
DÖNEM : 18 C İ L T : 3 YASAMA YILI : 1 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

27 nci Birleşim 

25 .2 .1988 Perşembe 

• »•—mmtmm M 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK 

ÖZETİ 137 

II. — GELEN KAĞITLAR' 137 

III. — YOKLAMA 138 

IV. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 138 

A) Gündem Dışı Konuşma
lar 138 

1. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, pancar bedel
lerinin ödenmesindeki gecikme ve 
üreticilerin sikıntıfarına ilişkin 
gündem dışı konuşması 138:141 

B) Tezkereler ve Önergeler 141 

1. — iran'a gidecek olan Baş
bakan Turgut özal'ın dönüşüne 
kadar Bas/bakanlığa, Devlet Bla-
kanı ve Başlbakan Yardımcısı is
met Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne iMş-

Sayfa 
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/452) 141 

2. — Belçika'ya gidecek olan 
Başjbakan Turgut özal'ın dönü
şüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/453) 141:142 

k 3. — Tunus'a gidecek olan 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ad
nan Kahveci'nin vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkia 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/454) 142 

C) Öneriler 142 

a) Danışma Kurulu önerisi 142 
1. — Gündemin Kanun Tasa

rı ve Teklifleriyle Komisyonlar-



T. B. M. M. B: 27 

Sayla 
dan Gelen Diğer İşler Kısmının 
4 üncü sırasındaki, İşkencenin ve 
Gayriinslanî ya da Küçültücü 
Moamele veya Cezanın Önlenme
si Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasiartsının bu kıs
mın ilk sırasına geçirilerek görü
şülmesine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 142 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞ
LER 143 

1. — İşkencenin ve Gayriin-
sanî ya da Küçültücü Muamele 
veya Cezanın önlenmesi Avru
pa Sözleşmesiinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/376) 
(S. Sayısı : 16) 143:164,192:197 

2. — 2253 Sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/368) (S. Sayısı : 12) 164:181 

3. — İzmir Milletvekili Akın 
Gönen'in, 24.5.1983 Tarih ve 2828 

25 . 2 . 1988 0 : 1 

Sayfa 
Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (2/5) (S. Sayısı : 
13) 181:188 

VT — SORULAR VE CE
VAPLAR 188 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
lan 188 

1. — Diyarbakır Milletvekili 
Salih Sümer'in, Kral Kızı Barajı 
derivasyön tünelinde meydana ge
len arıza nedeniyle baraj gölün
den bırakılan suyun dere yatağın
daki köylerde hasara neden oldu
ğu iddiasına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevalbı (7/16) 188:190 

2. — Balıkesir Milletvekili 
1. önder Kırlı'nın, siyasî gezilere 
katıldığı iddia edilen Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünde gö
revli 'bir memur hakkında ne gibi 
işlem yapıldığına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Hasan Celâl Güzel'in ya
zılı cevalbı (7/22) - 190:191 

136 — 



T. B. M. M. B : 27 25 . 2 . 1988 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

tçel Milletvekili M. îstenıihan Talay, 
Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde 
Türk idare sisteminde ortaya çıkan çeliş
kili yönetim uygulamaları; 

Niğde Milletvekilli Doğan Baran da, 
patates üreticilerinin içinde bulundukları 
sıkıntılı durum ve alınması gereken ön
lemler; 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hak
kında Kanunun Geçici Birinci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında 
(1/380) (S. Sayısı : 10), 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 üncü Maddesi
nin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesi
ne Dair Kanun Hükmünde Kararname 
'(1/402) (Anayasa ve İçişleri komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1988) 

Teklifler 
1, — Diyarbakır 'Milletvekili Fuat Ata-

lay'ın; 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu-

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
(1/146) (S. Sayısı : 11); 

6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge 
İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesine Dair (1/371) (S. 
Sayısı : 9); 

Kanun tasarlılarımın, yapılan görüşme
lerden sonra kabul edildikleri ve kanun
laştıkları açıklandı. 

25 Şubat 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.5Ölde sön verildi. 

nun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/29) 
(Millî Savunma ve Adalet komisyonları
na) '(Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1988) 

2. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğulları ve 62 Arkadaşının; Ölüm Cezası 
öngören Yasaların İlgili Maddelerinden 
ölükn Cezası Veya İdam Sözcüklerinin 
Çıkarılarak, Ölüm Cezasının Kaldırılma
sına ve Yerine ömürboyu Ağır Hapis 
Cezası Konulmasına İlişkin Yasa önerisi 

Baskanvekili 
Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Bursa 

Mustafa Sarıgül Mustafa Ertuğrul Ünlü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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(2/30) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 24.2.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-

dir Ateş'in, Vakıflar Bankasınca 1.1.1984-
31.12.1987 tarihleri arasında kullandırılan 
denizcilik sektörü kredilerine ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/69) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1988) 

2, — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
ddr Ateş'in, ihracatçılara 1 . 1 . 1984 -
31 . 12 . 1987 tarihleri arasında ödenen 

ıBAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milleitıvekille-
rinin salonda bulunlduklannı yüksek ses
le 'belirtmelerini rica ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, pancar bedellerinin ödenme
sindeki gecikme ve üreticilerin sıkıntıla
rına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sa
yın Abdullah Ulutürk, pancar bedelleri-

vergi iadesi miktarlarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/70) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.2.1988) 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi 
1. — İsparta Milletvekili ibrahim 

Gürdal, Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunun uygulama
sına ilişkin, Bayındırlık ve îskân Bakanı
na yönelttiği sözlü soru önergesini 
24.2.1988 tarihinde geri almıştır (6/36) 

(Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'a 
kadar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

nin ödenmesiyle ilgili olarak gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Sayın Ulutürk, buyurunuz. 
Sayın Ulutürk süreniz 5 dakikadır. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclislin değerli üye
leri; bilindiği üzere, şeker pancarı üre
ticileri, 1987 yılı şeker pancarı bedellerini 
hâlâ alamamışlardır. Bu nedenle de, üre-

BİRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ı Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ticiler, bedellerin ne zaman ödeneceği, 
maliyetin de altında kalan bu bedele fiyat 
farkı verilip verilmeyeceği hususunda biz
lere soru sormakta, mektup yazmakta ve 
telgraf çekmektedirler. Bu kesimin haklı 
isteklerini, Meclis kürsüsünden dile ge
tirmek için söz almış bulunuyorum; bu 
nedenle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, şeker üretiminde 
hammadde olarak kullanılan şeker pan
carının, ülke tarımının ve sanayiinin ge
lişmesine katkıları olan ulaştırma, hizmet 
ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesine 
katkısı ile yurt ekonomisine sağladığı ge
lirler yönünden önemli yeri vardır. Bu 
itibarla da, bu üretimin teşviki ve üreti
cisinin korunması gerekir. 

Tarım ürünleri içerisinde, şeker pan
carı tarımı, üretim maliyeti son derece 
yüksek, yoğun emek isteyen ve son de
rece meşakkatli bir iştir. Bu ürünün elde 
edilmesinde, çiftçi, ekiminden bakımına, 
çapalanmasından sulamasına, söküm ve 
taşımasına kadar, mesai gözetmeden, 
çoluğu çocuğu ile gece gündüz demeden 
çalışmak zorundadır. 

Bugün, Türkiye'de 1 milyon 250 (bin 
şeker pancarı üreticisi vardır ve Tür
kiye'nin 62 vilayetimde şeker pancarı 
ekimi yapılmaktadır. Şeker pancarı eki
mi ve sökümü iızne bağlıdır. Bu (bakım
dan, Tekel ününü loîlup, devletten başka 
alıcısı da yoktum Şeker pancarı alım fi-
yatılan da, taban fiyat ollarak, devlet 'ta
rafından tayin ©dilmektedir. 1986 yıllımda, 
bazı tarım ürünlerimin destekleme ve alım 
fiyatları, hükümetçe ilk defa olarak, 
26 Aralık 1985 tarih ve 18970 sayılı 
Resmî Gazetede ilan ediüm'iş ve hububat, 
musir, pamuk ve ayçiçeğinde destekleme 
allım fıiıyatlları ayllara göre, şeker pan
carında ise, alim fiyatı tek ve kesin -fiyat 
ollarak tespit edilmiştir. 
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1987 yıllı destekleme ve alım 'fiyata 
lan da, geçen yıl olduğu gilbi, yine topllu 
olarak, 9 Ekim 1986 tarih ve 19246 mü
kerrer sayılı Resmî Gazetede fen edil
miştir. 

1987 yıllı destekleme alım fiyatlarının 
tespitinde, 1986 yııl'ındakiı aylüara göre fi
yat uygulamasından vazgeçilerek, des
tekleme ve alım fiyatı tek ve kesin fiyat 
olarak Ibeftiırfenmiişbir. 

Taban fiyatın tespitinde, Hükümet, 
tüketiciyi koruma eğilimi içinde, 'geçen 
fiyatdara ıgöre Ibir ayarlama yapmaikta, 
üreticinin, çiftçi kuruluşlarının ve tem-
s'ıDcKlerinin görüşlerimi aiîlmaımaktadır. Eko
nomisi istikrar içinde olan memleketler 
için ibellki bu uygulama 'geçerli ölalbiİir; 
ama, Türkiye gibi ekonomisi* istikrar bul
mamış, enflasyon hızı yüzde 50-6O1arda 
seyreden bir ülkede, bu uygulama ille 
üreticimin korunması mümkün değildir. 

Tarım ürün'Uerıi fiyatlarının tespitinde, 
f iıyat - maliyet iıliiişikid'eri ve yıl içinde de
ğişen ekonomik şartlar mutlaka glöz 
önünde (tutulmalıdır. Bu durum, fiyatı 
IbellMenımıiş ürünler için de geçerlidir. 
Şeker pancarında, (bütün ağırlığı ile his
sedilen durumıu sizlere arz edeceğim. 

1987 yılı kampanyasından itibaren, 
yüzde 16 pollar şeker ihtiva eden, fi
remi düşürülmüş pancarm fiyatı 20 lira 
50 kuruştur. Bu fiyat, Hükümet açıkla
masına göre kesin fiyattır. 1986 yıllı ekim 
ayında açıklanan 20 Hira 50 kuruşllluk ke
şlin 'fiyat, 1988 senesi içerisinde şeker 
pancarı üreticisinin elline igeçecekıtir ve 
bu fiyat, 1987 yıllımda teslim edilen 
ürün Ibeddllidir. 1987 yık pancar ekimine 
mart-nisan aylarında başlanmış, teslimi
ne ise ağustos ayında başlanmış, kasım 
ayı Ibaşımda da biıtirilimjişltir. Ekim 1986 
yılında açıklanan 'destekleme kesin fiyatı, 
1985 yıllı maliyet şartlarına göre hazır-
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Ûianmış ohııp, 1987 yıfa mıalliyet fiyatlar ı-
ını yansıtoaımaktadır. Şeker pancarı raai-
ıyet (faktörlerimi ayrı ayrı incelersek, 
veriüen fiyatların maliyeti bile karşıla-
ımadığı, üreticinin, zararına olarak, bu 
ürünü üretmek zorumda bırakulldığı anlla-
şıûacaktır. 

Şeker pancarında, malüyelt faktörle-
ıfi, taırlla kirası, gübreleme ®Jd©rflıar!i-, çekiı 
gücü, liışçiCllk ve çeşMli giderler başlığı al
tında topûanmaklbadır. 

IDekara göre yapılan ımalıiyet ©tüt-
'lieriıne ıgöre, tanla tokası 1985 yılkıda 
8 900 Türk Lirası, 1986 yıllımda 10 250 
Türk Lirası oHarak, gerçekleşmiş olup, 
1987 ynlımda ıda 13 tein Türk Kırasndır. 

Yime, dekara göre kimyevi gübre gir
dileri ig'ıderiı 1986 yılında 5 696 Türk Li-
rıaisı, 1987 yıllımda 6 725 Türk Lirasıdır. 

Toprak ıhazarllaıma, ekıiım, söküm ve 
bu gibi işlliemıleniıylle, şeker pancarı üre
ttim alanLİarrndam ataı menkealerine ta-
şınımasında kulllanııîian çeki sgücü gider
leri, akaryakıt ıgMerlerıimdekıi artışlar da 
nazara alllımırsa, 1985 yılında 8 550 Türk 
Lirası, 1986 yılında 9 929 Türk Lirası, 
1987 yıtada 12 500 Türk Lirasıdır. 

Üretimi malliıyatıirat büyük ölçüde et
kileyen işçiillik giıderlieri ise, şeker panca
rınım çaıpaîiamıması, seyreltillmesi, sökıüımlü, 
baş kesimi, yükleme ve IboşaÜtimıa iışliam-
îerimde işçi kul'lanılımasımı zorunlu kıl
dığından, 1985 yıtada 13 540 Türk Lirası, 
1986 yılında 16 547 lira, 1987 yıtada 
da 22 907 lliıra lollarak ıgerçelkleşmiıştir. 

Malllyete ©îlki eden bekçi, vergiı gibi 
giderler, 1986 yıllı üçlm delkar başına 
3 250 Hira ıdllaırak gerçekleşmişken, 1986 
yılında, .stopaj (Gölıiır Vergisi;) yüzde 5' 
iten yüzde 7'ye çıkarılknıış, ayrıca yüzde 
'3 oranında 'Savunma Sanayii ve Des
tekleme 'Fonu kesiınt isliyle birilikte 1987 

— 140 

yıllında dekar başına gider 5 918 Kira
ya yüksdımiışıfcir. 

!Som ılflöi yılın malıKyet farkı göz önüm
de tutulduğumda1, kimyevî gübrelere ya
pılan zamlar, akaryakıttaki ve diğer 
girdililerde ımeydana ıgelen lartışlliar ile de-
valüasyomliar dikkate arındığımda, 1987 
yıllı şeker pancarı maliyetinde 1986 yıllıma 
göre tanla kirasında yüzde 26,8; gübre
leme giderlerimde yüzde 18,1; çeki gücü 
giderlerimde yüzde 25,9; işçilik giderle
rinde yüzde 38,4 ve çeşitli' giderlerde yüz
de 82,1 artış al'ımıuştiur. 

1987 yılı içim kabul1 eldiıllen yıllık ar
tış oranlarıma göre, şeker pancarı üretim 
maliyeti, dekar başına 61 050 liradır. 
1987 yıü şeker pancarı ortalama veri
mimi, dekar başıma 3 300 kilogram kabul 
edersek, 1 kilogram şeker pancarınım ma
iyeti, kredi giıderlieri ve genel1 masraf
lar karşılığını da yüzde 10 hesap eder
sek - üretildi kârı düşünmeden - 21 Türk 
Lirası ©.itmektedir. 1986 yılı iEfciım ayında 
açıklanan 20 lliıra 50 kuruşluk kesim fiı-
yat, !bugüm çilftçlınin rnıalıiyetimi bile kar
şılamaktan uzaktır. 

Sayım milletvekilleri, şeker pancarı 
üreticileri, ömceden kesim fiyat olarak 
tespit ediıîen ve biliahara ekonomik ko
şularda ırneyıdaına gelen artışlar mede-
miyîie, yeniden tespit edlleımeyen alım fi-
ya'öları yüzlümden büyük kayıplara ma
ruz bırakılmıştır Toptan eşya fiyatların
daki artışiüar ve enfUasyom medemiylle ka
yıpları ilse daıhıa büyük oilimaktadu*. 

Simdi, Hükümet, şeker pancarı üre-
ıt'ıclısinim uğramış bullumduğu bu büyük 
kayıplara seyirci miı kalacaktır? Açıkgöz 
tacir gibi, şeker pancarı üreticiısiıni be
davaya mı çalıştıracaksınız? Hükümet
ten ve yeUkıiüiı bakamdan, 10 miyon civa
rında şeker pancarı üreticisi açıklama 
ve cevap beklemektedir; şunu da ay-
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rica sonmaktadır: 1987 yıh kampanya
sında teslı'ım ettikleri pancar bedelleri ne 
zaman ödenecektir? ödemede geç ka-
l'ınımıanıış (mudur? 

Maiyeti Ihiüe yansıtmayan hatta ma-
lıiyeûin de alltınıda kalan 20 'Mira 50 kuruş 
pancar alını fiyatına ilaveten, fiyat far
kı verilllerek, bu kes'ımin mağduriyetten 
kurtarılıması sağlanacak imidir? 

Sayın ımiıffietvekıileri, desteMeme po
litikasının amacı, tarımsal! f jyaıt ve gelir
lilerde istikrarı korumak, pazarlaıma ko
laylıklıları sağlamak, etoMetyilliır arazinin 
özellülküerıine ve iç duş takibe uygun bir 
üretimi yapısı dçiıhde veriımlilll.'ğin artması
na yardımcı ollrnakıtır. Üretimini ve pa
zarlamasını devDeltih kontrol) ettiği şeker 
pancarı ürününde, alam 'fiyatının tespi
tinde daha hassas davranıillması gerek-
nıekıtedir. Bu ürünün, ahım ve talban fi
yatlarının günün ekonomik 'santiarına 
uygun oliarak tespitti şarttır. Ayrıca, 
atım fiyatlarının tespit ve ilanından son
ra değişen ekonomik şartlar ve üretim 
girdilerinde aneydana gelen artışlar mut
laka dikkate allınarak fiyatların yeni
den gözden geçirilmesi zorunlu olmak
tadır. lEkiım allanı ve üretim olarak geri-
Ueyen bu tarımdan, alım öyaitlıan nede
niyle üretilcinin nıemnun olmadığı ve üre
timden Ikaçtığı açıktır. Nitekim, son iki 
yıldır ekim alanı ve verim daraltmış ve 
ülkemiz son iki yıldır, şeker ihracatçısı 
iken, şeker ithal» ©der dunuma sıokullmuş-
tur. 

Sayın miietvekillerıi, çiftçinin alilim 
gücü ıfevkaDade azalmıştır; sadece haya
tiyetini devam ettirecek masraflarını bile 
çıkarımakıta ıgüçllüık çekımekıtediır. Üç ki
logram ıpancarı bir tek ısiügara ederse, 
çiftçinin durumunu sizliler düşününüz!.. 

Türk çiftçisi zor çağını yaşamaktadır. 
Büyük bir kitle fakirliğe itilmiştir. Çiftçi, 
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fazda kazanç peşlinde değildik; el emeği
nin ve ahu terinin karşılığını listeorekte-
dir; yüzde 60'lara vanan enflasyona kar
şı korunmasını istemektedir; onun liçm 
de, Hükümet, mutlaka bu sese cevap ver-
mellidir. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. 
(SHP sırailarından alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyo

ruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER 
1. — İran'a gidecek olan Başbakan 

Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/452) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sunuşlar» 
bölümünde Cumhurbaşkanlığının üç tez
keresi vardır, okutup bilgilerinize sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclı.'sıi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 
Şubat 1988 tarihinde İran'a gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne ka
dar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Kenan Eviren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Belçika'ya gidecek olan Başba
kan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Baş
bakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/453) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bufunımak üzere, 2 Mart 
1988 tarihinde Belçika'ya gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne ka
dar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı L Kaya Erdem'in ve
killik 'etmesinin, Başbakanın teklifi üze-
nine uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhur başkan ı 

BAŞKAN — Bilgililerinize sunulmuş
tur. 

3. — Tunus'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Yusuf Bozkurt Özal'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Adnan Kahvecinin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/454) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Mam Kalkınma Bankası XII ncıi Yıl
lık Guvernörler Kurulu Toplantısına ka
tılmak üzere, 6 Mart 1988 tarihinde Tu
nus'a gidecek olan Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt özal'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan Kah-
veci'nin vekillik «itmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerisi 

1. — {Gündemin Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle ^Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler Kısmının 4 üncü sırasındaki, 
İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçül-
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tücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi 
Avrupa /Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının bu kısmın ilk sırasına geçirilerek 
görüşülmesine ilişkin \ Danışma Kurulu 
Önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir 
önerisi vardır, okutup onayınıza sunaca-
cağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 6 • 
Tarih : 25.2.1988 
Danışma Kurulunca, aşağıdaki öneri

nin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye, Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
ANAP. Gruibu Başkanvekili 

Ahmet Karaevli 
SHP Gruibu Başkanvekil'i 

Hikmeti Çetin 
• DYP Grubu Temsilcisi 

Murat ISöknıenoğlu 
öneri : Gündemin Kanun Tasarı ve 

Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer tşler Kısmının 4 üncü sırasındaki, 
İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçül
tücü Muamele vej§a Cezanın önlenmesi 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının, (S. Sayısı : 16), bu kısmın ilk sı
rasına geçirilerek görüşülmesi önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu öneri
sini dinlediniz. Tüm partiler ittifak ha
linde, bu öneriye katılmışlardır. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer iş
ler» bölümüne geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/. — İşkencenin ve Gayriinsarii ya da 
Küçültücü Muamele yeya Cezanın Ön
lenmesi Avrupa Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ye Dışişleri komis
yonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
16)(1) 

BAŞKAN — Biraz önce aldığımız 
karar gereğince, gündemin 4 üncü sıra
sındaki, İşkencenin ve Gayriinsanî ya da 
Küçültücü Muamele veya Cezanın Ön-
lenmesıi Avrupa Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Komisyon?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınızla sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde; SHP Gru
bu adına, Sayın İsmail Cem; şahısları 
adına, Sayın Nurettin Yılmaz ve Sayın 
Kâmran İnan söz isitemüşlerdıir, kendile
rine sırasıyla söz vereceğim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, grubumuz adına, Sayın Yaşar 
Topçu konuşacaklardır. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sa
yın İsmail Cem; buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Saym Cem, süreniz 20 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA İSMAİL 

CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlar
ken, memleketimize ve Meclislimize şeref 

(1) 16 S. Sayılı Basmayazı Tutana
ğa eklidir. 

kazandıracak bir tasarı üzerinde konuş
manın kıvancım ve keyfini yaşamadayım. 

İnsan hakları ve demokrasi yolunda 
bu umutlu dönemece gelişimize katkısı 
bulunan herkesi, iddialı ve cesaretli adı
mından ötürü Hükümetimizi ve Parla
mentoda grubu bulunan partilerimizi, 
SHP Meclis Grubu adına kutlarım. 

İnsan hakları gibi, işkencenin ve kötü 
muamelenin önlenmesi gibi bir amacı 
izlerken, hiçbir siyasal akımın, bu yüce 
davanın tekeline imtiyazına sahip ola
mayacağını biliyorum. Biz insan hakla
rım çok seviyoruz, siz o kadar sevmi
yorsunuz gibi bir iddia yersizdir; ancak, 
burada Anavatan ve Doğru Yol Partili 
meslektaşlarımın iznini alarak, kendi si
yaset dünyamın, yani solun insanlarına 
özellikle teşekkür etmek ve kendilerini 
kutlamak istiyorum. 

Her siyasal akımın belli hassasiyetle
ri vardır; bu, başka akımların bu hassa
siyeti paylaşmadığı anlamına gelmez; an
cak, insan hakları, bizim, yani çoğulcu 
sıolun, geleneksel, evrensel bir mücade
lesidir ve insan haklarının gelişmesi, iş
kencenin, kötü muamelenin, fukaranın, 
çaresizin üzerinden kalkması için, bizim 
insanlarımız yıllardır bu davanın takipçisi 
olmuştur. Hukukçusu ile, düşünürü ;le, 
siyasetçisi ile, yazarı çizeri ile, sendika
cısı ve öğretmeni ile, insan haklarının 
Türkiye'de gelişiminde önemli bir yer al
mıştır. Dolayısıyla, bugün varılan şu nok
tada, hepimizin oritak eseri olan şu nokta
da, kendi siyaset dünyamın insaDİarını 
özellikle kutlamak, kendilerine teşekkür 
etmek istiyorum; sağ olsunlar, var olsun
lar. (SHP sıralarından alkışlar) Garip; 
ama, anlamlı ve hatta güzel bir tecelh; 
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İnsan haklan mücadelesinde mihneti pay
laşmak daha çok bize düştü; bu şerefli 
anlaşmayı hepimizin adına imzalamak, 
Hükümetimize nasip oldu. İktidara ve 
muhalefete, memlekete ve millete hayırlı 
olmasını ditiyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin 
onayına Hükümetimiz tarafından sunulan 
ye resmî ismiyle «İşkencenin ve Gayriin-
sanî ya da Küçültücü Muamele veya Ce
zanın Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi»ni 
izninizle kısaca tanıtmak istiyorum. Az 
önoe dikkatinize sundum, «Hükümetin 
iddialı ve cesaretli girişimi» dedim; hatta 
riskli girişimi. Neden bu tanımları kul
landığımı ve neden bu anlaşmayı bu ölçü
de önemsediğimizi kısaca özetlemek is
tiyorum ve üzerinde tartıştığımız yasa 
tasarısını bilmeden bu tartışmalar gelişe-
meyeceğinden, sayın Başkanımızdan şu ta
nıtmaya ilişkin bu süreyi, süremden ek
siltmemesini rica ediyorum. 

Efendim, şimdi olay şundan önemli: 
Avrupa Konseyinin 21 üye devleti bir 
araya geliyor ve işkencenin, kötü mua
melenin, baskı niteliği taşıyan kişiliğe dö
nük cezaların önlenmesi için bir anlaşma 
yapalım diyorlar. Bence, onaylayacağı
mız anlaşmayı iyi tanıtmakta büyük bir 
fayda var. Bu anlaşmanın çok önemli bir 
maddesi var. Bu önemli madde diyor ki, 
21 ülkenin hükümetlerinin belirleyeceği, 
tayin edeceği hukukçu veyahut da insan 
haklan konusunda uzman olan birer ki
şiden oluşan 21 kişi bir araya gelip, bir 
komite meydana getiriyor. 21 Avrupa 
devletinin oluşturduğu bu komitenin üye
leri, şu anlaşmayı onaylayan herhangi bir 
memleketteki herhangi bir cezaevinde, 
herhangi bir polis karakolunda ve her
hangi bir akıl hastanesinde, gidip her tür
lü araştırmayı yapmak yetkisine, serbes-
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tisine sahip oluyor; yani, biz bu anlaş
mayı imzaladıktan sonra, komitenin iki 
üyesi, üç üyesi kendiliklerinden veyahut 
Türkiye'den bir talep gelmesi veya bir 
durumun olması nedeniyle, memleketi
mize gelebilecekler; Hükümetimize ha
ber vermek suretiyle, sözünü ettiğim ce
zaevlerine, sözünü ettiğim karakollara, 
polis merkezlerine gidip, istedikleri in
celemeyi yapacaklar. Bu çok ileri bir 
adımdır, bu adımı bilerek atalım. 

