muhterem milletvekilleri, dünyanın neresine bakarsanız bakınız, bizim içinde bulundu
ğumuz sistemde, mutlaka ve mutlaka, yargıda hiyerarşi vardır. Ha "birinci sınıfa ayrılmış"
ve "birinci sınıf hâkim" ayırımı, -daha önce yürürlükte bulunan- yanlıştır diyorsanız katılı
rım; katıldığımı burada da söylemiştim, arz etmiştim; ama, yargıda, mutlaka ve mutlaka hiye
rarşi vardır ve olmalıdır da.
— 69 —

T.B.M.M.

B : 28

18 . 11 . 1992

0:1

Bu üç tespitle şuraya gelmek istiyorum: "Demokratizasyon, demokratikleşme" diyoruz.
Bir hukukçu olarak, bu ıstırabımı da söylemeden geçemem; son yıllarda, günlük dilde,
iyi ki bir ekonomi terimi öğrenmişiz; varsa yoksa, enflasyon; varsa yoksa, millî gelir gibi bir
iki terimi hep söyleriz de, ne yazık ki, hukuk kavramlarını ve hukuku hep ıskalayagelmişiz.
Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın dün akşam televizyondaki demeçlerini izledim;
Sayın Başbakan Yardımcımızın da bu konudaki görüşlerini defalarca dinledim... Bir,
"demokratikleşme" sözüdür gidiyor. Açıkça söylüyorum, zerre kadar rahatsızlık veren bir ke
lime değil ve belki hep birlikte üzerinde daha fazla durup düşünmemiz ve kararlar almamız
gereken bir saha; bu konuda hiç itirazım yok; ancak, galiba yine meseleyi eksik ele alış tarzı
mız var üslup olarak, yöntem olarak. Nedir o? "demokratikleşme" dediğimiz vakit, demokra
tikleşmeyi bire bir etkileyen, âdeta birleşik kaplar deneyinde olduğu gibi, karşılıklı etkileşimleriyle birbirlerine biçim veren bir başka unsur vardır: Demokratizasyon karşısına -galiba İsmail
Cem Bey de hak verirler- "militarizasyon; koymamız lazım. "Militarizasyon" dediğimiz za
man -önce iki ayrı kutba ayırıyorum bunları, bir tarafta demokratizasyon, yani demokratik
leşme, karşı tarafta militarizasyon; ama -karşı tarafta kendi içerisinde militarizasyon ve demilitarizasyon olarak... "Askerîleştirme" doğru olur mu, İsmail Bey?. Tam karşılamaz. Neden?
"Demokratikleşme" dediğimiz vakit, "demokratizasyon" dediğimiz vakit, onu birazcık sivil
toplum terimi olarak, onun simgesi olarak kullandığımıza göre, karşı taraftakine de
"askerîleştirme" dediğimizde tam karşılığını bulmuyor; ama, özü itibariyle, anlatmak istediği
miz bu olduğuna göre, biz, varsa yoksa, sadece bu cephesiyle ilgili olagelmişiz 9 aydır, 10 aydır.
Nitekim, yasanın huzurlarınıza getirilişinde gecikmenin de galiba bir sebebi bu olsa gerek.
Demokratikleşme kısmını algıladığımız zaman, sadece o sahanın içerisinde yasa tasarısı
getirirsek, yasalar getirirsek meseleyi halledeceğimiz gibi, bir parça, sosyal bilim yaklaşımın
dan uzak bir ele alış tarzının yanlışlığına düşmekteyiz. Ha, eğer karşı tarafı da ihmal etmemiz
gereği varsa -ki, bu konuda inancımı da az önce arz ettim- bizim o zaman, ne yapıp edip, ülke
olarak, siyasetçiler olarak, yasama organının üyeleri olarak, belki en fazla ıstırabını çektiğimiz
bir konuda bunun düzenleyici, önleyici, engelleyici tedbirlerini de ortaya koymamız, yasalaş
tırmamız ve ondan sonra, şu demokratikleşme paketinin tam olduğunu iddia edebilmemiz ve
demokratikleşme paketinin de, ülkenin en önemli -yasama organının icraatı anlamında söylü
yorum -en onur verici paketi olduğunu söyleyebilmemiz galiba doğru olur kanaatindeyim.
Bu genel çerçeve içerisinde, yasanın teknik hukuk maddeleriyle ilgili olarak Sayın Ali Oğuz
Beyin özetlediği düşüncelere katılıyorum. İçerisinde, gözaltı ile ilgili -başka başka yasalarda
bulunan maddelerin, galiba getirilecek bir önergeyle bu yasanın içerisine toplanacağı şeklinde
bir duyum aldım; dilerim doğrudur- birtakım eksiklerin var olduğunu söylemek mümkün.
BAŞKAN — Sayın Yalova, lütfen bitiriniz.
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Özür dilerim Sayın Başkanım.
Hatta, birtakım teknik hukuk maddeleri anlamında eksikliklerden söz etmek mümkün;
onları, maddeler geldiğinde dile getiririz.
Sayın Bakana tekrar teşekkür ediyorum. Yasanın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, he
pinizi en üstün saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yalova.
Sayın Tuğ Madde 7Ö'e göre mi söz istiyorsunuz?
BAKİ TUĞ (Ankara) — Evet efendim.
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VIII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
/. — Ankara Milletvekili Baki Tîtğ'un, Ankara Milletvekili H, Uluç Gürkan'ın kendisine
sataşması nedeniyle konuşması
BAŞKAN — İsminiz zikredildiği için, buyurun efendim.
BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkanım, Sayın Başbakanım ve değerli milletvekili arka
daşlarım;
Sayın Gürkan, çok talihsiz bir konuşma yapmıştır. Şunun için-talihsiz bir konuşma yap
mıştır: Sayın Gürkan, bir davanın, sıkıyönetim mahkemelerinde, hangi aşamadan sonra savcı
nın huzuruna geldiğini dahi bilmeden bu talihsiz sözleri söylemiştir. Şimdi ben kendilerine bu
radan aynı ölçülerde cevap vermek istemiyorum. Ancak, onun yaptığı yanlışları zabıtlarda dü
zeltmek için, gerçeği söylemek zorunda ve mecburiyetindeyim.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, 12 Mart 1971'in savcılarından birisi de bendim. Devle
tim görev vermiştir; o görevi, vicdanımı, aklımı ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını kullan
mak suretiyle, sadece ben değil, benimle birlikte görev yapan arkadaşlarım da şerefle yerine
getirmişlerdir.
Bu savcılar ne yapmışlardır? O günün bölücü, bölgeci, mezhepçi ve ırkçı faaliyetlerini teş
his etmiş, tespit etmiş ve Türk toplumuna da teşhir etmişlerdir değerli arkadaşlarım. Soruyo
rum şimdi: Bu günah mıdır?
Bu olaylar arasında, Sayın Gürkan gibi, sıkıyönetim komutanlıkları tarafından gözaltına
alınmış, hakkında dosya düzenlenmiş, askerî savcıya gönderilmiş kişiler de varsa, elbette ki,
bunları ayıklamak da, o savaların görevidir. Baki Tuğ, savcı olarak, bu görevin gereğini en
iyi ölçülerde yerine getirmiştir. Bakınız, nasıl yerine getirmiştir:
Sayın Gürkan itiraf ediyorlar, eline iki tane zarf gitmiş; birisi tutukluluk halinin devamı
için, diğeri takipsizlik kararı.
Değerli arkadaşlarım, safsatanın böylesi görülmemiştir! Ya tutukluluk halinin devamına
dair karar gitmez veyahut takipsizlik kararı gitmez. Demekki, Baki Tuğ, Sayın Gürkan'ı suç
suz görmüş, hakkında takipsizlik kararı vermiş ve adalet duygularıyla da cezaevinden çıkması
na neden olmuş. Değerli arkadaşımın, gelip burada bize teşekkür etmesi gerekirken, Baki Tuğ'u,
totaliter bir sistemin sanki temsilcisi gibi töstermiştir. Kendilerine yakıştıramıyorum...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Şahsınıza bir şey söylemedi.
BAKİ TUĞ (Devamla) — Hayır.
,
Değerli arkadaşlarım, burada hepimiz milletvekiliyiz, hepimizin görevi vardır, hepimizin
yemini vardır. Biz, 12 Martı gündeme getirir, geçmişi irdelersek, burada altından çıkamayacak
arkadaşlarımız vardır; o nedenle, geliniz, geçmişi beraber irdelemeyelim. (CHP sıralarından
gürültüler)
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Bunların sataşmayla ne ilgisi var?!
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yok.
BAKİ TUĞ (Devamla) — İrdelemeyelim değerli arkadaşlarım.
BAŞKAN — Efendim, onun irdelenmesi burada değil, başka zaman... Lütfen...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Töhmet altında bırakacak bir hareketimiz yok bizim.
BAKİ TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, dinleyiniz.
Dünün Marksist sistemini savunan arkadaşlarımız, bugün demokrat kesilmişlerdir! O sis
tem iflas etmiştir; (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) iflas ettiği için de burada onu
, .
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savunamıyorlar; ancak, o sistemin getirdiği suçluları yargılayan Baki Tuğlan ve diğer savcıları
ithama kalkıyorlar. Bu, zannediyorum biraz yanlış bir olaydır...
Değerli milletvekilleri, dün demokratik sistemi savunduk, insan haklarını savunduk, hu
kukun üstünlüğünü savunduk. Bizim savcı olarak, hâkim olarak görevimiz o idi; devletimiz
bize o görevi vermişti, yerine getirdik. O, bizim için şereflerin en büyüğüdür. Bugün de aynı
şeyi savunmaya devam ediyoruz, yarın da devam edeceğiz. Hiçbir arkadaşımızın bunda yanlış
bir düşüncesi olmamalıdır. Ne Baki Tuğlar, ne diğer hâkimler ve savcılar, hiçbir sanığını, tutup
huzuruna getirmemiştir. O sanıklar, komutanlık kanalıyla Baki Tuğlara aktarılmış, haklarında
yeterli delil olanlar mahkûm olmuş, Askerî Yargıtaya gitmiş, onaylanmıştır; delil olmayanlar
da, bizim o kararlarımızla tahliye edilmişlerdir, cezaevlerinden çıkmışlardır.
Değerli arkadaşlarım, bunun günah neresindedir?..
Sayın SoysaPdan bahsettiler. Sayın Soysal'ı da huzura biz getirmedik. Keşke Sayın Soysal.
burada olsaydı da, onun huzurunda daha rahat konuşsaydım. O arkadaşım burada olmadığı
için rahat konuşma imkânı elimde yoktur.'Kitabını getiririm, dört satırını burada okurum; Mark
sist sistemin Türkiye'ye reçete olarak nasıl sunulduğunu hepinizin bilgilerine sunarım... Onun
için, konuşmuyorum.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) —Ayıp, ayıp!.. Bizim konuşmamızla ne ilgisi var?
BAŞKAN — Sataşmanıza cevap veriyor efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ne sataşması?..
BAŞKAN — İsmi zikredildi.
BAKÎ TUĞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, hiç kimse gocunmasın. Biz başı dik in
sanlarız; yaptığımız her şeyin hesabını veririz. 12 Mart'taki görevimiz, biraz önce arz ettiğim
gibi, bizim tarihî şeref belgemizdir. Bugün de savcı olsam, bugün de aynı görevde olsaydım,
aynı işleri yapardım; tersini yapmazdım...
BAŞKAN — Sayın Tuğ, süreniz doldu, lütfen bitiriniz.
BAKÎ TUĞ (Devamla)— Tamam Sayın Başkan.
İSMAİL CEM (İstanbul) — Burada olmayan milletvekili hakkında böyle konuşamazsı
nız.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Mc Carthyamcilik yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Efendim lütfen... Lütfen...
İSMAİL CEM (İstanbul) — Burada olmayan Sayın Soysal hakkında konuşamazsınız.
BAKİ TUĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugünün güneydoğu olaylarının temelin
de de 12 Mart olaylarının kendisi vardır; 1803 sayılı Af Kanununun kendisi vardır. O nedenle,
geliniz, bu meseleleri burada tartışmayalım. Bu meseleler hakkında tarih karar verecektir. Biz
tarihe açığız.
Yaptığımız her hizmette başımız diktir diyor, değerli milletvekillerimi saygıyla selamlıyo
rum, bir yanlışı düzeltmiş oluyorum değerli arkadaşlarım. (DYP, ANAP ve Bağımsızlar sırala
rından alkışlar)
İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, tekrar sataşma olmuştur..İçtüzüğün 70
inci maddesine göre söz istiyorum.
,
'
İSMAİL CEM (İstanbul) — Burada bulunmayan milletvekili hakkında konuşmuştur.
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Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben bir sataşma görmedim. Siz sataştınız...
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Benimle ilgili sataşma vardır, ismim zikredildi.
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... (CHP sıralarından gürültüler)
Burada olmayan bir şahıs için...
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ben tekrar zikredildim.
BAŞKAN — Efendim, bakalım, onun zamanını tayin ederiz Sayın Gürkan.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Zaman meselesi değil. Sayın Tuğ, "Geçmişte Marksizmi savundu, şimdi demokrat kesildi" dediler.
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika...
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika. Sayın Gürkan, lütfen oturunuz.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan.
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Sayın Tuğ, burada bulunmayan, grubumuza men
sup arkadaşımızın düşüncelerini açıkladılar. Yüce Meclisin tam ve doğru bilgi sahibi olabilme
si açısından söylüyorum: Sayın Soysal yargılama sonunda beraat etmiş olduğundan, haksız
bir itham altında kalmıştır; onu ifade etmek istiyorum.
BAKİ TUĞ (Ankara) — Af kanunuyla çıkmıştır.
BAŞKAN — Sayın Tuğ, lütfen...
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
9. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile DevletGüvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Ban Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Va
zife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı : 113 ve 113'e 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Kanun üzerinde son söz Sayın Seyfi Şahin'in, buyurun.
SEYFÎ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin çok önemli
bir kanunu gündeme gelmiş durumdadır. Bir ihtilal Anayasasının gölgesi altında, demokratik
leşmenin her türlü münakaşasının yapılacağı, demokratik ve insan haklarına tam riayet edile
ceği ve gittikçe demokratikleşileceği vaadiyle, bu hukukî problemlerin halli için Hükümet bir
kanunu gündeme getirmiştir.
,
Kul hakkı, insan hakkı her şeyin üstündedir. Bugün, dünyada, insanların, düşüncelerin
den dolayı veya hasbelkader işlediği herhangi bir suçtan dolayı göreceği muamele, elbette o
insanın şahsiyetine, hakkına tam riayet edilmek suretiyle ona insanca muameleyi gerektirir. Ma
alesef, Türkiye'de 12 Eylül İhtilalinde, sivil veya askerî makamlarda, birçok sorgulama usulleri
yanlış yapılmış, hatalar yapılmış, insan haklarına uymayan, devletin vaatlerini de yerine getir
meyecek şekilde, bu hukuk sistemi yürümüştür. Sadece, size, 12 Eylül'de, liderimiz Sayın Alpars
lan Türkeş'in sorgulanmasından bir misal verirsek, insan haklarına ne derece tecavüz edildiği
görülecektir. 12 Eylülde, bugün beraat etmişolan; ama, sadece fikrinden dolayı tutuklanan
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Alparslan Türkeş, 11 saat, ayakta, aç susuz sorgulanmıştır. Türkiye, ceza muhakemeleri usulü
ve insan haklarıyla ilgili olarak, kişilerin 4 saatten fazla sorgulanamayacağını, icabında karnı
nın doyurulacağım, ihtiyaçlarının giderileceğini, gerekirse sigarasının verileceğini vaat etmiş
tir; ama, maalesef 11 saat sorgulama sürmüş, saygısız tavırlarla, o günkü mahkeme değerli Ge
nel Başkanımızı yargılamıştır. Bunlar saymakla bitmez.

v

Değerli arkadaşlar, bir toplumda huzur ve sükûnun sağlanabilmesi için, elbette, fitne, fe
sat ocaklarının kurutulması lazımdır. Dolayısıyla, devlete karşı işlenen suçlar da kesinlikle af
kapsamına girmemelidir. Suç ye cezanın ters orantılı olduğunu düşünürsek, cezayı ne kadar
. artırırsak, suçun da o kadar azalacağını bilmemiz lazımdır. Ancak, sorgulama usulünde kul
hakkına riayet etmek gerekmektedir. Bugün, halen yürürlükte olan Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu, gerçekten, insan haklarına maalesef uygun değildir. Bu gelen kanunun da ihtiyaçları
karşılayacağı kanaati bende henüz oluşmamıştır; ama, hiç olmazsa, yeni bir yolu açmıştır.
Şunu şahsım adına söylemek isterim ki. Devlete karşı işlenen, toplumun huzurunu boza
cak; millette fitne ve fesata insanların katline, birbirine girmesine sebep olacak; hatta Anaya
sayı, kanunları ve Meclisi tehdit eden hertürlü suçların kapsam dışı bırakılması kaydıyla, adi
suçların ve kişinin şahsını ilgilendiren suçların, daha geniş perspektif içerisinde sorgulanması
nı ve insan haklarına uygun olmasını arzu etmekteyim.
Bu kanun da belki yetmeyecektir; ama, gelecek için ısrar ediyorum; kul hakkı; yani, Fatih
Sultan Mehmet'le karşısındaki bir gayri müslim sanatkârı, aynı sandalyede, aynı şartlarda mu
hakeme edebilecek bir sistemin devlete getirilmesini istiyorum.
Bizim hukukumuzun temeli Batıdır. Batıda uygulanan yargılama ve sorgulama usulleri,
henüz Türkiye'de teşekkül etmemiştir. Gönül arzu eder ki, her mahkemede bir jüri olsun. Si
nemalarda, filmlerde Avrupa'daki yargılama usulünü görüyoruz; vatandaşlar arasından seçil
miş bir jüri karar veriyor. Aynı şekilde demokratikleşme bizde henüz gelişmemiştir.
Türk toplumunun kendine has yapısı, kültürü, inancı, tümüyle birlikte göz önüne alına
rak, kendisini huzurlu edecek yeni bir elbisenin giydirilmesi için, bu kanunun bir adım olduğu
kanaatindeyim. Kul hakkının, insanlar arasında daha yaygın şekilde taraftar bulduğu; insanla
ra huzur getirdiği; komşu hakkından, ailenin içerisindeki çocuk hakkına kadar her türlü hak
ların dengede olduğu güzel ve mutlu bir sistemin getirilmesi umuduyla, hepinizi saygıyla se
lamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.;. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
" ' • - ' .
„,. 1 inci maddeyi okutuyorum:
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 23 üncü maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Cumhuriyet Savcısı, sanık, müdafi, davacı ve müdahil ile vekilleri hâkimi red talebinde
bulunabilirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
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Madde üzerinde bör önerge vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 113 sıra sayılı yasanın 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Sanık ve müdahil ile vekilleri, cumhuriyet savcısını ret talebinde bulunabilir. Ret talebi
halinde hâkimlerin reddi hakkındaki 26 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanır.
Mahmut Alınak
Şırnak