Simidi, bu gelen komite üyesi insan
lar, diyelim ki, Türkiye'de veyahut bir 
başka ülkede bir cezaevine gittiler ve ora
da insan haklarına aykırı muameleyi gör
düler. O zaman, şu onaylayacağımız an
laşma gereğince, ilgili tarafa, yani ilgili 
devletin hükümetine diyorlar ki, «Sizin 
şu şu eksikleriniz vardır, bu eksiklerinizi 
düzeltmeniz gerekir, şu önlemleri alma
nız gerekir.» İşin bu safihası, gizli olan bir 
safha, yani komite bu önerilerini açık
lamıyor; ancak, ilgili tarafın hükümeti 
eğer önerilere dikkat etmezse, göz ardı 
ederse, p zaman şu anlaşmanın müeyyi
desi harekete geçiyor ve söz konusu ko
mite, ilgili devlet üzerinde yaptığı çalış
mayı; hükümete olan başvurusunu, ken
di önerilerini ve bu önerilere uyulmadığı
nı alenî şekilde dünya kamuoyuna açık
lıyor ve tabiî bu şekilde bir açıklama, il
gili devlet her kim olursa olsun, dünya 
kamuoyu önünde ciddî bir prestij kaybı
na sebebiyet veriyor. 

Demek istediğim şudur: Attığımız adım 
fevkalade önemlidir, fevkalade cesaretli
dir; ama, eğer bu adımın gereğini yete
rince yapamaz isek, gerekli düzenleme
leri getiremez isek, o zaman, -açık söy
leyeyim - çok güzel* çok iyi niyetle baş
ladığımız bir hareketten ters sonuçlar alı
rız; kaş yapayım derken göz çıkarmış olu
ruz. 
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Bu nedenle, biz grup olarak bazı nok
taların üzerinde durmak istiyoruz. Söz 
konusu anlaşmanın, yani işkenceyi ve kö
tü muameleyi önleyecek Avrupa sözleş
mesinin başarıyla uygulanabilmesi için, 
altına imzamızı attığımız taahhütlerin ye
rine gelebilmesi içlin, iki şeyi yapmamız 
lazım: ilki, işkence olayının ve kötü mua
melenin gökten zembille inmediğini, iş
kence yapılanın da, işkence yapanın da 
bizim kendi insanımız olduğunu ve bütün 
bu olayların belli şartların neticesinde or
taya çıktığını bilmemiiz ve şu anlaşma
nın başarısı için, sadece cezaevlerinde çö
züm. aramak değil, toplumun bütününde, 
(toplumun her kesitinde, toplumun her 
alanında düzeltici, geliştirici önlem getir-
mem'iz gerektiğini hep birlikte bilmemiz 
lazım. 

örneğin: Eğer, biz kendi memleketi
mizde, bir yandan bu kadar çağdaş bir 
adımı atmanın iddiasını taşıyorsak; öte 
yandan, yüzlerce yıl önce yazılmış, dün
ya sosyolojisinin temel kitabı olmuş, İslam 
alimi İbni Haldun'un Mukaddime'sini, 
(tehlikeli mi değil mi diyerek toplattır
mak amacıyla -önceki hafta yaptığımız 
gibi- bilirkişiye havale edebliyorsak, biz, 
bu anlaşmada hiçbir yere varamayız; 
çünkü, anlaşmanın başarısı, bütünü 
kapsayan bir anlayış meselesidir. Eğer, 
biz, gene, dünya siyaset biliminin bazı 
temel kitaplarını -beğenelim, beğenme
yelim - toplatıp yakmaya kadar gidebi-
liyorsak; edebiyat eserlerini yasaklayalb'i-
liyorsak ve - biraz daha ileri gideyim -
eğer biz, teşbih çekenler ile tetik çeken
leri, silah kullananlar ile kalem tutanları 
aynı kefeye koymafctaysak ve koyacak 
isek, o zaman, bu işkenceyi önleme ant
laşmasında hiçbir noktaya varamayız; 
bilakis, yabancıları da yurdumuza getirip, 
dünya önünde çok daha zor durumlara 
düşeriz. O nedenle, bir yandan bu an

laşmayı imzalarken, bir yandan da belli 
düzeltmeleri getirmek zorundayız. 

örnek olarak vermekteyim: Türk Ce
za 'Kanununun 243 üncü maddesinde, iş
kenceciye öngörülmüş 5 yıl gibi bir ce
za var; bu, fiiliyatta sonuç olarak aşağı 
yukarı 1 yıllık bir cezaya dönüşüyor. 
Aslında bu ceza işkence gibi bir eylemin 
sorumlusu için az bir cezadır; fakat, biz 
ne yapıyoruz, hangi yanlışı yapıyoruz? 
Hükümet çevresince hazırlanan, Ceza Ya
sasını değiştirme taslağında - daha henüz 
itasarı değil- şöyle bir anlayış getirmek-
mekteyiz ve demekteyiz ki, «İşkence fii
lini yapan insan, kişi, eğer amirinden al
dığı emir üzerine bunu yapmakıtaysa, ce
zası daha da azaltılır.» Yani, bir yandan 
işkence ile mücadele edeceğiz, bu konuda 
dünya önüne çıkacağız, bir yandan da 
işkenceciye verilen ve zaten düşük olan 
cezayı büsbütün indireceğiz. Bu tarz 
yanlışlarla biz bir noktaya varamayız. 

Bir işkence olayı, şiddetle ilgilidir, 
toplumun her katına yayılan öfke biriki
mi ile, sevgisizlikle, acımasızlıkla ilgili
dir. Eğer biz, bu memleketi yöneten in
sanlar olarak, hoşgörünün ve anlayışın 
örneklerini her alanda veremez isek, o 
takdirde, kendi mesleği, çevresi gereği 
zaten bunalım içinde olan 90 bin lira 
(maaşlı bir gardiyandan veyahut da her an 
tehlike içerisinde bulunan, mesleği gereği 
tehlike içerisinde yaşayan bir polis me
murundan şu anlaşmaya çok uymasını, 
bu anlaşmayı özümsemesini bekleyeme
yiz. O nedenle, bizim yapmamız gereken 
ilk iş; iktidarıyla ve muhalefetiyle, toplu
mun her katında ve her alanında anla
yışı, kardeşliği ve çağdaşlığı birlikte sa
vunmaktır. Eğer bunu yapmazsak, güzel 
sözlerle birbirimizi överiz; fakat, sonuç
ta hiçbir yere varamayız. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis 
Grubu olarak, çerçevesi çok net, çok kısa 
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ve çok basit ikinci bir önerimiz vardır. 
Dar anlamı ile, işkenceyi büyük ölçüde 
sınırlamak, tek cümleden ibaret bir de
ğişim ile hayli kolaylaşalbilir. Bu konuyu, 
Meclis grubumuz bir yasa teklifi ile 
ve etraflı şekilde getirecek; ben kısaca 
ve genel noktaları sunmaktayım. 

Tek cümlelik önerirniz şudur: «Zanlı, 
sorgulamasının her safihasında, avukatını 
yanında bulundurmak hakkına sahiptir.» 
Önerimiz, bu cümleden ibaret arkadaş
lar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Örneğin, İtalyan, Federal Alman ve 
Amerikan ceza usulü uygulamasında ve 
mevzuatında bu hüküm, bu anlayış var
dır ve bir insan hakkında sorgulama ya
pılacaksa, o sorgulama, o zanlı kişinin 
talebi üzerine, zanlının avukatının önün
de yapılır; o zaman, ortada ne işkence 
iddiaları kalır, ne de büyük bölümüyle, 
(işkence uygulaması... Çünkü, işkence ola
yı, özellikle sorgulamanın ilk aşamasın
da iddia olarak ortaya konur veyahut 
bazı iddialarda olduğu gibi, maalesef 
gerçekleşebilir. 

Aslında şunu da söylemek istiyorum: 
Önermekte olduğumuz anlayış, demin size 
sunduğum cümle, bizîim Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunumuzda zaten mev
cuttur; sadece ruhuyla değil, aynı za
manda lafzıyla mevcuttur. 1412 sayılı 
Yasanın 136 ncı maddesini okuyorum: 
«Maznun talhkiatın her hal ve derecesin
de bir veya birden fazla müdafiin yardı
mına müracaat edebilir.» Madde gayet 
açıktır. Maddenin gerekçesinde bu daha 
da açılıyor ve deniyor ki, «Zanlının sor
gulamada kötü muameleye maruz kal
maması için, bu yöntem getirilmiştir ve 
zanlı, sorgulamanın, tahkikatın her aşa
masında kendi müdafiini kendi yanında 
bulundurmak hakkına sahiptir.» 
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Başka bir deyişle, dar anlamıyla, iş
kencenin uygulanmasını büyük ölçüde 
engelleyebilecek bu anlayış, bizim mev
zuatımızda mecvuttur, uygulamamızda 
namevcuttur ve bu konuda danıştığım 
birçok hukukçu, «Aslında Meclisimizin 
bir yasa çıkarması dahi gerekli değildir, 
bir genelge ile bu meseleyi çözmek 
mümkündür» düşüncesini gündeme getir
diler. 

Sayın Hükümete önermekteyiz: Şu 
basit, şu insanî hukuk önlemini derhal 
gerçekleştirelim ve işkence olaylarını da, 
antik Türkiyemize yakışmayan işkence 

'iddialarını da büyük bölümüyle layık ol
dukları yere, tarihin çöplüğüne fırlatıp 
atalım arkadaşlar. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekileri, Hükümetimiz, 
evrensel bir anlaşmayı imzalayarak Mec
lislin onayına sundu; bunu hiç gecikmek
sizin yaptı. 21 Avrupa ülkesi arasında 
•işkenceyi önleyen anlaşmayı ilk onaylamış 
Parlamento bizim Millet Meclisimiz ola
cak. SHP Meclis Grubu olarak, bu an
laşmayı bir son değil, daha güzel Türkiye' 
nin başlangıcı olarak gördüğümüz için 
onu destekliyoruz ve onu alkışlıyoruz. 

SHP Meclis Grubu olarak, bu sözleş
meyi onaylamış bir Parlamentonun üye
leri niteliği ve kimliğimizle, Avrupa'nın 
her platformunda başımızın daha dik ola
cağını, secimizin daha gür çıkacağını bil
mekteyiz ve diyoruz ki, Hükümetin sun
duğu yasa tasarısına, (işkencenin önlen
mesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine), 
Türkiye'nin önüne açılan bu çağdaş yol
lara, SHP Meclis Grulbu olarak, evet, yüz 
defa evet, bin defa evet... 

Sağ olun, var olun. (SHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın 
Cem. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Yaşar Topçu; buyurun efendimi. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Topçu, süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOP
ÇU ((Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; İşkencenin ve Gay
ri insanî ya da Küçültücü Muamele veya 
Cezanın Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ivedilikle görüşülmek 
üzere heyetimize gelmiş 'bulunuyor. 

'Hükümetimizin imzasını koyduğu bu 
tasarı, elbette ki, Yüce Türk Milletinin 
taşımakta olduğu hasletlere uygun bir ta
sarıdır. 'Bu nedenle, böyle bir sözleşmeye 
katılmış olmamızı, grubumuz memnuni
yetle karşılamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; işkence ve 
gayrî insanî muamele ve cezalar, esasen, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, 
bizim Anayasamızın 17 nci maddesinin 3 . 
üncü fıkrasında da ifadesini bulduğu şe
kilde, yasaktır. Diğer yandan, kendisine 
zulüm, eziyet, işkence yapmak için dev
let kuran bir toplum düşünmek de müm
kün değildir. Hiçbir toplum, devlet, ken
disine kötü muamele yapsın diye onu kur
maz. Her toplumun devlet kurmaktan 
amacı, ondan iyi muamele görmek, hiz
met görmek yardım elini görmektir. Ce
za kanunlarımız da bu tür muamelele
re tevessül eden devlet görevlilerini ce
zalandırmaktadır; ama, gelin görün ki, 
memleketimizde öteden beri, uzunca bir 
süredir, işkence iddiaları - ve bu yüzden 
mahkûm olan ;kişiler - devam etmekte
dir, sürüp gitmektedir. Bir tatbikatçı ar
kadaşınız olarak söylüyorum; hemen he
men her davada ve her olayda, sanık
lar, işkence gördüklerini iddia etmekte
dirler. Resmî beyanlar da, bu konuda ve-
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rilen mahkûmiyet kararları da bu fiilleri 
işleyen görevlilerin bulunduğunu teyit et
mektedir. 

O halde, Anayasamızda ifadesini bul
duğu halde, İnsan Halkları Evrensel Be
yannamesinde ifadesini bulduğu halde, 
ceza kanunlarıımız yasakladığı halde, ce
zalandırılmış örnekleri de bulunduğu hal
de, bu muamelelerin önüne geçilemiyor-
sa, kanaatimiz odur ki, bu imzalanan 
sözleşmelerin ve Anayasada İfadesinli bu
lan İbarelerin yazılı birer metin olmak
tan çıkarılması için, gerekli tedbirlerin 
alınması gerekir, yoksa bu anlaşmanın 
onaylanmasından sonra da işkence iddia
ları, işkence feryatları sürüp gidecektir. 

Kanaatimizce bu işin iki yönü var
dır : Birincisi; devlet güçleri, devletin gü
cünü İfade eden, devletin kolluk kuvve
ti görevini yapan güçler, eğitimsizlikten, 
yeterince yetiştirilmemiş olmaktan ve 
esasen birçoğumuzun da müsamaha ile 
karşılamasından dolayı, bu tür fiillere 
zaman zaman tevessül etmektedir; bu bir 
gerçektir; ancak, suç işlenen yerde bu
nun sorumlularını bulması, kanun önüne 
çıkarması ve cezalandırılmasını temin 
etmesi de devletin görevidir. Bu göre
vin yerine getirilmesi sırasında, kanun 
dışına taşmanın kabul edilebilir bir ya
nı olamaz. 

O halde, bizim bu noktada - SHP 
Grubu adına konuşan arkadaşımız gi
bi - tekrifimiz vardır; Türkiye, bu id
dialardan kurtulmalıdır. Bu iddialar böy
le sürüp giderse, Meclisimizde işken
ce münakaşaları uzayıp giderse, bir, gün 
gelir, kolluk kuvvetleri görev yapamaz 
hale gelir, bir gün gelir, suçluları yaka
layacak insanları bulamayız veya buldu
ğumuz zaman, onları sorgulayacak kim
seleri bulamayız; kimse sorumluluk al
mak istemez, kaçar. Tabiî, böyle bir du-
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rum anarşi doğurur. Onun için,, bu söz
leşmenin ve Anayasadaki bu hükmün, 
Türk Ceza Kanunundaki hükümler de 
dikkate alınarak işler hale getirilmesi; iş
ler hale getirilirken de, devlet güçlerinin 
görev yapmaktan alıkonmaıması, yani iki
sinin bir arada olmasını sağlamak için, se
çim beyannamemizde de taahhüt ettiği
miz gibi, biz de, yakalanmadan sonraki 
bu sorgulamaların, mutlaka bir şahit hu
zurunda, yani - herkesin - avukatı huzu
runda yapılması taraftarıyız. Eğer avu
katı yoksa, ya da küçük bir kazada ise, 
devletin avukatı vardır, devlet kendi avu
katını bu işe tahsis eder ve bu tür tartış
malar, bu tür iddialar da ortadan kalkar; 
ya da burada övünerek, gurur duyarak 
onayladığımızı söylediğimiz sözleşmelerin 
yürürlüğü sağlanmış olur. Aksi halde, bu
günkü celse, bu onaylama işlemi güzel 
bir hatıra olarak kalır ve Meclisimiz, 
dışarıda basın ve vatandaşlar, işkence 
feryadına devam eder. Tabiî böyle bir şe
yi hiç kimsenin arzu ettiğini sanmıyoruz. 
O halde, bunlara işlerlik kazandırmak, 
Türk vatandaşının, hep mukayese etti
ğimiz Avrupalıdan, Amerikalı'dan insan
lık yönünden üstünlüğünün var olduğu
nu, hiç de onlardan aşağı bir tarafı olma
dığını, ona insanca muamele yapılmasını 
sağlayacak tedbirleri almak suretiyle gös
termeliyiz. 

Biz, bu vesileyle, getirilen bu tasarı
ya grup olarak müspet oy vereceğimizi; 
yapılan işin, yapılan sözleşmenin memle
ketimiz ve milletimiz için iyi sonuçlar do
ğurmasını niyaz ediyoruz. 

• • 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Topçu. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Topaç; buyurun. (ANAP sıra
larından alkışlar.) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
TOPAÇ '(Uşak) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; bugün Mec
lisin onayına sunulan, İşkence Ve Gayri-
insanî ya da Küçültücü Muamele veya 
Cezanın Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının görüşülmesinde, 
Anavatan Partisi Grubunun ^görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuzdayım. Gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Anavatan Partisi olarak, iktidara ge
lindiğinden bu yana, ülkemizde insan hak
larının ve temel özgürlüklerin korunma
sı ve çağın gereklerine uygun bir biçim
de daha da geliştirilmesi konusunda, her 
zaman kararlı ve ısrarlı davranıldığı her
kesin malumudur. 

Türkiye'de parlamenter demokratik 
sistemin bütünüyle yerleşmesine paralel 
olarak, yüce milletimizin layık olduğu in
san haklarının etkin bir biçimde korun
ması ve bu haklara saygının en ileri dü
zeye çıkarılması için, sürekli olarak, Hü
kümetimizce gayret sarf edildiği de göz
lenmektedir. 

Son beş senedir bu yönde atılan bir
çok adımlar ve gerçekleştirilen fiilî bir
çok durumlar mevcuttur. Bugün Yüce 
Meclise sunulan, İşkencenin ve Gayriin-
sanî ya da Küçültücü Muamele veya Ce
zanın 'önlenmesine Dair Avrupa Sözleş
mesi, kurucusu Bulunduğumuz Avrupa 
Konseyinin bünyesi içerisinde bulunan İn
san Hakları Yönetim Komitesine bağlı uz
manlar grubunca hazırlanmıştır. Hazır
lanan bu sözleşme, 26 Kasım 1987 tari
hinde, üye ülkelerin imzasına açılmıştır. 

'— 14« 
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21 ülkenin üyesi bulunduğu Avrupa 
Konseyinde, 20 ülke bu sözleşmeyi imza
lamış ve 11 Ocak 1988 günü Strazburg'da 
Avrupa Konseyi mezdlnde Türkiye dai- • 
ımî termitimiz tarafından, Hükümeti
miz adına da bu sözleşme imzalanmış
tır, 

Sayın milletvekilleri, konunun bura
sında, bu imzayı takiben, Mecliste yapılan 
konuşmalara bir an için dönmek istiyo
rum. 

Sözleşmenin imzasını takiben, 13 Ocak 
1988 tarihli Türkiye Büyük Millet Mec
lîsinin birleşiminde, Dışişleri Bakanımız 
Sayın Mesut Yılmaz'm konuşmasından 
birkaç bölümü de hatırlatmak istiyorum. 

Dışişleri 'Bakanınız (Sayın Mesut Yıl
maz, tutanaklardaki konuşmalarına göre, 
bu Avrupa Konseyi ıSözleşmesinin imza
sıyla ilgili yaptığı konuşmada, «Avrupa 
Konseyinin kurucu üyesi olan Türkiye' 
nin, sadece ceza yasalarında değil, Ana
yasasında bile işkenceyi İnsanlık dışı bir 
fiil olarak tanımlayan, bir suç olarak ni
teleyen Türk Devletinin, işkenceye rıza 
göstermesi, göz yumması söz konusu ola
maz» demiştir. 

Gene, «Avrupa Konseyi çerçevesinde 
yürütülen bu sözleşme çalışmalarına, biz 
Türk Devleti olarak başından beri (1984 
yılından beri) faal biçimde katıldık ve bu 
sözleşme İle ilgili bütün düzenlemeleri des
tekledik» demiş ve gene izahatı sırasında, 
^Birleşmiş Milletler çerçevesinde imzaya 
açılmış olan benzeri bir sözleşmeyi de, 
Türkiye, en kısa süre içerisinde imzala
ma kararı almıştır» diyerek, önemle vur
gulamıştır. 

Yine, Sayın Dışişleri Bakanı, «Avru
pa Konseyi Sözleşmelerimi! imzalayan 20 
nci ülke biziz; oma, bu 20 ülkenin hiç
birisinin parlamentosu daha bu sözleş
meyi onaylaımıamıştıır. Gelin, bunun şere-
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fini de biz allalım ve biz Bakanlar Kuru
lu olarak bumu en kısa sürede Yüce Mec
lisim huzuruma getireceğiz ve sizlerim de 
onayı ille Avrupa Konseyimde bu sözleş
meyi onaylayan tik pariamenıto olunanım 
.şerefi bizim Parlamentomuza ait olsum» 
dermiştir. 

Muhterem milletvekillileri, 13.1.1988 ta
rihimde yapulan bu konuşma ve izahıaıtfcam 
çok kısa bir süre geçiriliştir. Bu süre içe
risinde, Hükümet, bu Avrupa Sözleşme-
simı'm onaylanmıasımım uygum bulunduğu
nla dair kamum tasarısını Türkiye Büyük 
Millet Meclisime havale etmiş; konu, 
3.2.1988 'tarihlimde Adalet Komisyonum
da görüşülerek ittifakla kabul edilmiş, 
bunu takiben, 18 Şubat 1988 tarihimde 
Dışişleri Komisyonunda yine konu görü-
ş'ülımüş ve Ijfcbifaikla kabul 'ediknı:ş; ayrica, 
İçtüzüğüm 53 üncü maddesi gereğime e, ta
sarımın Genel Kurulda öncelikle görüşül
mesine de karar verilerde, bugünkü gün
deme alınmıştır. 

Bu gelişmeler, Hükümetimizin ve Tür
kiye Büyük Miı'Jİet Meclisimin konuya 
verdiği ehemmiyeti göstermektedir. 11 
Ocakta limzalanan bu sözleşme, Hükü
met ve komisyonlarda ümcelenmıesi ta
mamlanarak, Yüce Meclise sumulmuştur. 
Burada, bu konuya gösterilen bu hassa
siyetten dolayı ve meselenin öncelik ve 
ivedilikle ele alımışımdan dolayı, grubu
muz adıma, başta Sayım Başbaikanımız ve 
Hükümetimiz olmak üzere, Dışişleri Ba
kanımıza, Adalet ve Dışişleri Komıisyo-
mumum iktidar ve muhalefete mensup bü
tün üyelerime teşekkür etmek istiyorum. 
(Alkışlar) 

Sayın Dışişleri Bakamımız Mesut Yıl-
maz'ın 13 Ocakta yaptığı Meclis konuş
masında belirttiği gibi, Avrupa Konseyi 
ülkeleri içerisinde Avrupa Sözleşmesinıim 
onaylanmasını ilik defa parlamemtosumda 
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tasdike sunan ve onaylayan ilik parîamen-
to olma şerefi, Türik Parlamentosuna ait 
olacaktır. Bu suretle de, bugün görüştü
ğümüz bu Kanun tasarısı kabul edildi
ğinde, bu derece müh,;m bir ıkonuyu Par
lamentosunda onaylatan ilk ülke olmak 
şerefli de, Türkiye Cumhuriyetine .ait ola
caktır. Bu yönüyle de, meseleye Hüküme-
timiziın ve Parlamentonun gösterdiği has
sasiyet tamamen ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem rnı'lietvekilılörl, sözleşmenin 
19 uncu maddesi, bu sözleşmenin yürür
lüğe girmesinin, asgarî yedi ülke tarafın
dan onaylanması gereğine işaret etmekte
dir. Asgarî yedi ülke bunu parlamentosu
nla onaylattığı takdirde, yürürlüğe gire
cektir. Bunu onaylayan ilk ülke de biz ol
maktayız. 

Sözleşme, özgürlükleri kısıtlanan kişi
lerin -gözaltına allıma, tutuklama ve hü
küm infazı İçim cezaevine kapatma halteri 
dahil- l'şjkenoe, gayrî insanî ve aşağıla
yıcı muameleye tabi tutulmalarının önlen
mesini amaçlamaktadır. Bu gibi kişilerin 
korunması için, iç hukukun öngördüğü 
usul ve esaslar dışında, önleyici nitelikte 
bir sistem- oluşturmaktadır. 

Sayın milletvekillileri, bunlar aslında bi
zim iç hukukumuzda yasaklanıp, suç sayı
lan fiillerdir. Sözleşmede, bu fiililere karşı 
ülkelerarası bir kontrol mekanizması oluş
turulmaktadır. Bu suçların, bizim huku
kumuzda da suç sayıldığı durumlara de
ğinmek istiyorum. 

Öncelikle, 27.5.1949 tarih ve 7217 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan 178 sa
yılı Bakanlar Kurulu k'ararıyla kabul 
edilen İnsan Hakları Evrensel Beyamna-
mes'mıim 5 inci maddesimde «Hiç kimse, 
işkenceye, zalimane, gayri insanî, haysi
yet kırıcı cezalara ve muamelelere tabi 
tutulamaz» denilmektedir. 
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Gene, 10.3.1954 tarih ve 6366 sayılı 
Kanunla onaylanan Avrupa tnsıan Hakla
rı S özleşmesin.in 3 üncü maddesinde de 
«Hiç kimse, işkenceye, gayri insanî yahut 
haysiyet ıkırıcı ceza ve muameleye tabi 
tutulamaz» hükmü yer almaktadır. Bizim 
Hükümetimlizce, bunum ikisi de (kabul 
edilmiştir. 

Diğer taraftan', daha önceki anayasa
larımızda ve halihazır yürürlükteki Ana
yasamızın 17 nci maddesinin üçüncü fık
rasında, «Kimseye işkence ve eziyet yapı
lamaz; kimse 'insan haysiyetiyle bağdaş
mayan bir cezaya veya muameleye tabi 
tutulamaz» şeklindeki hükmüyle, işkence 
ve benzeri fiiller yasaklıanmışıtır. 

Türik Ceza Kanununun 243 ve 252 
nci madidelerinide, işkence ve kötü mua-
mol'aler ağır cezaî müeyyidelere bağlan
mıştır. Şu halde, onaya sunulan bu söz
leşmenin işlkenceyi ve ıgayri insanî mua-
ımefcyi yasaklayan hükümleri, iç huku
kumuzu a da tam manasıyla uyuşmakta -
dur. 

Şüphesiz, 'bu tür ihtimalilerle mücade
lede, yasail hüküımlterin yanı sıra, yöne
timin ide bu İkbnuldalk'i kararlılığı çok 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Hükümetin, işlkenee ve kötü muame
lenin önlenmesi ve işlkenoe suçlularının 
cezaılanldırılimasi' İçin her türlü idarî ve 
Ihukükî önlemi alimakta ve uygulamaya 
koymakta ^gösterdiği hassasiyet, bugün 
için memnuniyet vericidir. 

Bu tip İıdldiaüara karşı, savcılıklar da 
ıbunıları ihlbar (kabul ederek soruşturma
ya geçmekte, igereikii görülen durumlarda, 
göreVüıler hakkında idarî soruşturma ve 
ceza davası açılmakta, durumuna göre 
inzibatî ve idarî cezalar verilmekte ve 
mahkemece suçlu bulunanlar hüküm giy
mektedir. 

iKanunlarımızın yasakladığı fKilerde
ki tatbikata bir örnek vermek gerekirse; 
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1987 yılı başından 11 inci ayına kadarla 
süre zarfında, Türk Ceza Kanununun iş
kence ve kötü mınaimde fiililerini kapsa
yan 243 ve 245 inci (maddelerine aykırı 
davranmaktan, toplam 111 kişi hakkın
da Türk . adli'yelıerince mahkûmiyet ka
rartan veriiımiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin, 
ayrıca, kötü muamelellerin tamamen ön
lenmesi amacıyla, emniyet görevlilerinin 
eğitim ve öğretimine özeti bir önem at
fettiğini, polis teşkilatına en az lise öğre
nimli ıgönmüş adayların kabul edildiğini, 
polis akademi ve ko!lejleri,nde insan hak
ları konulan ve uylgıJamailarının müfre
dat pnoıgramının önemli bir bölümünü 
'teşkil ettiğini memnuniyeitle müşahede 
etmekteyiz. 

Ayrıca, Avrupa Konseyi bünyesi içe
risinde, bu «özleşmeden ayrı olarak, 
san dört beş sene içerisinde Türkiye'de 
parlamenter demokratik sistemin bütü
nüyle yerleşmesiyle paralel olarak, başka 
.gelişmeler de ofllmalkıtiaidır. Buruların en 
mühimi, Türkiye'n'in, 1987 yılı başında 
Avrupa 'İnsan Hakları Komisyonuna ki
şisel başvurma hakkını kabul etmesi gel
mektedir. Bu hakkın kalbülü ile, Türki
ye, insan haklarının korunması için ku
rulan son derece etkin bir mekanizma
yı bemîimsemiş bulunmaktadır. Bugüne 
kadar hiçbir hükümetin benimseyip ka
bul edemediği bu Atvrupa İnsan Hakları 
Komisyonuna kişisel başvuru hakkını ta
nımak, gene Hükümetlimize nasip olmuş
tur, 

Ayrıca, Avrupa Konseyi bünyesinde
ki bu sözleşmeye paralel, Birleşmiş Mil
letler sözleşmesi de mevcuttur. Birleşmiş 
Milletler 39 uncu Genel Kurulunca, 10 
Aralık 1984 tarihinde kabul edilerek, 4 
Şubat 1985 tarihinde üye ülkelerin im
zalarına açılan BMeşJmiş Milletler Söz

leşmesi, gene işkence ve diğer zalimane 
gayri insanî ve küçültücü (muamele ve ce
zalara karşı birlikte hareketi amaçlamak
ta ve bu Birleşmiş Mİlüe'tler Sözleşmesi 
de ygene Bakanlar KuruliLinıca verilen yet
kiye dayanılarak, Biırlleşmiş Millettiler nez-
dindeki daimî temisilcJTuz tarafından, 25 
Ocak 1988 •tarihinde Hükümetlimiz adı
na imzalıanımış bulunmaktadır. 

64 .ülke taralfından imzalanan ve 28 
ülkenin halen onayladığı bu sözleşmenin 
de, Yüce Meclisçe onaylanması için ka
nun tasarısı sevk ed'Üllmiş; 18.2.1988 ta
rihinde Adalet Komisyonunda îgörüşül-
müş, kabul edlllmlş ve Dışişleri Komis
yonundaki görüşmesini müteakip, gene 
Meclise iivedilıiMe" sevk edilecektir. 
. Sayın. miMetive'killer'i, Türkiye'nin 1983' 
ten bu yana insan haklarıyla iljgidi aldığı 
tedbirler ve bunların tahakkuku için Hü
kümetin (gösterdiği gayrietöler, diğer ülke-
ijerde de memnuniyetle karşılanmakta
dır. Malum olduğu üzere, Avrupa Kon
seyi üyesi beş üılke (Fıranısa, Norveç, Da
nimarka, İsveç ve Hollanda) Türkiye 
aleyhine 1982 yılında, memleketimizde 
işkence yapıiidığı iddiasıyla ilgili olarak, 
Avrupa İnsan Halkları Komisyonuna şi
kâyette bulunmuştur; ancak, ülkern'izide 
insan hakları alanındaki (gelişmelerin 
tabiî sonucu olarak ve Türkiye'ye ge
lip birçok neticeleri bizzat görmeleri 
sonucunda (1985 Aralık ayında) bu ül-
ka'.er şikâyetlerini geri ailmışlardır. 

Söz konusu ülkelerin mutabakatları 
uyarınca, Avrupa İnsan Halkları Koımis-
yonuıylla, Avrupa Hükümeti temsilcileri 
arasında Hükümetimizce sürdürülen di
yaloglar, 1 Şubat 1987 tarihinde ortak 
bir raporun haziırlanmasıyla, ol'um'frı bir 
şdkiide sonuçlanmıştır. 

Sayın milleüvekilleri, buraya kadar 
Yüksek Heyetinize yapmaya çalıştığımız 
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izahatla şunu kesinlikle vurgulaimak iş
itiyorum1: Türkiye, insan halkları konu
şumda, gerek yurt içinde Anayasası, ka
nunları ve taltlbikaltıyla gerek yurt dışm-
ıda, her türlü insan haklarıyla ilgili söz
leşme ve anlaşmalara imza koyması ve 
bu sözleşimelerin onaylanması ve Meclis-
ıten geçinilimesinldeki Hükülmetin tutu
muyla, artık, ülkeler içeriıs'inlde 'de önder 
sayılabilecek bir noktaya gelmektedir. 

Bugünkü görüştüğümüz Avrupa Kon
seyi bünyesindeki Avrupa Sözleşmesinin 
onayilanirnası; bu derece seri şdki'Ilde hal
ledildiği gibi, Birleşm'iş Milletler Sözleş
mesi ferdî müracaat hakkı ve her türlü 
ziyaret ve görüşlere açık bir politika uy-
gulanıması insan haklarıma verilen öne
mli yansıtmakta ve (memnuniyet uyandır-
ımaktadıır. 

Sayım milllellveikileri, 11 Ocak 1988 ta
rihinde imzalanan, İşkencenin ve Gayri-
insanî ya da Küçültücü Ceza ve Mua
melelerin Önl'enimesine Dair Avrupa Söz
leşmesinin kapsadığı maddelere ide kısa
ca değinmek istiyorum. 

Bu sözleşme, 23 maddeyi kapsamak
tadır; 5 ıbölüm halimde işlenmiştir. 1 in
ci holüm, sözleşmenin amacını- izah et
mekte ve 3 maddeden oluşmaktadır. Bu
na göre, işken'cemim ve gayrünsanî ya da 
küçülitücü oeza ve muamelelerin önllen-
ımesi için bir Ikomiltle teşkil edileceğinden 
ıbalhsötmektıe'd'iır. Bu Ikomiıte, ülkelere zi
yaretler yapmak suretiyle, hürriyetinden 
yoksun bulunan kişilere yapılan mua
meleyi yerimde inceleyecektir. Komite, 
sivil ve askerî cezaevlerini, polis kara-
Ikiofaırmı, alkil hasıtanelerini, i g l i her ye-s 
ri ziyarete yetkili kılınmaktadır. Bu ko-
ımitdde, tarafların sayısı kadar üye bulu
nacaktır. 

4 üncü maddeden J nci maddeye ka-
ıdar olan bölüm ise, 'komitenin kurulu-
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şunu kapsama'ktadıır. Komite üyelerinin, 
sözleşmenin kapsadığı alanlarda, insan 
hakları konusunda yetkileriyle tanınan 
ve ımesıldkî deneylimi olan, yüksek ahlakî 
karaktere sahip kişiler arasından seçile
ceği vurgulanmaktadır. Bu komite, peri
yodik veya koşulların gerekt'irdlği haller-
ıde, taraf ülkelere ziyarette hulunalhilecek-
ıtir. Bu ziliyaret, en az İki komite üyesi ta
rafımdan yapılacak; ülkesine ziyaret ya
pılan sözleşem devlet, komiteye Ibütün ko
laylıkları sağlayacaktır. SiözHeşmede, sağ
lanacak kolaylıklar da sıralanmıştır. Ko
mite üyelerinin, 'taraf ülkelere gütmesine 
ve üıllke dahilinde seyahat ötmesine ve zi
yaretlerine imkân tanınacaktır. 

ISayım millettvekilleri, maddeler tetkik 
edildiğimde, 21 üyeli Avrupa Konseyi
nin, şu anda imzalayan 20 üyesinin ade
dime göre teşkil edilecek 20 üyeli ıbu fco-
ımltenin yetkileri ve tetkikteki serbestl
ileri, hakikaten, insan haklarının korun
ması noktasında çok Ibüyük bir aşama

dır. Bu komite üyelerinin, ülkeleri ziya-
ır eltilerimde bir tek istisnaî şart getirilımiş-
liir, o da, millî savunma, kamu güvenliği 
ve kişilerin hürriyetilerinden yoksun bı
rakıldığı yerlerdeki cidldî karışıklıklardır; 
ama, huna kontr yine şart getir ilim i ştıir; 
ıkiomrte üyeleri, incelemek istedikleri, gö
rüşmek istedikleri kişileri, diledikleri ye
re getirtelbiillme imkânlarına da sahiptir
ler. 

Komitenin ziyaretlerini, kapsam ve 
nöticdlerini, üçüncü bölüm düzenlemek -
itedir. Komite taraflından ziyaretle ilgili 
olarak toplanan bilgiler, komite raporu 
ve İlgili 'taraf ile danışmalar gizli o3jacak; 
komite, iiÜgili tarafın talep etimes'i hallinde 
raporu yayımllayaJblecektir. 

Sayın miilleitıvek ileri, hu sözleşmenin 
21 inci ımaddesi, sözleşmenin ciddiyet ve 
tatbikatını göstermektedir. 21 inci mad-
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ide, «Bu ISözteşme hükümleri ile ilgili 
çekince kionulaımaz» hükmünü gâtirmek-
fledir. Yani, hiçlbiır devlet, «Bu sözleşme 
hükümlerin'in bir kısmını kabul edip, bir 
kısmımı kalbuil etmez» sekilimde, sözleşme 
hükümlerine tercih şerMeri koyamaya
caktandır. Bu sözleşmeyi kabul eden dev
let, ısözleşlmemin Ibüfcün santiarına uymayı 
kalbuil etmiş demektir. 

Mıihtenam milletvekilleri, Avrupa 
Konseyi çerceıvesiınlde hazırlanan, insan 
halklarına çok .büyük yaran olacağına 
imandığıımuz, işkencenin ve Gayri insanî 
ya 1da Küçültücü Muamele Veya Ceza
nın Öölenm'esÜ Avrupa S özleşmesin in 
Onayiknmasımın Öylgun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Yüce Meclisçe 
onaylanması, insan halklarına çok büyük 
fayda sağlayacağı gibi, Anayasa, kanun, 
ve tatbilkait bakımından, ülkemizde de. 
•tallbiiki mümkün ve çok büyük güvence 
getiren 'bir sözleşmenin tatbikimi sağla
yacaktır. Ayrıca, Yüce Meclisimize bu 
•sözleşmenin onaylanıması, ülkemizde in
san haklarının güvence allına allınmasım-
da yeni bir aşama teşkil edeceği gibi, 
yabancı kamuoyunda da ülkemizin say
gınlığımı artırıcı .biır gelişme olacaktır. 

Sözlerime ıson verirken, şu hususu 
tekrar ve özel'lilkıle ilfaide eitoek istiyoruım: 
Avrupa Konseyi Sözleşmesini 20 ülke 
iımzalıamasiina <rağmem, henüz hiçlbir üye 
ülıke parlamentosu onaylamış değildir. 
Türkiye ,Büyük Millet Meclisinim bu söz
leşmeyi ilik onaylayan Parlamento olma
sı, önemli ibir aşama olmasının yanı sı
ra, diğer üye ülkelere de emsal teşkil 
edecek ve 'bize foüyük bir onur kazan-
dııracaiktıır. 

İnsan haklarına ibüyük katkıda bulu
nacağıma inandığıımız bu sözleşmenin 
onayını, grubum adına Yüce Meclisten 
rica ediyor, bu vesileyle tekrar, ülk'emiz-
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delki insan haklarına saygının tanınma
sı yolundaki kararllı girişimlerinden, do
layı Hükümetimize, komisyon üyelerine 
teşekkürilerümi bild;ıriyo<r, Yüce Meclisi 
saygıyla selarrilıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BALKAN — Teşekkür ederiz. 
Korriisyon adına, Dışişleri Komisyo

nu Başkanı Sayım Veihbi Dinçerler söz 
istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
İDIŞİŞUERIÎ KOMİSYONU BAŞKA

NI M. VlEHBt DİNÇERLER (Hatay) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli' 
üyeleri; ben, üç nolklta üzerinde çoik kısa 
mütalaamı arz eitimek üzere huzurunuza 
gelmiş (bulunuyorum. 

Birincisi, Yüce Meclise niyalbeten iş 
yapan komiısıyönlardan birisi olarak, ilik 
işlimizin in sanla ilgili olması, insanı yü
celten meselelerle ilgili olması ve özel
likle ide, bu sözleşme hakkında olması, 
komüsyonumuzca fevkalade iıyi düşün
cellerle değerlendİrillmİş, bir memnuniyet 
ifadesi .olarak tespit edilmiştir; onu arz 
e'Jmek istiyorum. 

lükinc'iısi, ışu ana kadar geçen görüş-
ımeOarlden tespit elttüğim'ize göre, Parla
mentomuzun bütün gruplarının, bu an
laşmanın onaylanması üzerinde mutabık 
d'Jduklan, «Evet» diyeoelk/.eri, aşağı yuka
rı tebellür ©ümiıştir. Sanıyorum, bu döne
min en yüksek ımutalbakaitla ve hatta it
tifakla kararlaştırılan ilk işi olacaktır. 
Bu da, konunun faziletini, önemini ve de 
Yüce (Meclisin diğer parlamentolar kar
şısındaki kararlılığını ispat edem çok gü-
zöl 'bir ıbeligediir; bundan dolayı da, he
pimizin kııvanç duyması gerektiği kanaa-
tiınldeyiım. 

Üçüncü noklta; komisyondaki müza
kereler şurasında Sayın Dışişleri Bakanı
mız bir (temennide bulunmuşlardır; o te-
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ımennliyi de, müzakerelerde yer aldığı 
için, arz etmek işitiyorum. 

Çeşitli Avrupa ülkeleri veya diğer 
ülkeîer, zaman zaman parlamentoların
dan (gruplar teşekkül ettiriyorlar, bilhas
sa insan halklarıyla ilgili konulanda in-
oölemeıler yapmak üzere Türkiye'ye ge
liyorlar. Şiimdi, çok daha rafoalt bir se
kilide, bu anlaişmanm onaylanmasından 
sonra, zaten gelielbillecekfler. Acaba, Par-
daimenitio olarak, Ibunun aksini yapmamız 
mümkün mü, doğru mu, faydalı mı? Bu 
konuyu .gündeme getirdiler, dille getirdi
ler ve Parlamentomuzun, uygun görürse, 
ıböyle ibir (heyeti teşekkül ettirmesini ve 
özelikte Avrupa'da Avrupa Konseyine 
dahil ülkelerdeki hapishane, hastane, ka
rakol! ıgilbi yerlieride, yalnız Türklerin de
ğil; ama, (bütün insanların ne şekilde 
•muameleye maruz kaldıklarını incele
mek üzere, Iböylte bir heyetin teşekkülü
nü temenni ettiklerini ifade ettiler. Sa-
nııyorum, ıbu temenni de gerçekleşirse, 
Ibiz üç adımdan sonra, (insan Hakları 
Mahkemesine ferdî müraoait, Avrupa 
Konseyinin işkence ile ilgili sözleşmesi
ni kalbul, Birleşmiş Millleferin işkence 
ile illgli sözleşmesini kalbuliden sonra) 
dördüncü adıma da gelmiş olacağız ve 
sanıyorum, artık, Türkiye ile Mlgili dışa
rıdaki ıgöllgeîli düşünceller makes bullma-
yacaktıır ve ıbiz, hepimiz, göğsümüzü ka-
ibariüarak, ,bu meselelerin üzerine daha ra
hat gitme imkânını bulacağız. 

Bu vesileyle, Hükümete, bu düşün
cesini ıgerçeklieşıtireoeği için şimdiden te
şekkür ödüyor. Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. {iAMAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Komisyon Başkanı. 

Şaihsı adına, Sayın Nurettin Yılmaz; 
buyurun efendim. 

Sayın Yıllmaz, süreniz 10 dakikadır. 
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iNORETTtN YILMAZ (Mardin) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sadizmlle, insani!ık onurunu yok etmeyle, 
barbarlık ve vahşetle eşdeğer bulunan top
lumsal biır cinayeti; insan temel halk ve 
özgürlüklerini, katleden, «işkence» denen 
o mel!un canavar ve Gayriinsamî ya da. 
Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Ön
lenmesiyle İlgili Avrupa Sözleşmesinin 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı hakkında k/şisel görüşlerimi sunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu nefret 
ve tepki dolu duygUlaırıımla sözlerime baş
larken, yüce heyeti saygıı (ille selamlamak 
istiyorum. 

(Değerllıi arkadaşlarım, insanlık için yüz 
karası, ağıza alınması bile tiksindirici 
olan bu çirkef «işkence» sözcüğüne karşı, 
her aklıselim sahibinin alerji veya nefret 
duymaması, tepki göstermemesi düşünü
lemez. Sadece Avrupa Topluluğunda yer 
ıal!imamızın bir gereği, veya koşulu olduğu 
için değil, diğer bi;r deyimle, Avrupalılar 
bunu mutlaka istedikleri için değil, hall-
k'mız buna layık olduğu, özlemleri ve is
tekleri bu doğrultuda olduğu için, işken
ceyi, gayri insanî veya küçültücü ceza ve
ya muameleyi benimsemediğini vurgula
mak ve kanıtlamak için, Sayın özal Hü
kümetinin, insan onurunu korumaya yö
ndük bu tarihî belgeyi (halkımız istediği 
iç:n imzaladığına inanmak istiyorum. Bu 
nedenl'e, demokrasi katili bu haysiyet cel
ladına karşı milletlerarası pllıaıtformda hu
kukî ve siyasî büyük bir sorumluluğu üst
lenen Sayın Özal ve Hükümeti, buna kar
şın, insanilik onurunun korunmasıyla bir 
anlamda eşdeğer olan bu onurilu patentin 
sahibi olarak, insan hakları ve demokrasi 
yolunda atıPmış ciddî, cesur ve mesafe alıcı 
bir adlımın sahipleri olarak, saygıyla anı
lacaklardır, 
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Buna paralel olarak, sayın muhalefet 
partilerinin de demokrasi ve insan hakla
rını sinsice kemiren bu insanlık suçuna 
karşı olan duyarlılıkları, kendilerimin bu 
onurlu patenti paylaşma yönündeki dav
ranışları, Türkiyemizde bu vahşetin as
gariye ineceğine olan inancımı artırmak
tadır. Manevî haz ve değeri kadar, huku
kî ve siyasî sorumluluğu da beraberinde 
ıgetiren bu an! amili patenti insan onuruna 
yaraşır bir şekliyle korumayı ve muraka
be etmeyi, iktidarıyla muhalefetiyle, tüm 
Parilamentonun başlıca görev kıabul et
mesi, demokrasimizin geleceği bakımın
dan sevindirici bir olaydır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
her oyun, kendine özgü kuralla oynanır. 
Örneğin, tellemeyle, sille tokatla yapılan 
futbol maçı veya atıllan gol, geçerli sa-
yıllamaz. Oyuncuların, oyunun kuralları
nı bilmeleri ve o eğitimden geçmeleri 
şarttır. Futbolun kuralını bilmeyen bir 
oyuncu, daima faul yapmaya mahkûm
dur ve takımını her an 'güç duruma so
kacaktır; bu, kaçınılmaz bir sondur. 

(Demokrasi ve insan hakları oyunu da 
Türkiye'de oynanacaksa özen ve dluyariı-
lıik isteyen bu oyunu demokratik kuralla
ra uygun olanak oynatmamız gerekir; tıp
kı, futbolda Olduğu gibi. Demokrasi oyu
nunda görev alan oyuncuHar, demokrasi 
ve insan hakları ile ilgili bilgi, görgü ve 
eğitimden yoksun iseler, Hükümeti, Tür
kiye ve dünya kamuoyuna karşı daima 
güç durumda bırakacaklardır ve faulleri 
daima olacaktır. 

!Bu nedenle, Hükümet, bu konuda ne 
kadar samimî olursa Olsun, toplumumuzu 
içten kemiren «işkence» denilen bu has
talığın yok edinmesini sağlatan fikrî ve 
maddî altyapıyı oluşturmadan, her an 
fauMe karşr, karşıya .gelmekten kurtula
mayacak, işkence iddia ve ithamları son 
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bulmayacak ve bu iddialar günceliğini 
daima ve maalesef muhafaza edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sallt iyi niyetin yeterli olmadığını belgele
mek için, 12 Eylülden önceki sıkıyöneti
min uzatılması ile ilgili muhalefet partile
rinin konuşmalarından işkence ile ilgili 
btr iki paragrafı sunmak istiyorum. 

Türkiye 'Büyük 'Millet 'Meclisi Tuta
nak Dergisi; cilt 17; 25.3.1979 tarihli Bir-
lleşimin ilk oturumu. Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına Erzurum Milletve
kili Sayın Nevzat Kösoğtu, bununla il
gili görüşlerini bildirdikten sonra aynen 
şu şeki'ıdıe bağlıyor : «Netice ne olmuş
tur? Netice, sürekli olarak yönlendirme 
ıgayretleri ve telkinleri içinde olan Sayın 
'Başbakanın da gayretleri ile (yani Sayın 
Ecevit'ten bahsediyor.) «İşkence» feryat
ları ayyuka çıkmıştır. Sadece polis teşki
latında işkence görenlerden, sadece rapor 
alabilenlerin ve bu raporlardan ele geçiri-
lebiienlerim bugün koca bir cilt hallinde 
yayımlandığına şahit Olmaktayız. 

Bu hükümet için bundan daha utanç 
verici bir vesika herhalde göremeyecek
siniz. Ş'ımdi, polisim şu veya bu gerekçe 
ile gözaltına aldığı insanlar, tek gaye ola
rak canllarını askerî cezaevlerine atabil
meyi düşünmektedirler. Cehennemden ka
çış gibi bir şey bu; çünkü, orada işkence 
var; çünkü, orada zulüm var; çünkü, ora
da insana utanç verici her türlü hareket 
ve hakaret var...» Bunu, 'Milliyetçi, Hare
ket Partisinin sözcüsü söylüyor. 

Değerli arkadaşüarım, 1977-1980 dö
nemini yaşayanlar biPirler; yanıllmıyorsam 
1979 yıllının sonunda hükümet düştü; tam 
1980 yıllının başında (iki ay sonra) yine 
sıkıyönetimin uzatılmasıyla ilgiÛi Başba
kanlık tezkeresi geliyor; bu sefer Cumhu
riyet Halk Partisi muhalefette. Türkiye 
Büyük, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 
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Cilıt 1; 2.2.1980 tarihli 3 üncü Birleşimde 
Cumhuriyet Halik Partisi adına, Cumhuri
yet Senatosu Eskişehir Üyesi Hikmet Sa
vaş, muhalefet partisi sözcüsü olarak şöy
le konuşuyor; aynen okuyorum : «Ağır 
bir baskı ve işkence dönemi bu hükümet 
döneminde başlamıştır. Halkın, zamlar 
ve zülüm karşısında seslini çıkarmasını ön
lemek için işkenceler haşlamıştıır. Ülkenin 
batısından, doğusuna kadar heryerde, iş
kence, hükümetin teşviki ve bilgisiyle ya
pılmaktadır. SS özentisi, Gestapo özenti
si eşklya, masum halik topluluklarına kı
rım uygulamakta, Gestapo liderlerinin iş
gal! altındaki ülke halikına bile uygulama
dığı işkence, gerçek veya sahte devlet güç
lerince Türkiye'de ha'ka uygulanmakta
dır.» Bu da, bir başka muhalefet sözcüsü
nün konuşması. 

(Değerli arıkadaş'arım, şunu vurgulla-
mak istiyorum : Görülüyor ki, ciddî dü
zenlemelere geçilmeden, insan hakları 
atanında sağlıklı altyapı oluşturulmadan, 
işkence iddialları ve ithamlarına engel olu
namayacaktır. Türkiye'nin içinde bulun
duğu konumu ve özelikle bu sözleşme
nin beraberinde getirdiği hukukî ve siyasî 
yükümlülük nedeniyle, Sayın Özal Hükü
metinin, bundan önceki hükümetlere nis
peten ıdiaha duyarlı ollmıası gerektiğini vur
gulamak isterim. 

İleride, işkence veya gayri insanî ce
za veya muamele iddiası üzerine, soruş
turma yetkisine sahip bulunan Avrupa 
(Komisyonu üyelerine karşı şimdiden bu 
konuda ailtyapn, dluşturülımazsa, bu iddi
alar, yine de son buTımayacaktır ve tıpkı 
demin söylediğim gibi, oyuncunun, kendi 
takımını faule sokma durumu gibi, alt
yapıdan mahrum olan bir kişi veya bir 
ekip, daima, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metini, halkımıza ve Avrupa Topluluğu
na karşı suçlu durumuna sokacaktır. 
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Onun için, naçizane fikirlerimi, mü
saade ederseniz arz etmek istiyorum : 

1, Sanığın ifadesi alınırken', tıpkı 
Amerika Birleşik Devletlierinde oildüğu gi
bi, avukatını da kendi yanında hazır bu
lundurma hakikinin sanığa tanınması ha
linde, bu işkence iddialları asgariye ine
bilecektir kanısındayım. (SHP sıraların
dan alkışlar) Çünkü, Sayın Hükümetin 
bu olaydaki, samimiyetine A'dan Z'ye ka
dar inanıyorum ve özellikle Sayın özal'm 
bu husustaki duyarlı iyi niyetine de ina-
nııyorum. Eğer gerçekten, Sayın Hükümet 
bu konuda olumlu adıımliar atmak isti
yorsa, Avrupa Topluluğunda saygınlığı 
ol'an bir devfet olma niyetini taşıyorsa -ki 
taşıyordur- bu altyapının başta gelen bu 
unsurunu oluşturmada yarar görmelidir; 
çünkü, ne kadar saımrmi olursa ölsün, bir 
sanığın da'ima duymuşuz, görmüşüzdür 
ve'evki işkenceye tabi dlmasa bile, mah
kemeye geldiğinde, hazırlıkta yahut sor
gulamada, soruşturmada verdiği ifadenin 
baskıyla alındığını ileri sürmesine hiçbir 
yasal engeli yoktur. Bu engelli ortadan kal
dırmak için, sanığın1, ifadesinin alınma
sında avukatını hazır bulundurma hakkı
nı kabul etmemizde yarar görüyorum. 