Mehmet Sincar
Mardin

Hatip Dicle
Diyarbakır

Ali Yiğit
Mardin

Mahmut Kılıç
Adıyaman

Remzi Kartal
Van

Sedat Yurttaş
Diyarbakır

\

Zübeyir Aydar
Siirt
Mahmut Uyanık
Diyarbakır

Sırrı Sakık
Muş
Selim Sadak
Şırnak

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önergeye katılmamışlardır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hâkimin reddi talebine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak reddi istenen hâ
kimin müzakereye iştirak edememesinden mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar yeril
mesi reddi istenilen hâkim Asliye Mahkemesine mensup ise bu mahkemenin kazası dairesinde
bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine ve reddi istenen hâkim Ağır Ceza Mahkemesine mensup
ise, o yerde Ağır Ceza Mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara ola
rak kendisini takip eden daireye, son numaralı daire için bir numaralı daireye; o yerde Ağır
Ceza Mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en yakın Ağır Ceza Mahkemesine aittir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir.
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3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. >— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 üncü maddesinin
birinci fıkrasındaki "gözaltına alınmasına" kelimeleri "gözlemine", üçüncü ve beşinci fıkralarındaki'"gözaltına alma" kelimeleri "gözlem altına alınma" olarak değiştirilmiş ve dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Resmî müessesede gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa
resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebi
lir; fakat sürelerin toplamı üç ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gönderilirken soruşturma
dosyası da birlikte yollanır. Dosyanın bütünü ile yollanmasında sakınca gören hâkim, bazı bel
gelerin suretlerini gönderebilir. Dosya en geç onbeş gün içinde geri gönderilir. Gerektiği tak
dirde hâkim bu süreyi altı haftayı geçmemek üzere uzatabilir.
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?..
Şahsı adına Sayın Şendiller, buyurun.
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bana gö
re bu kanunun 3 üncü maddesindeki değişiklik sadece bir şekilden ibarettir. Yani "gözaltına
alınmasına" ibaresi "gözlemine" şeklinde değiştirilmiş. "Gözaltına alınmasına" ibaresinin
"gözlemine" olarak değiştirilmesinden ne kastediliyor? Acaba, "gözlemine" dendiği takdir
de, sanıkla ilgili, farklı ne gibi işlem yapılacaktır?
Yine bu madde üzerinde şunu ifade etmek gerekir ki, gözaltının uzatılıp uzatılmaması
veya kısaltılması konusundan önce, özellikle, insan haysiyet ve onuruna dokunan, insanın in
sana yaptığı zulüm olan işkenceden ve o uygulamayı yapan insanlardan bahsetmek gerekir.
Bana.göre, meseleyi şekilcilikten kurtarıp, önce, insanları gözaltına alan, gözaltında tutan in
sanların, eğitilmesi, bunların insan onuruna dokunmayacak şekilde görev yapması gerektiği
kanaatindeyiz.
,
Bu maddede belirtilen, "üç haftayı geçemez" hükmü ve şu zaman zarfında hâkimin, dos
yayı sanık gönderilirken birlikte göndermesi hususu, yine güzel bir gelişmedir; insan hakları
ihlallerini ve işkenceyle ilgili konuları ortadan kaldırması bakımından -ki ona dayandığı görül
mektedir, demokratikleşmeyle ilgili bir kanundur- yine güzel bir gelişmedir.
Bu maddede, özellikle gözaltı süresinin dikkate alınması da sevindiricidir; çünkü, Özellik
le biz, gözaltında ne gibi muameleler yapıldığını, yaşayarak gören insanlarız. Bırakınız normal
zamanları, sıkıyönetim uygulandığı dönemlerde bile, mesela Kahramanmaraş'ta gözaltına alı
nan bir şahsı, kanuna aykırı bir şekilde, hiçbir hukukî gerekçesi olmadan -bölgede sıkıyönetim
olmasına rağmen- alıp, Ankara Emniyet Müdürlüğünde, bazılarına göre edebiyatı yapılan filistin askısı ve elektrikli işkenceye maruz tuttuklarını, bunun nasıl uygulandığını yaşayarak,
görerek buraya gelmiş insanlarız.
İnsanların tutuklanması, gözaltına alınması, cezaevinde yatması iki nedenledir: Bir, ka
der kurbanı insanlar vardır, bir de suçlu insanlar vardır; ancak, cezayı mahkemeler vereceğine
göre, hukuk da bağımsız olduğuna göre, buna saygı duymak lazımdır. Yakalanmayı gözaltına
alınmayı ve cezaevlerinde nasıl muamele görüldüğünü, yine yaşayarak buraya gelmiş insanla
rız. Ayrıca insanların, 45 günlük gözaltı sürelerinin dahi uzatıldığını, hatta çoğu zaman, daha
insanlar gözaltından çıkar çıkmaz kapıda polisin yakalayıp bir 45 gün daha nasıl tekrar gözal
tına alındığını -aslında onun da adı artık gözaltı falan değil- bilmekteyiz. Bu bakımdan, ka
nun görüşülürken dikkatli takip etmek lazımdır. Bu nedenle, işkencenin ve zulmün önlenmesi,
insan onuruna dokunarak uygulamaların kaldırılması, hepimizin, Hükümetin ve Meclisin
—
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vazifesidir. Bu manada, 3 üncü maddedeki "gözlemine" ibaresinin açıklığa kavuşturulması
lazımdır. "Gözaltı" kelimesiyle "gözlemine" kelimesinin arasında ne fark vardır?
Değerli arkadaşlarım, bunlar, olağanüstü hal, sıkıyönetim ve ihtilal dönemlerinde görül
düğü gibi, normal dönemlerde de görülmektedir. Mesela, 1978 yılında, sosyal demokratların
iktidarda olduğu bir dönemde -bırakınız o tür kanunlara uymayı- Kahramanmaraş bölgesin
den alınıp, adları tarihe yazılan işkenceci polisler tarafından, Ankara Emniyet Müdürlüğünün
6 ncı katında, 15 gün, hiçbir kanun ve hukuka dayanmadan, burayla ilgisi olmayan, filistin
askısından, elektrikli işkenceye kadar her türlü işkencenin uygulandığı, bu nedenle de sağ kolu
ve sol kulağı sakatlanmış bir milletvekiliyim. Bu bakımdan, insan onuruna dokunacak uygu
lamalardan, bizi dışarıda zan altında bırakacak tutumlardan kurtulmalıyız; bu hususta Meclis
olarak gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Şendiller, süreniz doldu; lütfen bağlayınız.
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Bağlıyorum efendim..
Bir diğer husus var ki, bunu da tartışmamız lazım. Bunların hepsi doğrudur; insan hakla
rına, demokratikleşmeye uygun hareket yapılmalıdır; fakat, gene İnsan Hakları Komisyonu
olarak bir şeyi daha gözlemeye çalışıyorum; Bosna-Hersek'ten dönerken, Viyana'da, Batılı ba
sın mensupları huzurunda da ifade ettik; en son olarak Bitlis'in bir köyünde 55 kişi katledildi;
onların insan hakları var mı, yok mu, onu da Meclisin takdirine bırakıyorum.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Oğuz, buyurun efendim.
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlar; müzakere konusu
ettiğimiz 3 üncü maddeyle ilgili -ki, o, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 üncü
maddesidir- biraz önce konuşan arkadaşımız hukukçu olmadığı için konuyu karıştırdı haklı
olarak. Bu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununumuzun Yedinci Faslında "Ehlihibre ve Keşif"
başlığı altında da maddeleşmiş olan bir hükümdür. 67 nci madde, ehlihibreyle ve 74 üncü madde
de sanığın şuurunun tetkikiyle ilgili maddedir.
Burada "gözaltı" olarak kullanılan deyim, kelime olarak yanlıştır; ama "gözlem"de, bir
bakıma tam manasıyla efradını cami bir kelime değildir. Bununla ilgili olarak ben bir öneride
bulunmak istiyorum; eğer Yüce Heyetiniz tasvip buyurursa, bunu, "müstamel olan", daha doğ
rusu senelerce kullanmış olduğumuz "müşahede" kelimesiyle ifade etmekte fayda umuyorum
ve doğrusunun da bu olduğu kanaatindeyim.
Saygılarımla arz ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyle ilgili verilmiş önerge bulunmamaktadır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 104. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıdaki hallerde tu
tuklanabilir.
1. Kaçma şüphesini uyandıracak vakıalar bulunması.
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2. Delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi, gizlenmesi, şeriklerin uydurma beyana veya ta
nıkların yalan tanıklığa veya tanıklıktan kaçmaya sevkedildiğini, bilirkişilerin etki altına alın
masına çalışıldığını gösteren hal ve davranışların bulunması.
Soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az ol
mayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi veya sanığın ikametgâhı veya meskeninin bulun
maması veya kim olduğunu isbat edememesi durumunda yukarıda 1 ve 2 numaralı bentlerdeki
haller var sayılabilir.
Altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak, suçun toplumda
infial uyandırması veya ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat
edememesi halinde tutuklanabilir.
Soruşturma konusu fiilin önemi veya uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri dikkate
alındığında tutuklama haksızlığa sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir başka yargıla
ma önlemi ile amaca ulaşılabilecek ise tutuklamaya karar verilemez.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 113 sıra sayılı Yasanın 104 üncü maddesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.
Saygıyla ajrz ederiz.
Sırrı Sakık
Muş

Mahmut Alınak
Şırnak

Mehmet Sincar
Mardin

Hatip Dicle
Diyarbakır

Selim Sadak
Şırnak

Mahmut Kılıç
Adıyaman

Remzi Kartal
Van

Sedat Yurtdaş
Diyarbakır
Zübeyir Aydar
Siirt

Madde 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 104. — Suçluluğu hakkında kuvvetli deliller bulunan kişiler aşağıdaki hallerde tu
tuklanabilir:
1. Kaçma şüphesini uyandıracak vakıalar bulunması,
2. Sanığın ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat edeme
mesi,
3. Delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi, gizlenmesi, şeriklerin uydurma beyana veya ta
nıkların yalan tanıklığa veya tanıklıktan kaçmaya sevkedildiğini, bilirkişilerin etki altına alın
masına çalışıldığını gösteren hal ve davranışlarla ilgili kuvvetli delillerin bulunması,
4. Soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırının sekiz yıl
dan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi.
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Bir yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak suçun toplumda
infial uyandırması veya ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat
edememesi halinde tutuklanabilir.
Soruşturma konusu fiilin önemi veya uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri dikkate
alındığında, tutuklama haksızlığa sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir başka yargıla
ma önlemi ile amacına ulaşabilecek ise, tutuklamaya karar verilemez.
Basın ve düşünce suçlarından dolayı tutuklama karan verilemez.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Katılmıyoruz Sayın Baş
,
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 5. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 106 ncı maddesinin bir
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sanığın tutuklanmasına ancak hâkim karar verir. Tutuklanması talep edilen sanık hazırsa
karardan önce dinlenir, hazır bulunan sanık isterse sorgu sırasında vekaletname aranmaksızın
müdafii de hazır bulunabilir ve karar verilmeden önce Cumhuriyet Savcısı ile hazır olan mü
dafi dinlenir. Sanık hazır değilse talebe ilişkin karar, yokluğunda ve evrak üzerinden verilir.
kan.

Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli
ile kendisine isnad olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman ve yer, fiilin kanunda hükme bağlan
dığı maddeler, suçun kanunî unsurları ve tutuklamanın sebebi belirtilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. _ ' • ' . '
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 6. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 inci maddesinin
bir ye ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Sanık tutuklama müzekkeresi üzerine tutulduğunda derhal ve nihayet yirmidört saat için
de yetkili hâkim önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etmeyeceği hakkın
da bir karar verilir.
Sanığı en yakın hâkim önüne getirmek için gerekli süre bu yirmidört saatlik süreye dahil
değildir.
Bu Kanunun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 229 uncu maddesindeki tutuklama
sebepleri hariç sanığın sorgusu sırasında yalnız Cumhuriyet savcısı ile müdafi hazır bulunabi
lir ve tutulmanın devam edip etmeyeceği hakkında bir karar verilmeden önce Cumhuriyet sav
cısı ile hazır bulunan müdafi dinlenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
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MADDE 7. — 1412 Sayılı Geza Muhakemeleri Usulü Kanununun Mülga 110 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
•
Tutuklulukta Geçecek Süre
Madde 110. —Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi azamî altı aydır. Kamu davası
nın açılması halinde bu süre hazırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil iki yılı
geçemez.
Soruşturmanın veya yargılamanın özel zorluğu veya geniş kapsamlı olması sebebiyle yu
karıda belirtilen sürelerin sonunda kamu davası açılamamış veya hüküm tesis edilememiş ise,
soruşturma konusu fiilin kanunda belirtilen cezasının alt sınırı yedi seneye kadar hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren suçlarda tutuklama kararı kaldırılır. Yedi sene ve daha fazla hürriyeti
bağlayıcı cezalar ile ölüm cezasını gerektiren suçlarda tutuklama sebebine, delillerin durumu
na ve sanığın şahsî hallerine göre tutukluluk halinin devamına veya sona erdirilmesine veya
uygun görülecek nakdî kefaleti vermesi şartıyla sanığın tahliyesine karar verilebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum:

<

Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 113 sıra sayılı Yasanın mülga 110 uncu maddesi ekteki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
Mahmut Alınak
Şırnak

Mehmet Sincar
Mardin

Hatip Dicle
Diyarbakır

Orhan Doğan
Şırnak

Selim Sadak
Şırnak

Mahmut Kılıç
Adıyaman

Remzi Kartal
Van
Zübeyir Aydar
Siirt

Sedat Yurtdaş
Diyarbakır
Sırrı Sakık
Muş

Madde 7. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun mülga 110 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 110. — Tutukluluk süresi altı ayı geçemez.
BAŞKAN — Komisyon?..
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara)— Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN—önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi okutuyorum:
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MADDE 8. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 122 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir..
Sanık soruşturma veya duruşmada mazeretsiz hazır bulunmaz veya mahkûm olup da hür
riyeti bağlayıcı cezanın infazından kaçarsa kefalet karşılığı hazineye gelir kaydedilir veya para
cezasını, ödeme emrinin tebliğine rağmen süresinde ödemez ise kefalet karşılığından para ce
zası mahsup edilerek kalan para hazineye gelir kaydedilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum:
MADDE 9. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine
gönderilmesi için gerekli süre hariç yirmidört saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorgu
ya çekilir. Yakalananın talebi halinde müdafi de sorguda hazır bulunabilir.
Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda, delille
rin toplanmasındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet sav
cısı bu sürenin dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Soruşturma bu sürede
sonuçlandırılamazsa Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh hâkiminin kararı ile sekiz güne ka
dar uzatılabilir.
Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar verir.
Yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine veya yakala
ma işlemine karşı, yakalanan kişi veya müdafiî veya kanunî mümessili veya birinci veya ikinci
derecede kan hısımı veya eşi hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh hâkimine başvura
bilirler. Sulh hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhal ve nihayet yirmidört saat dol
madan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya süre uzatmanın yerinde olduğu kanısına
varırsa müracaatı reddeder veya yakalananın derhal soruşturma evrakı ile Cumhuriyet savcılı
ğında hâzır bulundurulmasına karar verir.
Yakalama süresinin dolması veya hâkimin serbest bırakma kararı üzerine serbest bırakı
lan kişi hakkında yakalamaya konu olan fiil sebebiyle yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve
Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha bu madde hükmü uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 113 sıra sayılı Yasanın 128 inci maddesinin ekteki şekilde değiştirilme
sini arz ederiz.
Mahmut Alınak
Şırnak

Mahmut Uyanık
Diyarbakır

Sırrı Sakık
Muş

Züyebir Aydar
Siirt

Muzaffer Demir
Muş ..

.
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Mehmet Sincar
Mardin
Selim Sadak
Şırnak

Madde 9. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine
gönderilmesi için gerekli süre hariç, yirmidört saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorgu
ya çekilir. Müdafi de sorguda hazır bulunabilir.
Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda delille
rin toplanmasındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle cumhuriyet, savcı
sı bu sürenin kırksekiz saate kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim?
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum:
MADDE 10. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 uncu Faslının başlı
ğı "İfade alma ve sorgu" olarak değiştirilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
11 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 11. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 132 nci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İfade Veya Sorgu İçin Celp
Madde 132. — Kişi, ifade alınması veya sorgu için celpname ile davet olunur. Gelmezse
zorla getirileceği celpnameye yazılabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 12. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İfade ve Sorgunun Tarzı
Madde 135. — Zabıta amir ve memurları ile Cumhuriyet Savcısı tarafından ifade almada
ve hâkim tarafından sorguya çekilmede aşağıdaki hususlara uyulur:
1. İfade verenin veya sorguya çekilenin kimliği tespit edilir. İfade veren veya sorguya çe
kilen kimliğe ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmak zorundadır.
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2. Kendisine isnad edilen suç anlatılır.
3. Müdafi tayin hakkının bulunduğu, müdafi tayin edebilecek durumda değilse baro ta
rafından tayin edilecek bir müdafi talep edebileceği ve onun hukukî yardımından yararlanabi
leceği, isterse müdafiin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ve vekâletname aranmaksızın ifade
veya sorguda hazır bulunacağı bildirilir; yakınlarından istediğine yakalandığını duyurabileceği
söylenir.
4. Isnad edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söyle
nir.
5. Şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği hatırlatı
lır ve kendisi aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları
ileri sürmek imkânı verilir.
6. tfade verenin veya sorguya çekilenin şahsî halleri hakkında bilgi alınır.
. 7. tfade veya sorgu bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta;
a) İfade verme veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih,
b) İfade verme veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile
ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği,
c) tfade vermenin veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip geti
rilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise sebepleri,
d) Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından
okunduğu ve imzalarının alındığı,
e) imzadan imtina halinde bunun nedenleri yer alır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 13. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 135 inci madesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki 135/a maddesi eklenmiştir.
Yasak Sorgu Yöntemleri
MADDE 135/a. — tfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu
engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir
ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedenî veya ruhî müdahaleler
yapılamaz.
Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil
olarak değerlendirilemez.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. .
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 14. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yakalananın Veya Sanığın Müdafi Seçimi
Madde 136. — Yakalanan kişi veya sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya
birden fazla müdafiin yardımından faydalanabilir. Kanunî temsilcisi varsa o da yakalanana ve
ya sanığa bir müdafi seçebilir.
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Zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama işlemlerinde, ancak bir müdafi
hazır bulunabilir. Cumhuriyet Savcılığı işlemlerinde bu sayı üçü geçemez.
Zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere, soruşturmanın her safhasında müda
fiin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve
hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın bir. önergesi vardır; yalnız önerge
tek imzalı olduğundan muameleye koyma imkânımız yoktur.
Maddeyi oylarınıza suıuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum: MADDE 15. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 138 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.,
Baronun Müdafi Tayini
Madde 138. —Yakalanan kişi veya sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan
ederse talebi halinde baro tarafından kendisine bir müdafi tayin edilir. Yakalanan kişi veya sa
nık onsekiz yaşını bitirmemiş yahut sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede
malul olur ve bir müdafî'de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine müdafi tayin edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 16. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 139 uncu maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tayin Edilen Müdafiin Görevinin Sona Ermesi
..
Madde 139. — Sanık sonradan bir müdafi seçerse evvelce baro tarafından tayin edilmiş
müdafiin görevi son bulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 17. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 140 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"
Tayin Edilecek Müdafîler
Madde 140. — Müdafi, soruşturmanın veya yargılamanın yapıldığı yer barosunca tayin
edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
.
•.- MADDE 18. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 142 nci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yakalanan Kişi ve Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma
Madde 142. —Yakalanan kişi veya sanıklar birden fazla ise ve menfaatleri de birbirine
uygun ise, müdafi seçemeyenlerin savunması bir müdafîe verilebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 19. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 143. — Müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği
evrakın bir suretini harçsız alma hakkına sahiptir.
, Müdafînin hazırlık evrakını incelemesi veya hazırlık evrakından suret alması hazırlık so
ruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh
hâkimi kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak kısıtlanabilir.
Yakalanan kişinin veya sanığın sorgusunu içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve yakala
nan kişi veya sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hak
kında ikinci fıkra hükmü uygulanamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 113 sıra sayılı Yasanın 143 üncü maddesi ekteki şekilde değiştirilmiş
tir.
Selim Sadak
Şırnak

Mahmut Alınak
Şırnak

Sırrı Sakık
Muş

Mahmut Kılınç
Adıyaman

Muzaffer Demir
Muş

M. Emin Sever
Muş
Mehmet Sincar
Mardin

Madde 19. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
.
•
Madde 143. — Müdafî, hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği
evrakın bir suretini harçsız alma hakkına sahiptir.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Önergeye katılmıyo
ruz sayın Başkanım.
- . '
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
20 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 20; — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Yakalanan Veya Tutuklunun Müdafi ile Görüşmesi
Madde 144. — Yakalanan veya tutuklu bulunan kişi vekâletname aranmaksızın müdafii
ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişile
rin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum:
.
"
'
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 113 sıra sayılı Yasanın mülga maddesi ekteki şekilde yeniden düzen
lenmiştir.
Orhan Doğan
Sımak "