2. Soruşturmayı yürüten yetkililerin, 
hukuk, Anayasa ve insan haklanyüıa ilgi
li eğitim almış ve yükseköğrenim yapmış 
kişilerden oluşmasını sağlamak 'gerekir. 
Adil olduğuna samimî olarak inanmak is
tediğimiz hâkim ve savcılar gibi, önyargı
lı olduğu hiçbir zaman ileri sürülemeyen 
hâkim ve savcıların ifade alıış tarzları ve 
verdikleri kararlar, her ne kadar -bazı is
tisnaî durumlar tabiî hariç- saygıyla anı-
lıyorsa da, bu eğitimde ve bu evsafta 
olan kişilerin lal'ımış oldukları ifadelerin 
daha geçerli olabileceğine ve Avrupa 
Topluluğunda kalmaya azimli olan Tür
kiye'nin bu konuda saygınlığını daha da 
çok artıracağına inanıyorum. 



T. B. M. M. B : 27 25 . 2 . 1088 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

. Soruşturmaların video iile görüntüle
nerek, ikonuşmaların banda alınmasının 
sağlanması gerekir. İfadeler, bir odada 
soruşturma! ekipleri tarafından alındığın
da, video ile tespit edildiğinde, sanık, hiç
bir zaman, videoyla allınmış ö'ıan ifadesi
ni polis baskısıyla verd'ğini, lüieri süre
mez; çünıkü, orada bizatihi kendisinin 
ifade verdiği açıkça görülecektir. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetin, gerek İnsan Halkları- Komis
yonuna başvuruı hakkını kabul etmesi 
ve gerekse bu sözleşmeyi imzalaması, Sa
yın Özai ve Hükümetinin, hiçbir hükü
mete nasip ö'ımıayan insan halklarını ko
ruma patentinin sahihi ollarak, insanla
rımızın, Avrupa insanı gibi insanca ya
şamaya ve insan haklarına kavuşma hak
kının olduğunu; özellikle Diyarbakır As
kerî Tutukevindeki tutuklularla ilgili 'al
mış olduğu insancıl tutumu ve davranış
ları yiîa da bu iyi niyetini kanıtlamıştır. 
Şahsım adına, Sayın Hükümeti bu kür
süden ıkutlıaımak istiyorum, tebrik etmek 
istiyorum. 

»Sayın (Başkanıımı, değerli arkadaşla
rım; 20 inci Asrın sonundayız; fanatik 
düşüncelerim itibar görmeyeceği bir dö
nemdeyiz. İnsanlarımıza karşı kuşku ve 
kaygı yerine, hoşgörü içerisinde olmamız
da yarar var. İnsanları, düşünce, görüş 
ve inançlarından dolayı 'suçlamakla ve 
görüşleri zorla kabul ettirmekle, bir so
nuç alınamadığını hepimiz bilmekteyiz. 

(İşkence, bir vahşettir. İşkenceler, za
manın iktidarlarına yaranmak için, kral
dan fazÜıa kralcı ıgeçinımelk durumunda 
olan bazı kiş illerin davranışları sonucu, 
hükümete yarar değil, çok kez zarar ge-
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tirmiştir. Tarih, bu tür tibröt verici olay
larla doludur. Dileğimiz, insanlık celladı
na cesaret ve prim vermemek; nerede gö
rülürse görülsün, iktidar veya muhalefet 
ayırımı! yapılmaksızın, bu insanlık katili
ni cezalandırmaktır, 

(Hepimizi saygılariımla selamlarım. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 

Şahsı adına, 'Sayın Kâımnan İnan; bu
yurun efendim. 

Sayın İnan, konuşma süreniz 10 da
kikadır. 

KÂMRAN İNAN ıflBitlıis) — Teşek
kür ederimi Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
(gerçekten, bahis konusu sözleşmenin 
onâyl'ıanmasına dair tasarının bugün gö
rüşülmekte olması, XVIII inci Dönem 
Türkiye Büyük Millet' Meclisli için çok 
şeref verici ve tarihî sayılabilecek bir ve
siledir; bunu saygıyla karşılamak lazım
dır. 

İkinci önemli nokta, Türkiye'de, Hü
kümetin 'insan hakları alanında attığı bü
yük adımları desteklemek yolunda, bu
gün de müşahede ettiğimiz gibi, muhalîe-
fet partilerinin ittifak halinde bulunma
ları; da memnuniyetle, teşekkür ve saygıy
la kaydedilmesi gereken bir husustur. 

Değerli milletvekilleri, geride bıraktı
ğımız omiıkıi ay içerisinde, Cumhuriyet 
Hükümeti, insan halkları alanında üç ta
ne dev adım atimııştır; bunları burada tes^ 
cil etmek, kaydetmek lazım. 

iB;r.inci adım, 28 Ocak 1987'de Avru
pa Konseyi İnsan Haklları Konvansiyo
nunun ferdî müracaatla ilgili 25 inci mad
desinin Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tince kabul edilmiş bulunmasıdır. Bura
da, tarihileri hatırlatmakta fayda var. 
Kimseye serzenişte bulunmak atkılımız-
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•dan geçmez; atma, Avrupa Konseyi İnsan 
Halkları Konvansiyonu 1950 yılında Ro-
ımıa'da imzalanrntiştır, yanıi teşkilatın ku
rulmasından bir yııl sonra ve 1953 yıtoı-
ıda da yürürllüğe girmiştir. Cumhuriyet 
hükümetleri, geride kalan 36 yıl içerisin-
de 25 linciı maddeyle ilgili ihtirazı kayıt
larım muhafaza etmişlerdir. Bu kaydı ka'l-
ıdırıp da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
larıma, kendi ımillî hukuk sistemilerıi içeri
sinde yeterince tatmin bulimıadıkları tak-
ıdirde, Avrupa Konseyi İnsan Halkları Ko
misyonuna başvurmak imkânımı bu Hü
kümet laçmıştır. Bu, çok cesur ve medenî 
bir yoldur. (ANAP ıSiirallıarından alkışlar) 

ıGene, şunu da memnuniyetle kaydet
mek lazım; bugünıe kadar 2ÖO'e yakın 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu hak
kını kullanmıştır ve bu müracaatlar, ha
ilen Strazbung'tıa tetkik safhasında bulun
maktadır. Bu da memnuniyet verici bir 
gelişmedir; bunu da kabul etmek lazım. 

İkinci dev adım, 26 Kasım 1987 ta
rihinde strazburg''ta Bakanlar Komite-
ısiride imzaya açılan ve bugün görüşül
mekte bulunan, 'İşkencenin, Gayriimsamî 
ve Küçültücü Muamele ve Cezanın ön
lenmesine IDaiır Sözleşmedir. 

O (gün 19 devlet bunu limzalamış-
tır; İrlanda ile Türkiye itmzafeımamıış-
lardır. Türkiye'nin o gün bunu imzalla-
mami'ş bulunması, ıbaızı çevrelerce yan
lış anlaşılmış, hatta tenkitlere vesile ol
muştur. Hatırlayacaksınız ki, 29 Kasım 
1987'de, Türkiye seçime gitmiştir; 'bina
enaleyh, 26 Kasımda imzalanacak (böy
le biır vesika liçin, kendi 'Hariciye Veki
llime verillimesİ! gereken yetkilye dair Ba
kanlar Kurulu kararının o şartlarda 
çıkarılması mümkün olmadığı gibi, bir 
bakıma doğru da görülmemiştir. «Seçim
den sonra doğacak yeni Cumhuriyet hü
kümeti bu hakiki kulılammalıı, bu ışeröfi ka-
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zanmalıdıır» denmiiş ve niıtekim, yeni' hü
kümet, Ik iş olarak 11 jöcak 1988'de 
Ibunu yetkiyle iımzjalllamıış ve ondan sonra, 
bugün Tüılkıye Büyük iMillıllet M'edlisıinim 
huzuruna getirmiş bulunmaktadır. 

Üçüncü büyük adım ise, yine aynı 
çerçevede, Birleşmiş Milletlerce kabul! 
edilmiş ve geçen sene yürürlüğe girmiş 
bulunan benzeri biır sözleşmenin, Hükü
metimizce, geride bıraktığımız 25 Ocak 
1988'de verilen yetkiyle, New York'da-
ki Daimî Delegemiz tarafından imza-
'Danmış budunımasıs oltayıdır. 

§imdi, bu sözleşmeye dönüyorum. 
Biır defa, oraya biır açıklık getitrmek la
zım. Avrupa Konseyi ve Batı Avrupa 
bakımından da, işkencenin, gayri insanî 
ve fcüçüMıüıcü muameDenin önlenmesi fik
ri, bu sözleşmeyle doğmuş biır f Mr de-
ğiılldiır; 1950 (tarihi Avrupa Konseyi İnsan 
Haklan Konvansiyonunun 3 üncü mad
desinde de bu var. Bu sözleşme nediır? 
ıO maddenin 'teminat altına ahnması lü
zumundan doğma bir kontrol ımekaniız-
ıması doğuran biır sözleşmedir. Yani, 21 
iüye devlletin verecekleri üyelerle mey
dana gelecek olan bir milletlerarası ko
misyonun, ana sözleşmenin 3 üncü mad-
desiiırude esasen mevcut bulunan bu tatbi
katı, ımahaillinde kontrol etmesi mesele
sidir. Buradan şu çıkıyor: Bu sözleşme, 
demek ki, bir ihtiyaçtan doğmuştur ve 
demek ki - maa/Iieseıf çoik acı olarak kay
detmek lazum - 21 Avrupa Konseyi mem
leketinde de bu ana sözleşmenin 3 üncü 
maddesiyle yasaklaman işkence gayri in
sanî, küçültücü muamelelerle ılgiiı mad
de, gerekil» itinayı ve uygulamayı gönme-
miş kiı, böyle bir kontrol mekanizması 
çıkmıştır. 

Buradan şunu1 da arz etmök istiyo
rum: Gene'JİMe dünya basınında, Batı 
basınında 'yayılan bir hava ve maalesef 
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ıbîzde de çok yankı Ibulan ve çok defa 
da bizi kendi kendimize karşı ve d işar uya 
karşı âdeta kusurlu biır hava içerisine so
kan toiır yanlış anlamayı, huzurflarınızda 
Ibiır ölçüde düzelltmeye çalışmak veya açık
lığa kavuşturmak isterim. 

(Değerli milletvekilleri, Batı demok
rasilerinin en ilerileri de dahil1 ölımak üze
re, hiçbirinde insan halklarının mükemmeli 
olduğumu veya işkence, gayri insanî, kü
çültücü muamelelerin hiçbirinin izinin 
kalmadığını, maalesef söyleyemezsiniz; 
Ibunılar vardıır; bunlar vardır ki-, böyle 
Ibiır ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Olmaması 
lazıım. Kötü, 'emsali değiıMir; doğrudur; 
ama, onlarda hiç yok da, bizde var di
ye düşünülürse, kendimize karşı büyük 
Ibiır haksizlik yapmış okuruz. Bunu da 
açıklıkla ifade etmek fazım ve bunu, be
raber topllanıtiar yaptığımız meslektaş-
üarıımıza ve lAyrupa'liı parlamenterlere de, 
kendi uygulamalarındaki ıacı gerçekleri, 
yeri geldiğinde önlerine koymak suretiy
le de ığösterımekteyıiz, ça'kşmıakıtayız. 

Bu 'misalleri', diğer memıllelkeltlerde 
bulunan'iarı, tespit ettiklerimizi, huzuru
nuzda tekrar etmek ve ibu acı, kabulü 
mümikün olmayan örnekleri, emsal o'la-
ırak telakkiye yol açabilecek bir intiba 
yaraıtimaımak için, üstünde fazla durmu
yorum; ama en basilini arz edeyilm; ileri, 
demokratik bir memlekette, insan halk
larına çok saygılı olduğunu kabulü ve id
dia eden ibir memlekette bulunan 1,5 
miiÜyon vatandaşımıza, biır bakıma, aca
ba manevî işjkence yapılmıyor mu? Ço
cuklarından ve eşlerinden uzak bulun
durulmaları, evlendiği İbir kimsenin, üç 
yııll geçmedikçe kendisiyle Ibiırleşmesi im
kânının dahi tanınmaması da bir insan 
haklan mıesdbsiıdir. Astada, »bir bakıma, 
moral bakımdan bir işkencedir. Çocuk-
Üaırıoı Igörmek iimkânından mahrum bukın-
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ması hadisesi vardır; Bunları çok 'genişle-
töbilirim ve maalesef daha acı örnekler de 
var; bunu da dışarıda yeri ıgeldikçe kul
lanmaktayız. Binaenaleyh, üstümüzdeki 
bu, biır nevi (başkalarınım da yarattığı ha
va ıife kompleks halline gelmiş atmosferi 
yılkmak slazıım. 

Buradan şunu da arz etmek işitiyo
rum: Türkiye'de, 'kamuoyundaki, ba
sındaki ve Ibütün çevreiİJerdefcü fevkalade 
gelişme, yani Türkiye'deki zihnî gelişme 
ve insan haklarının, ferdiın korunması 
yolunda duıyarıMıığın arttmakita buliıra-

ması hadisesi... Bu müzakereyi - tarih 
vermeyeceğim - muayyen zamanlarda 
buralarda yapmak pek kolay değildi; 
çünkü zihinler o seviyede değildi. Üzü
lerek Ikaydedeyiım, ben burada, bu mem-
Mc-et'te - iSenelenini böliırtmeyeceğim ama 
- resımî 'beyanlüarlla, «dayak aitmanın, 
idarenin şanından olduğu» zamanları ha
tırlayıp, yaşayıp gelien 'bir kimseyim; 
ama bu bir ortam 'meselesidir. Bu ortam 
gelişiyor; hunu takdirle ve memnuniyet
le karşılamak lazım; demokrasi bu or
tamı geliştiiriyor. 

'Hassasıiyetlerimiızin artması ve Hü
kümetimizin bu dev adımları atmasıyla, 
içeride düzeûtici tedlbiırleri almasıyla, as
ılında yapmaya çalıştığı ve Ihepiımlziın yap
maya çalışmamız gereken husus, idare
nin insanîlieştlriılimesi, ferdin, 55 milyon 
içerisinde kaybolmasını önlemek ve fer
din mevcudiyetini kabul ederek, bütün 
halkları ile onu korumak meselesidir. 
En önemli hadise budur ve bu istika
mette yol alıyoruz. .Dikkat buyurursanız 
bütün tatbikatta, bütün alinan tedbirler
de, insanî olmak, insancılı olllmak var
dır. Bizim biır teamülümüz var; devleti, 
bir nevi onun vazgeçilllmez ve temeli un
suru olan milletten uzun sıüre âdeta ayrı 
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ıbeîaıklkii etmiş ve milletin üstlünde bir mef
hum ve ımiılllet, onun karşısında yok te
lakki ©dilen 'bir anlayış Ihailliınde gelmiş. 
(Bunu da yadırgamıyorum; bu, (bir 
tarihî süreç meselesidir ve «devlet» fik
rinin güçlenmesi iliazımdı ve yapılmıştır. 
Aima, bugün ne oluyor?.. Onun vazgeçil
mez unsuru olan millet ve ırnıileitiın fert
leri, demokrasinin ımezıyeti neticesi, 
devllet içerisinde ve devlet karşısında 
yerlerimi almaya başlıyor. 'Bu yer alma
ları, sadeoe şeklî olmakla kallmıyor, 
hulkuikî tem'imaita bağlanıyor. ıMıiilllî temi
nata Ibağlammakla da yetiınülmiyor; ne 
yapılıyor?.. M Milletlerarası ıteminalta bağ
lanıyor şükâyet hakiki (tanınıyor ve bu-
igünikü sözleşmeyle, bu ış'ikâyeiılerim inti
kali hallinde, işkence veya gayri insanî, 
küçültücü muamelelerim iddiallıarımın 'ile
tilmesi faalimde, mifJlletlerarası ıbiır komiıs-
'yonun, gelip, 'bunu mahallinde 'incele
mesi. . Bu, 'fevkallaıde cesur ıbiır adımdır 
ve asılında, son senelerde Hükümetin 
cesaretle yapmaya çalıştığı ve devam 
edeceği husus, açıklıktır «ve demokrasi-
nin ©ereği de budur. Açılk tutmak... İBu 
•açıklığı, yalmuz yalbancılara karşı değiıl, 
kendimize karşı da... IHatırliayacafcsınız, 
geçen dönemde, Türlüye Büyük (Mllet 
(Meclisli sayın lüyalerinden kurulu Ibiır 
komisyon, Türkiye'deki çeşitli cezaevle
rini ziyaret etmek surdtiyile, (tespitlerde 
bulunmuş 've rapor sumımuşjfcur. Bununla 
da yetinillimemiıştir; dışarıldan her kim 
geldiyse ve her nereyi görmek istediy
se, Hükümet, «hayır» demedi, hepsini 
açık ıbıraktı; (tercüman istemeyenlere de 
'OK'enıdi 'tercümanınızla gildiin) dendi. 
Budur mühim olan; açık rejim, açıklığı 
getinmek. lAmıa, 'bütün bunlara rağmen, 
hatalar olknayaoak mı? 'Olacak ve otaak-
tadır. Nasıl olmaktadır? Ceza yilyıenllar-
den ibelICıiı; adlî vakalar ortadadır ve ıbu 
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adlî vakaların olması, aslında çok önemli 
hadisedir. Demek ki, toplum, hukuk 
sistemi bunun üzerine gitmekte ve ge
rekeni yapmaya çalışmaktadır. Bunun li
mitleri varldır; «Bumun ideallime sahibiz» 
dÜyeoek hiçbir toplumu, 'bana, hiçbir 
sayın arkadaşım gösteremez. Bu, aslında 
insanilik prosesinim, medeniyetimin mer-
haleîeridiır; ama insanlık 'bu alanda dili 
yüz sene öncesine göre, çağlar altlayarak 
mesafe allimııştır ve Türkiye de aynı şe
killide ve aynı süratle, hatta son üç dört 
sene içerüsimde, sürati çok ileriye götüre
rek mesafe ahmaktadır. Aslında, destıek-
ılenmesi, cesaret verilmesi ve. 'takdir edil
mesi gereken hadise de budur değerli miıl1-
iietvdkilleri. Bu iıslt;kamiötte ne kadar me
safe alırsak; ferdi - 55 milyon içerisin
de Ibiır istatistik rakamı değiıl - şahsiye-
ıtiyl'e ve bütün haklarıyla ayaklta tuta
cak ve onu devlet ve kanunlar önünde 
haklarına sahip kıl'Jaoak ve cesaretle onun 
ıbütün haklarını koruyacaksak hep birilik
te; asıl hizmeti o zaman görmüş oluruz. 

Hükümet ve hepimiz beraber şunu 
'jspaıt 'ötmek işitiyoruz: Biır 'memleketim kait-
kıoması, sadece çimento ve demir dökü
mü karışımından 'ibaret değilıdir; bir 
(memleketin Ikalllcınması, aynı zamanda, 
iferlbler:nin kafa yapısı iıtiıbariylle, insan 
haklarına, birbirine karşı saygılı olma
ları ye halklarının korunmasını yukarıya 
götürmektedir. Bunu 'beraber göıtürdü-
ğünüz zaman, ekomoımiik fcaHfci'nıma gerçek 
manada 'bir lanllam kazanır. Yoksa, eko
nomik bakımdan bizden on miislli zengin 
olan memlekdtler vardır; - Çok da uza
ğımızda değildir ama gittiğimiz za
man, liınsıaın hakları alianında, bizden, de
ğiıl on misli, bir ıasır geride olian top
lumlar vardır. 

Binaenaleyh, ekonomik kalkınmayı, 
ne öllçüde ferdî hakların ve ferdin 'top-
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Suım iiçedsindeki yerinin sağllamıîaştıri'lıma-
sıyla paralel götürürseniz, o derecede 
ekonomik kalkınma ve demokratik mü
esseseler ve sosyal ve siyasî .barış sağ
lam olur ve 'bunumla da yapılmak dişle
nen; deminden ıberi arzına çalıştığım ce
sur ve dev adım şeklindeki insan halkla
rıyla liılgiilü teşebfbüster.'n iHıülkürositçe acın
ması, aslında 'bu anlamdadır.' Yani hadi
se, Türkiye'de sosyal1 ve siyasî istikrar 
ve demokratik (müessesenin iûerlemesinin, 
ferdin o (müesseseler ve sosyal ıhünye >i(çe-
ırjsiındüki yerinin sağlamlhğı ve ıgüçlülıü-
ğüyle ölçülü oüması hadisesidiir. Binaen
aleyh, konuyu Iburaya getirmek lazım. 
Bazı zamanlar olmuştur 'ki, toplumlarda 
ve ıbizim toplumumuzda da gençiliğlımiız-
deki haizi kitapları hatırlayacaksınız; 
«Şu stalbüldelkiı kiimseniın şerefliyle, şu sta
tüdeki kimsenin şerefi mukayese edilee-
mez» diye ders kitaplarında ibareler 
yer a'llmıtştır. 

BAŞKAN — Sayın İnan, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayınız efendim. 

KÂMRAN İNAN (Dlevamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım. 

Bugün, bunları aşarak geldik ve fev
kalade de iyi gidiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu itibarladır 
ki, önümüzdeki sözleşmenin onaylanma
sıyla (ilgili bu kanun tasarısını, aslında 
Türkiye'nin dışarıya karşı değil, kendi 
kendine karşı verdiği çok büyük bir im
tihanın 'belirtisi ve adımı olarak telakki 
etmek ve şu mefhumu da biraz zayıf
latmak lazımdır: Yani, her şeyi, «Başka 
çevrelerin hoşuna gitsin veyahut da on
ların tenkitlieri azalsın diye yapıyoruz» 
düşüncesi, kendimize bir bühtandır; bir 
ölçüde de belki saygısızlıktır. Hayır, be
nim toplumum bunları istediği, benim 
toplumum bunun üstüne çıktığı ve benim 
toplumumda bu bir ihtiyaç haline gel

diği içindir ki, benim toplumumun bek
leyişleri, doğrultusunda, hükümetlerim bu 
istikamette yol almaya çalışmakta ve 
mesafe kaydetmektedir. Yine de arz ede
yim ki; bu, bize örnek olarak gösteril
mek istenen ve ideal sayılan toplumların 
hiçbirisi de bu şikâyetlerden ve bu dert
lerden muaf değildir. 

Sayın Başkan izin verse ve eğer bu 
kadar önemli ve yüksek bir sözleşme
nin muhtevasını gölgeleyeceğinden kork-
masam; içlerinde bulunduğum veya ve
sikalarını veya hayatlarını veya basından 
takip ettiklerimle tespit ettiğim o çok id
dialı memleketllerdeki insan haklarına 
aykırı hadiseleri buraya döktüğüm za
man, belki de birçok tabular yıkılır ve 
birçok ömöklerin de, gösterilmek istendi
ği kadar çok berrak, şeffaf ve beyaz ol
madığı da; maalesef, o toplumlar için de 
ve insanlık için de ortaya çıkar; ama 
ben, bu tatbikata girmek istemiyorum 
ve zannediyorum ki, bugün bir ittifak içe
risinde ve fevkalade güzel bir şey yapı
yoruz., Ne yapıyoruz?... İnsan haklarına 
büyük bir katkıda ve insan haklarının 
korunmasını; yalnız kendi makamlarımı
zın kontrolü ile yetinmeyip, yabancı 
kontrolüne de bu alanda yer vermeye 
hazır olduğumuz gibi, kendimizi cesur 
bir imtihandan geçiriyoruz. Bu, çok gü
zel bir şeydir ve bu jesti itibariyle; aynı 
zamanda, İttifak haline alınacak bu karar 
itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Türkiye'de ihsan 'haklarına en büyük kat
kıda bulunmaktadır. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
İnan. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Tasarının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et-
ımeyenlier.i. Tasarının maddelerine geçil
mesi kaibul 'edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
işkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçül
tücü Ceza1 veya Muamelenin önlenmesi
ne Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye tarafından 

Strasbourg'da 11 ocak 1988 tarihinde im
zalanan İşkencenin ve Gayriinsanî ya da 
Küçültücü Ceza veya Muamelenin Ön
lenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen?... Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?... Yak. 

Oylarınıza sunuyorum: Maddeyi ka
bul iedenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabi
dir. 

Açık oylamanın, oy kutularının sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın miHetvekillerinin, beyaz bir 

kâğıda, adını, soyadını, seçim çevresini, 
kabul, ret ya da çekinser olduklarına 
dair beyanını imzasıyla tevsik edip kutu
ya atmaları mümkündür. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 

sayın üye?... Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Lütfen, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama sonucunu açık
lıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 299 
Kabul : 297 
Çekinser : 1 
Geçersiz : 1 
Kanun tasarısı kabul edilmiş ve ka-

nunlaşmışitır. 
Yüce Meclisimizin, muhalefetiyle, ik

tidarıyla, Hükümetiyle üzerinde ittifak 
ettiği bu olayın, ibize başlangıç olması
nı temenni ediyor, yasanın hayırlı olma
sını diliyorum. (Alkışlar) 

Dışişleri Bakanvekilimiz Sayın Ekrem 
Pakdemirli söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Siirt) — Hep böyle hayırlı teklif 
getirin, destek olalım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMÎRLt (Manisa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; işkencenin 
ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza 
veya Muamelenin Önlenmesine Dair Av
rupa Sözleşmesinin Onaylanması Hak
kındaki tasarının kabul edilmesi vesile
siyle, teşekkür etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, 
'insan haklarının ve temel özgürlüklerin 
korunması ve çağın gereklerine uygun bir 
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biçimde dana da geliştirilmesi konusun
da her zaman kararlı ve ısrarlı olmuştur. 
Ülkemizde, demokrasinin bütün mües
seseleriyle birlikte en iyi bir biçimde iş
lediğini, Türk Milletinin demokrasi ve 
Özgürlüğün nimetlerinden yararlandığını 
görmek daima başlıca hedeflerimiz ara
sında yer almıştır. Bu gelişmeleri görmek 
bize büyük memnuniyet vermiştir. 