Muzaffer Demir
Muş

Sedat Yurtdaş
Diyarbakır

Selim Sadak
Şırnak

Zübeyir Aydar
Siirt

Mehmet Sincâr
Mardin

Madde 20. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
'"..'•'
Madde 144. — Müdafi, yakalanan veya tutuklanan kişi ile vekâletname aranmaksızın her
zaman görüşebilir. Müdafiin, görüşme ve yazışmaları denetime tabi tutulamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka bir önerge daha yardır; fakat, mahiyeti bir önceki
önergeyle aynı olduğu için onu muameleye koymuyoruz.
Komisyon okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHlN (Çorum) — Sayın Başkanım, öner
geye katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 21. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 145 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Duruşma sırasında sanığın eşinin müşavir sıfatıyla bulunmasına müsaade edilir ve dilerse
dinlenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
22 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 22. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 146 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 146. — Baro tarafından tayin edilen müdafîe, görevin ifasından doğan masraflar
hariç avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak bu tarifenin hazırlanış yöntemine göre tespit
edilecek ücret ödenir. İleride yargılama giderleri ile mahkûm olan sanıklardan müdafîe ödenen
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ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliğinin rücu hakkı vardır.
492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı harçlarının
% 15'i ve idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının % 15'i bir önceki
yıl kesinhesabına göre tespit edilen toplam miktar esas alınarak yılı içinde'Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Birinci fıkraya göre ödenecek ücretler
bu hesaptan karşılanır.
Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak dağıtımın usul ve esasları
Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
23 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 23. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bütün zabıta makam ve memurları, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygula
nan tedbirleri Cumhuriyet Savcılıklarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye
ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Cumhuriyet Savcıları emirle
ri yazılı olarak verir, acele hallerde sözlü emir de verebilir. Sözlü emir verildiği durumlarda
Cumhuriyet Savcısı, vermiş olduğu emirden zabıta amirini de haberdar eder. Cumhuriyet Sav
cısının yazılı emri üzerine yakalanan kişiler, olayın sanık ve tanıkları, yapılan işleme ait evrak
ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
24 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 24. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 üncü maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hük
me esas alınamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
25 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 25. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 291 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kanunî Mümessilin ve Eşin Müracaat Hakkı
Madde 291. — Sanığın kanunî mümessili ve eşi sanığa açık olan kanun yollarına süresi
içinde kendiliklerinden müracaat edebilirler. Sanığın müracaatına ilişkin hükümler, bunlar ta
rafından yapılacak müracaat ve onu takip eden işlemler için de geçerlidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde sözisteyen?.. Yok.
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa.
MEHMET CEBİ (Samsun) — Sayın Başkan, önerge "Yüksek Başkanlığa" diye yazılmış,
"Türkiye, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına" diye yazılmamış; bu, kasıtlı olarak yapılıyor...
BAŞKAN — Buyurun, önergeyi okumaya devam edin.
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Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 113 Sarı Sayılı Yasanın 291 inci maddesi başlığı ile birlikte ekteki şekilde/değiştirilmiştir.
Zübeyir Aydar
Siirt

'

Hatip Dicle
Diyarbakır

Mahmut Alınak
Şırnak
Remzi Kartal
Van

Mahmut Uyanık
Diyarbakır

Sedat Yurtdaş .
Diyarbakır

Madde 25. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 291 inci maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kanunî Mümessilin, Müdafiin, Eşin, Birinci ve İkinci Derecedeki Kan Hısımlarının Mü
racaat Hakkı
Madde 291. — Sanığın, kanunî mümessili, müdafi, eşi, birinci ve ikinci derecedeki kan
hısımları sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden müracaat edebilirler.
Sanığın müracaatına ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak ve onu takip eden işlemler
için de geçerlidir.
BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamışlardır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
26 ncı maddeyi okutuyorum:
MADDE 26. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 298 inci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tutuklamaya, tutukluluğun devamına, hacze ve üçüncü şahıslara ilişkin kararlar hakkın
da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
j
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.; Yok.'
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul.edenler...Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
27 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 27. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkim kararları aleyhine yapılacak itirazların in
celenmesi, mensup oldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hâkim veya başkanına ve asli
ye mahkemesi hâkim ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi
yargı çevresinde bulundukları ağır'ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından
verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla
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dairesi bulunması halinde, numara olarak kendisini takip eden daireye; son numaralı daire için
bir numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en ya
kın ağır ceza mahkemesine aittir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
28 inci maddeyi okutuyorum:
MADDE 28. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. tki milyon liraya kadar (iki milyon dahil) para cezalarına dair olan hükümler,
2. Yukarı sınırı on milyon lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı veri
len beraat hükümleri,
BAŞKAN. — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
29 uncu maddeyi okutuyorum:
MADDE 29. — 18.6.1983 Tarih ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 9. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara bakmakla
görevlidir:
a) Türk Ceza Kanununun 125 ila 139 uncu maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde;
161, 168, 169, 171, 172, 174 üncü maddelerinde; 312 nci maddenin 2 nci fıkrasında; 313, 314,
384, 385 inci maddelerinde; 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar,
b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza
Kanununun 264 ve 403 üncü maddelerinde yazılı toplu olarak veya teşekkül vücuda getirmek
suretiyle işlenen suçlar,
c) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince Olağanüstü Hal tlan Edilen Bölgelerde, Olağa
nüstü Halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.
Yukarıda belli edilen suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler, sıfat ve me
muriyetleri ne olursa olsun Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanırlar.
Ancak, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile sa
vaş ve sıkıyönetim hali dahil askeri Mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır."
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Var Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökalp.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanunu huzu
rumuza getiren, başta Sayın Adalet Bakanına ve onun bürokratlarına huzurlarınızda teşekkür
ediyorum.
Hepinizin bildiği gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu değiştiren bu kanun, yakla
şık bundan dört ay önce, Meclisten, tüm partilerin ittifakıyla çıkmış, Sayın Reisicumhur tara
fından veto edilmiştir. Gönül umardı ki, Yüce Meclis, tüm partilerin ittifakıyla çıkarmış oldu
ğu bu kanunu aynen, virgülüne dahi dokunmadan tekrar hayata geçirsin. Bunu, bir eksiklik,
bir talihsizlik olarak kabul ediyorum.
Yine, tüm ktymetli arkadaşlarımın bildiği gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, bir
usul kanunudur, bir ceza kanunu değildir. Umarımki, burada bulunan 450 milletvekili arkadaşım,
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bu kanunun kapsamını ilgilendiren konularda, hiçbir zaman yargı önüne gitmez; ama, beşerî
münasebeti olan her insan yargı önüne gider ve aklanır. Yüce Meclise gelen, bölgelerini ve tüm
insanlarımızı temsil eden bizler, milletvekili olmadan önce de, çoğu kez, karakollarda ve adli
yede, tanık olarak ve sanık olarak bulunmuşuzdur. Ben ve Grubum isterdik ki, bu kanun, eski
şekliyle, ilk şekliyle Yüce Parlamentodan geçsin ve hayata geçirilmiş olsun. Bu, bizler için en
büyük mutluluk olacaktı.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir de, bunun ötesinde, bu kanunun -31 inci maddesi
biraz sonra gelecek- 31 inci maddesiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu değişiklik öner
gesi vererek, 31 inci maddenin değiştirilmesini istemiştir. Umarım, Yüce Meclis, vermiş oldu
ğumuz bu değişiklik önergesini kabul eder ve bu suretle, maddenin eksik olan kısımlarını ta
mamlayarak, bu kanunun bize yakışan bir şekilde Genel Kuruldan geçmesini sağlamış oluruz.'
Şimdi, madde 29 üzerinde görüşlerimizi belirtiyoruz. 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahke
melerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin görevleriyle ilgili (c) bendinde, "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
Hakkında Kanunda yazılı teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçlarıyla aynı
Kanunun 29 ve 30 uncu maddelerinde yazılı suçlar..." şeklinde hüküm getirilerek, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin görevleri hasseten sayılmış ve tahdidî olarak belirlenmiştir; ama, mev
cut değişiklikte, yani madde 29'da bu hükmü görmüyorum. Sayın Adalet Bakanımız ve ilgili
ler, eğer 264 ve 403 üncü maddelerde bunu telafi edici bir yön buluyorlarsa, buna bir diyece
ğim yoktur.
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun bu hükmüne aykırı olarak,
ülkemizden uyuşturucu gitmektedir ve ülkemizden uyuşturucu olarak giden bu mallar, silah
ve kara para olarak dönmektedir.
Bu maddenin nasıl gözden kaçırıldığını ve ne şekilde Devlet Güvenlik Mahkemesinin gö
revleri dışında tutulduğunu anlayamamış bulunmaktayım. Bu hususu Sayın Bakanımız açık
larsa, ben ve diğer arkadaşlarım bilgi sahibi oluruz.
Teşekkür eder, Yüce Meclise saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?..
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Kısa bir açıklama yapmak istiyorum
Sayın Başkan...
ı
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
.
• ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Bu suçlar, teşekkül halinde olursa,
devlet güvenlik mahkemesince yargılanacak, bireysel olunca normal mahkemelerde yargılana
cak. Bu husus zaten açıkça belirtilmiştir maddede.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Madde üzerinde başka söz isteyen yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
'
MADDE 30. — 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanunundu üncü maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü
fıkra eklenmiştir.
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesine göre yakalamaya
veya yakalama süresinin uzatılmasına karşı ilgililer serbest bırakmayı varsa o yer Devlet Gü— 90 —
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venlik Mahkemesi yedek üyelerinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler.
Bu istemler, evrak üzerinde inceleme yapılarak derhal ve nihayet yirmidört saat dolmadan so
nuçlandırılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?;.
Buyurun Sayın Başesgioğlu.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; kanu
nun tümü üzerinde yaptığım konuşmada da ifade ettiğim gibi, 30 uncu maddeyle getirilen dü
zenleme, "1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesine göre yakala
maya veya yakalama süresinin uzatılmasına karşı, ilgililer, serbest bırakmayı, varsa o yer Dev
let Güvenlik Mahkemesi yedek üyelerinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteye
bilirler. Bu istemler, evrak üzerinde inceleme yapılarak derhal ve nihayet yirmidört saat dol
madan sonuçlandırılır" şeklindedir ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine bir üçüncü fıkra eklenmektedir; ancak, bunu
takip eden aşağıdaki 31 inci maddede ise, şu anda görüştüğümüz maddenin, devlet güvenlik
ve sıkıyönetim mahkemelerinde uygulanmayacağına dair bir hüküm bulunmaktadır. Yani, bu
rada maddeyi, kabul ediyoruz, arkasından kabul edeceğimiz maddeyle de, bu kabul ettiğimiz
hükümlerin yürürlüğü olmadığına, karar veriyoruz!..
Bu, büyük bir çelişkidir; bunu Sayın Bakanın da dikkatlerine arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Başka söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 113 sıra sayılı yasa tasarısının 30 uncu maddesinin yasa kapsamından
- çıkarılmasını arz ederiz.
İsmail Amasyalı
Kocaeli

Nevzat Ercan
Sakarya

Aydın Güven Gürkan
tçel

Bekir Sami Daçe
Adana
Turhan Tayan
Bursa

Gerekçe:
Tasarının 31 inci maddesinde, 30 uncu maddenin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev
alanına giren suçlarda uygulanamayacağı belirtildiğinden, çelişkiye neden olmamak için bu teklif
önerisi verilmiştir.
BAŞKAN — Komisyon?..
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Önergeye katılıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz...
Hükümet?.
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim.
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir ve böylelikle 30 uncu madde metinden çıkarılmıştır.
31 inci maddeyi 30 uncu madde olarak okutuyorum:
MADDE 30. — Kanunun 4,5,6,7,9,12,14,15,18,19,20,22,24 ve 30 uncu maddeleri ile geti
rilen değişik hükümler Devlet Güvenlik-ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev alanına giren
suçlarda uygulanmaz. Bunlar hakkında; 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 2845
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun yu
karıda sayılan maddeler ile değiştirilen veya kaldırılan hükümleri, değiştirilmeden veya kaldı
rılmadan önceki şekliyle uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde iki önerge vardır, geliş sırasına göre okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 113'e 1 inci Ek sıra sayılı 3801 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Müca
dele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun 30 uncu mad
desinin metinden çıkarılmasını teklif ederiz.
Uluç Gürkan
Ankara

^

İrfan Gürpınar
Kırklareli

Faik Altun
Antalya
Mehmet Sevigen
İstanbul

Coşkun Gökalp
Kırşehir
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Bekir Sami Daçe
Adana

Turhan Tayan
Bursa

Aydın Güven Gürkan
İçel

Uğur Aksöz
Adana

v

A. Şeref Erdem
Burdur
Madde 30. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda yakalanan
veya tutuklanan şahıs, tutuklama veya yakalama yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için
gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 15 gün içinde hâkim
önüne çıkarılır.
Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan
veya tutuklanan kimseler hakkında yukarıdaki fıkrada belirlenen süreler iki kat olarak uygu
lanır.
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Gerekçe: Hazırlanan bu önergede, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren
suçlara katılan terör örgütleri mensubu suç faillerinin ve örgüt hücrelerinin sayılarının çokluğu
nedeniyle, gerçek suç faillerinin ortaya çıkarılabilmesi ve örgüt hücrelerine tam anlamıyla ula
şabilmesi için yapılacak soruşturmalarda normal göz altı süresi yeterli değildir, Eksik soruş
turma sonucu düzenlenen evrakla birlikte sanıkların mahkemeye şevki halinde suç failleri delil
yetersizliği nedeniyle mahkemelerce serbest bırakılmaktadır. Bu durum, terör örgütleriyle olan
mücadeleyi zayıflatmaktadır. Terörün ülkemizde yaygın bulunması, bunların hücrelerinin yur
dun çeşitli yerlerine dağılmış olması, örgütler tarafından işlenen suçların genelde birbirleriyle
irtibatlı bulunması nedenleriyle; terörle etkin şekilde mücadele edilebilmesi için Devlet Güven
lik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda fiillerin karmaşıklığı, delillerin toplanmasın
daki güçlük, fail sayısının çokluğu ve buna benzer nedenlerle gözaltı sürelerinin artırılması zo
runluluğu ve gerçeği ortaya çıkmıştır.
Bu düzenleme yapılırken, olağanüstü hal bölgesinde terör suçlarının çok yoğun bir şekil
de işlendiği dikkate alınarak, göz altı süresi, olağanüstü hal dışında kalan yerlere nazaran da
ha uzun tutulmuştur. Ayrıca, gözaltı sürelerinin çeşitli yasalarda değişik biçimlerde yer alma
ları nedeniyle gereksiz tekrarların önlenmesi için bu hükümlerin de birleştirilmesi cihetine gi
dilmiştir.
BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık derecesine göre muameleye koyuyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 113'e 1 inci Ek sıra sayılı 3801 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı
* Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Müca
dele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun 30 uncu mad
desinin metinden çıkarılmasını teklif ederiz.
*
Uluç Gürkan
Ankara
ve arkadaşları
.

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Sayın Başkanım, öner
geye katılmıyoruz.
Yalnız, bir şeyin düzeltilmesi bakımından bir arzım var efendim. Demin, madde okunur
ken, "Bu Kanunun 4,5,6..." ve "..JOuncu maddeleri" şeklinde okunmuştur. 30 uncu madde
yi -biraz önce- bilginiz dahilinde kaldırdık; o nedenle burada okunmaması ve maddeden çıka
rılması gerekir efendim; arz ederim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Komisyon önergeye katılmıyor...
Hükümet önergeye katılıyor mu?
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır.
•
Önerge sahibi olarak Sayın Gürkan söz istiyorlar; buyurun.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu noktaya kadar
virgülüne dokunduk, Cumhurbaşkanına yeni bir veto olanağı verdik; ama oldukça anlamlı;
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Türkiye'nin demokratikleşmesi yolunda önemli usul değişikliklerini gerçekleştirdik. Şu an, as
lında kritik bir nokta diyecektim, eğer DYP ve SHP gruplarından bu maddenin Adalet Komis
yonunda kabul edilen biçimiyle ve bizim ilk yasanın bütünü üzerinde konuşmamızda uyarma
ya çalıştığımız doğacak hataları kısmen de olsa telafi edecek değişiklik önergesi gelmeseydi.
Yani, bütün bu yaptığımız bugünkü güzel işi, bir Adalet Komisyonunda eklenen maddeyle, ger
çekten -deyim yerinde ise- berbat edebilirdik. Kısmen de olsa şimdi düzeltecek bir düzenlemeyi
iktidar partisi grupları getirmişler, ama, gelin, bunu, kısmen de olsa iyileştirmek değil, bütü
nüyle iyileştirecek biçimde, bu maddeyi, bütünüyle, gelen önergenin de dışında tümüyle yok
varsayalım ve yasayı ilk çıkardığımız biçimine olabildiğince yakın biçimiyle -belki, biraz daha,
DGM kapsamına giren suçlar bakımından özal'ın veto tehdidini ortaya çıkarmasına rağmenilk kabul ettiğimiz biçimiyle çıkaralım ve bu yasayla ilgili finali güzel bir şekilde, anlamlı bir
şekilde yapalım.
Bu anlayışla hepinize saygılar, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
'
Bekir Sami Daçe
Adana
ve arkadaşları
Madde 30. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda yakalanan
veya tutuklanan şahıs, tutuklama veya yakalama yerine en yakın mafhkemeye gönderilmesi için
gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 15 gün içinde hâkim
önüne çıkarılır.
,
Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan
veya tutuklanan kimseler hakkında yukarıdaki fıkrada belirlenen süreler iki kat olarak uygu
lanır.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Önergeye katılıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Hükümet?..

„

ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmışlardır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde ki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yeni bir madde teklifi vardır; okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan 3801 sayılı "Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Ka
nununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun''a 31 inci madde olarak aşağıdaki metnin eklenmesini teklif ediyoruz.
Gereğini rica ederiz.
Uluç Gürkan
Ankara

,

Faik Altun
Antalya

trfan Gürpınar
Kırklareli

'

Veli Aksoy
îzmir

îstemihan Talay
İçel
J

Coşkun Gökalp
Kırşehir

Değişiklik Önergesi
Madde 31. — 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1. —Terör, Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171
ve 172 nci maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere silahlı eylemde bulunmaktır.
Bu kanunda yazılı olan "örgüt" terimi Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren
özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete ve silahlı çeteyi kapsar."
Değişiklik Gerekçesi:
Tartışılan yasa, Adalet Komisyonunda eklenen 31 inci maddesiyle bütünüyle anlamsızlaşmıştır. Bu maddeyle öngörülen değişikliği, "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu iyileştirmele
rinden istisna edilenlerin sayısı az" türü bir mantıkla savunmak da yersizdir.
Ceza Muhakemeleri Usulü, suçu tarif ve tayin eden bir yasa değildir. Suçun tarif ve tayini
Ceza Yasasının işidir.
Ceza Muhakemeleri usulü, suç iddiasıyla ilgili gerçeğin ortaya çıkarılmasını öngörmekte
dir. Bu bağlamda, farklı usûl uygulaması yargının üzerine gölge düşürülmesi anlamına gelir.
Bu istisnaların kaldırılmasının Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasındaki iyileştirmelerin herkese,
aynıyla uygulanmasının teröre karşı mücadeleyi zayıflatacağı, başarısız kılacağı düşüncesi de
gerçekçi değildir.
Hatta, tam aksini savunmak olasıdır. Teröre karşı mücadelede yargının karşılaştığı en önemli
güçlüklerden teki teröristlerin kimliklerini saklamalarıdır. Şimdi töreristlerden esirgenmesi is
tenen hukukî yardımın hiçbir komplekse kapılmadan bu kişilere sağlanması, yargıyı zorlayan
kimlik tespiti konusuna da önemli bir kolaylık sağlayacaktır.
Yanı sıra teröristlerin yurt dışında Türkiye hakkında yürüttükleri "işkence, baskı" iddialı
Olumsuz propagandaları da maddî dayanağını yitirmiş olacaktır. Türkiye, uluslararası platform
larda haksız yere yerilme konumunda olmayacak, terörle mücadelesinde bugüne değin kendi
sine ayak bağı olan dünya kamuoyunu yanına almak konusunda rahatlayacaktır.
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Bu nedenle, Adalet Komisyonunda tasarıya eklenen 31 inci maddenin olduğu gibi tasarı
dan çıkarılması, bunun yerine, tasarıya 31 inci madde olarak, Terörle Mücadele Kanununun
1 inci maddesinin görüşülmekte olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu iyileştirmeleri para
lelinde yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür.
Terörle Mücadele Yasasının 1 inci maddesi, bütün düşünceleri, bu tür sözde suçları, terör
olarak niteleyebilecek kapsamdadır. Türkiye, eğer gerçekten demokratikleşecekse, eğer gerçek
ten demokratikleşme yolunda olumlu bir adım atacaksa, bu afakî terör anlayışını terk etmek
zorundadır. Teklif, bu yaklaşımla, terörle ilgili yasanın 3 üncü maddesinde "terör suçu" ola
rak belirtilen Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre tarif etmektedir. Uygulamada da
teröristlerin mahkemelerde yargılandıkları, suçları sabit görüldüğü takdirde cezalandırıldıkla
rı maddeler bunlardır.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan önergeyle değiştirilmek istenen madde, Baş
kanlıkça Komisyona havale edilen ve Komisyonda görüşülen tasarıda bulunmamaktadır ve ye
ni bir madde teklifi mahiyetindedir.
Esasen, bu önergeyi işleme koymak mümkün değildir. Ancak, yerleşen uygulamalara gö
re, Komisyon, bu önergeye, yetersayıdaki üyesiyle katılırsa, yeni bir madde gibi üzerinde gö
rüşme açacağım. Şayet, Komisyon önergeye katılmazsa ve yetersayıda üyesi bulunmazsa, o za
man önergeyi işleme koymayacağım.
Şimdi soruyorum: Komisyon bu önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, Baş
kanlığımızın burada belirttiği gerekçelerle katılmamız mümkün değil. Çünkü, teklif edilen de
ğişiklik, doğrudan doğruya Terörle Mücadele Yasasıyla ilgili bir konudur. Komisyonda görü
şülmeyen ve Hükümet tasarısında da yer almayan bu değişiklikle ilgili hükme katılmak müm
kün değildir efendim.
BAŞKAN — Şu halde, bu önergeyi işleme koymuyorum.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHlN (Çorum) — Teşekkür ederim efen
dim.
BAŞKAN — Geçici madde l'i okutuyorum:
.
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesi
nin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26
ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza
mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik kararı veremezler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — 31 inci maddeyle ilgili önergemiz var.
BAŞKAN — Bize gelmedi herhalde. Madde numarası değiştirildi ve madde 31'de görüşül
dü zannediyorum bu önerge.
ALI YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Madde 30'u okuduk, kabul ettik...
BAŞKAN — Madde 30'u kabul ettik, önergeyi kabul ettik...:
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Şimdi madde 3 l'i
okuyoruz...
BAŞKAN — Gönül arzu ederdi ki, bu hadiseler Komisyonda cereyan etsin, buraya tam
olarak gelsin.
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Sayın milletvekilleri, geçici maddeleri okutmazdan önce, 32 nci maddeyi 31 inci madde
olarak okutuyorum:
MADDE 31. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
Buyurun Sayın Kahveci.
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bu madde hakkında ve yasanın daha önceki maddeleri hakkında çok kısa bazı tespit
lerimi ve ileride doğabilecek sıkıntıları dile getirmek istiyorum.
BAŞKAN— Efendim, yalnız bu madde üzerinde lütfen... Madde üzerinde söz aldınız;
rica edeceğim.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Efendim, Grup adına konuşuyor.
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Özellikle bu madde hakkında efendim.
Sayın Adalet Bakanımıza, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu tasarı hakkında bazı endişe
lerimi dile getirmiştim; bu tasarı hazırlanırken aceleye getirildiğini ve amaçlanan işlevi yerine
getiremeyeceği konusundaki endişelerimi dile getirmiştim. Şöyle ki: Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun temel amacı, yargıyı hızlandırmaktır ve suçlu ile suçsuz arasındaki ayırımı, da
ha yanlışsız, daha eksiksiz yapma amacını taşır.
Diğer ülkelerin ceza muhakemeleri usul kanunları, bunu sağlamak için, delil toplama ko
nusunda yargıya çok geniş imkânlar ve yetkiler tanımışlardır. Bütün Avrupa ülkelerinde ve özel
likle Almanya'da, örgütlü suçlarla ilgili olarak delil toplama konusunda çok geniş yetkiler ta
nıyan maddeler, ceza muhakemeleri usul kanunlarına ithal edilmiştir.
Bu tasarıda ise bunlar yoktur. Bu tasarı, bunları içermediği için, hepimizin şikâyet ettiği,
hepinizin şikâyet ettiği işkence konusuna çözüm getirmemektedir. Dikkatinizi çekmek isterim;
bir usul kanunu, eğer, delil toplama konusunda yargıya etkinlik kazandırmazsa, o ülkede iş
kence olması olasılığı daha yüksektir; çünkü, kolluk kuvvetleri, sanığı yahutda tutukluyu ko
nuşturmak için, delil bulamadıkları takdirde başka yöntemlere tevessül edebilirler; başka bas
kılar yüzünden, toplumun baskısı yüzünden, idarî baskılar yüzünden tevessül edebilirler.
Diğer toplumlar, bunu fark ettikleri için, usul kanunlarına, delil toplamak konusunda çok
geniş yetki maddeleri koymuşlardır. Örnek vereyim. Alman Ceza Muhakemeleri Usul Kanu
nunda trol maddesi vardır ve bu trol maddesi, bilgi toplama konusunda, her türlü yerden, her
türlü bilgi toplama konusunda yetki vermiştir. Bu, bizde yoktur. Orada bu madde, örgütlü suçlar
için getirilmiştir. Bu bizde olmadığı için, Türkiye'de bu kanunla ne ihale yolsuzluklarıyla ne
kaçakçılıkla ve ne de terör örgütleriyle mücadele edebilirsiniz.
"Devlet güvenlik mahkemeleriyle ilgili suçlarda bu maddeler uygulanmaz'' diye bir husus
getirmişsiniz. O yasalar da eksik. Keşke diğer ülkelerdeki o yasalarla ilgili değişiklikleri de de
ğerlendirip, buraya dört dörtlük bir kanun getirseydiniz, çünkü, orada, örneğin, müdafinin
reddi yetkisi vardır; bizde henüz yok. Orada, delil toplama konusunda, demin bahsettiğim trol
maddesinin dışında, bilgi bankalarına girme yetkisi vardır. Orada -bazı ülkelerde kanun mad
desiyle, bâzı ülkelerde genelgeyle- gizli ajan kullanma yetkisi vardır; bizde yoktur. Hemen he
men her ülkede bunlar vardır. Unutmayın ki, o ülkelerde, örgütlü suçlar, yani rüşvet, kaçakçı
lık ve terör, herhalde bizim ülkemizden' daha fazla değil.
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Benim, gündeme getirmek ve Meclis zabıtlarına geçirmek istediğim husus budur. Bu yaşa
tasarısı, maalesef, ikinci kere gelmesine rağmen, dışarıdaki uygulamalar gerekli şekilde ince
lenmeden hazırlanmıştır; Avrupa'nın bu konuda yaptığı işlemleri, uyguladığı sistemleri incele
meden getirilmiştir. Benim endişem budur.
Hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci.
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, bir açıklama yapabi
lir miyim?
(
BAŞKAN — Buyurun.
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, bir yanlış anlama söz
konusu. Delil toplama, yalnızca gözaltı süreleri içerisinde değildir; gözaltı süresinden önce, gözaltı
süresi içinde ve gözaltı süresinden sonra da delil toplama yetkisi vardır, güvenlik kuvvetlerinin
ve savcılığın. Bu hususun açıklığa kavuşturulması için söz aldım,
Teşekkür ederim.
.
•
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 31 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Bekir Sami Daçe
Adana

Turhan Tayan
Bursa

Aydın Güven Gürkan
İçel

Uğur Aksöz
Adana
A. Şeref Erdem
Burdur

Madde 31. — Bu Kanunun 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20 ve 22 nci madde hükümleri
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmaz. Bunlar hakkında
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bu değişiklikten önce yürürlükte olan eski
hükümleri değiştirilmeden önceki hayalleriyle uygulanır.
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845 sayılı Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi, 2959
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 2935 sayılı Ola
ğanüstü Hal Kanununun 26 ncı maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 inci mad
desi yürürlükten kaldırılmış ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin
başlığı "Müdafi tayini" olarak değiştirilmiştir.
Gerekçe:
Bilindiği üzere, terör olarak ortaya çıkan örgütsel faaliyetler ile buna bağlı suçlar, yalnızca
yurdumuzun belli bölgelerinde ve yerlerinde değil, bütün şehirlerimizin bir kısmında da yoğun
ve etkin biçimde işlenmektedir. Bu suçların tamamına Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ba
kılmaktadır.
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Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarla mücadeleyi etkin ve sağlıklı
şekilde devam ettirebilmek için, görüşülmekte olan tasarıyla getirilen bazı yeni hükümlerin de
ğişiklikten önceki hallerinin terör suçlarında uygulanmasına devam olunması, bu suçların ni
teliği ve vahameti itibariyle yerinde olacaktır.
Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanacak göz
altı süresi 31 inci maddede yapılan değişiklikle yeniden düzenlendiğinden, buna ilişkin değişik
yasalarda yer alan gözaltı sürelerinin, gereksiz tekrara yer verilmemesi amacıyla yürürlükten
kaldırılması öngörülmektedir.
önerge bu amaçla verilmiştir.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, demin bizim önergemizi, -bu önerge 31
inci madde olarak geçti-yanlış maddede oylattınız.
BAŞKAN ~ Hayır efendim, yerinde oylatıldı.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Hayır efendim. Şimdi önergeyle gelen 31 inci maddede,
"bu yasanın şu şu maddeleri, DGM kapsamına giren suçlarda uygulanmasın" hükmünün me
tinden tümüyle çıkarılmasını öngörüyordu; sanki çıkmış gibi bir izlenim yarattı.
BAŞKAN — Çıkan, 30 uncu maddeydi efendim.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Biz 31 inci madde olarak önerge verdik.
BAŞKAN — Ama, bir madde çıktığı için, 31 inci madde 30 oldu.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — 31 inci madde olarak verdim önergeyi.
BAŞKAN — Hayır efendim, onu biz zikrettik.
Biz, 31 inci madde yerine geldiğinde, sizin 31 inci madde üzerine verdiğiniz önergeyi işle
me koyduk; çünkü, o çıkmıştı.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Hayır efendim, ilgisiz bir yerde oylattınız.
BAŞKAN — Rica ediyorum... 30 uncu madde çıktı, siz 31 inci madde üzerine önerge ver
miştiniz.
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Şimdi madde 30'a geldik...
BAŞKAN — Efendim, 30 uncu madde çıktı, biz 31 inci maddeyi 30 uncu madde olarak
okuttuk ve sizin önergenizi de 30 uncu madde olarak muameleye koydum.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıştır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
31 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici Madde l'i okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 1. -- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesi
nin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26
ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza
mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik kararı veremezler.
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Geçici madde 2'yi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler dolmuş veya sürelerin dol
masına bir aydan az zaman kalmış ise Kanunun yürürlük tarihinden itibaren hazırlık evrakı
bir ay, dava dosyaları üç ay içinde ele alınarak 110 uncu maddeye göre gerekli karar verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici Madde 3'ü okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 3. — 1992 yılı için 146 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Türkiye Ba
rolar Birliğine aktarılacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak hesaplanır ve bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Türkiye Barolar Birliğine aktarılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
Buyurun Sayın Başesgioğlu.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; geçici
3 üncü maddeyle düzenlenen değişiklik, yeterli kaynak ayrıldığı takdirde ve hayata geçirildiği
takdirde, çok yararlı olacağına inandığımız bir değişikliği düzenlemektedir. Ancak, şu ana ka
dar olan uygulamalarda barolara yeterli ödeneğin ayrılmadığı ve adlî müzaheret konularında
da bu mekanizmanın gerekli şekilde işlemediğini, tatbikattan, meslekten gelen arkadaşlarımız
yâkinen bilmektedirler. Bu eksikliklerin ve aksaklıkların ilgili bakanlıklarca giderilerek bu ge
rekli ödeneğin aktarılması konusunda yardımcı olmalarını buradan temenni ediyoruz.
Bu arada, yanlış anlamadıysam, bir yanılgı olduğu kanaatindeyim Sayın Başkanlık Diva
nınca. 31 inci madde, demin önerge olarak, madde 32 olarak okundu. 31 inci maddenin okun
madığı, sadece bu konuda verilmiş olan önergenin okunduğu şeklinde bir tespitimiz oldu. Bu
konunun da düzeltilmesini -eğer bir yanlışlık varsa- arz etmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN— Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok,
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
33 üncü maddeyi 32 nci madde olarak okutuyorum:
MADDE 32. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
34 üncü maddeyi 33 üncü madde olarak okutuyorum:
MADDE 33. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN—Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü oylamadan evvel oyunun rengini belirtmek İsteyen sayın milletvekili?...
Yok.
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz
bir teşekkür konuşması yapayım.
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür etmek istiyor.
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Buyurun.
ADALET BAKANI M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
demokratikleşme konusunda son derece önemli bir adım teşkil eden bu tasarıyı yasalaştırmış
bulunuyorsunuz. Diliyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha geri çevirmeden, Res
mî Gazetede ilan edilmek suretiyle yasalaşmış olsun.
Böylesine bir çalışma sonucunda, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum; yasanın, ulusumu
za, ülkemize yararlı olmasını diliyorum; saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Pek muhterem arkadaşlarım, çalışma süremizin bitmesine çok kısa bir zaman kalmıştır.
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 19 Kasım 1992 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 20.22

o
.

'—

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)

B) YAZILI SORULAR

VE

CEVAPLARI

1. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Buca cezaevindeki açlık grevine ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/420)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. Saygılarımla.
15.10.1992
Mahmut Alınak
Sımak
Havalandırma sorunu ile başlayan Buca cezaevindeki açlık grevi, 30 uncu gününü dol
durdu. Doktorların açıklamalarına göre açlık grevinde bulunan hükümlüler, hayati tehlike için
dedirler.
Tutuklu ve hükümlüleri, açlık grevine iten sebepler nedir? Bu sebepleri ortadan kaldır
mak için, bakanlığınızca bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmamış ise
sebebi nedir?
Açlık grevinde bulunan Buca cezaevi hükümlülerinin sağlık durumları devletin güvencesi
altında değil midir?
'
Demokrasi adına izahı mümkün olmayan bu açlık grevinin sona ermesi için ne gibi dü
zenlemeler yapmayı düşünüyorsunuz? Yoksa bu insanlar ölüme mi terkedilecektir? Kuruluşu
nu demokrasi vaatleri üzerine kuran hükümetinizin bu açlık grevini bugüne kadar çözmemiş
olmasını ne ile açıklıyorsunuz?
•
Muhalefette iken 12 Eylül ürünü 1 Ağustos genelgesine şiddetle karşı çıkan partinizin bugüne
kadar, bu genelgeye dokunmamış olmasını ve bu genelgede ısrar etmesini nasıl yorumluyorsunuz?
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Cezaevlerini, Avrupa standartlarına kavuşturacağı vaadinde bulunan hükümetiniz, bütün
vaatleri gibi bu vaadini de unutmuştur. Adalet Bakanı olarak, hükümetin, demokrasiyi gün
demden çıkaran bu politikalarına daha ne zamana kadar tahammül edeceksiniz?
' TC.
Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
B.03.0.CTE.0.00.00.
Sayı: 4 üncü Kısım/V: 57178/D:Yazılı-Soru/43534

16.11.1992

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 21 Ekim 1992 tarihli A.01.0.GNS.
0.10.00.02.7/420-2637/13247 sayılı yazınız.
tlgi yazınız ekinde alınan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Almak tarafından verilen ve ya
zılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halin
de ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
M. Seyfi Oktay
Adalet Bakanı
Sayın Mahmut Alınak Şırnak Milletvekili
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru Öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
tzmir-Buca kapalı cezaevindeki açlık grevi 15.9.1992 günü başlamıştır.
Açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlüler, açlık grevine başladıkları 15.9.1992 tarihinden
itibaren sürekli doktor kontrolü altında tutulmuş, sağlık yönünden her türlü tedbir alınmıştır,
Hükümlü ve tutukluların 08.00 ile 21.00 saatleri arasında havalandırma bahçelerinden fay
dalandırıldıktan, saatlerin geri alınması, günlerin kısalması ve havanın erken kararması nede
niyle C. Savcılığınca yapılan yeni bir düzenlemeyle koğuşa giriş saatinin 21.00'den 19.00'a in
dirildiği, ancak cezaevinde anarşi ve terör suçundan tutuklu ve hükümlü olarak bulunanların
14.9.1992 günü havalandırma süresi sona erdiğinde koğuşlara saat 21.00'e kadar girmeyecekle1
rini beyan etmeleri üzerine, kendilerinin bu hususta uyarıldığı, koğuşlara girmeyeceklerini be
lirtmeleri ve aktif olarak direnmeleri üzerine, Emniyet ve Jandarmadan alınan yardım ile hü
kümlü ve tutukluların koğuşlarına konuldukları, yapılan tüm uyarılara rağmen emirlere uy
makta direnmeleri neticesinde bazı hükümlü ve tutukluların meydana gelen olay esnasında ya
ralandığı, yaralanan hükümlü ve tutukluların cezaevi sağlık görevlilerince, gerekli görülenlerin
ise İzmir Devlet Hastanesinde tedavilerinin yaptırıldığı anlaşılmıştır.
Bütün hükümlü ve tutukluların sağlık durumları devletin güvencesi altındadır.
Açlık grevi 21.10.1992 günü sona ermiştir.
1 Ağustos genelgesinin değiştirilmesi çalışmalarına Bakanlığımızca başlanmış olup, halen
bu çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca yeni bir "Cezaevi yapılanması ve İnfaz Yasa Tasarısı"
hazırlanmış olup, yakın zamanda Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.
Cezaevlerinin Avrupa Standartlarına kavuşturulması için başlattığımız çalışmalar devam
etmekte olup finansman bulunması için gerekli her türlü çaba sarfedilmektedir.
Avrupa ve Birleşmiş Milletler Standartlarına uygun yeni ve modern ceza ve tutukevlerinin
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ıslah ve inşaasını temin amacıyla Avrupa Konseyi Sosyal Fonundan 700 000 000 000 TL. kredi
talep olunmuştur.
Ayrıca 1993 yılı programına konulmak üzere, yeni ceza ve tutukevlerinin etüd-proje için
1 100 000 000 TL. (Bir milyar yüz milyon TL.) lık teklifte bulunulmuştur.
Hükümetimiz demokrasi ve insan haklarını daima ön planda tutmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
- M. Seyfı Oktay
Adalet Bakanı
2. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya* nın, bazı yollarda meydana gelen trafik kazala
rına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgi n'in yazılı cevabı (7/431)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını delaletlerinize arz ederim.
Saygılarımla
Cengiz Altınkaya
Aydın
Soru:
a) Lüleburgaz-Silivri
b) Adapazarı-Bolu
c) Bolu-Gerede
d) Gerede-Ankara yol kesimlerinde 1.4.1992 ile 1.10.1992 tarihleri arasında meydana gelen
trafik kazası sayısı, bu kazalardaki yaralı sayısı ve yaklaşık maddî hasarın miktarı ne kadardır?
'TC.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Daire Başkanlığı
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.
Şube: Top.01.(E)

•

v

17.11.1992

Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ligi: TBMM Başkanlığının 27 Ekim 1992 gün ve Kan.Kar.Md.A.01.0.GNS.O.İ0.00.02, 7/431-2682/13396 sayılı yazısı.
Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya
çıkarılmıştır.
01.04.1992-01.10.1992 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yol kesimlerinde meydana gelen
trafik kazası, bu kazalardaki ölü ve yaralı sayısı ile yaklaşık maddi hasar miktarı:
Lüleburgaz-Silivri yol kesiminde; 377 kaza, 23 ölü, 272 yaralı 3 947 750 000 TL. maddi
hasar.
Adapazır-Bolu yol kesiminde; 1 134 kaza, 84 ölü, 862 yaralı 13 557 200 000 TL. maddî hasar.
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Bolu-Gerede yol kesiminde; 10.0 kaza, 3 ölü, 122 yaralı 1 122 600 000 TL. maddî hasan
Gerede-Ankara yol kesiminde; 874 kaza, 48 ölü, 868 yaralı 14 090 190 000 TL. maddî ha
sar olmak üzere toplam 2 485 kaza, 158 ölü, 2 124 yaralı ve 32 717 740 000 TL. maddî hasar
olarak tespit edilmiştir.
Arz ederim.
İsmet Sezgin
İçişleri Bakanı
3. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, yükseköğrenim öğrencilerinden alınan
harçlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/376)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

.