Hükümetimizin insan hakları alanın
da sağladığı gelişmeler, ülkemizin çok 
partili demokratik sisteme geçişinden bu 
yana iktidarda bulunan diğer hükümetle
rin performansıyla 'kıyaslanmayacak öl
çüde ileridedir. Türkiye'de parlamenter 
demokratik sistemin bütünüyle yerleşme
sine paralel olarak, 'insan haklarının da 
en iyi şekilde korunması için devamlı 
olanak çalışmaktayız. 

'Bilindiği gibi, Türkiye, 28 Ocak 1987 
tarihinden geçerli olmak üzere, Avrupa 
însan Halkları Komisyonuna 'kişisel baş
vuruda bulunma hakkını ıtanımıştır. Bu 
hakikin tanınması, Türkiye'de demokra
tik hak ve hürriye'tlerin daha köklü bir 
biçimde yerleşmesi yolunda yeni ve 
önemli bir merhaleyi teşkil etmiştir. Tür
kiye'nin kişisel başvuru hakkını kabul 
etmiş olması, Avrupa kamuoyunda ga
yet olumlu karşılanmış ve «Türkiye'nin, 
insan haklarının korunmasında etkin bir 
mekanizma oluşturan bu hakkı kabulü 
ile de, bu alanda önemli bir adım attığı» 
şeklinde değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, Avrupa Konseyi çer
çevesinde hazırlanan İşkencenin önlen
mesi Sözleşmesinin yanı sıra, işkenceye 
ve diğer zalimane gayri insanî veya kü
çültücü muamelelere veya cezaya karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Türki
ye'nin taraf olması hususu da, Hüküme
timizce önem verilen bir konudur. Bilin
diği gibi, bu sözleşme, 25 Ocak 1988 ta

rihinde Birleşmiş Milletler nezdindeki 
Türkiye Daimi Temsilcimiz tarafından 
New Yorfc'ta imzalanmış bulunmakta
dır. 

Hükümetimiz, 'İnsan halklarının ko-
runmasında işkence suçuyla mücadelenin 
son derece önemli bir yeri olduğuna ina
nıyor. İşkence ve kötü muamele hem 
Anayasamızda hem Türk Ceza Kanu
nunda yasaklanımıştar. Türk Ceza Kanu
nunda, bu fiiller, ciezayı gerektiren suç 
teşkil etmektedir. Her ülkede, zaman 
zaman, insan halklarının ihlal edildiğini 
örnekleriyle okuyor ve öğreniyoruz. Dev
letlere düşen görev, ise, insan haklan 
•ihlallerini asgariye indirmek, bunun için 
her türlü çabayı sarf etmek, kararlılıkla 
meseleye eğilmek, gerekli soruşturmaları 
yapmak, suçlu varsa, bunları ortaya çı
karmaktır. 

İnsan haklarının korunması ve işken
ce konusunda, idare ve bağımsız yargı or
ganlarımız gereken hassasiyeti esasen gös
termektedir. Münferit işkence ve kötü mu
amele iddiaları dolayısıyla, adalet önüne 
çı'karılan görevlilerden, suçlu bulunanlar, 
mahkemeler tarafından cezalandırılmak
tadır. 

İşkence ve kötü muamelenin tamamen 
önlenmesi için, sadece cezaî müeyyidele
rin yeterli olmadığını da biliyoruz. Dev
lete emanet edilmiş bulunan tutuklu ve hü
kümlülere, insan haysiyetine yakışır şe
kilde muamele etmenin, devletin bir gö
revi olduğuna inanıyoruz. Bu bakımdan, 
Emniyet ve diğer ilgili görevlilerin eğitim 
ve öğretimine özel önem atfetmekte, polis 
teşkilatına en az lise eğitimi görmüş aday
lar kabul edilmekte, polis akademi ve ko
lejlerinde insan hakları konuları ve uygu
lamaları, müfredat programının önemli 
bir bölümünü teşkil etmektedir. 

Bu arada şunu da ilave edeyim ki; 
Hükümetimiz cezaevlerindeki şartları iyi-, 
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leştirmek için etkin tedbirler alma yo
lundadır. Münferit insan hakları ihla
li vakaları her ülke için varittir. Tür
kiye'nin de, gerek uygar bir ülke ola
rak, gerek Helsinki Nihaî Senedine im
za koymuş bir taraf ve Avrupa Kon
seyinin kurucu üyelerinden birisi ola
rak, insan hakları konusunda Batı dün
yasında vükubulan gelişmeleri yakın
dan takip etmesi doğaldır. 

Değerli milletvekilleri, muhalefet ve 
iktidar partilerinin yapıcı eleştiri ve yol 
gösterici konuşmalarına teşekkür ediyo
rum. 

Hükümetiımıiz, diğer alanlarda olduğu 
gibi, insan haklarına saygı gösterilmesi 
İkonusunda da, çağımızın gereklerini ye
rine getirmeye karartıdır. Bu sözleşme
ye taraf olmakla, işkence konusunda iyi 
niyetimizi ve yapıcı tutumumuzu orta
ya koymaktayız. 

Tabiatıyla, her ülkede insan hakları
nın zaman zaman ihlal edildiğini hepimiz 
iviliyoruz, önemli olan, bu 'ihlallerin as
gariye indirilmesidir. 

Bu sözleşmeye taraf olmakla, işken
ce ve kötü muamele iddialarının bir an
da sona ermeyeceğini 'biz de biliyoruz. 

Bu sözleşmeyi imzalamakla, Hükü
metimiz işkenceye karşı en müessir şe
kilde mücadele etmek hususunda, siyasî 
iradesini ortaya koymuş olmaktadır. 

Bu sözleşme, Sayın Cemdin de dediği 
gibi, bir başlangıçtır. Toplum olarak, hep 
birlikte, insan hakları alanında Türkiye' 
yi daha ileri seviyeye getireceğimize ina
nıyorum. Sözleşmenin onaylanmasının da
hi, bir caydırıcılık sağlayacağına kuşku 
yoktur. 

Sayın milletvekilleri, kabul ettiğimiz 
Avrupa Konseyi İşkencenin önlenmesi 
ıSözleşmesinin Yüce Meclisimizce ilk ön
ce onaylanması, ülkemizde insan hakları

nın güveıice altına alınmasında yeni ve 
önemli bir aşama teşkil edeceği gibi, ya
bancı kamuoyunda Türkiye'ye karşı sür
dürülen iddialara karşı yerinde bir ce
vap teşkil edecektir; ülkemizin saygınlı
ğını artırıcı bir gelişme olacaktır. Av
rupa Konseyine üye ülke parlamentola
rından henüz hiçbiri tarafından onaylan-
ımamış bulunan bu sözleşmeyi, ilk onay
layan parlamentonun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olması, hepimiz için bir sevinç 
kaynağı olmaktadır. 

Tasarının kabulü dolayısıyla, Yüce 
Meclise teşekkür eder, hepinize saygılar 
sunarum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

2. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemele
rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/368) (S. Sayısı: 12) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer tşler» bölümünde ikinci ola
rak, 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Uîsulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır, 

Komisyon raporunun okunup okunma
masını oylarınıza sunuyorum : Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

(1) 12 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antal
ya Milletvekili Hasan Namal söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Namal. 
DYP GRUBU ADINA HASAN NA

MAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 2253 Sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargıla-
ıma Usulleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı Hakkında Doğru Yol Par
tisi Grubunun görüşlerini arz edeceğini. 

Bu yüce kürsüden, defalarca, yüzde 
64*ün temsilcisi olan muhalefet milletve
killerinin konuşmalarını dikkate almadı
ğınızı, haklı ikazlarına kulak vermedi
ğinizi söyledik. (ANAP sıralarından gü
rültüler.) 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — SHP 
lile birleşin... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Yaşar... 
Lütfen, hatibi dinleyelim. 

HASAN NAMAL (Devamla) — Yine 
aynı hataya düşmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar, söyleye
ceklerimizi bu kürsüden söyleyeceğiz. 

ÜNAiL YAŞAR (Gaziantep) — Bir 
şey söylemedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum... 
Lütfen..., 

HASAN NAMAL (Devamla) — Bu ka
nun tasiarısı hakkında millet menfaatine 
yapacağımız haklı ikazlarımıza kulak ve
rin. Her şeyi biliyoruz zannetmeyin; bu
güne kadar hiçbir iş beceremedinİz. 
(ANAP sıralarından «Bak bak(!)» sesleri, 
gürültüler) Yaptığınız tek şey, arplalık 
makam dağıtmak oldu. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Namal, bir daki
ka dinler misiniz? 

Biraz önce çok güzel bir örnekle kar
şı karşıya idik. Şiımdi, Meclisin havasını 

elektriklendirici hitaptan mümkün olduğu 
kadar kaçınalım. Ayrıca, Çocuk Mahke
meleri Kanunu üzerinde konuşuyorsunuz. 
Lütfen konuya bağlı kalınız efendim. 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Öy
le hazırlayıp eline vermişler Sayın Baş
kan; dağarcığında başka bir şey yok. 

Öyle mi hazırlayıp verdiler elinize?.. 
HASAN NAMAL (Devamla) — Biz 

çocuk mahkemelerinin kurulmasına karşı 
değiliz; ancak, tasarıdan çıkarılması ge
rekli, lüzumsuz, devlete külfet yüklemek
ten başka bir işe yaramayacak oluşum-' 
lar• vardır. Bunların düzeltilmesi gerek
mektedir. 

Çocuk Mahkemeleri Hakkında Kanun 
1 Haziran 1982 tarihinde yürürlüğe gir
miş ve geçici 1 inci maddesinde, çocuk 
mahkemelerinin beş yıl içerisinde ku
rulması öngörülmüştür. Aradan nerede 
ise altı sene geçmiştir; 1983 Kasımın
da Hükümet olmuşsunuz; Hükümet ol
duğunuz günden bu yana beş sene geçtiği 
halde, bu kanun hükümlerini yerine ge
tirmemişsiniz, çocuk mahkemelerini kur
mamışsınız; bu kez getirdiğiniz tasarı
da bu süreyi yine uzatmışsınız. Beş sene
dir bu işi becerememişsiniz ve yine 'be
ceremeyeceksiniz; çünkü, uzattığınız süre 
kadar hükümette kalamayacaksınız. 
(ANAP sıralarından «Yok canım?!» ses
leri, gülüşmeler, gürültüler.) Onun için, 
gelin sağlıklı, bünyeye uygun bir kanun 
çıkaralım. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Siz gelin. 

HASAN NAMAL (Devamla) — Ben 
adliyenin içinden geldim. Her şeyden ev
vel, Türkiye'de adliyelerin durumuna kı
sa bir göz atalım : Gerekçenizde belirt
miş olduğunuz gibi, Türkiye'de 4 278 hâ
kim kadrosunda, 1 112 hâkim açığı var
dır; 2 478 savcı kadrosunda, 665 savcı 
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açığı vardır. «Adalet mülkün temelidir» 
demişiz; fakat, adliyelerin sorunlarına 
eğilmemişiz. Birçok yerde adliye bina
mız yoktur. Yalan mı konuşsanıza.. 
(ANAP sıralarından «Yalan, yalan» ses
leri, gürültüler.) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ça-
dırdalar mı? 

'BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

Sayın Namal... 
HASAN NAMAL (Devamla) — Adli

ye, hükümet konaklarının bir köşesine 
sıkışmıştır; çocuk mahkemelerini nereye 
sıkıştıracaksınız? Birçok adliyede duruş
ma salonları eksiktir; (mahkeme kalemle
ri, dosya dolapları yetersizdir, daktilola
rında şerit ydktur, dosya kâğıdı ydktur, 
klasör yetersizdir. (ANAP sıralarından gü
rültüler.) Tek asliye 'hukuk hâkimi, olan 
ilçelerde, asliye hukuk mahkemelerinin 
esası 2 bin civarındadır; bazı ilçelerde bu 
esas 2 bini geçmiştir ve davalar bitme-
mektedir, sürüncemede kalmaktadır. 

Bütün bunların ışığı altında, getirdi
ğiniz kanun tasarısında, çocuk mahkeme
lerinin merkez nüfusu 100 bini aşan ilçe
lerde ve İllerde kurulmasını istiyorsunuz 
ve çocuk mahkemelerinıin bir başkan, iki 
üyeden teşekkül edeceğini öngörüyorsu
nuz; bu mahkemeye, bir de savcının gi
receğini düşüneceksiniz. Bizce tasarının 
1 inci maddesinde yer alan bu iki husus 
yerinde değildir ve devlete külfet yükle
mekten başka bir işe yaramaz. Biz, bu 
hususu komisyonda da dile getirdik. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Komis
yonda ittifak vardı beyefendi. ' 

BAŞKAN — Sayın Topaç, lütfen... 
HASAN NAMAL (Devamla) — İlçe

lerde kurulacak çocuk mahkemesinin kaç 
esası olacaktır? Belki, birkaç çocuk suç iş
leyecek, belki de hiçbiri suç işlemeyecek

tir. Bütün bu mahkemelerin, bir kalemi 
olacaktır, bir başkâtibi olacaktır, kâtibi 
olacaktır, odacısı olacaktır, mübaşiri ola
caktır... Bunlar, icabında, önlerine gele
cek bir dava olmayacağından, boş da otu
rabileceklerdir. Onun için, çocuk mahke
melerinin ilçelerde kurulması devlete bir 
külfet olacaktır; ama siz, «Biz böyle ya
pacağız, diğer işlerde olduğu gibi arpa
lık makam dağıtacağız» diyorsanız, bunun 
vebalini birgün gelecek çekeceksiniz. 

MUSTAFA HİLMt ÖZEN (İstanbul) 
— Ne alakası var?... 

HASAN NAMAL (Devamla) — Ço
cuk Mahkemelerine üç hâkim getirmenin, 
makam dağıtmanın herhalde bir sebebi 
vardır. Onun için... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıkU ko
nuşmayalım lütfen. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Efendim hem «adliyeden geldim» diyor, 
hem de adliyeye «arpalık» diyor. 

HASAN NAMAL (Oevamla) — Biz, 
makamlara arpalık diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, lütfen 
müdahale etmeyin. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Geldiği yer hakkında, Türk adliyesi hak
kında böyle konuşamaz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin. Orada Sayın Bakan var, herhalde gö
revini düşünür ve cevap verirler. 

Buyurun ıSayın Namal. 
HASAN NAMAL (Devamla) — O za

man, hâkim açığı varsa, savcı açığı varsa 
bu üç hakimli mahkemeleri niye getiri
yorsunuz? Tek hakimli yapalım ve ilçeler
de bu vazifeyi biraz asliye ceza hâkimine, 
biraz sulh hâkimine verelim veya yükü 
fazla olan mahkemeleri, birinci, ikinci 
derecede çoğaltalım; hem mahkemelerin 
işi azalsın, hem de hâkimler bu göreve 
baksın; ama, siz nüfusu 100 bini aşmış İİ-
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çelerde kuracağız diyorsanız, o zaman za
ten siz eşitlik getirmiyorsunuz. O zaman, 
bütün ilçelerde kurulsun çocuk mahke
mesi. öbür ilçelerdeki çocukların ne gü
nahı var? 

Çocuk mahkemelerinin, bir başkan ve 
iki üyeden oluşmasına gelince : Çocuk 
Mahkemelerini, üç hâkim ve bir savcı
dan oluşan bir toplu mahkeme haline ge
tirmek yanlıştır. Bu mahkemeler, bir yu
murta çalan, bir tavuk çalan çocuğun da 
muhakemesini yapacak, bir adam öldüren 
çocuğun da muhakemesini yapacak.... 

Getirilen bu düzenleme, çocuk mahke
melerinin kuruluş gerekçesine aykırıdır. 
Suçu sabit olmamış, sanık olarak hâkim 
huzuruna çıkarılan küçük çocuğu bir he
yet önüne çıkarmak, baştan, çocuğu kor
kutmak, çocuğu yıkmak değil midir? Ana 
gaye, çocuğu ıslah etmek, çocuğu topluma 
kazandırmaktır. 

Büyük insanların sulh ceza mahkeme
lerinde, asliye ceza mahkemelerinde tek 
hâkim önüne çıkarılmaları karşısında, kü
çük çocuğun bir heyet önüne çıkarılması
nın sebebi nedir? 

Tasarıdaki bu hususu değiştirelim, 
çocuk mahkemelerini tek hakimli yapa
lım ve bütün ilçeleri şamil yapalım. Tek 
hakimli yapalım, hem devleti külfetten 
kurtaralım, hem de mahkemelere işlerlik 
kazandıralım. 

Biz bu meseleleri komisyonda dile ge
tirdik; orada da bu ikazlarımıza kulak 
vermediniz. Daha vakit geçmiş değil; hiç 
olmazsa 'burada bu haklı ikazlarımıza ku
lak verin. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
NamaL 

SHP Grubu adına, ıSayın Kâmil Ateş-
oğulları; buyurun efendim. (SHP sırala
rından alkışlar.) 

SHP GRUBU ADINA KÂMİL 
ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 2253 sa
yılı Yasanın bazı maddelerinin değişti
rilmesiyle ilgili olarak grubum adına gö
rüşümüzü sunacağım ve bazı açıklama
larda bulunarak belli değerlendirmeler 
yapacağım. 

Sözlerime başlamadan önce, Yüce 
Kurulunuzu saygıyla selamlarım. 

Çocuklarımız, yarınımız, geleceğimiz 
demektir; en büyük varlığımız ve insan 
kaynağımızdır. Bundan hareket eden 
Anayasamız, 41 inci maddesinde, aile
nin, annenin ve çocukların korunmasını 
devlete bir görev olarak yükler; 141 inci 
madde de çocuklar hakkında özel yargı
lama sistemini öngörür. 

Çocuklarımız, sağlıklı bir ekonomi, 
sağlam bir toplumsal yapıda sağlıklı bir 
biçimde yetişir, eğitilir ve yarınlara ha
zırlanır; bozuk bir ekonomik ve toplum
sal yapıda, enflasyon ve pahalılığın, iş-
siziğin, yokluk ve yoksulluğun olduğu bir 
toplumda, çocuklarımızı nasıl eğitir, ya
rınlara nasıl hazırlarız; bu olumsuz et
kinin dışına nasıl çıkarır ve nasıl koru
ruz? 

Aslında, suçlu çocuk yoktur, suça iti
len çocuk vardır. Babasız bir çocuk, de
ğer yargılarını nereye kadar koruyacak
tır? Yarının potansiyel suçluları bu ço
cuklarımız mı olacaklardır? 

Değerli arkadaşlarım, büyük bir dü
şünürün şöyle bir sözü vardır : «İnsanlar 
aç kalmaya görsünler, inançlarını bile 
yerler.» Gelin, bugüne kadar yaptıkla
rımızı bir tarafa bırakalım, yarınımızı, 
yarının gençliğini oluşturacak çocukları
mıza inançlarını yedirmeyelim, değer yar
gılarından saptırmayalım. Aksi takdirde, 
yarınımızı güvence altına alamayız ve ya
rınımıza güvenle bakamayız. 
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Her ne kadar, çocuklarla ilgili özel 
mahkemeler kursak da, özel yargılama 
yöntemleri uygulasak da, bu, soruna çö
züm getirmeyecektir; çocuğun, özel mah
kemeden önce eğitime ihtiyacı vardır. 
Bu sistemle ve bu sistem sürdüğü sürece 
daha çok suçlu çoruklar yetişir, onları 
yargılar ve onlara ceza veririz. Çocuk
lara ceza veririz; ama sosyal hizmet gö
türemeyiz; çocoklara ceza veririz; ama 
onlara psikolojik yardım yapamayız. 

Değerli arkadaşlarım, yasa:, daha ön
ce her ilde ağır ceza mahkemesi derece
sinde, asliye mahkemelerinin bulunduğu 
ilçelerde de tek hakimli olmak üzere 
mahkemeler öngörürken, son tasarıyla, 
67 ilde ve nüfusu 100 bini geçen ilçeler
de çocuk mahkemelerinin üç hakimli ve 
ağır ceza mahkemeleri derecesinde ku
rulması öngörülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerekçede, «Şu 
anda, çoruk mahkemeleri bunun dışında 
tutulursa, 1 112 hâkim ve 665 savcı açı
ğımız var» deniyor. Bu 42 ilçenin 35'i 
metropol ilçe, 7'si bağımsız ilçe duru
munda. Bir taraftan, çocuk mahkemele
rinin kurulmasını bu sisteme bağlarken, 
hâkim ve savcı açığından bahsediyoruz; 
bir taraftan da, yeni ilçeler kurup, yeni 
yeni ilçelerle hâkim ve savcı açığını bü
yütmekten başka bir iş yapmıyoruz. Bu
rada ne içtenlik vardır?.. Gerekçede ger
çekçilik yoktur, samimiyet yoktur, tama
men siyasal bir tasarruf, siyasal bir iş
lemdir. Bunu böyle değerlendiriyoruz. 

Şimdi, Ankara'nın Şereflikoçhisar İl
çesinde suç işleyen bir çocuğun durumu
nu ele alırsak; 11 ila 15 yaşı arasında 
suç işlemiş bir çocuk, haliyle Ankara'ya 
getirilecek. Ankara ile adı geçen ilçe ara
sı 150 kilometre. Ergin bir kişi (18 yaşı
nı bitirmiş bir kişi) suç işlerse, bu da 
ağır cezalık bir suç ise, Niğde'nin Aksa

ray İlçesine götürülecektir. Bu da onun 
yarısı kadar bir mesafedir. 

Değerli arkadaşlarım, çocuk mahke
melerini kurmaktaki amaç, eğer o ço
cuğu korumak, yarınını karartmamak ve 
teşhirden kaçınmak ise, bu uygulama 
bunu sağlamaz; tam aksine, çocuğu da
ha fazla teşhir eder. Elleri kelepçeli, iki 
jandarmanın arasında, bir şehirlerarası 
otobüste Ankara'ya getirilen çocuğun 
durumunu düşünün; bunu da sizlerin tak
dirine sunuyorum. 

Önemil olan, çocuk mahkemeleri şu 
ya da bu şekilde olsun değil; 2253 sayılı 
Yasa 1979 yılında Resmî Gazetede ya
yınlanıyor, 1982 yılında yürürlüğe giri
yor; ancak, şu ana kadar, Ankara, İs
tanbul, İzmir ve Trabzon'da olmak üze
re, dört yerde bu mahkemeleri açabilmi
şiz, kurabilmişiz. 1982 yılından, 1987 yı
lına kadar geçen 5 yıllık süre içinde kur
duğumuz, dört ilde dört mahkeme; o da, 
altyapısı hazır olmayan dört mahkeme. 
Ankara'da, şu anda (Beşinci Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılama yapılmaktadır. 
Suçlular, Ankara Merkez Kapalı Cezae
vinde kalmakta, diğer suçlularla birlikte 
aynı arabalarla mahkemeye getirilmek
te, o kafes gibi yere konmakta, dört tane 
cüppe giymiş kişinin karşısına 11 yaşın
daki çocuk çıkarılmaktadır. Bu çocuğun 
geleceğinin ne olacağını sormak herhal
de hakkımız olsa gerekir. 

Değerli arkladaşlar, aynı yasanın 44 
üncü maddesi, çocuk mahkemelerinin 
kurulmasından önce, çocukları koruma
ya yönelik birtakım kurumları öngörür, 
bunların yerine getirilmesini gerektirir. 
Maddede, ıslah ve eğitim evleri, müşa
hede evleri, müşahede merkezleri, kabul 
merkezleri, Çocuk Eğitim Islah ve İnfaz 
İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasını, 
pedögog ve psikologların da mahkeme-
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de görev yapmalarım önerir ki, bunların 
hiçbirisi yok. 

Bu 'konudaki ikinci bir husus, bura
lar ihtisas mahkemeleridir; ne var ki, bu
raya atanan hâkimler, savcılar, psikoloji 
ve pedagoji eğitiminden geçmeden ora
ya gelmiş yargıçlardır; tüm iyi niyetle
rine karşın, bazı konularda eksikleri var
dır; hizmet içi eğitimden geçirilmeden bu 
kişilerin çocuk mahkemelerine atanması 
da ayrı bir aykırılıktır. 

Değerli arkadaşlarım, çocuk suçları
na baktığımız zaman, sulh cezalık ve 
asliye cezalık mevaddan olmak üzere, 
'hırsızlık, müessir fiil, konut dokunulmaz
lığının; ağır cezalık suçlarda, daha çok 
cinsel suçların - ki, 'bunlar, iivata, ırza 
geçme - ve kan davaları nedeniyle de 
adam öldürme ve adam öldürmeye te
şebbüs suçlarının yoğun olduğunu gör
mekteyiz. Eskiden, hırsızlık, müessir fiil 
ve konut dokunulmazlığına tecavüz gibi 
suçlara ilçede kurulacak olan çocuk mah
kemelerinin 'bakması öngörülürken, son
radan hepsi birleştirilmiş, bunların tümü
nün ağır ceza mahkemesi derecesinde 
kurulacak ıbir mahkemede görülmesine 
karar verilmiştir; yani, adam öldürmeye 
tam teşebbüs eden bir çocukla, bir sü-
permarketten çikolata çalmaya ya da bir 
pazîardan bir şey çalmaya teşebbüs eden 
çiocük aynı mahkemede, aynı usullerle 
yargılanacaktır; bu da, çocuk mahkeme
lerinin kuruluş amacına aykırıdır görü
şündeyiz. 