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Halit Dumankaya
İstanbul
Öğrencilerin katkı paylarının 5 misli artırılması "öğrencilerin harç isyanı" başlığı ile Ba
sında yer almakta olup, Devlet Üniversiteleri paralı olacak düşüncesi hasıl olmaktadır.
Bu uygulama ile dar gelirli gençlerimizin okumaları kısıtlanmakta ülkemizde eğitim den
gesi de bozulmaktadır.
1. Bu dengenin korunması amacına matuf, her kesimden gencin eğitimine dönük bir ça
lışma yapılacak mıdır?
2. Çok fazla artırılan harç ve diğer masrafların düşürülmesini ve rahatlatıcı bir sistemin
getirilmesini düşünüyor musunuz?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı: 022.1.KDB.İd.Br.-92/3634

18.11.1992

Konu: Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.9.1992 tarih ve Kan.Kar. Dai.Bşk.
7/376-2438/12669 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'mn "Yükseköğretim öğrencilerinden alınan
harçlara ilişkin" soru önergesi incelenmiştir.
1. Bugün bir yükseköğrenim öğrencisine Devlet tarafından ortalama 18 milyon lira civa
rında cari harcama yapılmaktadır. Son yıllarda konsolide bütçenin eğitime ayrılan payında büyük
artışlar olmasına rağmen, gerekli miktarda ödenek tahsisinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
Yükseköğretim çağına gelmiş çeşitli gelir grubundan gençlerimize eğitim olanağının sağ
lanması için büyük çaba harcanmaktadır. Halen kayıtlı 748 850 gencimize ek olarak 17 bin
kadar gencimize daha ikili öğretim vasıtası ile eğitim-öğretim hizmeti verilmesine çalışılmaktadır.
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Yeni kurulan 21 üniversite ve 2 yüksek teknoloji enstitüsünün önümüzdeki yıldan itibaren
faaliyete geçirilmesi ile yükseköğretimde okullaşma oranının % 16'dan °/o 22'ye çıkarılması
hedef alınmıştır.
2. öğrenci harçları uygulamasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı madde
si gereğince 1985 yılında başlanılmış olup, kanun gereği öğrenci cari maliyetinin asgari beşte
birinin (% 20) harç olarak alınması gerekirken, bu oran ortalama cari maliyetin 1985-1986-1987
yıllarında % 10'u, 1988-1989 yıllarında % 5'i, 1990 yılında % 3'ü, 1991 yılında % 2»si, 1992
yılında da % 0.5 olmuştur.
Bu durumlar dikkate alınarak, 1993 yılı için hazırlanan kararname taslağı, maliyetin %
5'i, % 10'u, % 15'i gibi muhtelif alternatifli olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafın
dan Bakanlığımıza gönderilmiş; Bakanlığımızca, Maliye ve Gümrük Bakanlığının da görüşü
alınarak kararname çıkarılmak üzere, Başbakanlığa sunulmuştur.
1993 yılında öğrencilerden cari maliyetlerinin °7o 2.5'i oranında öğrenci katkı payı alınma
sı Bakanlar Kurulu kararıyla öngörülmüştür.
Esasen öğrencilerin ödemiş olduğu katkı payı iki taksitte alınmakta ve üniversite katma
bütçesine dahil edilmeden eğitim-öğretim yılı içerisinde tümüyle öğrencilerin beslenme, sağlık,
barınma, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Koksal Toptan
Mijlî Eğitim Bakanı
4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bosna-Hersek için Diyanet İşleri Başkanlığın
ca açılan yardım kampanyasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un
yazılı cevabı (7/432)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim.
20.10.1992
Mustafa Baş
İstanbul
1. Bosna-Hersek için Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan kampanyada hangi illerden ay
rı ayrı ne kadar para toplanmıştır. Ayrıca toplam miktar ne kadardır? Toplama işlemi hangi
tarihte bitmiştir?
. 2. Toplanan yardımın çeki hangi tarihte Başbakan'a takdim edildi? Hangi tarihte BosnaHersek'e gönderildi? Toplanan zaman ile gönderildiği zaman arasında para nerede muhafaza
edildi? Bankada bekletildiyse tahakkuk eden faiz % kaçtır ve toplam ne kadardır? Bu faiz ne
rede kullanılmıştır?
3. Toplanılan yardım hangi vasıta ile Bosnalı Müslümanlara ulaştırılmıştır. Kimlerle tes
lim edilmiş, nerede kullanılmıştır?
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4. Basında yer alan, bu paranın Kızıl Haç aracılığı ile Bosna'ya ulaştırılırken Sırp'ların
eline geçtiği doğru mudur? Eğer doğru ise bu konuda görevini ihlal eden veya kötüye kulla
nanlar kimlerdir? Sorumlular için hangi kanunî işlem yapılmıştır veya yapılmaktadır?
. . .

•

T

C

-

"

Devlet Bakanlığı

16.11.1992

Sayı: B.02.0.004/2.01/07141
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: a) 27.10.1992 gün A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/432-2688/13415 sayılı yazınız.
b) Devlet Bakanlığı (Sn. A.GÖNEN) (5.11.1992 gün B.02.0.006/363) sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş tarafından "Diyanet İşleri Başkanlığınca BosnaHersek için açılan yardım kampanyası" ile ilgili olarak Sayın Başbakanımızca cevaplandırıl
ması istenilen yazılı soru önergesi ilgi (b) yazı ile Sayın Başbakan adına Bakanlığımca cevap
landırılması uygun görülmüştür.
Dört maddelik soru önergesinin cevapları ilişikte takdim edilmektedir.
Gereğini arz ederim.
Ekrem Ceyhun
Devlet Bakanı
Soru önergesinde Yer Alan Soruların Cevaplan
1. Yardım kampanyasında iller itibariyle toplanan miktarlar (Ek-2) listede belirtilmiştir.
Bu yardım kampanyasında:
ti ve ilçe müftülüklerimiz kanalıyla 10 393 474 807 TL., ayrıca ilgili hesap numarasına
vatandaşlarımız tarafından doğrudan 467 505 193 TL. yardım yapılmış olup, toplam
10 860 980 000 TL. dir. Buna ilaveten;
3 118 ABD Doları,
56 100 Alman Markı + (25.8.1992 tarihindeki kur üzerinden 1 500 000 000 TL. lik Al
man Marka)
70 000 Hollanda Florini,
82 128 Fransız Frangı,
105 000 Avusturya Şilini,
2 246 000 Belçika Frangı, .
200 Sterlin
Toplanmıştır.
Yardım toplama işlemi 17.7.1992 günü yapılmış ve aynı gün tamamlanmıştır. Ancak bazı
vatandaşlarımız bu tarihten sonra da ilgili hesaba münferit yardımda bulunmuşlardır.
2. Toplanan yardımdan 12 milyar TL. tutarındaki 25.8.1992 tarihli çek, Diyanet îşleri
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz tarafından Sayın Başbakan'a takdim edilmiştir.
Kızılay Genel Başkanlığından alınan 10.11.1992 günlü yazılı cevabî bilgilere göre:
Bu meblağın tamamı Bosna-Hersek'e gönderilmemiştir. Bugüne kadar; sözkonusu meb
lağdan Kızılay'ca 3 405 404 000 TL. harcama yapılmıştır. Bunun 215 604 000 TL. lik bölümü
ile gıda maddeleri (un ve şeker) satınalınmış, 27 Ekim 1992'de Ankara'dan yola çıkan Kızılay
kamyonları ile Üsküp ve Zagreb'e oradaki dış temsilciliklerimizin nezaretinde Bosna-Hersek
•

.

•
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Hükümetinin temsilcilerine Kızılay personelince teslim edilmek üzere sevkedilmiştir.
3 089 800 000 TL. tutarında Sümerbank'tan giyim eşyaları (potin, parka, yağmurluk) sa
tın alınmış olup, Hükümetimizin sağlayacağı ihtiyaç maddeleriyle birlikte bu ay içinde deniz
yoluyla Bosna-Hersek makamlarına aynı şekilde teslim edilecektir.
Bakiye, 8 milyar TL.; Vakıflar Bankası Kızılay Şubesinde 1 ay vadeli (% 60 faizli) özel
hesapta, 694 596 000 TL. si ise vadesiz hesapta (% 10 faizli) tutulmaktadır. Bu hesaplardan
sağlanacak; faiz geliri de, bakiyeye ilave edilip ayni amaç için kullanılacaktır.
3. Toplanan yardım; Bosna-Hersek'teki ihtiyaçlar, yardım malzemelerinin ulaşabileceği
yerler, bunların teslim edileceği yetkili kişi ya da kuruluşlar, ilgili Devlet Bakanlığının BosnaHersek Hükümeti ile yaptığı temaslar sonucu belirlenmekte ve Dışişleri Bakanlığının tespit et
tiği esaslar çerçevesinde Kızılay'ca yerine getirilmektedir.
Savaş koşulları elverdiği ölçüde, Kızılay yardımları doğrudan Bosna-Hersek'e ulaştırılmıştır.
Bu mümkün olmadığı zamanlarda Bosna-Hersek Hükümetince yetkili kılınan temsilcile
re, genellikle "Merhamet" adlı Müslüman Boşnak kuruluşuna Hırvatistan'da teslim edilmiştir.
4. Basında yer alan haberin gerçekle bir ilgisi yoktur. Ne bu paranın, ne de bu para ile
temin edilen ihtiyaç maddelerinin Kızılhaç aracılığıyla gönderilmesi sözkonusu değildir.
BOSNA HERSEK YARDIM KAMPANYASININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
01 Adana
02 Adıyaman
03 Afyon
04 Ağrı
05 Amasya
06 Ankara
07 Antalya
08 Artvin
09 Aydın
10 Balıkesir
11 Bilecik
12 Bingöl
13 Bitlis
14 Bolu
15 Burdur
16 Bursa
17 Çanakkale
18 Çankırı
19 Çorum
20 Denizli
21 Diyarbakır

22 Edirne
23
24
25
26

Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir

213 589 308 TL. 75 989 800 TL.
167 123 150 TL.
26 864 000 TL.
75 913 800 TL.
639 480 050 TL.
219 292 100 TL.
42 695 000 TL.
152 821 550 TL.
274 974 000 TL.
46 600 150 TL.
23 119 000 TL.
33 167 100 TL.
112 443 150 TL.
89 045 040 TL.
434 502 751TL.
97 024 100 TL.
64 135 800 TL.
58 774 146 TL.
272 491 200 TL.
33 327 000 TL.
89 756 000 TL.
57 861 200 TL.
59 576 000 TL.
103 251 600 TL.
144 205 856 TL.

27 Gaziantep
28 Giresun
29 Gümüşhane
30 Hakkâri
31 Hatay
32 İsparta
33 tçel
34 İstanbul
35 İzmir
36 Kars
37 Kastamonu
38 Kayseri
39 Kırklareli
40 Kırşehir
41 Kocaeli
42 Konya
43 Kütahya
44 Malatya
45 Manisa
46 Kahramanmaraş
47 Mardin
48 Muğla
49 Muş
50 Nevşehir
51 Niğde
52 Ordu
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127 669 000 TL.
88 174 300 TL.
20 365 000 TL.
11 653 000 TL.
101 001 400 TL.
93 479 624 TL.
170 630 150 TL.
1 915 938 596 TL.
359 834 700 TL.
17 204 600 TL.
99 888 550 TL.
240 273 550 TL.
30 509 000 TL.
73 147 347 TL.
194 119 000 TL.
286 389 140 TL.
122 450 000 TL.
87 947 500 TL.
222 888 258 TL.
99 928 350 TL.
25 914 300 TL.
105 316 100 TL.
17 784 000 TL.
119 468 200 TL.
51 468 100 TL.
108 413 400 TL.

T.B.M.M.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa

64 Uşak
65 Van
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106 364 500
251 924 200
208 973 348
18 316 000
63 606 000
131711150
137 738 900
88 702 634
181 712 650
7 320 000
49 351 000

TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.
TL.

89 100 079 TL.
61 984 500 TL.

0:1"

Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
İğdır

128 477 980 TL.
179 993 650 TL.
61 173 800 TL.
23 850 000 TL.
52 077 300 TL.
60 856 500 TL.
29 457 000 TL.
7 190 000 TL.
29 457 000 TL.
2 847 000 TL.
1 890 000 TL.

Genel Toplam

10 393 474 807 TL.

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, hisse senedi piyasasında bazı aracı kurum
ların yanlış uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Tansu Çiller'in yazı
lı cevabı (7/341)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim.
Adnan Kahveci
istanbul
Soru: Hisse senedi piyasasında bazı aracı kurumların yanlış uygulamalar yaptığı iddia edil
mektedir. Aracı kurumların bankalardan kısa vadeli krediler alarak bu kredilerle alımlar yap
tıkları ve bu alımlarla borsayı sunî olarak körükledikleri iddia edilmbktedir. Sunî olarak fiyatı
yükselen bu hisse senetlerini bir süre sonra satıp aracı kurumların bankaya olan borçlarını öde
dikleri ifade edilmektedir.
1. Hisse senedi piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumların hangi bankalardan ne ka
dar kredi aldığı müfettişlerinizce incelenmiş midir?
2. Bu şekilde borsada spekülasyon yaparak kısa vadede halkı aldatmayı hedefleyen ara
cı kurumlarla ilgili inceleme yapılmış mıdır? Yapılmamışsa niçin yapılmamıştır?
ı
3. inceleme yapılmışsa ne gibi tespitler yapılmıştır?
4. Suç işlediği belirlenen aracı kurumlara ne gibi cezalar verilmiştir?
<
5. Spekülatif ve borsadaki yatırımcıyı aldatmaya yönelik girişimlerin önlenmesi için ya
pısal ne gibi önlemler aldınız?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.003/002/03725

17.11.1992

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: a) TBMM Başkanlığının 23.9.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.010.00.02-7/341-2287/12136
sayılı yazısı,

—
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b) TBMM Başkanlığının 22.10.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/341-2287/12136 sa
yılı yazısı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgi (a)'da kayıtlı yazısı ekinde gönderilen İs
tanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur.
. Bilgilerinizi ve gereğini.arz ederim.
Prof. Dr. Tansu Çiller
.
Devlet Bakanı
Sayın Adnan Kahveci'nin Yazılı Soru önergesi Hakkında Cevap
Bakanlığımıza gönderilen İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'ye ait soru önergesinde, hisse
senedi piyasasında bazı aracı kurumların bankalardan kredi alarak spekülasyon yaptığı ve hal
kı aldatmaya yönelik işlemlerde bulunduğu, bu aracı kurumların denetlenip denetlenmediği,
denetlenmişse ne gibi tespitler yapıldığı ve ne tür cezalar verildiği ve yatırımcıyı aldatmaya yö
nelik girişimlerin önlenmesi için yapısal ne gibi tedbirler alındığı, hususlarına ilişkin yazılı ce
vap istenmektedir. Konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu faaliyetleri
aşağıda özetlenmiştir.
3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde
aracı kurumların, sermaye piyasasında yaptıkları işlemlerin gözetim ve denetimi Sermaye Pi
yasası Kurulunca yapılmaktadır. Aracı Kurumların işlem ve hesapları, gerek ihbar ve şikâyet
ler üzerine, gerekse periyodik olarak sürekli denetime tabidir.
Aracı kurumların hisse senedi alımında kısa vadeli banka kredisi kullanımları hususunda
herhangi bir yasal sınırlama bulunmamaktadır. Nihai olarak, bankadan kredi kullanımı, bir
şirketin kaynak yaratma politikasının sonucu olup bu politikaya müdahale edilmemektedir. An
cak aracı kurumların kullandıkları bu kredilerle yapabilecekleri işlemlere belli yasal sınırlar
konulmuştur. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kanununda yasal düzenlemelere yer verilirken "Ara
cılık Faaliyetinde Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların Faaliyetlerine ve Yetkilendirilmelerine İlişkin
Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile aracı kurumların yapamayacakları iş ve işlemler düzenlen
miştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan ve halen yayımlanmamış olup, üzerin
de çalışılan tebliğler ile sermaye piyasasında haksız rekabetin önlenmesi ve borsadaki yatırım
cının aldatılmasını engelleyici tedbirler sermaye piyasası araçları, bu araçları ihraç veya halka
arzedenler, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar ile sermaye piyasası kurumları bütünlüğü
çerçevesinde düşünülmüş ve bilginin tasarruf sahibine ulaşmasını sağlamaya yönelik düzenle
meler getirilmiştir. Bir başka hususta ilk ihraçlarda hisse senetlerinin küçük tasarruf sahipleri
ne ulaşmasını takibe yönelik inceleme faaliyetleridir.
Aracı kurumlar nezdinde yapılan denetimler sonucunda saptanan mevzuata aykırılıklar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili mercilere intikal ettirilmekte, mevzuata aykırı işlem
ler düzelttirilmekte ve yasal düzenlemelerde öngörülen idarî müeyyideler uygulanmaktadır.
Cezai takibatı gerektiren fiiller için C. Savcılığı'na başvurulmaktadır.
Sermaye Piyasasında yatırımcının korunmasına yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve pi
yasaya güvenin sağlanması ilkeleri çerçevesinde piyasada kurumsallaşmanın sağlanması ve hu
kukî düzenlemelerin tamamlanması sonucunda sağlıklı bir sistemin kurulması amaçlanmaktadır.
Arz ederim.
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mah^
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife
ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Ta
rih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu
\
(1/412,3/483)
Türkiye
Cumhurbaşkanlığı
B.Ol.O.KKB.0.00.00.01
KAN. KAR. : 39-18/A-6-92-411