Bir başka konu : 4 üncü maddede, 
eski yasanın 6 ncı maddesi aynen koru
narak, olağanüstü hal ve savaş hali du
rumlarında, sıkıyönetim mahkemeleri 
kapsamına giren durumlarda ve DGM... 
Yani, 1.5.1984ten itibaren işlenecek suç
larda çocukların da yaşına bakılmaksı
zın bu mahkemelerde yargılanmaları ön

görülmektedir ki, biz yine bu yargıla
mayı ve bu maddenin üçüncü fıkrasını, 
çocuk mahkemee'lrinin kuruluş amacına 
aykırı bulmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda da 
somut bir örnek vermek istiyorum : 
Adam öldürmek ya da öldürmeye tam 
teşebbüsten ağır cezada yargi'lanaaak bi
risi; ama, 12 - 13 yaşında bir çocuk, 1402 
sayılı Yasanın 16 ncı maddesini ihlal 
ederse, - ki çok daha aşağıda bir cezayı 
gerektirir - bu insan askerî cezaevinde 
tutuklu kalacak ve sıkıyönetim mahke
mesinde yargılanacak yalhut da DGM' 
de yargılanacak. Bu da, yasanın 1 inci 
maddesinde getirilen esiasa aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biz istiyoruz 
ki, böyle parça parçla, kadük bir şekilde 
değişiklikler gelmesin; çocuklarımızı eğer 
yarınımız olarak görüyorsak, köktenci 
bir çözüme kavuşacak iyi bir çalışmanın 
ürünü karşımıza gelsin, şu anda 4 mah
keme dört aydan beri uygulamanın için
dedir; bunların görüşleri alnısın, üniver
sitelerin 'görüşleri alınsın, teknisyenlerin 
görüşleri alınsın, ondan sonra hazırlanacak 
bir ta'sarı, dürümü tümüyle ele alacak şe
kilde hazırlanacak bir tasarı getirilsin kar
şımıza. Ondan da önce, 44 üncü madde
nin öngördüğü altyapılar kurulsun. Eğer 
bu altyapılar kurulmazsa, çocukları koru
yacağız diye, çocukları, cezaevlerinde, ka
tillerin, hırsızların, ağır suçluların ara
sına koyarak, onları, geleceğin daha bü
yük suçlarına itmiş, onları daha büyük 
suçlular olarak geleceğe hazırlamış olaca
ğız. Bu durumda da suçlu biz oluruz. 

Hiçbir bütçe anlayışı, bu altyapı ku
rumlarının kurulmalmasını gerektirmez. 
Değerli arkadaşlarım, siyasî polemik ko
nusu yapmıyorum; çünkü, çocuklarla il
gili bir konu siyasî polemik konusu ya
pılmaz. Bankalar kurtarıyor, batık şirket-
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(feri kurtarıyor, bilimem kimleri kurtarı
yor, ama, yarınımız lalan Çocukları kurtar
mama yönünde eğer beli bir bütçe an
layışıyla hareket ediyor da ıbu altyapıları 
gerçekteştirmiyorsak, eğer eğitilme daha 
çok ödenek ayırmıyorsak, o zaman, Hü-
kürnetimizin bakış açıisı ıbbllldİr. Bü anla
yışa karşı olduğutmuizldan, çocukları, yarı
nımız ve geleceğin insan kaynağı olarak 
gördüğümüzden, grup alarak da, bu yasa 
itialsansına hayır oyu vereceğimizi açıklar, 
saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen-
Idîm. 

Anavatan Partisi Gruibu adına, Sayın 
Ayhan Sakallıoğlu; buyurunuz efendim. 

Sayın Sakallıoğlu, konuşma süreniz 
20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA AYHAN 
SAKALLIOĞLU (Salkarya) — Sayın 
Balkan, Türkiye Büyük M'illet Meclisi
nin değerli üyeleri; yüce heyetinizin tak
dir ve tasviplerine sunulmuş olan 2253 Sa
yılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gö
rev ve Yargulama Usulleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Talsarisı hakkında, Ana
vatan Partisinin görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

înctelömıernize tevdi kılman sözkomusu 
kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimizi 
sunmadan önce, tasarı ile getirilen yeni 
düzenlemelere ışık (tutabileceği düşünce
siyle, 2253 sayılı Kanunda yer alan esas
lara, müsaade ederseniz ama hatlarıyla te
mas etmek istiyoruz. 

Malumları olduğu üzere - diğer Batı 
ülkelerinde de olduğu giibi - ülkemizde 
kendisini gösteren sosyal ve ekbnolmik 
gelişmelerin çok hızlı bir seyir takip et
mesi, büyük şehirlerde ve sanayileşmek -
ite olan bölgelerde toplumun esasını teş

kil öden ailenin bazı değişikliklere ma
ruz kalması, özellikle suçlu çocuk sayı
sında artışların ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. 

Toptanın kaynağını teşkil eden çocuk
lardan, suç işleme temayülü gösterenle
rin çabuk ve etkili şekilde kontrol altına 
alınarak, onların suça yönelişlerine; amil 
olan sebeplerin, ilmî metotlarla belirlen
mesi, bu yönelişlerin dondurulması, on
ların faydalı fertler olarak topluma ka
zandırılmaları keyfiyetü, büyük önem arz 
etmektedir. Bu sebepledir ki, suçlu ço
cuk meselesi, bugün ceza hukukunun ayrı 
Ib'ir branşı haline gelmiştir. 

Ceza mahkemelerinin kuruluşu çocuk
ları himaye edecek şekilde değildi; genel
likle, ceza hâkimleri çocukları anlamakta 
zorluk çekmekteydi. Gididen, bu husus 
ayrı olr uzmanlık gerektirir. Suç işleyen 
bir çocuğun, diğer büyük suçlular gibi 
tevkifi, polis merkez ve karakollarında 
beklenilmesi, diğer büyük suçlularla bir
likte tutulması ve onlarla İlişki kurmasına 
olanak sağlanması, çocuk suçluluğunun 
önüne geçmeyip, aksine, suçluluğu artıra
caktır; 

Bu sorunlar karşısında - özellikle ço
cuk suçluluğunun çok hızlı bir şekilde 
arttığını gören Batı ülkelerinde - bunun 
önüne geçmek için çareler aranmaya baş
lanmış ve ilk çocuk mahkemesi 1899 yı
lında Amerika Birleşik Devletlerinde (Chi
cago'da) kurulmuş ve büyük bir başarı 
da kazanmıştır. 20 ncd Yüzyılın başların
da, çocuk mahkemeleri fikri Avrupa^da 
da yayılmış ve ilk defa İngiltere'de tatbik 
edilmiştir. Daha önce, İngiltere'deki uy
gulatmada, büyük suçlularla çocuklar ara
sında kanun karşısında hiçbiir fark yok
tu. O kadar ki, çocuklar ne idam, ne de 
sürgün cezasından muaf tutuluyorlardı. 
Bu tatbikata ancak 1847'lerde son verildi. 
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Bu kanun 16 yaşından 'küçük çocukla
rın hususî mahkemelerde yargılanacağını, 
tevkif edilmeyeceklerini bildirmektedir. 

iBu njamkemeler ayrı binalarda kuru
lacaktır. Eğer bu mümkün değilse, diğer 
mahkemelerde ayrı bir oda tahsis edile
cek ve çocuk davaları, diğer davaların gö
rüldüğü saatten ayrı bir saatte.görülecek
tir. 

T933*te yeniden düzenlenen kan unla 
'ise, ceza yaşı 16'dan 171ye çıkarılmıştır. 

Suçlu çocuk sayısındaki artışın so
nucu, çocuk mahkemeleri Almanya'da ilik 
defa idarî kararlarla meydana gelmiş, bi-
lahara da adlî teşkilat bünyesine alınmış
tır. Fransa'da da çocuk mahkemeleri 1912 
yılımda kurulabilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, çocuğun adalet
le teması, polis memuru tarafından tevkif 
edildiği andan itibaren başlar. Bu temas, 
çocuk üzerinde çok derin ve unutulmaz 
bir tesir icra eder. Çocuğun 'karşısınla ilk 
çıkarılacak kimse, bu safhada hiçbir ma
lumat ısıalhdbi olmayan bir polis komiseri. 
olmamalıdır. Batı da, hususî polis teşki
latı yaratmak fikri tatbik sahasına konul
muş ve Hollanda da, hakkıyla ihtisaslan-
dırâlmış polis teşkilatı kurutmuştur. Yüne, 
İsviçre'de, Amerika'da, İngiltere'de bun
lar mevcuttur; 'inşallah Türkiye de bu 
merhaleye erişecektir. 

,1959'da yayımlanan Birleşmliş MiUet-
îlet Çocuk Hakları Bildirisinde, çocuk her 
türlü zulüm, ihmıat ve istismardan korun
malıdır; hiçbir şekilde ticarete konu ola
maz ve belirîli bk yaştan önce çalıştırıla
maz hükmü yer almıştır. 1988 yılı başın
da, Avrupa Konseyi 'Parlamenterler Mec
lisin© sunulmak üzere hazırlanmış, çocu
ğun korunması konulu 5854 sayılı tavsi
ye kararınım 2 nci maddesinde de, ale
nin endişe veren gelişmesi, gayri sahih 
nesepli çocukların adedinin artması, tek 

velild ailelerin çoğalması, boşanmaların! 
fazlalaşması dikkate alınmıştır. Bugün, 
tüm1 Avrupa memleketlerimde, suçlu ço
cuk meselesi, çare ve ıtedbirleriyle gün
cel bir konu haline gelmiştir. İşte, 21 Ka
sım 1979 tarihli Resmî Gazetede yaıyım-
lıanan ve 1 Haziran 1982 tarihinde yürür
lüğe girmiş bulunan 2253 sayılı Çocuk 
Mahkemelerimin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
meriyete konulması, bu görüşlerden kay
naklanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, çocuk mahke
melerinin kuruluşunda şu iki meseleye de 
kısaca dokunmak istiyorum : Bunlardan 
b'r tanesi, bakimin ih'tisasilandınlımasıdır. 
Bu husus, konunun ana unsurudur. 'İkin
cisi, diğere arkadaşlarımın, burada belirt
tikleri gibi, 'tek veya çok hakimli olan 
mahkemelerin hangisinin daha iyi netice 
vereceği hususudur, 

Birçok Batı memleketleri, birden faz
la hâkimin mevcudiyetinin, çocukların 
hukukumu korumak için elzem olduğu fik
rindedir. Suç işleyen bir çocuğun karak
terini, yaradılışımı, fenalığa olan meyli de
recesini amılamak, birkaç ihtisas mevzunu 
teşkil eder. Herhalde, çocuk hakkında 
hüküm vereceklerin, sosyoloji, pedagoji, 
ruhiyat, ceza hukuku ve muayyen bir 
.hadde kadar da tıbbî bilgilere sahip ol
ması icap eder. Bu kadar geniş bir ma
lumatı yalnız bir kişiden beklemeye imkân 
yoktur. Yaşadığımız devir ihtisas devri
dir; her şeyi, 'herkesim yapabileceğini zan
netmek ise büyük 'hata olur. Binaenaleyh, 
zarurî olarak, birden ziyade hâkim siste
mini fcabuH etmek icap eder. Meksiika'da, 
Fransa'da bu böyledir; İngiltere'de ise, 
mahkeme azalları arasında, doktor peda
gog bir kadın azanın bulunması şarttır. 

2253 sayılı Kanun, şimdiye kadar Ce
za Kanunumuz çerçevesinde mütalaa edi-
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ien çocuk suçluluğu1 meselesini -diğer Batı 
ülkelerimde de olduğu gibi- müstakilim de 
almakta, suça yönelen çocuklara uygula
nacak olan ıslah tedbirlerimin lisabetle se
çilebilmesi bakımından, bu mıahkemıder-
de görev alacak hâkknfaıim, çocuk suç
luluğu konusunda yeterli bilgi ve formas
yonla sahip olmaları esasını getirmiştir. 

Değenlıi milletvekilleri, yüksek malum
ları oldujju üzere, meri kanun, her il ve 
asliye mahkemesi teşkilatı bulunan her 
ilçede bir çocuk mahkemesi kurulmasını 
ve illerde kurulan çocuk mahkemelerinin 
bir başkan ve iki üyeden teşekkül etme
sini ve ilçelerdeki çocuk mahkemelerinde 
ise, bir hâkimıin bulunmasını ve iş duru
munun gerekli kıldığı hallerde de birden 
fazla çocuk mahkemesi teşkil edilmesini 
öngörmektedir. 

Yine bilindiği gibi, çocuk mahkemele
ri, suç 'işledikleri ıtarMe 15 yaşını bitir-
memiş olan küçükler tarafından işlemem 
ve -dikkat buyurun- genel mahkemelarlm 
görevime giren davalara 'bakmaktadır. 
Suçlu çocukların yenliden topluma kazan
dırılmalarındın, bunlar hakkında emniyet 
tedbirlerinin uygulanması ve verilen ce
zaların infazı safhasında yapılacak iyi
leştirme çalışmalarıyla gerçekleştirilebMe-
oeği ilkesini benimsemiş olan 2253 sayılı 
Kanunda; çocuk suçlular için getirilen 
tedbirleri lüfci grupta mütalaa edebiliriz : 

Bunlardan birinci simi, suç üşledifcleri 
tarihte 11 yaşını bitirmiş çocuklara uy
gulanacak hususlar, -ki, 15 yaşını bitir
memiş çocuklar hakkında uygulananlar 
buna dahildir- ikincilini ise, suç dşledikle-
ri tarihte 11 yaşını bitirmemiş çocuklar 
hakkında uygulanacak hususlar şek'Mnde 
işaret edebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, 15 yaşını bitir
memiş çocuklar hakkında üç seneyi geç
meyen hapis cezalarını müstelzim bir ceza 

verildiği takdirde, bunların da tutuklan
maması gerektiği hususunda biraz sonra 
bir önerge gelecektir, sizlerin tasvipleri-
n:ze sunulacaktır; bu da, çocuklara ver
diğimiz değerin bir yemi tezahürüdür. 

2253 sayılı Kanunda öngörülen ço
cuk mahkemelerinin bütün yurtta kuru
luşu ve kanunda yazılı müesseselerin, ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
beş yıl içinde (1 Haziran 1987 tarihine 
kadar) tamıam'.anmasına dair olan hüküm, 
bu Kanunun geçici birinci maddesinde 
yer almıştır; ancak, bugüne kadar Anka
ra, İstanbul, İzmir ve Trabzon illeri dı
şında, bu mahkemelerin kurularak, faa
liyete geçir il emmedikleri yüce heyetin ma
lumlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, huzurlarınızda 
bulunan kanun tasarısı, 2253 sayılı Ka
nunun, her il ve her ilçede çocuk mah
kemesi kurulması esasını getiren ve kurul
ma işlemlerinin 1 Haziran 1987 tarihin
de tamamlanmasını öngören hükümleri
nin, bu hususta 'ihtisas sahibi hâkim ve 
savcı kad'rölaırındaki münhaller ve uzman 
personel adedindeki: noksanlıklar sebe
biyle, yeterince İşletilemediği gereğinden 
hareketle hazırlanmıştır. Adalet Koml's-
yonunun incelemesinden geçen ve yapı
lan ıbazı ilavelerle yüksek takdir ve tas
viplerinize sunulan bu Kanun tasarısın
da, yukarıda temas vs ifade ettiğim en
gelleyici unsurlar asgarî düzeye indiril
mektedir. 

Bu cümleden olarak, tasarının çerçeve 
1 inci maddesiyle, 2253 sayılı Kanunun 1 
inci maddesi, bu mahkemelerin kuruluşla
rında çıkan güçlükleri ortadan kaldıracak 
şekilde değiştirilmekte ve çocuk'mahke
melerinin, her ilçede değil, büyük şehir 
belediye hudutları içinde kalan ilçeler ha
riç, merkez nüfusu 100 binin üzerindeki 
her ilçede kurulması ilkesi getirilmektedir. 
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önemli olan, çocukların, ihtisas sahibi 
hâkimler yardımıyla daha iyi ıslah edil
mesi ve cemiyete kazandırılmasıdır. 

Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle, 
2253 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 
değişiklik yapılmakta, ilçelerde kurulacak 
çocuk mahkemelerinl.'n yargı çevrelerinin 
Adalet Bakanlığınca tespit edilmesi de 
öngörülmekte dir. 

Taslarının hazırlanmasına »amil olan 
diğer önern'ü bir husus da, bütün yurtta 
bu mahkemelariın kurulması için, gerek 
uzmıan personel ve gerekse, ihtisas sahibi 
hâkim ve savcı kadrolarındıaki münhal-
fenin doldurulabiilmesinde kendisini göste-
ren ek. süre ihtiyacıdır, ihtiyaç duyulan 
bu ek süre, tasarının çerçeve 10 uncu 
maddesiyle 2253 sayılı Kanunun geçici 
1 ikici maddesinde yapılan bir değişiklikle 
gerçekfeştkümektedir. Yeniden düzenle
nen geçidi 1 inci (maddeyle, çocuk mah
kemelerinin bütün yurtta en geç 1 Hazi
ran 1992 tarihinde kurularak faaliyete ge
çirilmesi sağlanmakta, başka bir ifadeyle 
ihtiyaç duyulan ek süre, tasarıda «5 yıl» 
olanak belirlenmektedir. 

Bunların dışında, 2253 sayılı Kanu
nun 2, 3, 8, 14, 17 ve 27 nci maddeleri 
ile geçici 3 üncü maddesinde yapılan de
ğişiklik, yukarıda arz ettiğim yeni ilke
lerin 2253 sayılı Kanuna yansıtılmasın
dan ve bu çerçevede yapılıması zorunlu 
görülen düzenlemelerin madde metnine 
dahil edilmesinden ibarettir. 

Değerli arkadaşlarını burada konuşur
larken, çocuklarımızın mahkeme karşı
sında korktuklarını, ihtisas sahibi kişiler 
tarafından muhakeme edilmelerini ve on
lara iyi davranılimıasını istemişlerdir; ama 
yeni bir kanunda, böylesine ihtisas sa
hibi hâkimleri yetiştirmek, takdir ettiğiniz 
gibi, elbette zordur, güçtür. Hâkim İhtiya
cının bu nedenle karşılanamaması da, ni

hayet doğal bir şeydir, Bazı yetenekler 
kolay eîde edilemediği gibi, ihtisas sahibi 
Oıîmıalk da, bir iki senenin işi değildir. 

Değerli mıiıHetvekMeri, çocuk hüküm
lülerin modern ve ça&daş metotlarla en 
iyi şekilde ıslah edilmesinde, ailelerine ve 
cemiyetimize faydalı birer insan olmala
rında, topluma yeniden kazandırı'knala-
rında müessir bir vasıta olduğuna kesin
likle inandığımız 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunda deği
şiklik yapılmasıyla ilgii bu tasarının tas
viplerinize mazhar olarak kanunlaşma
sının toplumumuza her yönden faydalı 
olacağına inandığımızı ifade eder, yüce 
heyetinize saygılar sunarım. {ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sakalılıoğlu. 

Tasarı üzerinde gruplar adına konuş
malar tamamlanmıştır. 

Hükümet adına Sayın Bakan söz iste
mişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. Çocuk 
mahkemeleri üzerinde, muhterem millet
vekillerinin iyi niyetlerini ifade eden ko
nuşmaları için teşekkür ederim. 

Çocukların himayesi, çocukların, bü
yüklerin kaldığı cezaevlerinde kalmama
sı, çocukların, büyüklerin yargılandığı 
mahkemelerde yargılanmaması meselesi, 
teoride söylenir ve tatbikatta da dünya
nın başka ülkelerinde uygulanır olmuş
tur. 

1978 yılında, Yüce Parlamento bu yol
da bir kanun çıkarmış ve kanun, 1982 yı
lında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, 
muhterem milletvekillerinin de pek güzel 
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işaret ettikleri gibi, halen, (altı ay gibi bir 
zaman içerisinde) ancak dört ilimizde 
faaliyette bulunmaktadır. Bir kısım muh
terem milletvekilleri bu kanun tasarısına 
iştirak etmeyeceklerini söylediler; ama 
bu tasarının reddi halinde ise, mevcut du
rum devam edecek demektir; çünkü elde 
mevcut bir kanun vardır. O kanun belki 
daha iyileştirilebilir; bu bir düşüncedir. 
O kanunun tatbiki için daha büyük bir 
gayret sarf edilebilir; o da bir düşünce
dir; ama şu getirilen hükümleri reddet
mek için sebep nedir, evvela ona bakmak 
lazımdır. Yani bir sebep var mıdır? Ge
tirilen hükümler nedir? Aslında, fazla bir 
hüküm de getirilmemektedir. Tasarının 
maddeleri çok; ama aslında fazla bir hü
küm getirilmiyor. 

Değerli üyeler, getirilen ana konu şu
dur : Türkiye'nin '647 yerinde, pedagog-
larıyla, psikologlarıyla, eğitim birimleriy
le çocuk mahkemesi kurulması yolunda 
bir kanun var ve bugüne kadar da hü
kümleri yerine getirilememiş. Şimdi bu 
kanun hükümlerini yerine getirmeyenlere 
bir ceza tayin edilmiş mi veya bundan 
sonra yerine getirmeyenlerin siyasî mesu
liyetinin dışında bir başka mesuliyetleri 
söz konusu mu?.. Biz öyle düşünmedik ve 
kurmak için eksik olarak başladık. Peda-
goglarıyla, psikologları olmamasına rağ
men, Türkiye'nin dört yerinde bu mah
kemeleri kurduk ve personel için imtihan 
açtık; yani, meseleyi ciddî tuttuğumuzun 
delilidir bu. imtihan açtık ve bugünlerde 
de -birçok milletvekili arkadaş yakinen 
takip ettiği için- bu psikologların imti
hanlarının sözlüleri yapılmaktadır. Arka
daşlar biliyorlar ve takip ediyorlar. Yani, 
bu işin gerçekleştirilmesi için Bakanlığı
mızca gayret sarf edilmektedir. 

Getirilen değişiklik şu: Diyoruz ki, 
647 il ve ilçede bunu kurmak çok zor ve 

lüzumlu da değil; biraz sonra neden lü
zumlu olmadığını da birlikte göreceğiz. 
O halde, il merkezlerinde kuralım, nüfusu 
100 binden büyük ilçelerde kuralım. 

Kanunu değiştirmesek bu kuruluşu ya
pamaz mıyız? Yaparız. Niye kanunu de
ğiştiriyoruz? Çünkü, mevcut kanuna gö
re, her mahkeme kurulduğu ilçenin yargı 
çevresinde etkili. Yani, diyelim ki, Ada-
na'nın bir ilçesinde veya merkez ilçesin
de bu mahkemeyi kurmuş isek, diğer il
çeleri için bu mahkeme yetkili değil. O 
zaman, biz, 67 ilde kurduğumuzda, yal
nız merkez ilçelerde kurmuş gibi olaca
ğız. Nüfusu 100 binden büyük ilçelerde 
kurduğumuzda, yalnız oralarda yetkili 
olacak, diğer mahkemeler de diğer yar
gı çevrelerinde yine çocukların davaları
na bakamayacaklar. Diyoruz ki, istanbul' 
da kurduğumuz mahkeme, yargı yetkisi 
itibariyle İstanbul'daki bütün çocuk suç
luların davalarına bakabilsin. Şimdi, bu
na niye karşı çıkalım ki? Herhalde karşı 
çıkılacak bir hükmü yok; ama başka nok
sanlar varsa onları tamamlamayı hep bir
likte düşünelim. 

Diğer maddelerdeki tanzimler, buna 
paralel tanzimlerdir; asıl getirilen budur. 
Biz, şu anda Türkiye'nin dört yerinde 
çocuk mahkemelerini kurduk. Bakın bun
lara; Ankara'da, halen diğer mahkeme
lerde devam eden çocuk sanıkların dava
ları bu mahkemeye nakledilmiş olmasına 
rağmen, 1 Şubat itibariyle dava sayısı 
22'dir, Yani, zannedildiği gibi, çok çocuk 
sanık davası yokltur; İstanbul'da 57 ta
nedir, İzmirde 25 tanedir, Trabzon'da 7 
tanedir ve bu mahkemeler bu kadar az 
daıva ile devam etmektedir. O halde, biz 
Ankara'da kurduğumuz bu mahkemede, 
merkez ilçenin dışında diğer ilçelerdeki 
çocukların davalarına da bakılabilmesi 
esasını getiriyoruz, onu talep ediyoruz. 
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Arz ettiğim gibi, diğer maddeler, bun
lara paralel maddelerdir. 

Şu anda bütün Türkiye'deki çocuk 
ıslahevlerindeki çocuk suçluların sayısı, 
(yanli, 18 yaşından küçük çocuk suçlula
rın sayısı) 400 civarındadır. Bunun da 
(büyük bir rakam olmadığı görülmektedir; 
ancak, davaları devam eden, tutukevle-
rindeki çocukların sayısı şu anda elimde 
mevcut değildir. 

Arkadaşlar bir önerge hazırlamışlar, 
diyorlar ki: Üç yıldan az hükümlüler için 
veya tabanı üç yü olan suçlar için çocuk 
sanıklarda tutuklama yapılmasın. Biz ona 
iştirak edeceğiz; eğer getirirlerse, ona iş
tirak edeceğiz. O zaman, davası devam 
edenlerin birçoğu da ıısMıevlenine gide
ceklerdir, cezaevlerinde kalmayacaklar
dır. 

Şimdi, çocuklar hakkında güzel söz
ler söyledikten sonra, bu iyileştirmeye 
iştirak edip etmemek sizin takdirlerinize 
kalmıştır. 

Arz ederim efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanımıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Ku
ruluşu, Görev ve yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2253 sayılı Kanunun 

1 indi maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«(Madde 1. — Her ilde ve büyükşehir 
belediyleri hudutları içinde kalan ilçeler 
(hariç, merkez nüfusu yüztoinin üzerinde
ki her ilçede bir çocuk mahkemesi ku

rulur. Çocuk mahkemeleri bir başkan 
ve iki üyeden teşekkül eder. 

îş durumunun gerekli kıldığı yerler
de birden fazla çocuk mahkemesi ku
rulabilir. 

Çocuk mahkemelerinde görev yapacak 
başkan ve üyeler; Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu tarafından doğrudan doğ
ruya bu mahkemelere atanabilecekleri gi
bi, iş ve kadro imkânları nazara alınarak, 
görevli oldukları mahaldeki çocuk mah
kemeleri nezdinde yetki ile de görev-
lendirilebiılirler.» 

IBAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı? Yok. 

Madde hakkında bir önerge var oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bugünkü gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleri» bölümünün ikinci sırasında gö
rüşülmekte olan 12 sıra sayılı 2253 sayılı 
Yasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ilişkin tasarının 1 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
iKâzım Ulusoy 

Amasya 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Cevdet SeM 
Eskişehir 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Madde metni: 
«Madde 1. — Her ilde ve büyükşehir 

(belediyeleri hudutları içinde kalan ilçeler 
hariç, merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki 
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her ilçede bir çocuk mahkemesi kuru
lur. Çocuk mahkemeleri tek hakimlidir. 
îş durumunun gerekli kıldığı yerlerde bir
den fazla çocuk mahkemesi kurulabilir. 

Çocuk mahkemelerinde görev yapa
cak hâkimler, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu tarafındn doğrudan doğru
ya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi, 
iş ve kadro imkânları nazara alınarak, 
görevli oldukları mahaldeki çocuk mah
kemeleri nezdinde yetkiyle de görevlendi
rilebilirler.» 

'BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMltSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) - -
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, katılmıyoruz. Neden katıl-
maldığımızı izaha imkân verir miydiniz 
efendim? 

BAŞKAN — Hay hay, tabiî, 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Asılında tek hâkim sistemini getirmekle 
Ibize bir kolaylık sağlıyorlar; ancak, ço
cuk mahkemelerinin çok hakimli olması 
meselesi, dünya tatbikatında, çocuklar 
için bir garanti olarak görülmüştür; da
ha sağlam bir şekilde muhakeme edilsin
ler diye. 

Ayrıca, bir kaldın üye konması me
selesi vardır; anneler merhametli olur, 
onun için. Bu itibarla, biz, bu önergeye 
iştirak edemiyoruz. 

Arz ederim efendim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
Sayın Gürseler, önerge hakkmdd ko

nuşmak ister misiiniiz efendim? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) - -
îslterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; bu m ad-

denlin tartışmasını komisyonda da uzun 
boylu yaptık; ancak, Sayın Bakanın yap
tığı eleştirilere katılmıyoruz. Şöyle ki: 
Öncelikle, tasarının ilk şeklinde, çocuk 
mahkemelerinin, il merkezlerinde ağır ce
za mahkemesi niteliğinde, ilçe ve merkez 
ilçelerde de asliye ceza mahkemesi dere
cesinde olacağı belirtilmişti. Hükümetin 
[teklif ettiği metin de, «Çocuk mahkeme
leri ağır ceza mahkemesi derecesindedir» 
deniyordu; komisyonun kabul ettiği me
tinde ise, bu husus kaldırıldı. 

Şimdi, ağır ceza mahkemesi derecesin
de olduğu hükmünü kaldırdıktan sonra, 
çocuk mahkemelerinin üç hakimli oluşma
sında ısrar etmekte bizce yarar yok. Bu
nun, hem Adalet Bakanlığının içinde bu
lunduğu yargıç eksikliğini giderme açısın
dan praltik yararı var, hem de 15 yaşını 
bitirmemiş çocukların, öyle, üç hakimli 
ağır ceza niteliğindeki bir mahkemenin 
huzuruna çıkıp, yargılanarak psikolojik 
olarak daha da zor duruma sokulmaması 
gibi, insanî bir de yararı var kanısında
yız. 

Ayrıca, Sayın Bakan biraz önce söy
lediler; bugün, Ankara'da, Trabzon'da ve 
diğer şehirlerde kurulan çocuk mahke
melerinde iş sayısı da o kadar fazla de
ğil. iş sayısının fazla olmadığını söylü
yoruz; hâkim açığımızın, savcı açığımızın 
büyük boyutlara vardığım söylüyoruz ve 
bu nedenle çocuk mahkemelerinin ku
rulması içlin, sürekli olarak yeni süreler 
alıyoruz; ama olmayan hâkimlerimizi 
çocuk mahkemelerine üçer üçer atamakta 
ısrar ediyoruz. 
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Biz, bu öneride bulunurken, hem Ada
let Bakanlığını bu yükten kurtarmak, hem 
de, çocukların, önlerine çıktıkları mahke
menin daha başlangıçta, görünüşteki bas
kısından kurtulmalarını işitiyoruz. Madem 
(bu yasanın gerekçesiride çocukların ıslahı 
(yatmaktadır ve getirilen öneri ile, belirli 
sürede suç işleyen çocukların, belirli ce
zaları içeren suçları işleyen çocukların tu
tuklanmamaları bile söz konusu olacaktır. 
Onların, huzuruna çıkarıldıkları mahke
memin de ağır ceza görünümünde olma
ması gerekir kanısındayız. Bunu sağlama 
düşüncesiyle, komisyonda öneride bulun
muştuk... 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Tek 
hakimli mahkemelerde hâkimler bayan 
olsun. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Tabiî, arkadaşımızın da söylediği gibi, tek 
hakimli mahkemelerin bayan hâkimlerden 
oluşturulması da mümkün. Ayrıca, ko
misyonda onun tartışması da olmuştu, 
çocuk sahibi olup olmamaları açısından. 
Mevcut haklim sıkıntısı karşısında, çocuk 
sahibi olup olmamalarını değerlendirme 
(durumumuz, da bayanları seçme duru
mumuz da yetersizlik nedeniyle tartışmalı 
bulunmaktadır. Bunun tek yargıçlı olma
sında, bizce, insanî açıdan, psikolojik açı
dan ve pratik açıdan yarar vardır, öner
gemizi, bu nedenle, Yüce Meclise sunduk 
ye savunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın 
Gürseler. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kalbui etmeyenler... önerge 
kabul ediımemiştiir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad-
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okultuyorum: 
MADDE 2. — 2253 sayılı Kanunun 

2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
sekilide değiştirilmiştir. 

«Başkan ve üyelerin nitelikleri 
Madde 2. — Çocuk mahkemelerinin 

adlî yargı hâkimleri arasından seçilen baş
kan ve üyelerin tercihan; 30 yaşını bi
ttirmiş bulunmaları çocuk sahibi ve kadro 
imkânlarının elverdiği oranda ayrı cin
siyette olmaları gereklidir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul ednler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 2253 sayılı Kanunun 

3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Başkan ve üyelerin görev yapama
maları hali 

Madde 3. — Çocuk mahkemesi baş'kan 
ve üyelerinin hukukî veya fiilî sebeplerle 
ıgörev yapamamaları halinde, bu mahke
mede görev yapacak başkan ve üyeler, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
önceden belli edilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi aylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenlr... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 2253 »ayılı Kanunun 

6 nci ma'ddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mişDir. 

«Madde 6. — 15 yaşını bitirmeyen 
küçükler tarafından işlenen ve genel mah
kemelerin görevine giren suçlarla ilgili 
davalara çocuk mahkemelerinde bakılır. 

Çocuk mahkemeleri, bu Kanunda ya
zılı tedbirleri alır ve Kanunla verilen 
diğer görevleri yapar. 
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Olağanüstü haller, sıkıyönetim ve sa
vaş hali ile askerî mahkemelerin görev
lerine giren suçlar ve Anayasanın 143 ün
cü maddesinin birinci fıkrasında sayılan 
suçlara dair hükümler saklıdır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
feteyen?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, ufak bir izahatta bulunabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın 
Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Efendim, bu maddede sözü edilen ve 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev 
alam içerisine giren suçlarla ilgili dava
lar, Anayasanın 143 üncü maddesi uya
rınca, bir başka mahkemeye devredilemez. 
Bu hususta verilmiş olan önergenin, Ana
yasamızın ilgili maddesi itilbariyle kabulü 
mümkün değildir; peşinen izah etmek is
tedim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu hususta verilmiş bir 

önerge yoktur efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 2253 sayılı Kanunun 

7 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 7. — İllerdeki çocuk mahke
melerinin yargı çevresi, kurulduğu ilin 
mülkî yönden bağlı bulunduğu ilçelerin 
hudutları ile, ilçelerdeki çocuk mahke
melerinin yargı çevresi ise Adalet Ba
kanlığınca tayin edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, oku ı-
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
çerçeve 5 indi maddesiyle değiştirilen 
2253 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde yazılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Yaşar Aıllbayrak 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Mehmet Cavit Kavak 
istanbul 

«Madde 7. — illerdeki çocuk mah-
kemlerinin yargı çevresi, kurulduğu ilin 
mülkî yönden bağh bulunduğu ilçelerin 
hudutları ile ilçelerdeki çocuk mahkeme
lerinin yargı çevresi ise, Adalet Bakan
lığının teklifi üzerine Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca belirlenir.» 

Gerekçe: 
Önerge Anayasanın 159 uncu madde

sinde yer alan bir mahkemenin yargı çev
resinin değiştirilmesinde Adalet Bakan
lığının teklifi üzerine, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca belirleneceğine 
dair olan hüküm dikkate alınmak sure
tiyle hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
değişiklik teklifine katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Kaltılıyoruz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen değişiklik öner
gesiyle binlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 2253 sayılı Kanunun 

8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 8. — 10 uncu maddede yazılı 
tedbirler suçun işlendiği yerde, yetkili 
çocuk mahkemesince alınabileceği gibi, 
küçüğün menfaatleri bakımından ailesinin 
veya birlikte yaşadığı kimselerin bulun
duğu yerde, yetkili çocuk mahkemelerince 
de alınabilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2253 sayılı Kanunun 

14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 14. — Veli, vasi, bakmakla 
mükellef olan kimse veya Cumhuriyet 
savcılığının talebi üzerine, beden, ruh ve 
ahlak gelişmeleri veya şahsî güvenlikleri 
tehlikede olan yahut ebeveynine karşı va
him bir itaatsizlikte bulunan küçükler 
hakkında, küçüğün bulunduğu yerde, yet
kili çocuk mahkemesince 10 uncu mad
dede yazılı tedbirlerin biri uygulanır. 

Diğer kanunlara göre de, küçükler 
hakkında koruma tedbiri alınması ço
cuk mahkemelerine aittir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2253 sayılı Kanunun 

17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

s'Uygulanan bir tedbirin değştirilme-
sine, bu tedbire hükmeden mahkeme yet
kilidir. Acele hallerde küçüğün bulundu
ğu yerde, yetkili çocuk mahkemesince 
de geçici tedbir alınabilir. Bu takdirde 
durum ilk tedbiri alan mahkemeye bildi
rilir. tcabeden tedbire veya tedbirin de
ğiştirilmesine bu mahkemece hükmolu-
nur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2253 sayılı Kanunun 

27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 27. — Çocuk mahkemeleri
nin kararlarına karşı itirazı inceleyecek 
merci, kararı veren çocuk mahkemesine 
en yakın çocuk mahkemesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2253 sayılı Kanunun 

Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 1. — Çocuk mahke
melerinin bütün yurtta kuruluşu ve bu 
Kanunda yazılı müesseseler Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl 
içinde tamamlanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2253 sayılı Kanunun 

Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 3. — Çocuk mahke
melerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca yapılacak atamalarda bu Ka
nunun 2 nci maddesindeki yazılı şartlar 
aranmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 2253 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesinin son fıkrası ile 28 in
ci maddesinin son fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, bazı milletvekili arkadaş
lar bir önerge hazırlamışlar; ancak, tek
niğine uygun olmadığı için kabul etme
mişsiniz. Şimdi tekniğine uygun olarak, 
bu maddeye yerleştirmek üzere bir öner
ge hazırlıyorlar. İleride bir mesele çık
masın diye, - komisyon da burada hazır 
iken - bu önergenin hazırlanmasına izin 
vermenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay, tabiî, bekle
yelim arkadaşları. Beş on dakika sürer
se ara verelim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Verdik 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam o zaman, bek
liyoruz. 

Bizim elimizde bir önerge var; fakat 
kanun tekniğine uygun düşmüyor. Yani, 
anlaşıp bunu halletseniz çok daha iyi 
olur. Kanun tekniğine şöyle uymuyor : 
Geçici maddelerden sonra, temel madde, 
ana maddelerde bir değişiklik olayı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayın Başkanım, geçici madde değil o; 
madde, 12 nci madde. 2253 sayılı Ka
nunun 19 uncu maddesini değiştiriyor. 19 
uncu maddeyi değiştirdiğine göre, o de
ğişikliğe ilişkin ek değişiklik yapabiliriz. 
Geçici maddeden sonra yapıldıysa, aslın
da tasarının gelişinde hata var o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, bizim için 
önemli olan Yüce Meclisin kararıdır. Biz 
önergeyi işleme koyuyoruz. 

Okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2253 sayılı Çocuk 

Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının' 12 nci madde ile ge
tirilen değişikliğin, aşağıdaki gibi düzen
lenmesini arz ederiz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Vefa Tanır 
Konya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Doğan Baran 
Niğde 

İsmail Köse -
Erzurum 

Gerekçe : 2253 sayılı Kanun, bu Ka
nunda hüküm bulunmayan hallerde «Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun» 
hükümlerinin uygulanacağını amirdir. 
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15 yaşını bitirmemiş küçüklere uygu- ^ 
lanacak tedbirler, 2253 sayılı Kanunda 
sayıldığı gibi, 3 yılı geçmeyen hürriyeti 
bağlayıcı cezaların ertelenebileceği belir
tilmiştir. O halde, uygulanmaması söz 
konusu olan cezalar için çocukların tu
tuklanmaları sakıncalı olacaktır. 

Madde 12. — 2253 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin son fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve 28 inci madde
nin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış
tır. 

«10 uncu maddede sayılan tedbirler 
saklı kalmak kaydıyla aşağı haddi 3 yılı 
aşmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı müs-
telzim fiillerden dolayı kovuşturma ve 
yargılama safhasında küçükler hakkında 
tutuklama kararı verilmez.» 

BAŞKAN —- Komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Katılıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi, kabul edilen değişik
lik önergesiyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerin

de söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Bu Kanun hüküm

lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Böylece, tasarının tümü kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. 

3. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 24.5.1983 Tarih ve 2828 Saydı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İsler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/5) (S. Sayısı : 13) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler» bölümünün üçün
cü sırasında, İzmir Milletvekili Akın 
Gönen'in, 24.5.1983 Tarih ve 2828 Sa
yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe komis
yonları raporlarının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve hükümet hazır. 
Kanun teklifini görüşmeye başlıyo

ruz 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum. Rapo
run okunmasını kabul edenler.. Etme
yenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde ilk 
sözü, DYP Grubu adına Sayın Sökmen-
oğlu'na veriyorum. 

(1) 13 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 
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Buyurun Sayın Sökmenoğlu. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 

MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dev
letin, muhtaç çocukları topluma kazan
dırmak için her türlü tedbirleri almaya 
zorunlu olduğu hepimizin malumlarıdır. 
2828 sayılı Sosyal Hizmet ve Çocuk Esir
geme Kurumu Kanunu da bu sebeple 
çıkarılmıştır. 

Geleceğin teminatı olan gençlerin, 
çocakların korunması, Türk toplumuna 
yararlı birer kişi olarak yetiştirilmesi; her 
türlü sosyal tehlikelere, sosyal dramlara, 
kötü alışkanlıklara karşı korunması; ba
kım ve eğitimini sağlamak, meslek sahi
bi yapmak, sosyal devlet anlayışının esa
sıdır. 

Sayın milletvekilleri, Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından bakılan ve korunan 
çocuklar, öğrenimlerini ve de 18 yaşını 
tamamladıktan sonra, yurtlarda barın
maları mümkün olmadığı için, işsiz güç
süz, her türlü sosyal güvenceden yoksun, 
sokağa bırakılmaktadırlar. Hayatın acı 
gerçekleriyle yüz yüze gelen bu gençlere 
iş bulmamak devletin ayıbıdır. 

Sayın milletvekilleri, güvencesiz genç
ler, yardımcı olacak yakınları olmadığı 
için de, fuhuş, alkol ve uyuşturucu ile 
karşı karşıya gelip, başıboşluğa itiliyor, 
ekmek parasını çıkarabilmek için, kapı 
kapı dolaşıyorlar; psikolojik çöküntüye 
uğrayarak, çaresizliğe düşüyorlar. Onun 
için, geç de olsa, böyle bir yasal düzen
lemeye ihtiyaç duyup bu teklifi getiren 
sayın milletvekillerini kutluyorum: an
cak, sayıları çok fazla olan bu gençlerin, 
hepsine iş güvencesi, hayat güvencesi ve
rilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, biz şefkatli dev
letin, sosyal devletin, aslî vazifelerini 

yapmasını istiyoruz. Böylesine derin bir 
yaraya, tek maddelik bir kanunla par
mak basmak mümkün değildir; hele, sı
nava tabi tutulma, sosyal devlet ilkele
rine terstir. Geliniz, çocuklara iş bulma
dan, aş vermeden kurumdan ayırmaya
lım; geliniz, eğitimi biten, 18 yaşını dol
duran bu gençlere kurumca iş ve aş bul
ma zorunluğunu getirelim diyor, yüce he
yetinizi şahsım ve grubum adına saygıy-
le selamlıyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sökmenoğlu. 

SHP Grubu adına, Sayın Halil Çul-
haoğlu; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HALÎL ÇUL-
HAOĞLU (tzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; tzmir Milletvekili 
Sayın Akın Gönen tarafından, 2828 sa
yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanununa bir ek madde eklen
mesi istemiyle verilen kanun teklifi üze
rinde, SHP Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Görüşlerimi bildirmeden önce, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Kanun teklifi, grubumuzca olumlu 
görüldü ise de, bugün, çocuk bakım ve 
yetiştirme yurtlarında barındırılan çocuk 
sayısı 16 bin civarındadır. Buna karşılık, 
Devlet Planlama Teşkilatı verilerine gö
re, korunmaya muhtaç çocuk sayısının 
son yıllarda 5 milyona yakın olduğu sap
tanmıştır. 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 
500 bin olmasın? 

HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — 
5 milyon efendim, ansiklopedilerden pa-
kabi lirsiniz. 

Yani, 5 milyona yakın korunmaya 
muhtaç çocuktan, ancak 16 bini devletin 
gözetim ve korunması altındadır ve ge-
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tirilen teklif ile de - istenilen özelliklere 
sahip 1 280 kişi mevcuttur - bunların 
600'e yakınma iş bulunmak istenmekte
dir. Yasaya, devede kulak da olsa, Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan, 
korunan 18 yaşını doldurmuş insanlara 
olumlu bir katkı getirilmesi bizi sevin
dirir. 

İnsanların mutluluğu, güvencesi bizim 
de mutluluğumuzdur. Yalnız, soruna mak-
ro düzeyde bakmak zorundayız. Bellidir 
ki, sosyal güvenlik sorunu Türkiye'nin 
gündemindedir. Türkiye'nin dar gelirli 
işsiz kesiminin devlete olan saygınlığını 
ve güvenini sağlayabilmesinin yolu, kit
lelerin sosyal güvenceye kavuşturulmasın
dan yeçer. Güvensiz insanların devlete 
olan saygısı ve güveni azalır. 

Bugün, işsizlik tüm kesimlerde etkisi
ni sürdürmektedir. İşsizlik oranı yüzde 
17'ye çıkmıştır. Yaklaşık her 6 kişiden 
birisi işsizdir. İşsizlik enflasyonu son üç 
yılda yüzde 30'a ulaşmıştır. İşsizliğin ya
nı sıra, kendi hakkını arama, her an iş
siz kalma endişesi yaygınlaştırılmakta
dır. 

İşsizlik sorunu, iktidar partisince, ik
tidara gelirken çözülmesi öncelikli so
runlar olarak görülmüş ise de, ikinci dö
nem iktidarda olmasına rağmen, bu ko
nunun çözümüne ilişkin herhangi bir 
yaklaşımı bulunmamaktadır. İşsiz sayısı 
her geçen gün artmış, yükselen işsizlik, 
çalınanları da tehdit eder durumlara gel
miştir. Hatta, yapılan bir araştırmayla, 
üniversitelerde okuyan gençlerin bile ge
lecek endişesi, iş bulamama endişesi bu
lunduğu belirlenmiştir. 

İşsizlik sorunu, trajik bir havada, Ço
cuk Esirgeme Kurumunca korunmaya 
muhtaç çocuklara iş bulma gibi bir ko
numda geçiştirilemez. Dediğimiz gibi, ko-
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nu makro düzeyde ele alınmalıdır. Tek
lifin, bilimsel olmayan, yeterli araştırma
ya dayanmayan ve Çalışma, Sağlık ve 
Millî Eğitim bakanlıkları arasındaki koor
dinasyonu sağlamadan gündeme gelme
si, konuya dar bir çerçevede bakılmasını 
sağlamıştır. 

Toplumumuzda, ANAP iktidarıyla, 
Fak - Fuk Fonuyla tescil edilen 5 mil
yon muhtaç kişinin güvencesinin, siyasî 
hesaplarla değil de, kurum yoluyla, dev
letin el atması sonucu devletçe sağla
nacak kurum güvencesiyle sağlanması 
gerektiğine inanıyoruz. 

Bu yasa teklifi, bahsettiğimiz temel 
sorunlara bir çözüm getirmekten uzak; 
olayı mizansen hale getirmiştir. Teklif, 
kitlelerle alay edercesine, sorunun bü
yüklüğü içinde, 10 binde 1 gibi bir oran
la, yani 9 999 kişinin sorunlarına çözüm 
getirmekten uzaktır. Bu, konulara, daha 
ciddî inanılır, güvenilir bir yaklaşımla 
çözüm getirilmesini dileriz. 

İleriki tarihlerde sorun olacağı alenen 
gözüken, binde bir gibi oranla 5 milyon 
kişiye nasıl iş bulunacaktır; sağlıklı uy
gulama nasıl sağlanacaktır? Örneğin, sa
yıları 1,5 milyona yaklaşan sakatlar var
dır. Sakatların işe yerleştirilmesine iliş
kin uygulamalar, ihtiyaçla sınırlı kal
maktadır. Şimdiye kadar, işe yerleştiri
len sakat sayısı 22 bindir. Bu doğrultuda, 
çok küçük bir oranla, korunmaya muh
taçların iş sorununa nasıl bir çözüm ge
tirilir, takrirlerinizle sunuyorum. 

Bizce diğer bir önemli konu da, işe 
alma sırasında yapılacak ayrı imtihan, 
siyasî partinin istihdam gücünü oluştu
rur endişesindeyiz. Nasıl ki, siz, Fakir 
Fukara Fonunu; iyi niyete dayanan, top
lumda gerçek ihtiyacı olana yardım etme 
maksadıyla çıkardığınız bu fonu, daha 
sonraki uygulamalarınızla partinizin se-
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çim kazanma fonu olarak kulalndınız... 
Seç'mlere iki ay kala Fak - Fuk Fon
dan yapılan ödemelerle tam fon uygula
maya girdiğinden... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Ne il
gisi var bunların? 

HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) 
— ... seçimlere iki ay kalana kadar ya
pılan ödemelerin çok farklı olduğu bili
nen bir gerçektir. 

Fukaralığın, yoksulluğun istismar 
edildiğini görmekteyiz. İyi niyetle gün
deme gelen bu kanun teklifinde, işe al
mada yapılacak imtihanın siyasî ikti
darlarca kendi yönlerinde kullanılabile
ceği endişesindeyiz; herhalde, ilişkisini 
kurdunuz... 

Kanun teklifi, iyi niyete dayalı olma
sı yönüyle olumlu karşılanırken, sakın
calarını söylediğimiz konuların gözden 
kaçırılmaması dileğimizdir. Konu, tek 
maddelik yasa teklifi ile değil, geniş kap
samlı bir kurumlaşma ile çözülmelidir. 

Asıl sorun, koruma altına alamadı
ğıma geniş kitleye nasıl sahip çıkabile
ceği mizdir. Kurumun çatısı altına alınan 
kesime imtiyaz sağlanmıştır; kurumun 
çatısı dışındaki kişilere haksızlık yapıl
mıştır. 

Teklif, fazlaca incelenmeden, nam ol
sun, kâr olsun zihniyeti ile gelmiş bir 
kanun teklifidir. Daha geniş boyutlarda 
olayın ele alınması dileği ile, bu teklifi 
bir başlangıç olarak kabul ediyoruz ve 
sorunun daha akılcı değerlendirilmesini 
diliyoruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygı
lar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın 
Çulhaoğlu. 

Şahsı adına, Sayın Akın Gönen; bu
yurun efendim. 

AKIN GÖNEN (izmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz bu kanun 
teklifi vesilesiyle, sosyal bir yara şeklin
de olan, toplumda, yazılı basında, radyo 
ve televizyonda, günlük yaşantımızda, 
zaman zaman acı örneklerini gördüğü
müz, acı tabloları birlikte yaşadığımız 
bir konu, değerli reylerinizle çözüme ka
vuşacaktır. 

Bu konuyu şöyle gözden geçirdiği
miz zaman, 1921'li yıllarda Himaye-i Et-
fal Derneği, harp şehitlerinin çocukları
nı korumak için kurulmuş; 1949 tarihin
de konu, devlet görevleri arasına alın
mış ve 1957 tarihinde daha geniş bir açı
dan bakılarak, mahallî idarelerin kur
dukları birliklerin görev alanına verile
rek, devletin denetimi getirilmiş; 1983 
yılında da, 1982 Anayasasının sosyal 
devlet ilkelerine uygun şekilde, 2828 sa
yılı Yasa tanzim edilerek kurumsallaşma 
sağlanmıştır. 

Bugün getirdiğimiz bu teklif, 2828 sa
yılı Yasanın meydana getirdiği kurumsal
laşmanın eksiğini tamamlayıcı, o yasanın 
işlerliğini sağlayıcı ıbir değişikliktir. 

2828 sayılı Yasa, katma bütçeli bir 
»tüzelkişilik şeklinde, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunu tanzim et-
«lişftir. Sağluk ve Sosyal Yarldım Bakan
lığı bünyesindeki bu Genel Müdürlük, 
ibakıma muhtaç çocuik kavramını geniş 
açıdan ele alıyor; çocukların korunma 
kararını, kendisi takip ederek alıyor; ço
cuklarımızı, anasız hatasız veya her ikisi 
olmayan veya anası hatası olup da fuhuş, 
uyuşturucu madde tehlikesiyle karşı kar
şıya olan vatan evlatlarını koruma altı
na alıyor, bakım altına alıyor, onların 
meslekî eğitimlerini sağlıyor ve topluma 
kazandırrlmalan içtin de ciddî bir çalışma, 
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kurumsal bir düzen getiriyor. Çocuk. Esir
geme Kurumumuz, bu görevini bütçe im
kânları, araç, gereç ve bina imkânları da
hilinde gücünün yettiği kadar yapmaya ça-
lışmaktadıır ve ıbunda da muvaffaktır. 
Kendilerine teşekkür eteemek haksızlık 
olur. 