8.6.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 25 Mayıs 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1392-5865 sayılı yazınız.
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca
21.5.1992 tarihinde4cabul edilen 3801 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun, Terörle Mücadele Kanununun
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun" incelenmiştir.
1. Başta Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu olmak üzere yargı ile ilgili çeşitli kanunlar
da yapılan değişiklikler, aşağıda yazılı olduğu biçimde özetlenebilir.
a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun :
1. (Hâkimin ret sebepleri ve kimlerin talep edeceği) başlığını taşıyan 23 üncü maddenin
ikinci fıkrası değiştirilerek; Cumhuriyet savcısı, sanık ve davacı yanında, müdafii, müdahil ile
vekillerinin de hâkimi ret talebinde bulunmaları imkânı sağlanmıştır.
Bu suretle sanığın bulunmadığı duruşmalarda müdafiiye, hâkimi ret talebinde bulunma
imkânı verilmek suretiyle, savunma hakkına katkıda bulunulmuştur.
2. (Hâkimin reddi talebine karar verecek mahkeme) ye ilişkin 26 ncı maddenin birinci
fıkrası değiştirilmek suretiyle; ağır ceza mahkemesi hâkimlerinin reddinde, aynı yerde ağır ce
za mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde, numara olarak kendisini takip eden
daire, son numaralı daire için de, bir numaralı daire, ret talebini inceleyip kısa sürede karara
bağlaması sağlanmıştır.
3. (Sanığın şuurunun tetkiki)ne ilişkin 74 üncü maddesinde bazı deyini değişiklikleri ya
pılmış ve bu arada resmî müesseselerde gözetim süresi altı haftadan üç haftaya, sürenin
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yetmemesi halinde, her seferinde altı haftayı geçmemek üzere verilen ek süreler üç haftaya ve niha
yet toplam süre azamî altı aydan, üç aya ve dosyanın mahkemeye geri gönderilmesi süresi de bir
aydan 15 güne indirilerek, bu tür tetkiklerin daha kısa sürede tamamlanması yoluna gidilmiştir.
4. (Sanığın tutuklanması ve tutuklama müzekkeresinin şekli) ne ilişkin 106 ncı maddesinin
bir ve ikinci fıkraları değiştirilerek; tutuklanması talep edilen sanık hazırsa karardan önce dinlen
mesi gerektiği, hazır bulunan sanığın istemesi halinde sorgu* sırasında vekaletname aranmaksızın
müdafiinin de hazır bulunacağı, karar verilmeden önce, Cumhuriyet savcısı ile müdafiinin dinle
neceği, sanık hazır değilse tutuklama talebine ilişkin kararın yokluğunda ve evrak üzerinde verile
ceği; tutuklama müzekkeresinde sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli ile ken
disine istinad olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman ve yer, fiilin kanunda hükme bağlandığı mad
deler, suçun kanunî unsurları ve tutuklamanın sebebinin belirtileceği hükme bağlanmıştır.
5. (Kefalet parasının irat kaydrve acele itiraz)a ilişkin 122 nci maddesinin birinci fıkrası
nın ilk cümlesi değiştirilerek; duruşmadan vareste tutulmayan sanığın duruşmaya gelmemesi
halinde de kefaletin Hazineye gelir kaydedileceği, ayrıca para cezasına hükümlü bulunan sanı
ğın para cezasını süresinde ödememesi halinde, kefaletin değerlendirilmesi yoluna gidilerek para.
cezasının buradan tahsil edileceği, belirlenmiş ve bu suretle infazda, sürat ve kolaylık sağlanmıştır.
6. (Maznunun celbi) ne ilişkin 132 nci maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilerek, sanık
yerine (kişi) deyimi kullanılmış, normal halde suç işleyen kişilerin ifadelerinin alınması için
celbname ile davet edilecekleri, gelmezlerse zorla getirileceği hususunun, celbnameye yazılaca
ğı belirtilmiştir.
, '
7. (Sorgunun tarzı) na ilişkin 135 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek; suç işle
yen bir kimsenin sorgulanması sırasında hâkimin nelere dikkat edeceği konularına açıklık ge
tirilmiştir.
8. Ceza Muhakeme Usulü Kanununa 135 inci maddesinden sonra gelmek üzere 135/a
maddesi eklenmiştir.
Getirilen yeni hükümle; ifade verenin ve sanığın beyanının özgür iradesine dayanması ge
rektiği belirlenmiş ve bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yor
ma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan
bedenî veya ruhî müdahalelerin yapılamayacağı, kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemeyece
ği, belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadelere rıza olsa dahi, delil olarak değerlendirilemeyeceği belirlenmiştir.
9. (Maznunun müdafii tayini)ne ilişkin 136 ncı maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilmiş;
ilave edilen yeni hükümle, kanunî temsilci varsa onun dahi yakalanana veya sanığa bir müdafii
seçebileceği; bundan ayrı olarak zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama iş
lemlerinde bir, Cumhuriyet savcılığında yapılan sorgulamada ise üç müdafiinin, hazır buluna
bileceği; soruşturmanın her safhasında, müdafiinin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşmesi,
ifade alması, sorgulaması, mümkün hale getirilmiştir.
10. (Mahkemece müdafii tayini) ne ilişkin 138 inci maddesi, başlığı ile birlikte değiştiri
lerek; mahkemelerce müdafii tayini yerine barolarca müdafii tayini yolu benimsenmiş ve yü
rürlükte bulunan hükme göre, sanığın 15 yaşını bitirmemiş olması yahut sağır veya dilsiz veya
kendisini müdafaa edemeyecek derecede akıl ve beden noksanlığı bulunması halinde müdafii
tayini yoluna gidilirken, maddedeki yaş sınırı onbeşten onsekize çıkarılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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11. (Mahkemece tayin edilen müdafiin vazifesinin nihayet bulması)na ilişkin 139 uncu
maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilerek, baro tarafından tayin edilmiş müdafiilerin görevi
nin, daha sonra sanık tarafından bir müdafii seçilmesi halinde sona ereceği kabul edilmiştir.
12. (Mahkemenin intihap edeceği müdafiler)e ilişkin 140 inci maddesi değiştirilerek; ba
roca tayin edilecek müdafiilerin sanığın bulunduğu yer barosuna ait olduğu belirlenmiştir.
13. (Birden fazla sanıkların müdafaası)na ilişkin 142 nci maddesi, başlığı ile birlikte de
ğiştirilerek; deyim değişikliğine gidilmiş, yakalanan kişi veya sanıklar birden fazla ise ve menfaatları da birbirine uygun bulunuyorsa, müdafii seçemeyenlerin savunmasının bir müdafiiye
verileceği hükme bağlanmıştır.
14. (Müdafiin dava evrakını tetkiki)ne ilişkin 143 üncü maddesi, bütünüyle değiştirile
rek; yakalanan kişiyi veya sanığı savunacak olan müdafii'hazırlık aşamasında da, soruşturma
evrakını inceleyerek, isteği halinde evrakın bir suretinin harçsız olarak kendisine verileceği, ka
bul edilmiştir.
15. (Mevkufun müdafii ile görüşmesi) ne ilişkin 144 üncü maddesi, başlığı ile birlikte
değiştirilerek; yakalanan ve tutuklu bulunan kişilerin, vekaletname aranmaksızın müdafiiyle
herzaman görüşebilecekleri, bu kişilerin müdafiiyle yazışmalarının denetime tabi tutulmaya
cağı hükme bağlanmıştır.
16. (Duruşma sırasında maznuna müşavir olarak bulunabilecek kimseler)e ilişkin 145 inci
maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, duruşma sırasında sadece kocanın karısına müşavir
sıfatı ile yardımcı olması kaldırılarak, her iki eşin de, duruşmada müşavir olarak bulunabile
cekleri kabul edilmiştir.
17. (Müdafi ücreti) ne ilişkin 146 ncı maddesi, bütünüyle değiştirilerek; baro tarafından
tayin edilen müdafiye ödenecek ücretin ödeme şekli belirlenmiştir.
18. (Hukuku âmme davasını açmak vazifesi) ne ilişkin 154 üncü maddenin ikinci fıkrası
değiştirilerek; bütün zabıta makam ve memurlarının el koydukları olayları, yakalanan kişiler
ile uygulanan tedbirleri, Cumhuriyet savcılarına derhal bildirecekleri, hüküm altına alınmıştır.
19. (Delilleri takdir selahiyeti) başlığını taşıyan 254 üncü maddeye bir fıkra eklenmek
suretiyle; soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delille
rin, hükme esas olmayacağı belirtilmiştir.
20. (Kanunî mümessillerin ve kocanın müracaat hakkı) na ilişkin 291 inci maddesi, baş
lığı ile birlikte değiştirilerek, sanık kadın ise kocası için tanınmış olan kanun yollarına müraca
at hakkı, her iki eşe de tanınmıştır.
21. (İtiraz olunabilen veya olunamayan mahkeme kararları) na ilişkin 298 inci maddenin
ikinci fıkrası değiştirilerek; tutuklamaya, hacze ve üçüncü şahıslara ilişkin kararlar gibi, tutuk
luluğun devamına ilişkin mahkeme kararlarına da itiraz edilebileceği hüküm altına alınmıştır.
22. (İtirazın tetkiki mercileri ve usulü) ne ilişkin 299 uncu maddenin birinci fıkrasının
üç numaralı bendi değiştirilerek; bir yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulun
ması halinde, numara olarak kendisini takip eden dairenin, son numaralı daire için bir numa
ralı dairenin, ağır ceza mahkemesi ile başkanları tarafından verilen itirazları incelemeleri im
kânı sağlanmıştır.
23. (Temyizi kabil olan ve olmayan hükümler) e ilişkin 305 inci maddenin ikinci fıkrası
nın bir ve iki numaralı bentleri değiştirilmek suretiyle, ceza mahkemelerinden verilen hükümlerin
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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temyiz sınırı 300 000 liradan 2 000 000 liraya; yukarı sınırı 1 000 000 lirayı geçmeyen para
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümlerine ilişkin kararlarda para sınırı
10 000 000 liraya çıkarılmıştır.
24. Bundan ayrı olarak Ceza Muhakeme Usulü Kanununun (Hafif hapisti suçlarda tev
kif) başlığını taşıyan 105 inci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.
Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişiklik
ler son derece olumlu karşılanmıştır.
' .'•' s •
b) Bilindiği gibi yargılama, bir olay hakkında hukukun ne dediğini bildirmektir, öğreti
nin de kabul ettiği gibi; "sadece tahkik veya sadece itham usulü, usul hukukunu tahrip etmek
tedir. Dava ne münhasıran otorite ve ne de münhasıran hürriyyettir. önemli olan, otorite - hür
riyet çatışmasını aşabilmektir. Bu sebeple en iyi usul, tahkik ve itham usullerinin karmasıdır."
Usul hukuku, "hak" hudutlarının aşılmamasını sağlamalıdır. "Kısmen haklı, kısmen haksız
bir hüküm bazı hususiyetler taşır. Bu karışım haklı ve haksız olduğu nispete göre, değerlendiri
lemez. Haksızlığın nispeti ne olursa olsun, hükmün haklı tarafını da yok edecektir." Usul hu
kukunun gayelerinden biri de, mahkûm edeceği kimseyi dahi korumaktır.
Usulde önemli oları husus, iyi araştırma ve mutlak doğruyu bulmaktır. "Adalet mülkün
temelidir" kanısı ceza usulünün devamlılığını izah eder. Her şeyin sonunda adil bir mahkeme
nin bulunduğunu bilmek, toplum içinde emniyet duygusunu sağlar. Bu bakımdan "adalete gü
ven", toplumu ayakta tutan bağların başında gelmektedir. Hukukçu, hekim misali, haksızlığı
"teşhis" edebilendir.
Bütün bunlara rağmen, anayasalara yansıyan diğer önemli bir husus da; toplumun içinde
bulunduğu şartlara ve özelliklere göre, değişik ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak zarure
tinin mevcudiyetidir.
Anayasanın 12 nci maddesinde;
' 'Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere
sahiptir."
"Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorum
luluklarını da ihtiva eder."
Hükmü yer almaktadır.
Temel hak ve hürriyetlerin niteliğini belirleyen bu maddeden sonra; Türk Devletinin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin genel asayişin, korunması amacıyla ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde ön
görülen özel sebeplerle Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabileceği;
hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağı; savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, bu
olağanüstü durumların ortaya çıkardığı ağır tehlikeler sonucu, hak ve hürriyetlerin kullanıl
masının tamamen durdurulabileceği veya bunların korunması amacıyla öngörülmüş bulunan
güvencelere aykırı ve bu güvenceleri ortadan kaldıran tedbirler alınabileceği, millet hayatı ve
ülke için ağır tehlike ve tehditlerin ortaya çıktığı bu durumlarda, getirilecek hükümlerin kendi
liğinden meşruluk kazanacağı, açık bir şekilde ifade edilmiştir.
Hal böyle olunca; savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerle, bu olağanüstü
durumların ortaya çıkardığı ağır tehlikeleri, normal hallerle bir tutmak, Anayasanın 13, 14 ve
15 inci maddelerine aykırı olacaktır.
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c) Anayasada yeralan bu hükümlere rağmen incelenen 21.5.1992 tarih ve 3801 sayılı Ka
nunun çerçeve 30 uncu maddesiyle;
— 2845 sayılı "Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun"un 16 ncı,
— 3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu"nun 11 inci maddesi,
— 2559 sayılı "Polis Vazife ve Selahiyet Kanunû"nun 13 üncü maddesinin altıncı fıkra
sıyla ek ikinci maddesinin birinci fıkrası,
Yürürlükten kaldırılmaktadır.
1. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu :
Anayasanın 143 üncü maddesinde;
"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri
.. Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış gü
venliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur."
Hükmü yer almaktadır.
Maddenin gerekçe bölümünde de açıklandığı gibi, "Devletin varlığı ve devamlılığı ile ilgi
li bazı eylemler vardır ki, bunların işlenmesi halinde hem çabuk ve hem en isabetli karara vara
bilmek için özel bir uzmanlık ister. Bu gibi hallerde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bulun
durulması gerekli olur."
Buna göre, 2845 sayılı Kanunla kurulan Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren
suçlar sebebiyle yakalanan veya tutuklanan kimse genelde tutuklama yerine en yakın mahke
meye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en
çok 15 gün, Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yaka
lanan veya tutuklanan kimseler hakkında belirtilen süreler iki kat olarak hesaplanmak suretiy
le hâkim önüne çıkanlma mecburiyeti tanınmış iken, yukarıda da açıklandığı üzere bu madde
yürürlükten kaldırılmaktadır.
,
Bugün Ankara, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, tzmir, Kayseri; Konya ve Malatya illerin
de Devlet Güvenlik Mahkemeleri bulunmaktadır.
,
Olağanüstü hallerde özel bir mahkeme kurulma yoluna gidilmediğinden, halen Güneydo
ğu Anadolu'da devam eden olağanüstü hal nedeniyle, bu bölgede Devlet aleyhine işlenen suç
larda bu mahkemelerden sadece Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tüm yükü karşılama- .
ya çalışmaktadır. Büyük şehirler başta olmak üzere terör olaylarının yayılma eğiliminde olma
sı ve bölücü örgütlerin olayları olağanüstü hal bölgesi dışına yayma çabaları her bölgede Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin yükünü artıracaktır.
Bilindiği gibi, büyük olaylar cereyan etmekte bazen yüzü aşkın kişiler yakalanmakta, aynı
olayda pek çok kişinin ölüm sebebinin tespiti ve delillerin toplanması yolunda büyük gayret
sarfedilmektedir.
Ceza Muhakeme Usulü Kanununun 108 ve 128 inci maddelerinde yapılan değişiklikle; ya
kalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine gönderilmesi için gerekli
süre hariç 24 saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılacağı ve sorguya çekileceği, üç veya daha
fazla kişinin bir suça iştiraki halinde toplu olarak işlenen suçlarda delillerin toplanmasındaki
güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet savcısının bu süreyi dört
güne soruşturmanın belirlenen bu sürede de sonuçlanmaması halinde, Cumhuriyet savcısının
talebi ve sulh hâkiminin kararıyla sekiz güne kadar keza uzatılabileceği, kabul edilmiştir.
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2845 sayılı "Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun"un 16 ncı maddesinin kaldırılarak, yakalanan şahsın azamî sekiz gün içinde sulh hâki
minin huzuruna çıkarılması, delillerin yeteri kadar toplanmamasına neden olacak bunun so
nucu sulh hâkimi suçluyu ve suçsuzu teşhis edemeden karar vermek zorunda kalacaktır.
Ceza usulünde temel kaide, Devletin cezalandırmak hakkıyla sanığın hürriyet hakkı ara
sındaki çatışmayı, ceza hukuku kaidelerine göre ve geçerli bir kararla çözmektir.
Delillerin yeterince toplanamaması, çoğu zaman sanığın hürriyet hakkını da menfî yönde
etkileyecektir. Hâkim, istemediği halde meydana gelen ve pek çok kişinin ölümüne neden olan
olaylarda, noksan tahkikatla karar verecektir.
O nedenle Ceza Muhakeme Usulü Kanununun 108 ve 128 inci maddelerinde değişikliğe
gidilirken, Anayasaya uygun olarak düzenlenen özel kanunlardaki maddelerin saklı tutulması
gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini belirleyen 148 inci maddesinde dahi; olağa
nüstü hallerde sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şe
kil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılama
yacağı kesin bir şekilde hüküm altına alınmıştır.
Anayasanın 19 uncu maddesinde; "Yakalanan ve tutuklanan kişi, tutuklama yerine en ya
kın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suç
larda en çok 15 gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim ka
rarı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve
savaş hallerinde uzatılabilir." Şeklindeki hüküm karşısında, normal hallerle, toplu olarak işle
nen suçları, olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hallerini, aynı değerde tutmamak gerektiği
bir defa daha vurgulanmıştır.
2. Terörle Mücadele Kanunu :
Belirlenen bu durumlar çerçeve 30 uncu maddeyle kaldırılan; Terörle Mücadele Kanunu
nun 11 inci maddesi, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun ek ikinci maddesi içinde geçerlidir.
3. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu :
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası, aşağıdaki hük
mü taşımaktadır.
"Soruşturma konusunun açığa çıkarılması bakımından kesin bir mahsur doğmuyorsa ki
şinin yakalandığı yakınlarına derhal duyurulur."
Bu defa bu hüküm de yürürlükten kaldırılmaktadır.
Anayasanın (Kişi hürriyeti ve güvenliği) başlığını taşıyan 19 uncu maddesinin yedinci fık
rasında;
"Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa
çıkmasının sakıncalarının gerektirdiği kesin zorluk dışında, yakınlarına derhal bildirilir."
Hükmü yer almaktadır.
\
Görülüyor ki, genelde yakalanan ve tutuklanan kişinin durumu yakınlarına derhal bildi
rildiği halde, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakıncalarının gerektirdi
ği kesin zorunluluk arz eden hallerde, genel hükümlerden ayrılmanın Anayasaya aykırı bir yö
nü bulunmayacağı belirlenmiştir.
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Anayasaya rağmen bu değişikliğin yapılıp uygulanmaya başlaması, özellikle örgütler ve
terörle mücadele konusunda örgüt mensuplarının ikazı ve onlara verilecek bir alarm anlamını
taşıyacak ve örgüt mensuplarının karşı önlem almalarını sağlayarak, olayın incelenmesi ve ope
rasyonun devamı yönünden büyük boşluklara neden olabilecektir. Bu nedenle bu maddenin
kaldırılması da uygun mütalaa edilmemiştir.
^
d) İncelenen Kanunun çerçeve dördüncü maddesiyle 1412 sayılı Ceza Muhakeme Usulü
Kanununun 104 üncü maddesi bütünüyle değiştirilerek; sanığın tutuklanmasını gerektiren se
bepler arasında yer alan, "suç Devlet veya Hükümet nüfuzunu kırar veya memleketin asayişini
bozan fiillerden bulunur veyahut adabı umumiye aleyhine olursa" şeklindeki hüküm madde
metninden çıkarılmış, ayrıca, "tahkikatın mevzuu olan suçun ağır cezalı cürümlerden olması"
keyfiyeti, sanığın daima kaçacak sayılmasının nedeni kabul edildiği halde, bu bent dahi madde
metninden çıkarılmış ancak; soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst
sınırı yedi yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi, tutuklama nedeni sayıla
bileceği hüküm altına alınmıştır.
Bilindiği gibi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinde, muvakkat ağır ha
pis cezası, kanunda tasrih edilmeyen yerlerde bir seneden yirmidört seneye kadar cezaları kap
samaktadır.
Yapılan değişiklikle işlenen suç; Devlet veya Hükümet nüfuzunu kıran veya memleketin
asayişini bozan veyahut adabı umumiye aleyhine işlenmiş olsa dahi, işlenen bu tür suçların
kanundaki cezasının üst sınırı yedi yıldan az olması halinde; sanığın ikametgâhının ve meske
ninin bulunması ve kim olduğunu ispat etmesi durumunda, hâkim tutuklama yoluna gitmeye
cektir.
Ayrıca bu hükmün Kanun metninden çıkarılmış olması, çeşitli yorumlarla takdir hakkı
nın çok değişik bir şekilde kullanılmasına yol açabilecek ve yakalanmış muhtemel suçlunun
tutuklanmaması, özellikle terörle ilgili suçlarda bir daha yakalanmamasına neden olabilecektir.
Bu halde de Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babını oluşturan "Devletin
Şahsiyetine Karşı Cürümler" arasında yer almakla beraber; casuslukla ilgili 134 üncü madde,
askerî bölgelere girme - Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurmaya ilişkin 135 inci mad
de, harp zamanında Devlet buyruklarına uymamakla ilgili 139 uncu madde, yabancı hizmeti
ne asker yazmak veya silahlandırmak ile ilgili 148 inci madde, askerî ve zabıtayı itaatsizliğe
teşvik suçunu düzenleyen 153 üncü madde ve Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet
Meclisini, Hükümetin - Devletin - adliyenin manevî şahsiyetini, tahkir ve tezyif ile ilgili 159
uncu maddesi kapsamına giren suçları işleyenler, tutuklanmayacaklardır.
Bütün bu durum nazara alınarak, 104 üncü maddede yapılması istenilen değişikliğin de
ğerlendirilmesi ve en az bugün olduğu gibi, (suç Devlet veya Hükümet nüfuzunu kırar veya
memleketin asayişini bozan fiillerden bulunur veyahut adabı umumiye aleyhine olursa) bendi
nin uygulanması hallerinde, yedi yıllık tahdidin kaldırılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.
e) 3801 sayılı Kanunun çerçeve 7 nci maddesiyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun mülga 110 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir.
(Tutuklulukta geçecek süre) başlığını taşıyan bu maddenin birinci fıkrasında; hazırlık so
ruşturmasında tutukluluk süresi azamî altı ay, kamu davasının açılması halinde ise bu süre ha
zırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil en fazla iki yıl olarak belirlenmiştir.
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Maddenin ikinci fıkrasında ise, istisnalar sıralanmıştır.
Getirilen bu hüküm sıkıyönetim, olağanüstü hal, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev
alanına giren suçlarla Terörle Mücadele Kanunu içinde sözkonusu olacaktır.
Bugün için ülke düzeyinde adlî teşkilatlanma istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir.
Hâkim ve savcı sayısı mahkemelere intikal eden işleri karşılayacak sayıda değildir.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, bir yılda mahkemelere intikal eden yeni dava
sayısına göre, mahkemelerin teşkilatlanması konusunda prensip kararı alınmış olmasına rağ
men, bu kararın gereği yapılamamıştır.
Bir kaç örnek vermek gerekirse, Kurul kararına göre;
Ağır ceza mahkemelerine bir yılda yeni gelen iş miktarı, 300 - 350, asliye ceza mahkemele
rinde 700 - 800, sulh ceza mahkemelerinde 1 000 - 1 200 bulması halinde o il ve ilçede yeni
bir mahkeme kurulması gerekmektedir.
Başta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde görev yapan ağır ceza mahkemele
rine ve bunların dairelerine belirlenen bu sayıların en az iki katı oranında iş: intikal etmekte,
geçmiş yıllardan kalan dosyalarla her daire senede en az 70Ö -1 000 davayı çözümlemek zorun
da kalmaktadır.
. Bu durumda adlî teşkilatlanmada varolan bu noksanlık, suç işleyen ve kötü niyetli olan
kişilerin lehine bir sonuç yaratacak, hazırlık soruşturması altı ayda ve açılan kamu davası iki
yılda bitirilemeyecek ve sanığın tahliyesi ile o tarihe kadar toplanamayan delillerin yok olması
na imkân hazırlanacaktır.
Ayrıca bu hususun terörle ilgili suçlara uygulanması ile hazırlık soruşturmasında altı ayı,
kamu davasının açılması halinde ise iki seneyi geçirmenin bir nevi amaç haline geleceği, bu
konuda bütün yollara başvurularak, tahliyenin sağlanmasına çalışılacağı ve bundan sonra da
beklenenin tam aksine davaların sonuçlanmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.
önemli olan karar verecek olan savcı ve hâkimin adaletli karar vermesine imkân sağlamaktır.
Kabul etmek gerekir ki, ülkemizde on yılı aşkın süreden beri devam eden ceza davaları
mevcuttur. Halen bu tür davalar, mahkeme veya Yargıtay aşamasındadır.
SONUÇ
1. Ceza Muhakeme Usulü Kanununda yapılan ve mahiyetleri yukarıda arz edilen deği
şiklikler son derece olumlu karşılanmıştır.
2. Ancak, bu düzenlemeye gidilirken Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı, Terörle Mücadele Kanununun 11 inci maddeleri
ile Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı Kanunun
ek ikinci maddesinin birinci fıkrasının kaldırılması; genel suçlarla terör suçlarının aynı ölçüler
içinde değerlendirilmesi, kanaatımızca büyük sakıncalar yaratacaktır.
3. 21 Mayıs 1992 tarih ve 3801 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda kabulünden bir gün sonra, 22 Mayıs 1992 tarihinde yapılan üst düzeydeki bir toplantı
da; başta Hükümet yetkilileri ve yöneticiler olmak üzere, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan
ve içeriği yukarıda açıklanan düzenlemeler karşısında büyük endişelerini açıklamışlar, doğa
cak kanunî boşlukların yaratacağı olumsuz durumlara değinerek, bu konularda, vakit geçiril
meden yeni düzenlemelere gidilmesini ve düzenlemelerin olağanüstü hal ve terörle mücadele
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konulannı menfî yönde etkilemeyecek şekilde yapılması gereğini önemli gerekçelerle ortaya koy
muşlardır. Sayın Başbakanın da katıldığı bu düzeltme ihtiyacı, kanunun yürürlüğe girmeden
önce bir defa daha incelenmesini gerektiren ayrı bir sebep olarak değerlendirilmiştir.
4. Sonuç olarak yukarıda açıklanan nedenler ve yetkililerce ileri sürülen düşünceler de
ğerlendirilerek mahzurlu olacağı düşünülen maddelerin bir defa daha görüşülmesine imkân
sağlamak üzere 21.5.1992 tarih ve 3801 sayılı "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, Terörle Mücadele Kanu
nunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun" Anayasanın 89 uncu mad
desi gereğince iade edilmiştir.
Arz ederim.
TUrgut özal
Cumhurbaşkanı
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Adalet Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/412,3/483
Karar No. : 10

'

23.10.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuzun 11.5.1992 Tarih ve 20 Nolu raporu ile sonuçlandırdığı Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
nun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.5.1992 Tarihli 79 uncu Birleşiminde görüşülmüş ve
kabul edilmiştir.
Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının 25.5.1992 Tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1392-5865 Sayılı tezkeresi ile Sayın Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşül
mek üzere Kanunu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun
16.6.1992 Tarihli 83 üncü Birleşiminde okunmuş bulunmaktadır.
Komisyonumuz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunu, geri gönderme gerekçesi ile birlikte Adalet Bakanı
Sayın M. Seyfi Oktay'ın ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla bir'kez daha inceleyip
görüşmüş, 18.6.1992 Tarihli ve 29 Nolu raporu ile aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar
vermiştir.
Kanun, Genel Kurulumuzun 26.8.1992 Tarihli 95 inci Birleşiminde görüşülmekte iken İç
tüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere Komisyonumuzca geri çe
kilmiş ve Komisyonumuzun 21.10.1992 Tarihli ve 4 üncü Birleşiminde Adalet Bakanı M. Seyfi
Oktay'ın ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla bir kez daha incelenip görüşülrnüştür.
Kanunun, 1 ila 28 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Devlet Güvenlik Mahkemelerinde de uygulandığı
gözönünde bulundurularak Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde de değişiklik yapılması zarureti görülmüş ve bu ne
denle Kanuna 28 inci maddeden sonra Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesini değiştiren 29 uncu madde ilave edilmiştir. İlave
edilen bu madde ile yapılan değişiklikle;
1. Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri, 3713 Sayılı Terörle Mü
cadele Kanununun 23 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı için 9 uncu maddede bu mad
delere yer verilmemiştir.
.
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2. Bir ila onbeş yıl arasında değişen rfıuhtelif hapis ve ağır hapis cezalarını gerektiren
kara, deniz ve hava araçları aleyhine işlenen suçlarla beş ila onbeş yıl arasında ağır hapis ceza
sını gerektiren demiryolu kazasına kasden sebep olma suçu, terör örgütlerince işlenmesi kuv
vetle muhtemel suçlardan görülmüş ve bu sebeple Türk Ceza Kanununun 384 ve 385 inci mad
deleri Devlet Güvenlik Mahkemelerinin baktığı suçlarla ilgili davalar arasına dahil edilmiştir.
3. Değiştirilen 9 uncu maddenin (c) bendi 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hak
kında Kanunda yazılı teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık'suçlarını kapsa
maktadır. Bu suçların gerçekte Devlet Güvenliği ile ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki, olağa
nüstü hal ilan edilen bölgelerde olağanüstü halin ilanına neden olan olaylar arasında bu suçlar
gösterilmişse zaten bu husus madde metni içinde yer almaktadır. Bu düşüncelerle (c) bendinde
yer alan bu suçlar madde metninden çıkarılmıştır.
4. Diğer taraftan 9 uncu maddenin (e) bendinde üç alt bent halinde sayılan suçların ise
gerçekte Devlet güvenliği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki, terör örgütleri hangi suç
ları işlerlerse işlesinler Türk Ceza Kanununun 79 uncu maddesindeki "İşlendiği bir fiil ile Ka
nunun muhtelif ahkâmını ihlâl eden kimse, o ahkâmdan en şedit cezayı tazammun eden mad
deye göre cezalandırılır." hükmü gereği terör örgütünün amacına göre ya Türk Ceza Kanunu
nun 125 veya 146 ncı maddelerine, örgüt mensubu olanlar 168 inci maddesine, örgüte yataklık
yapanlar ve yardım edenler ise 169 uncu maddesine göre cezalandırılmaktadır, örneğin bugün
mesken masuniyetini ihlâl, her türlü tehdit, Dernekler Yasasında yazılı suçlar ile Grev ve Lo
kavt Yasasında yazılı fiilleri işlemekten dolayı Devlet Güvenlik Mahkemesinde sırf bu hüküm
lere göre mahkum edilen bir terörist örgüt elemanı göstermek mümkün değildir. Bu nedenle
yapılan değişiklikle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren adi, vasıfsız suç ola
rak nitelendirilen suçlar 9 uncu maddede sayılmamış, mahkeme, Yargıtay ve Askerî Yargıtay
Kararları gözönüne alınarak Devlet güvenliğini doğrudan ilgilendiren suçlar ve teröristlerce iş
lenmesi muhtemel bulunan suçlar bu maddede sayılmıştır.
Kanunun 29 uncu maddesi 30 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Bilindiği gibi ülkemizin Güneydoğu ve kısmen Doğu bölgelerinde devletimizin hakimiyeti
altında bulunan toprakların bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak isteyen terör örgütü ama
cına ulaşmak için her türlü faaliyeti göstermekte, büyük şehirlerimizin bir kısmında da aynı
amaca yönelik muhtelif suçlar işlenmektedir.
Ayrıca, yine büyük şehirlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını cebren tağir ve tebdil
ederek, yerine kendi ideolojik sistemlerini hâkim kılmak için bir takım terör örgütleri faaliyet
te bulunmaktadır. Bu suçlar bakımından görüşülmekte olan Kanunla Değişik Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun tüm maddelerinin uygulanması bu suçlarla ilgili mücadeleyi son de
rece zayıf hale sokacak ve mücadelede başarısızlık adeta beklenen bir sonuç haline gelecektir.
Bu nedenle Kanuna eklenen 31 inci madde ile tutuklamaya, gözaltında bulundurmaya,
sorgulamaya, müdafi yardımından yararlanmaya ilişkin yeni düzenlemelerin Devlet Güvenlik
ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmayacağı, bunlar hak
kında bu Kanunun 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20,22, 24 ve 30 uncu maddeleri ile değişiklik
yapılmadan önceki Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağ
lanmıştır.
Kanunun Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek)
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Kanuna ilave edilen 31 inci madde ile Devlet Güvenlik ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin
görevine giren suçlarda görüşülmekte olan Yasanın bazı maddelerinin uygulanmayacağı, deği
şiklikten önceki maddelerin uygulanacağı hükme bağlanmış olduğundan bu düzenlemeye bağlı
olarak yürürlükten kaldırılan hükümlere ilişkin 30 uncu madde yeniden düzenlenmiş ve 32 nci
madde olarak kabul edilmiştir.
Kanuna ilave edilen maddeler nedeniyle Kanunun başlığı bu değişikliklere paralel olarak
yeniden düzenlenmiştir.
Kanunun 31 inci maddesi 33 üncü madde olarak, 32 nci maddesi 34 üncü madde olarak
aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
Başkan
Cemal Şahin
Çorum
31 inci maddeye muhalifim
Sözcü
BahattinElçi
Bayburt
Üye
Cemal Erhan
Ağrı
Üye
Baki Tuğ
Ankara
Üye
Elaattin Elmas
İstanbul
Bazı maddelerine muhalifim
Üye
Murat Başesgioğlu
Kastamonu
Bazı maddelerine muhalifim
Üye
H. Cayit Erdemir
Kütahya
Üye
Nevzat Ercan
Sakarya

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanvekili
Ali Yalçın öğütcan
Adana
Kâtip
Ali Rıza Gönül
Aydın
Üye
Cemalettin Gürbüz
Amasya
Muhalefet şerhim vardır
Üye
Hasan Namal
Antalya
Üye
Ahmet Dökülmez
Kahramanmaraş
Üye
Hasan Afşar
Konya
Üye
Mustafa Yılmaz
Malatya
Bazı maddelere muhalifim
Üye
Mehmet Fevzi Şihanlıoğİu
Şanlıurfa

(S. Sayısı : 113 'e 1 inci Ek)
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MUHALEFET ŞERHİ
Komisyonca kabul edilen önergeye aşağıda belirtilen nedenlerle katılamıyoruz.
1. 2845 Sayılı D.G.M. Kanununun 16 ncı maddesi; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununun Ek 2 nci maddesi ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 inci maddesi gözaltı
sürelerine ilişkin benzer düzenlemeleri muhtevi bulunmaktadır.
a) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda C.M.U.K.nun 128 inci
maddesinin öngördüğü sürelerden daha uzun süre öngörülmek isteniyorsa bunun ayrıca dü
zenlenmesi ve belirli aralıklarla hâkim kararı devreye sokulmak suretiyle yargıç güvencesi sağ
lanması gerekir.
b) Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 2 nci maddesinin yürürlükte bırakılması ha
linde tasarıda değiştirilen gözaltına almaya ilişkin C.M.U.K.nun 128 inci maddesi uygulanma
yacak, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun sözü edilen hükmü uygulanacaktır.
Polis suç soruşturmasını Cumhuriyet Savcısına niyabeten yaptığına göre C.M.U.K.nun göz
altına almaya ve sürelerine ilişkin 128 inci maddesini uygulaması gerekir. Geçmiş dönemin ha
talı bir düzenlemesi olan Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 2 nci maddesi, polisi adeta
Cumhuriyet Savcısının emrinden çıkarmakta ve bağımsız bir duruma getirmektedir. Bu mad
denin yürürlükte bırakılması son derecede sakıncalıdır.
- c) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun terörü tanımlayan 1 inci maddesi ile sayısı
önceden belirlenemeyecek kadar suçu kapsamına almaktadır. Aynı Yasanın 11 inci maddesi göz
altı süresini onbeş gün olarak belirlediğinden, bu yasa kapsamına giren çok sayıda suçta bu
süre uygulanacaktır. Bu durum D.G.M. riin görev alanına giren suçları sınırlayan 9 uncu mad
de değişikliğini geçersiz hale getirecektir.
2. önergede uygulanmayacak hükümler arasında sayılan Tasarının 24 üncü maddesi iş
kence ile alınan ifadeleri geçersiz kılması nedeniyle, bu hükmün uygulanmayacağının kabul
edilmesi işkence ile alınan ifadelerin geçerli olması sonucunu doğuracaktır. Bu maddenin uy
gulanmasına olanak sağlanması gerekir.
3. Başka bir konu siyasal iktidarın Hükümet Programı ve ortak protokol ile Türkiye ve
dünya kamuoyuna verdiği vaatle ilgilidir. Anılan tarihi belgelerde Hükümet işkenceyi insanlık
suçu olarak kabul etmekte emniyet örgütünü ve MİT'i yeniden yapılandırmayı belirtmekte Te
rörle Mücadele Yasasını iyileştireceğini, gözaltı sürelerini de kısaltacağını taahhüt etmektedir.
önergenin Adalet Komisyonunda bu biçimi ile kabulü Hükümetin vaat ve taahhütlerini hiçe
sayar bir nitelik ve içerik taşımaktadır. Maddenin bu şekli ile kabulü sonucu işkence olayları
daha da artacak gözaltı süresinin kısaltılmaması siyasal iktidarı çok güç durumda bırakacaktır.
Belirtilen gerekçelerle önergenin bu biçimi ile kabulüne karşıyız.
Cemal Şahin
Çorum

Mustafa Yılmaz
Malatya

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Cemalettin Gürbüz
Amasya

(S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek)
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Sala
hiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun
Kanun No : 3801
Kabul Tarihi : 21.5.1992
MADDE 1. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 23 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Cumhuriyet Savcısı, sanık, müdafi, davacı ve müdahil ile vekilleri hâkimi red talebinde
bulunabilirler.
MADDE 2. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hâkimin reddi talebine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak reddi istenen hâ
kimin müzakereye iştirak edememesinden mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar veril
mesi reddi istenilen hâkim Asliye Mahkemesine mensup ise bu mahkemenin kazası dairesinde
bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine ve reddi istenen hâkim Ağır Ceza Mahkemesine mensup
ise, o yerde Ağır Ceza Mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara ola
rak kendisini takip eden daireye, son numaralı daire için bir numaralı daireye; o yerde Ağır
Ceza Mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en yakın Ağır Ceza Mahkemesine aittir.
MADDE 3. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 üncü maddesinin
birinci fıkrasındaki "gözaltına alınmasına" kelimeleri "gözlemine", üçüncü ve beşinci fıkrala
rındaki "gözaltına alma" kelimeleri "gözlem altına alınma" olarak değiştirilmiş ve dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Resmî müessesede gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa
resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebi
lir; fakat sürelerin toplamı üç ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gönderilirken soruşturma
dosyası da birlikte yollanır. Dosyanın bütünü ile yollanmasında sakınca gören hâkim, bazı bel
gelerin suretlerini gönderebilir. Dosya en geç onbeş gün içinde geri gönderilir. Gerektiği tak
dirde hâkim bu süreyi altı haftayı geçmemek üzere uzatabilir.
MADDE 4. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 104. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıdaki hallerde tu
tuklanabilir.
1. Kaçma şüphesini uyandıracak vakıalar bulunması.
2. Delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi, gizlenmesi, şeriklerin uydurma beyana veya ta
nıkların yalan tanıklığa veya tanıklıktan kaçmaya sevkedildiğini, bilirkişilerin etki altına alın
masına çalışıldığını gösteren hal ve davranışların bulunması.
Soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az ol
mayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi veya sanığın ikametgâhı veya meskeninin bulun
maması veya kim olduğunu isbat edememesi durumunda yukarıda 1 ve 2 pumaralı bentlerdeki
haller var sayılabilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek)
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

- MADDE 3 — Kanunun 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek)
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun)
Altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak, suçun toplumda
infial uyandırması veya ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat
edememesi halinde tutuklanabilir.
Soruşturma konusu fiilin önemi veya uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri dikkate
alındığında tutuklama haksızlığa sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir başka yargıla
ma önlemi ile amaca ulaşılabilecek ise tutuklamaya karar verilemez.
MADDE 5. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 106 ncı maddesinin bir
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sanığın tutuklanmasına ancak hâkim karar verir. Tutuklanması talep edilen sanık hazırsa
karardan önce dinlenir, hazır bulunan sanık isterse sorgu sırasında vekaletname aranmaksızın
müdafii de hazır bulunabilir ve karar verilmeden önce Cumhuriyet Savcısı ile hazır olan mü
dafi dinlenir. Sanık hazır değilse talebe ilişkin karar, yokluğunda ve evrak üzerinden verilir.
Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli
ile kendisine isnad olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman ve yer, fiilin kanunda hükme bağlan
dığı maddeler, suçun kanunî unsurları ve tutuklamanın sebebi belirtilir.
MADDE 6. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 inci maddesinin
bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Sanık tutuklama müzekkeresi üzerine tutulduğunda derhal ve nihayet yirmidört saat için
de yetkili hâkim önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etmeyeceği hakkın
da bir karar verilir.
Sanığı en yakın hâkim önüne getirmek için gerekli süre bu yirmidört saatlik süreye dahil
değildir.
Bu Kanunun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 229 uncu maddesindeki tutuklama
sebepleri hariç sanığın sorgusu sırasında yalnız Cumhuriyet savcısı ile müdafi hazır bulunabi
lir ve tutulmanın devam edip etmeyeceği hakkında bir karar verilmeden önce Cumhuriyet sav
cısı ile hazır bulunan müdafi dinlenir.
MADDE 7. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Mülga 110 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Tutuklulukta Geçecek Süre
• Madde 110. — Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi azamî altı aydır. Kamu davası
nın açılması halinde bu süre hazırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil-iki yılı
geçemez.
Soruşturmanın veya yargılamanın özel zorluğu veya geniş kapsamlı olması sebebiyle yu
karıda belirtilen sürelerin sonunda kamu davası açılamamış veya hüküm tesis edilememiş ise,
soruşturma konusu fiilin kanunda belirtilen cezasının alt sınırı yedi seneye kadar hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren suçlarda tutuklama kararı kaldırılır. Yedi sene ve daha fazla hürriyeti
bağlayıcı cezalar ile ölüm cezasını gerektiren suçlarda tutuklama sebebine, delillerin durumu
na ve sanığın şahsî hallerine göre tutukluluk halinin devamına veya sona erdirilmesine veya
uygun görülecek nakdî kefaleti vermesi şartıyla sanığın tahliyesine karar verilebilir. .
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : U3'e 1 inci Ek)
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Kanunun 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek)
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun)
MADDE 8. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 122 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sanık soruşturma veya duruşmada mazeretsiz hazır bulunmaz veya mahkûm olup da hür
riyeti bağlayıcı cezanın infazından kaçarsa kefalet karşılığı hazineye gelir kaydedilir veya para
cezasını, ödeme emrinin tebliğine rağmen süresinde ödemez ise kefalet karşılığından para ce
zası mahsup edilerek kalan para hazineye kaydedilir.
r
MADDE 9. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine
gönderilmesi için gerekli süre hariç yirmidört saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorgu
ya çekilir. Yakalananın talebi halinde müdafi de sorguda hazır bulunabilir.
Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda, delille
rin toplanmasındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet sav
cısı bu sürenin dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Soruşturma bu sürede
sonuçlandırılamazsa Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh hâkiminin kararı ile sekiz güne ka
dar uzatılabilir.
. *
Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar verir.
Yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine veya yakala
ma işlemine karşı, yakalanan kişi veya müdafiî veya-kanunî mümessili veya birinci veya ikinci
derecede kan hısımı veya eşi hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh hâkimine başvura
bilirler. Sulh hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhal ve nihayet yirmidört saat dol
madan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya süre uzatmanın yerinde olduğu kanısına
varırsa müracaatı reddeder veya yakalananın derhal soruşturma evrakı ile Cumhuriyet savcılı
ğında hazır bulundurulmasına karar verir.
Yakalama süresinin dolması veya hâkimin serbest bırakma kararı üzerine serbest bırakı
lan kişi hakkında yakalamaya konu olan fiil sebebiyle yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve
Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha bu madde hükmü uygulanmaz.
MADDE 10. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 uncu Faslının başlı
ğı "İfade alma ve sorgu" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 132 nci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İfade Veya Sorgu İçin Celp
Madde 132. — Kişi, ifade alınması veya sorgu için celpname ile davet olunur. Gelmezse
zorla getirileceği celpnameye yazılabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek)
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Kanunun 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 11. — Kanunun 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek)
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun)
MADDE 12. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İfade ve Sorgunun Tara
Madde 135. — Zabıta amir ve memurları ile Cumhuriyet savcısı tarafından ifade almada
ve hâkim tarafından sorguya çekilmede aşağıdaki hususlara uyulur :
1. İfade verenin veya sorguya çekilenin kimliği tespit edilir. İfade veren veya sorguya çe
kilen kimliğe ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmak zorundadır.
2. Kendisine isnad edilen suç anlatılır.
3. Müdafi tayin hakkının bulunduğu, hıüdafî tayin edebilecek durumda değilse baro ta
rafından tayin edilecek bir müdafi talep edebileceği ve onun hakukî yardımından yararlanabi
leceği, isterse müdafiin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ve vekaletname aranmaksızın ifade
veya sorguda hazır bulunacağı bildirilir; yakınlarından istediğine yakalandığını duyurabileceği
söylenir.
4. tsnad edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir.
5. Şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği hatırlatı
lır ve kendisi aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları
ileri sürmek imkânı verilir.
6. İfade verenin veya sorguya çekilenin şahsî halleri hakkında bilgi alınır.
7. İfade veya sorgu bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta;
a) İfade verme veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih,
b) İfade verme veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile
ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği,
c) İfade vermenin veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip ge
tirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise sebepleri,
d) Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından
okunduğu ve imzalarının alındığı,
'
e) İmzadan imtina halinde bunun nedenleri yer alır.
MADDE 13. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki 135/a maddesi eklenmiştir.
Yasak Sorgu Yöntemleri
MADDE 135/a — İfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu
engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir
ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedenî veya ruhî müdahaleler
yapılamaz.
Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil
olarak değerlendirilemez.
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MADDE 12. — Kanunun 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Kanunun 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
/
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MADDE 14. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yakalananın Veya Sanığın Müdajî Seçimi
Madde 136. — Yakalanan kişi veya sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya
birden fazla müdafiin yardımından faydalanabilir. Kanunî temsilcisi varsa o da yakalanana ve
ya sanığa bir müdafi seçebilir.
Zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama işlemlerinde, ancak bir müdafi
hazır bulunabilir. Cumhuriyet Savcılığı işlemlerinde bu sayı üçü geçemez.
Zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere, soruşturmanın her safhasında müda
fiin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve
hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.
MADDE 15. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 138 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Baronun Müdafi Tayini
Madde 138. — Yakalanan kişi veya sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığım beyan
ederse talebi halinde baro tarafından kendisine bir müdafi tayin edilir. Yakalanan kişi veya sa
nık onsekiz yaşım bitirmemiş yahut sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede
malul olur ve bir müdafi'de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine müdafi tayin edilir.
MADDE 16. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 139 uncu maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tayin Edilen Müdafiin Görevinin Sona Ermesi
Madde 139. —• Sanık sonradan bir müdafi seçerse evvelce baro tarafından tayin edilmiş
müdafiin görevi son bulur.
MADDE 17. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 140 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tayin Edilecek Müdafîler
Madde 140. — Müdafi, soruşturmanın veya yargılamanın yapıldığı yer barosunca tayin
edilir.
MADDE 18. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 142 nci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yakalanan Kişi ve Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma
Madde 142. — Yakalanan kişi veya sanıklar birden fazla ise ve menfaatleri de birbirine
uygun ise, müdafi seçemeyenlerin savunması bir müdafîe verilebilir.
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MADDE 14. — Kanunun 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Kanunun 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. — Kanunun 16 net maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. — Kanunun 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Kanunun 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 19. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 143. — Müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği
evrakın bir suretini harçsız alma hakkına sahiptir.
Müdafînin hazırlık evrakını incelemesi veya hazırlık evrakından suret alması hazırlık so
ruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh
hâkimi kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak kısıtlanabilir.
Yakalanan kişinin veya sanığın sorgusunu içeren tutanak üe bilirkişi raporları ve yakala
nan kişi veya sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hak
kında ikinci fıkra hükmü uygulanamaz.
MADDE 20. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yakalanan Veya Tutuklunun Müdafi ile Görüşmesi
Madde 144. — Yakalanan veya tutuklu bulunan kişi vekâletname aranmaksızın müdafî
ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişile
rin müdafî ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz.
MADDE 21. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 145 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Duruşma sırasında sanığın eşinin müşavir sıfatıyla bulunmasına müsaade edilir ve dilerse
dinlenir.
MADDE 22. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 146 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 146. — Baro tarafından tayin edilen müdafîe, görevin ifasından doğan masraflar
hariç avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak bu tarifenin hazırlanış yöntemine göre tespit
edilecek ücret ödenir. İleride yargılama giderleri ile mahkûm olan sanıklardan müdafîe öde
nen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliğinin rücu hakkı vardır.
492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı harçlarının
% 15*i ve idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının % 15'i bir önceki
yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktar esas alınarak yılı içinde Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Birinci fıkraya göre ödenecek ücretler
bu hesaptan karşılanır.
Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak dağıtımın usul ve esasları
Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
MADDE 23. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bütün zabıta makam ve memurları, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygula
nan tedbirleri Cumhuriyet Savcılıklarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 19. — Kanunun 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. — Kanunun 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — Kanunun 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22. — Kanunun 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 23. — Kanunun 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Cumhuriyet Savcıları emirle
ri yazılı olarak verir, acele hallerde sözlü emir de verebilir. Sözlü emir verildiği durumlarda
Cumhuriyet Savcısı, vermiş olduğu emimden zabıta amirini de haberdar eder. Cumhuriyet Sav
cısının yazılı emri üzerine yakalanan kişiler, olayın samk ve tanıkları, yapılan işleme ait evrak
ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulur.
MADDE 24. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 üncü maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hük
me esas alınamaz.
MADDE 25. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 291 inci maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
.. . ~\
Kanunî Mümessilin ve Eşin Müracaat Hakkı
Madde 291. — Sanığın kanunî mümessili ve eşi sanığa açık olan kanun yollarına süresi
içinde kendiliklerinden müracaat edebilirler. Sanığın müracaatına ilişkin hükümler, bunlar ta
rafından yapılacak müracaat ve onu takip eden işlemler için de geçerlidir.
MADDE 26. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 298 inci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tutuklamaya, tutukluluğun devamına, hacze ve üçüncü şahıslara ilişkin kararlar hakkın
da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
MADDE 27. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkim kararan aleyhine yapılacak itirazların ince
lenmesi, mensup oldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hâkim veya başkanına ve asliye
mahkemesi hâkim ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi yargı
çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen
kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dai
resi bulunması halinde, numara olarak kendisini takip eden daireye; son numaralı daire için
bir numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en ya
kın ağır ceza mahkemesine aittir.
MADDE 28. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bendi eri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. İkimilyon liraya kadar (ikimilyon dahil) para cezalarına dair olan hükümler,
2. Yukarı sınırı onmilyon lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı veri
len beraat hükümleri,
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MADDE 24. — Kanunun 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 25. — Kanunun 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 26. — Kanunun 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 27. — Kanunun 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

• MADDE 28. — Kanunun 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 29. — 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkmelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulle
ri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçün
cü fıkra eklenmiştir.
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesine göre yakalamaya
veya yakalama süresenin uzatılmasına karşı ilgililer serbest bırakmayı varsa o yer Devlet Gü
venlik Mahkemesi yedek üyelerinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler.
Bu istemler, evrak üzerinde inceleme yapılarak derhal ve nihayet yirmidört saat dolmadan so
nuçlandırılır.

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesi
nin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26
ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza
mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik kararı veremezler.
GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler dolmuş veya sürelerin dol
masına bir aydan az zaman kalmış ise Kanunun yürürlük tarihinden itibaren hazırlık evrakı
bir ay, dava dosyaları üç ay içinde ele alınarak 110 uncu maddeye göre gerekli karar verilir.
GEÇtCt MADDE 3. — 1992 yılı için 146 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Türkiye Ba
rolar Birliğine aktarılacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak hesaplanır ve bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç iki ay içinde Türkiye Barolar Birliğine aktarılır.
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MADDE 29. — 18.6.1983 Tarih ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 9. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara bakmakla
görevlidir:
a) Türk Ceza Kanununun 125 ila 139 uncu maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde;
161, 168, 169, 171, 172, 174 üncü maddelerinde; 312 nci maddenin 2 nci fıkrasında; 313, 314,
384, 385 inci maddelerinde; 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar,
b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ce
za Kanununun 264 ve 403 üncü maddelerinde yazılı toplu olarak veya teşekkül vücuda getir
mek suretiyle işlenen suçlar,
c) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince Olağanüstü Hal İlan edilen Bölgelerde, Olağa
nüstü Halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.
Yukarıda belli edilen suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler, sıfat ve me
muriyetleri ne olursa olsun Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanırlar.
Ancak, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile sa
vaş ve sıkıyönetim hali dahil askeri Mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır."
MADDE 30. — Kanunun 29 uncu maddesi 30 uncu madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 31. — Kanunun 4,5,6,7,9,12,14,15,18,19,20,22,24 ve 30 uncu maddeleri ile getiri
len değişik hükümler Devlet Güvenlik ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin görev alanına giren suç
larda uygulanmaz. Bunlar hakkında; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 2845
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun yu
karıda sayılan maddeler ile değiştirilen veya kaldırılan hükümleri, değiştirilmeden veya kaldı
rılmadan önceki şekliyle uygulanır.
GEÇtCt MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci Maddesi.Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

V
GEÇİCİ MADDE 2.— Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek)

. — 30 —

(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun)
MADDE 30. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı
maddesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası
ile Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 inci madde
si yürürlükten kaldırılmış ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin baş
lığı "Müdafi tayini" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 32. -— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33.— Kanunun 31 inci madde 33 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 34. Kanunun 32 nci maddesi 34 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI.
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14)
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7)
3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/15)
4. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız öde
meler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/16)
5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102ye 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19)
8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/21)
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11. — îzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını te
spit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
12. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
13. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
14. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25)
15. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9)
16. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey- dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26)
17. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasina ilişkin önergesi (10/27)
18. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi,
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/30)
21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/31)
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22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
24. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103, üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişin önergesi (10/35)
26. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36)
'
27. — Kahramanmaraş Milletvekili ükkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37)
30. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların .ekonomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/39)
32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40)
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33. —Muş Milletvekili Muzaffer Demir.ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41)
34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/42)
35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
36. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)
37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)
39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47)
40. — Malatya MiIIetvekili.Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49)
42. — Sivas Milletvekili AbduIIatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
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43. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50)
44. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51)
45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52)
46. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
47. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/54)
48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)
49. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)
51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)
52. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59)

5
.

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

53. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98
• inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60)
54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi
ÎI Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)
55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
56. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/63)
57. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istanbul
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65)
59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66)
60.— Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67)
61. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/68)
62. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18)
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
63.— Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69)
64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22)
65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70)
66. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,. İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin jönergesi (10/72)
68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)
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• 1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir
bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/73)
*2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddia
sına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)
4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hinde küçük sanayi sitesi
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83)
5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)
*6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88)
*7. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102)
*8. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103)
*9. _ Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108)
10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Hinin 2 nci derecede '
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/113)
•11.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan
öğrencilere ilişkm Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) • _ , •
12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117)
13. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul tünde kaç kişinin tapu ve ta
pu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129)
* 14. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul'daki çöp döküm sahalarına
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önercesi (6/131)
•15. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un; Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı ma
halleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/132)
16. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133)
17. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E- 5 Karayolunun Halkalı - Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134)
18. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Bayat
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135)
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*19. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137)
20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Ka
rayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/142)
21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Kara kuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)
22. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144)
23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/145)
24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146)
25. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin
ne zaman yapılacağına ilişkin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147)
*26. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolları
nın yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/153)
27. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip veril
meyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154)
*28. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, Ara
lık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/155)
29. —- Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri fi Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağ
lanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157)
30. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri
İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanma
sının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159)
31. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160)
32. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164)
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33. —- Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166)
*34. ™ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171)
*35. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174)
36. —- Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün
bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175)
37. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tli Espiye İlçesi Ericek ve
Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176)
38. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177)
*39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekraj işe alınma
ları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178)
40. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesin
de yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179)
41. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181)
*42. -— Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/183)
*43. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden
Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/185)
44. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187)
45. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)
46. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine hafif yapı
malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
> (6/189)
*47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190)
48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine
gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/194)
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*49. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden
bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/197)
,
50. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla-nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198)
51. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/199)
*
52. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve
Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/201)
53. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/202)
54. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/203)
55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazıh ne zaman
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/204)
56. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205)
57. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/208)
58. — Giresun Milletvekili RasimZaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/209)
*59. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210)
60. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
61. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)
62. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/213)
63. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
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64. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215)
65. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş ŞendiIIer'in, TRT Kurumunda "istisna
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216)
66. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/218)
*67. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219)
68. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/220)
69. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221)
70. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/222)
71. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223)
72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224)
73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze ve
meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
74. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226)
75. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi ile çev
re köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/227)
76. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228)
77. ~ Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâzımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230)
78. —: Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru .önergesi
(6/231)
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79. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarebekir Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)
*80. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen
HOVNANIAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234)
81. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/235)
82. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236)
83. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237)
84. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238)
85. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239)
86. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240)
87. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241)
88. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Kö
yünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/242)
89. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/243)
90. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244)
91. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın^Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru
önergesi (6/327) (1)
92. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını
önlemek için teklif ettiği projenin,T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245)
93. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246)
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94. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247)
95. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250)
96. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol
lar daki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251)
97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252)
98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/254)
• 99. —i Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255)
100. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldı
ğı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/256)
101. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257)
102. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258)
103. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259)
104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin neden
lerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260)
105.—Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki
bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261)
106. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi in
diriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/262)
107. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263)
108. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan As
falt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/264)
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109. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/265)
110. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından
birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/266)
111. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçak
çı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/267)
112. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı
iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından
sözlü soru önergesi (6/268)
113. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
114. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet
ve Makineleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270)
115. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - tkizdere, Çobandede - Hınıs v
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271)
116. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272)
117. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri
ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273)
118. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1)
119. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274)
120. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275)
121. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/276)
122. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/277)
j
' \ . '•
123. —Afyon Milletvekili Gaffar Yâkin'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278)
124. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279)
16
(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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125. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan
"Falcı Müşavir tzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/280)
126. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281)
127. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/282)
128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283)
129. —• Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284)
130. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/285)
. . . . . ' •
131.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T. 'Ierin
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/286)
132. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287)
133. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288)
134. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289)
135. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) <
136. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291)
137. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293)
138. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294)
139. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)
140. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296)
17
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141. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297)
142. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298)
143. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299)
144. _ Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300)
145. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddi.asına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/302)
146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)
147. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304)
148. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/305)
149. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/306)
150. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307)
151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)
152.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309)
153. _ Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310)
154. _ Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311)
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155. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312).
156. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/313)
157. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314)
158. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315)
159. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316)
160. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/317)
'
161. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318)
162. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir slcandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319)
163. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320)
164. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321)
165. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)
166. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Li
sesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/323)
167. — Ankara Milletvekili Yücel Seckiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324)
168. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325)
169. —• İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326)
170. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328)
171. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin
Başbakandan7 sözlü soru önergesi (6/329)
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172. -r Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330)
173. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333)
174. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) ,
175. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335)
'
176. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336)
177. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/337)
178. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339)
" '
- '•
179. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340)
180. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341)
181. — Bitlis Milletvekili Edip Şafder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342)
182. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1)
183. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343)
184. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344)
185. —"Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)
186. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346)
187. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347)
188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348)
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189. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349)
190. — İstanbul Milletvekili tsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)
191. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351)
192. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)
193. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)
194. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan^ Kokarsu Köyü
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355)
195. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356)
196. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357)
197. —- Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile Hekimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) .
198. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359)
199. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)
200. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361)
201. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/362)
202. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/363)
203. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364)
204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365)
205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/366)

6
SÖZLÜ

SORULAR

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/367)
207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Adana'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368)
208. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369)
209. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin JJlaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370)
210. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371)
211. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372)
212.— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373)
213. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374)
214.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375)
215. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376)
216. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377)
217. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378)
,
218. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379)
219. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
220. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)
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221. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382)
222. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383)
223. — içel Milletvekili Ali Er'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384)
224.— Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385)
225. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386)
226. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387)
227. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388)
228. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)
229. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390)
230. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tline yapılan
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391)
231. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392)
232. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393)
233. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394)
234. — istanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395)
235. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)
236. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397)
237. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398)
238. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399)
239. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400)
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240. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401)
241. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402)
242. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403)
243. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404)
244. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405)
245. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406)
246. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407)
247. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408)
248. — Van Milletvekili FethuIIah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409)
249. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410)
250. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (J)
251. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1)
252. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak Toptepe TKİ Kömür Ocağında
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1)
253. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahyeci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1)
254. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1)
255. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Şımak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1)
256. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411)
257. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)
258. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/530) (1)
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259. — içel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414)
ı
260. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415)
261. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VlP) hakkında
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)
262. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk
fırın ve ocakların GtMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417)
263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419)
264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420).
265. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)
266. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422)
267. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)
268. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/424)
269. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425)
270. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426)
271. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 -20 Eylül 1992
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)
272. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428)
273. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı
olup olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429)
274. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/430)
275. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431)
276. —Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)
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277. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433)
278. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'h liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434)
279. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'h liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)
280. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438)
281. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
282. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi' nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve
Ktfyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)
283. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)
.
284. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442)
285. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443)
286. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444)
287. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445)
288. •—• Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446)
289. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/447)
290. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere.ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448)
291. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" b*aşlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449)
292. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450)
293. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451)
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294. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaşürılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452)
295. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453)
296. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından
sözlü soru Önergesi (6/454)
297. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)
298. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)
299. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458)
300. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459)
301. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460)
302. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461)
303. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)
304. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463)
305. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464)
306. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)
307. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466)
308. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467)
309. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468)
310. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469)
311. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)
312. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)
313. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472)
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314. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473)
315. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475)
316. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476)
317. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın
eski îl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477)
318. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478)
319. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/479)
320. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)
321. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısı
nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481)
322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483)
323. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484)
324. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyaana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485)
325. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486)
326. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487)
327. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488)
328. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489)
329. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490)
330.. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri.şeklinde basında çıkan
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491)
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331. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492)
332. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493)
333. — Sivas Milletvekili AbduIIatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494)
334. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495
335. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496)
336. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/497)
337. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498)
338. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499)
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı.: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992;
2.7.1992)
- . 2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri :
29.4.1992; 2.7.1992)
3.— Türkiye Radyö-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî
Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97)
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
7. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992)
8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
9. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı: 113
ve 113'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 26.6.1992; 4.11.1992) •'*

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
10. — Yükseköğretim Kurumlarında tkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükse
köğretim Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Münif İslamoğlu'nun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/459, 2/191) (S. Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 12.11.1992)
X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 22.9.1992)
X 12. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna tlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı:
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
X 13. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi:
2.7.1992)
X 14. — Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi :
2.7.1992)
X 15. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
X 16. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı :
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
X 17. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
X 18. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı ': 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
X 19. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
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20. — însan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
ve Anayasa ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma
tarihi : 30.6.1992)
21. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992)
22. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992)
23. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı :17)
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992)
24. — Adana Milletvekili Halit Dağlt'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma
tarihi : 5.5.1992)
25. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma
tarihi : 2.7.1992)
26. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992)
27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili
Cemal Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili îrfan
Gürpınar'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilme
si, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ile izmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personeli Kanununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ye Bütçe ko
misyonları raporları (2/370, 1/378, 2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma ta :
rihi : 2.7.1992)
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29. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992)
30. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine îlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992)
31. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi :
17.1.1992)
X 32. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına îlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992)
X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S.
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992)
X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (İ/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992)
35. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80)
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
36. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992)
X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)
X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)
X 39. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298)
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)
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40. — ilköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992)
41. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi :
3.3.1992)
42. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992)
43. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992)
44. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı..: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
45. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
46. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992)
47. -— Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı :
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992)
48. —- Belediye kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ye Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
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X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında im
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Pfan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
52. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihlî ve 1324 Sayılı
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 55. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S.
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
56. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ye Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
X 58. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992)
59. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
60. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi :
1.6.1992)
61. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992)
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X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbir
liği ve iyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarilıi: 21.9.1992)
X 64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
X 65. —Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
X 66. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
X 67. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
68. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı :
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
>
69. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114)
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
70. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
71. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
72. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
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74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve
Dışişreri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin tike
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi :,23.9.İ992)
76. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve tflas Kanununun 134
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
77. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992)
X 78. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaşürma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 79. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
80. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı :
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 81. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 82. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302)
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 84. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
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X 85. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
X 86. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı :
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
87. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 88. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
89. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992)
90. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
X 91. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (1/292)
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
X 92. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
X 93. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8,1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun İ
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (i/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)
94. _ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi :
1.10.1992)
95. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi :
1.10.1992)
96. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
_
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97. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve
2981 Sayılı îmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
98. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
99. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları
Raporları (1/416) (S. Sayışı : 178) (Dağıtma tarihi :,8.10.1992)
100. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi :
13.10.1992)
101. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
102. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
103. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
104..— Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçşileri ve Plan
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
105. —Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
106. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
107. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (İ/427, 2/283) (S. Sayısı: 181)
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
108. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
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109. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456)
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
110. — tçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992)
111. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
112. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
113. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438)
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
114. —y Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
115. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık, rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992)
116. — Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Ta
sarruflar Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları ra
poru (1/414) (S. Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992)
117. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992)

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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