Burada, 2828 sayılı Yasanın işleme
yen bir tarafı var. Çocuk, yetiştiriliyor, 
meslekî eğitimini görüyor, çoğunlukla bir 
beceri kazanıyor; ama bugünkü mevzuat 
karşısında, iş sahibi olması, işe girmesi 
fiiliyatta mümkün olmuyor. 1987 yılının 
Temmuz ayında 1 180 çocuğumuzun ko
ruma kararı kalkmıştır. Bunlardan 500 
civarında olanı işe yerleşmiş, 623 çocu
ğumuz - ki, bü 623 çocuğun da 458'i mes
lekî eğitimden geçmiş, mtesılek sahibi ol
muşlar - işe girememişlerdir. Bu gösteri
yor ki, meslek sahibi olsalar da, 'bugün
kü mevzuat çerçevesinde, bunların işe 
girmeleri mümkün değildir. O zaman, tek
lifimiz 'bu kurumsal yapıya, bu sisteme 
işlerlik getirmek için tek maddeyle gel -
(mistir. Tek maddeyle gelmesi, işin hafife 
alınmasından değil, 2828 sayılı Yasanın 
mükemmel şekilde hazırlanması, sadece 
işlemeyen hu kısmının işler hale geöiri'l-
mösi içindir. Bu hususu, değerli konuş
macıların takdirlerine sunuyorum. 

Gelen değişiklik ile, kamu ile ciddî 
temas kurulmuş, mevcut kadro imkânla
rına göre hesapliamalar yapılmış, her yıl 
ortaya çıkan işsiz evladımızın adedinden 
fazla kadro ihdasını öngörecek bir dü
zenleme getirilmiş ve bu kadroların art
ması otomatiğe bağlanarak, kadro arttık
ça, bu binde bir oranı da otomatik olarak 
artacak, sayı arttıkça Çocuklarımız oto
matik olarak işe yerleşecektir. 

Kanunda belirtilen sınav konusu da, 
çocukların kendi aralarında olacak bir 
sınavdır; yeterli kadro içerisinde çocuk

ların kendi aralarında yarışmalarını, de-
ğerîendiritaeterini sıağkyacaktır; siyasî 
veya başka hiçbir yönü yoktur. 

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasına ko
nan, Çocuk Esirgeme Kurumuna müra
caat şartı da, kurumlar arasındaki koor
dinasyonu sağlayıcı bir mekanizmadır; 
mahkûmlarda ve sakatlarda olan aksaklık
ları giderici, onlarda görülen darboğaz
ları aşıcı bir hükümdür. Böylece, Çocuk 
Esirgeme Kurumu, hem kurumlar arasın
da koordinasyonu sağlayacak, hem de böl
geler arasında; Kars'taki çocuğun Kars'ta, 
İzmir'deki çocuğun tzmir'de, kendi branşı
na uygun, sosyali yapısına, fiziksel duru
muna, ruhsal durumuna uygun sekide işe 
yerleşmesini sağlayacak bir distiribütör 
görevi görecektir. 

Teklifin 'bu şekle gelmesine kadar 
emeği geçen, başta Sayın Başbakanımıza, 
Maliye ve Gümrük ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarımıza ve bu bakanlıkla
rımızın değerli yetkililerine konuyu kamu 
gündeminde sürekli olarak tutan basın ve 
Mevizyonun değerli yöneticilerine; Sağ
lık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe Ko
misyonunun bu konuya yakın ilgi göste
ren tüm üyelerine gönülden teşekkür edi-
yorum. Onlara teşekkür etmeden geçme
nin haksızlık olacağının bilincindeyim. 

Kanunlaştığı takdirde, uygulamacıların 
elinde aynı inançla, kanunun ruhuna uy
gun olarak uygulanarak çocuklarımızın, 
geleceğimizin teminatı olan ipek gibi yav
rularımızın bir an önce işe yerleştirilece
ğini ümit ediyorum. 

Bu vesileyle, bütün konuşmacılara, 
değerli Meclîsin bütün üyelerine gönül 
dolusu teşekkür ediyor, sonsuz saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gönen. 

Efendim, kanun teklifinin tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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MaJddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

1 inci miaiddeya okutuyorum : 
24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 2828 sayılı Sosyal Hiz-

meitfer ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka
nununa aşağıdaki ek ma'dlde eklenmiş
tir. 

EK MADDE 1. — Kamu Kurutan ve 
Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Balkaniliğı Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından 'bakılan ve koru
nan çocuklar için, her yılbaşındakıi, han
gi statüde olursa olsun, serbest kadro 
ımevc utların m binde toiri nispetindeki kıs
mı ayrılarak bu çocuklar arasında yapı
lacak giriş sınavlarında başarılı olanlar 
arasından atama yapılır. 

Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 
18 yaşını tamamladıkları tarihten itiba
ren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü valsıtiasıyla başvur-
ımiafc zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Madde 
üzerinde söz i şifliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O hakte, nıüsaalde eder
seniz, süremiz çok azalmıştır, bu kanun 
1'ak.lıiıf inin .görüşmelerinin bitirilmesine ka
dar sürenin uzatıHmasını oylarınıza sunu
yorum : 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Ziraat Bankası jle ilgili gö
rüşmelerde bunu yapmadınız. 

BAŞKAN — Efendim, omda da yap
tık, kabul edilmedi. Şilmd'i teklif ediyoruz; 

kaibul edilirse devam ederiz, edilmezse er
teleriz. 

VEFA TANIR (Konya) — Biz, tekere 
çomak ısokmayız. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etme
yenler... Kalbül edilmiştir. 

(Teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde söz isteyen Sa

yın Doğan Baran'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Baran. 
DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum; ancak 
vaktinizi de fazla almak istemiyorum. 

Anayasamıza göre, aile toplumun te
melidir. Devlet, korunmaya muhtaç ço
cukların toplumıa kazandırılması için her 
türlü tedbiri alır ve bu amaçla gerekli 
teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur. 
İşte, dievleft adına Anayasanın öngördüğü 
bu hükmü yerine getirmek için, 2828 sa
yılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu çı'kanlarak, 27 Mayıs 
1983 tiarlhinde yürürlüğe girmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü, 0-18 yaş 
arası korunmaya muhtaç çocukların tes
piti, korunma altına alınması, korunma 
altına alınan bu çocuk ve gençlerin, Türk 
örf, âdet, inanç ve millî ahlakına sahip, 
kendine güvenen, insan sevgi ve saygı -
sıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk 
ilke ve inkılaplarına uygun olarak yetiş
tirilmeleri, ibir iş veya meslek sahibi ya
pılmaları; korunma kararı kial'ktıktan 
sonra ida, toplum içkide Mbnmeleri ve im
kânla* ölçüsündle dlestöklenmeleri ile ilgili 
her türlü faaliyetleri düzenlemek ve de
netlemekle yükümlüdür. 

Şu anda genel müdürlüğün sorumlu
luğu altında bulunan 17'si kız, 5'i kar
ma, 62'si erkek olmak üzere, 84 yetiştir
me yurdunda, 2 111 kız, 8 800 erkek ol-
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miak üzere, 10 909 çocuk korumla ve ba
kım altındadır. Bu çocukların 1 381'i 
ilkokula, 4 İ35'i ortaokula, 2 08H lise 
ve dengi okullara, 260'ı da yüksieköğre-
nıimıe devam etmekte, 2 388*i dte iş ve 
mesleğe yönelmiş bulunmaktadır. 

Bu çocuklarımıza, ortaöğretime bağlı 
yatılı okulların tümünde, yüzde 15 kon
tenjan ve üniversite imtihanını kazanan
lar için de Kredi ve Yurtlar Kurumu 
yurtlarında, öncelikli olarak, üciretsiz ola
rak yatma imkânı sağlanmıştır. Yetiştir
me yurtlarında 18 yaşını doldurup da 
öğrenime devam etmeyen çocuklar, eğer 
varsa, çok yakın akrabalarına teslim edi
lerek, kurumla ilişkileri kesilmekte; şa
yet, bu gençlerden erkek olanlar kimse-
sizse ve bir işe de girememişlerse, korun
ma kararları askere gidinceye kadar uza-' 
tılarak, yetiştirme yurdunda kalmakta; 
kız olanlar ise, süresiz olarak, yetiştirme 
yurdunda himaye edilmekte; iaşe, ibate 
ve harçlıkları karşılanmak kaydıyla, eği
tim durumlarına uygun hizmetlerde istih
dam edilmektedirler. 

Korunma kararı kalkan çocukların, 
bedensel, zihinsel ve ruhsal sakatlıkları 
nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durum
da bulunmaları halinde, korunma kararı 
uzatılmakta ve nitekim bu şekilde ko
runma kararı uzatılmış 450 çocuk, yetiş
tirme yurtlarında barındırılmaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocukların - 2828 
sayılı Kanunun âmir hükümleri gereğin
ce - bir iş ve meslek sahibi edilmeleri ve 
böylece topluma kazandırılmaları gerek 
mektedir. Bu amaçla, korunma kararlı ço
cuklar, yetenek ve eğilimlerine göre, oku
la veya sanata yöneltilmektedir. Sanata 
yöneltilen çocuklar için, kuruma bağlı 
yetiştirme yurtları bünyesinde döner ser
mayeli işletmeler kurulması yoluna gidil
mekte ve aynı zamanda, toplum içinde 
kamu ve özel kuruluşlara ait işletmelerin 

imkânlarından faydalanılmaya çalışılmak
tadır; ancak, bütün bu görevler, Sosyal 
Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 
sorumluluğu altında bulunan çocukların 
en iyi şekilde yetişmeleri ve toplum için
de karşılaştıkları güçlükleri kendi kendi
lerine giderebilmeleri amacına yöneliktir. 

Oysa, ne kadar iyi yetiştirilmiş olursa 
olsun, hayatını yaşamasına yetecek ve 
devamlılık gösterecek bir işe sahip olma
yan çocukların, kendi kendilerine yeterli 
olmaları ihtimali son derece düşük bulun
maktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, esas itibariyle iş bul
ma ve işe yerleştirme yetkisine ve göre
vine sahip olmayan bir kamu kuruluşu 
olduğu için, belli bir yaşa kadar büyük 
emeklerle yetiştirilen ve topluma kazan
dırılmaları mümkün olan çocuklar, iş bul
ma safhasından itibaren, kurumun yetki 
alanından çıkmakta ve ciddî problemler
le karşılaşmaktadırlar. Bu durumda, Tür
kiye Cumhuriyetinin kısıtlı imkânları, işe 
ayırdığı malî kaynaklar değerlendirileme
miş ve boşa harcanmış olmaktadır. Bu se
beple, korunmaya muhtaç çocukların top
luma kazandırılması ve bu sürece kadar 
harcanan malî kaynakların, verilen eme
ğin boşa gitmesinin önlenmesi herhalde 
gerekmektedir. 

Bu amaçla, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumunun tespit edeceği 
prensipler çerçevesinde, durumları uygun 
olan çocukların kamu kurum ve kuru
luşlarında işe yerleştirilmeleri hususu özel 
bir önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, olumlu oy kullanacağı
mızı ifade eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Baran. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Sayın Başkan, görüşmekte olduğumuz 
teklifin «Ek Madde 1» diye başlayan pa
ragrafında iki küçük redaksiyon hatası 
var, onu düzeltmek istiyoruz. Paragrafın 
9 uncu satırındaki «kısmı» ifadesinin 
«kısmını» ve «ayrılarak» ifadesinin ise 
«ayırarak» şeklinde; ondan sonra gelen 
11 inci satırdaki «atama yapılır» ifadesi
nin «atama yaparlar» şeklinde düzeltil
mesini arz ve istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Oldu efendim, bu redak
siyon hatası Başkanlıkça göz önünde bu
lundurulacaktır. 

Bu düzeltmeyle birlikte, maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

A) YAZILI SORULAR VE CE^ 
VATLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Salih 
Sümer'in, Kral Kızı Barajı derivasyon tü
nelinde meydana gelen arıza nedeniyle 
baraj gölünden bırakılan suyun dere yata-

. ğındaki köylerde hasara neden olduğu id
diasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı ismail Safa Giray'm yazılı 
cevabı (7/16) 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

•bul edenler;.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklif üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo* 
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Denetim konularını sırasıyla görüş

mek üzere, 1 Mart 1988 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Hayırlı akşamlar dilerim. 

Kapanma Saati : 19.00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Sa
fa Girayın, Başkanlığınız aracılığı ile, 
aşağıdaki sorularımı yazılı olarak yanıt
lamasını sağlamanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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1. Bir haftalık dergide, Diyarbakır' 
in Dicle İlçesi yakınlarında yapılmakta 
olan Kral Kızı Barajı derivasyon tünelin
de arıza meydana geldiği ve bunun sonu
cu, baraj gölünde biriktirilen suların bı
rakıldığı, Dicle Nehrinin taştığı ve dere 
yatağındaki birçok köyü bastığı yazıl
maktadır. Bu haberin doğruluk derecesi 
nedir? 

2. Bu olaydan, barajın yapımını ger
çekleştiren DSt 10 uncu Bölge Müdür
lüğü sorumlu olduğuna göre, afetten ön
ce ne gibi tedbir almıştır? 

3. Diyarbakır Radyosunun «Dicle 
Nehrinin taşarak, dere yatağındaki köy
leri basabileceği» şeklinde uyarı yapma
sına karşın, adı geçen köylerde yaşayan 
yurttaşlar için, tehlike geçinceye kadar 
kalabilecekleri bir yer gösterilmiş midir? 

4. Su baskını sonucu erzakları telef 
olan, konutları ağır hasar gören köylü 
yurttaşlara, maddî yardım ya da tazmi
nat ödenmesi düşünülüyor mu? 

T.C., 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 24 , 2 . 1988 
Müşavirliği . 

Ankara 
Sayı : A-13/01/986 

Konu : Diyarbakır 'Milletvekili 
Sn. Salih Sümer'in yazılı 

soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

llgü : TBMM Başkanlığınım 22 Ocak 
1988 gün ve Kan. Kar. Md. 7/16-119/ 
00929 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Diyarbakır 
IMüJjetvekıili 'Salih Sümer'in «Krallkızı Ba
rajı derivasyon tünelinde meydana ge
len arıza nedeniyle baraj gölünden bira-

kılan suyun dere yaitağındalfei 'köylerde 
basar meydana getirdiği liddiası» na iliş
kin yazılı soru önergesi incelenmiş ve so
rular itibariyle cevapları aşağıda sunul
muştur. 

Soru .1. Bir haftalık dergide, Diyar
bakır'ın, Dicle İlçesi yakınlarında yapıl
makta olan Krallkızı Barajı derivasyon 
tünelinde arıza meydana geldiği ve bunun 
sonucu, baraj gölünde biriktirilen suların 
bırakıldığı, Dicle Nehrinikı taştığı ve de
re yatağındaki birçok köyü bastığı yazıl
maktadır. Bu haberin doğruluk derecesi 
nedir? 

Cevap 1. Böyle bir haber yayınlan
mış olup, bu haberin yayınlanması üze
rine DSİ Genel Müdürlüğümüzün yap
tığı incelemeler sonunda 1987 yılı Ekim 
ve Aralık ayları itibariyle yörenin, 40 
yıllık ortalama yağış değerlerinin çok 
üzerinde yağış aldığı tespit ediJmişitir. Ay
rıca Diyarbakır Meteoroloji Müdürlü
ğünden alınan bilgilere göre yörenin 40 
yıllık ortalama aylık yağış miktarları 
Ekim ayı için 30.4 kg/m2, AraMc ayı için 
71.5 kg/m2 liken, 1987 yılı aylık yağış de
ğerleri Ekim ayında 148.1 kg/m2, Ara
lık ayında da 155.4 kg/m2 gibi çok yük
sek değerlerde gerçekleştiği belirientmiş-
tiTı Bu durum dere yatalklarında normal 
debiler üzerinde alkışlara neden olmuş
tur. 

21 - 22 - 23 Aralık 1987 günlerindeki 
aşırı yağışlarda Krallkızı Barajı derivas
yon tünelleri tam kapasite ile çalışmış
tır. Tünellerde herhangi bir arıza meyda
na gelmemiştir. Ancak tünellerin tam ka
pasite lile çalışmasına rağmen, taşkın d,e-
ıbisiniin fazla olması nedeniyle bir mik
tar su batordo üzerinden aşmıştır. Ba-
tordo gövdesinde 50 - 60 m.lik bir yır
tık oluşturan bu suyun debisi tedricen 
artarak 150 - 200 m3/sn'ye erişmiştir. 
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Taşkın süresinde batordo imansabında de
re yatağındaki debi ise 1 400 m3/sn ci
varında olmuştur. 

Dicle Nehrinin önemlli kollarından 'bi
ri olan ve Kralkızı Barajının yakın man-
sabında Dicleye karışan Dipni Çayın
dan da, aynı zaman içinde, 1 500 m3/sn 
taşkın suyu gelmiştir. Böylece Kralkızı 
Barajımın ımansâbında nehir yatağından 
2 900 m3/sn. lik bir taşkın debisi geçtiği 
anlaşılmaktadır;, Batordo gövdesinden 
aşan suyun debisi, nehir yatağındaki taş
kın debisinin yaklaşık onbeştebiri merte
besindedir. Bu miktar suyun da taşkın 
yapacak derecede önemli olmadığı aşikâr
dır. 

Baraj inşaatlarında batordo önünde 
oluşan göl, aşırı yağışlarda meydana ge
len taşkın suyunun bir anda nehir ya
tağından geçmesini önleyerek taşkının 
ötelenmesini sağlar. 

2 1 - 2 2 - 2 3 Aralık 1987 günlerinde
ki aşırı yağışlarda Kralkızı Barajı deri-
vasyon yapıları da taşkının ötelenmesi 
yönünde etkili olmuştur. 

Soru 2. Bu olaydan, barajın yapı
mını gerçekleştiren DSİ 10. Bölge Mü
dürlüğü sorumlu olduğuna göre, afetten 
önce ne gibi tedbir almıştır? 

Cevap 2. DSİ X uncu Bölge Mü
dürlüğünce, Diyarbakır Valiliğine; va
tandaşlarım Dicle nehri ve Devegeçidi 
tahliye güzergâhı boyunca feyezan ya
taklarına yaklaşmalarının can ve mal em-
niyötii bakılmandan ıtehlikeli olacağı bil
dirilmiştir. 

Soru 3. Diyar balkır Radyosunun 
«Dicle Nehrinin taşarak, dere yatağında
ki köyleri basabileceği» şeklinde uyarı 
yapmasına karşın, adı geçen köylerde ya
şayan yurttaşlar için, tehlike geçinceye 
kadar kalabilecekleri bir yer gösterilmiş 
midir? 

Cevap 3. Bu uyarı üzerine, Diyarba* 
kır Valiliği TRT aracılığı ile yöre hal
kını ikaz etmiş, ancak önemli bir taşkın 
söz konusu olmadığından herhangi bir 
yerleşim merkezinin 'boşaltılmasına gerek 
duyulmamıştır. 

Soru 4. Su baskını sonucu, erzakla
rı telef olan, konutları ağır hasar gören 
köylü yurttaşlara maddî yardım, ya da 
tazminat ödenmesi düşünülüyor mu? 

Cevap 4. Hasar ile ilgili olarak ekili 
sahalar ve meskûn alanlardan DSİ X 
uncu Bölge Müdürlüğüne, herhangi bir 
müracaat intikal etmemiş olup, Diyarba
kır Valiliğinin verdiği şifahi bilgiye göre; 

a) Diyarbakır İl Merkezine bağlı 
Satı Köyü, Kervanpınar mezrasından üç 
vatandaş, Diyarbakır, Bismil İlçesine bağ
lı Aşağı Salat, Tepe, Köseli, Ambar, Sa
rı Toprak köyleri ve Bismil ilçe merke
zinden 31 vatandaş pamuklarının hasar 
gördüğü gerekçesi ile müracaatta bulun
muşlardır. 

b) Diyarbakır Merkez Eğil Bu
cağından iki vatandaş ise; kavak ağaç
larının zarar gördüğünü beyan etmişler
dir. 

Bu müracaatların Diyarbakır Valiliği 
ve yörenin ilgili kaymafcamlıklarınca 
oluşturulan heyetlerce incelettirildiği mü
şahede edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân 

Balkanı 

2. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlının, siyasî gezilere katıldığı iddia edi
len Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde 
görevli bir memur hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celâl Gü
zel'in yazılı cevabı (7/22) 
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18 . 1 . 1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanı tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
î. Önder Kırlı 

Balıkesir 

22.12.1987 günlü Cumhuriyet Gazete-
si'nin GÖZDEM adlı köşesinde, Uğur 
Mumcu imzasıyla yayınlanan yazıda: 

«Hükümet açıklandığında Millî Savun
ma Balkianı olduğu görülen Sayın Ercan 
Vuralhan'ın, adaylığı sırasında seçim ge
zilerinde Bdden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Halter Salonu Almiri Salih Çaikır'ın 
kbruma görevlisi olarak yer aldığı» bildi
rilmiştir. 

Bu konuda şu ana kadar herhangi bir 
tekzip de yapılmamış bulunmaktadır. 

Soru L Bir Devlelt memuru olan 
(Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü An-
ıkara Halter Salonu Amiri) Salih Çakır'ın 
siyasî gezilere katılmasının gerekçeleri ne
lerdir? 

Soru 2. Yıllık izinli bulunduğu sıra
da, eşinin memleketinde, SHP nin düzen
lediği ve SHP Genel Başkanının konuştu
ğu bir toplantıyı izlediği gerekçesiyle İs-
ımail Yıldız İsimli polis memuru meslek
ten çıkarılmıştır. 

a) Siyasî gezilere katılan Salih Çakır 
hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

b) Bu Devlet memurunun görevlini 
terketmfâsine ve siyasî gezilere katılmasına 
göz yuman, Beden Terbiyesi Genel Mü

dürlüğü yetkilileri hakkında nasıl bir iş
lem yapıllrruştır? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 25 . 2 . 1988 

Spor iEakanlığı 
Bdden Terbiyesi ve: Spor 

Genel Müdürlüğü 
Ünitesi: Özel Kalem! 

Sayı: MD/112 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Başkanlığınızın 25.1.1988 tarilh ve 
7/22 - 135/01004 sayılı yazıları ekinde Ba
kanlığıma intikal eden, Balıkesir Millet
vekili î. önder Kırlı'nın 22.12.1987 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinin GÖZLEM adı 
köşesinde, Uğur Mumcu imzasıyla yayın
lanan yazı ile ilgili olarak, Ankara Beden 
Terbiyesi ve Sp'or İl Müdürlüğü Halter 
antrenörü Salih Çakır ifadesinde; 

«Ankara Beden Terbiyesi ve Spor 11 
Müdürlüğünde Antrenör olarak çalıştı
ğını, 1986 yılı yıllık iznini yanmaması için 
23.11.1987 - 22.12.1987 tarihleri arasın
da kullandığını ve iznini Ankara'da geçir
diğini, bir Devlet memuru olarak siyasî 
seçim gezilerine katılmadığını, Sayın Er
can Vuralnan'ı seçimlerden sonra Vural
han'ın şoförü olan öski arkadaşı Vedat 
Yılmaz vasıtasıyla tanıdığını, Milletvekili 
seçilmiş olmasından dolayı tebrik ettiğini, 
basında hakkında çıkan iddiaların gerçek 
olmadığını» beyan etrniştlir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan Celâl Güzel 
MiMî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı 

»>••«« 
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İşkencenin ve Gaytrünsanî Yada Küçültücü Ceza veya Muamelenin önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesiniin Onagylatntmıasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısınla 

Verüetn Oyların Sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenleri 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylart 

! 45Q 
, 299 

297 
— 
H 
d 

Oya Katılmayanlar r İSİ 

ADANA 

Ataıet lAlkigün Ailbayrak 
Mehmet Can 
Oünjeytt Caınıver 
M. Halilfc Da$lı 
Abdullajh Sedat Doğan 
Malhlmuit Keçeli 

AFYON 
Möbim Balılbey 
Mustafa! Kızıfloğhı 
Hamdi Özsoıy 
Nilhalt Tliirikjerı 
Abdullalh Uluitlüric 

AĞRI 

Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaişaır Eryılımaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzını Ulusöy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
KârniU AteişoğuiUarı 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Ooşkumoğlu 

(Kabul Edenler) 

Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevifiik ErıtJür'k 
Göksel KaJıaylcıloığlu 
Tdvtfik Koçak 
Alpaslan! Pehlivanlı 
ArJfİ Sağ 
Mehimet Sağdıç 
Halil Şuvgm 
Muıstajfa ıRtüştÜ Taşlar 
Brcaın Vuralhan 
Rıza Yılmaz 
Yalş'ar Yılmaz 

ANTALYA 

Zekeriıya Bahçeci 
Denlilz Baiykal 
Hasan Çakır; 

Cengiz Dağıyar 
Hasam Namal 

AYDIN 

Cenjgiz Aitınkaya 
Mustafa Bo2İkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Naibi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

Kanunlaşmıştır. 

BALIKESİR 
Ali Şam'ı Akkaş 
Kudret Bö'Kik'oğlu 
Mustafa, Çöra)pçtoğlu 
ismail Dajyı 
Fenni İslimiydi 
t. Önider Kırlıı 
Necat Tunçs'iper 
Ahmet Bdüp Uğur 

BÎLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İllhlami Binici 
Mehmet Ali Dbğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik TammcLoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet ŞanuM Kazolkoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelıükibaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 
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BURSA 
A. Kurtçdbe Alptetmoçiın 
tllhan Aşkın 
Abdulkadir Cenkçiler 
Caviıt Çağlar 
Mehmet Gedük 
Fdhlrrti Işiklar 
Hüsamettin Örüç 
Fanin Sabuniış 
islmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrufl Ünılü 

ÇANAKKALE 
M. Ouımlhur Ersümer 
îlker Genlik 
Mümliın İKahraman 
Alyhain Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Neomettih Şeyihoğlu 

ÇORUM 
Ünal AkJkaıya 
Nevzat Aksu 
Müthat Balak 
Rıza Ilıman 
Mustafa Nairobi 

DENİZLİ 
Esat Yıldıınım Alvcıı 
Atycan ÇakıroğuUarı 
Hüdai Orail 

DİYARBAKIR 
Abdulkadlir Aksu 
Fuat Atalıayı 
Hükmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Saliıh Slümetf 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Brçefcim 
Şetoer İşleten 
Erd&l Kalkan 
İsmail Üğdüi 

ELAZIĞ 
Hüseyin. Caihit Aral 
Nizamettıift özdoğan 
Ali Rıza Septioglu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Togay Gemahraz 
Nihat Kitapçı 
Ijsımaii Köse 
Mustafa, Rıflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balballar 
İsmet Olktay 
M. Cevdet SeM 
Zeki Ünal 
Erol Zeyitinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa, Hikmet Çelebi 
Hasan) Celâl Güzel 
Hasan Tanruölver 
ÜnaJ Yaşar • 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakjır 
Burhanı Karas 

Mehmet Alii KaradenüZ 
Yavuz Köymen 
RÜştfü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü GÖkatp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATA^ 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâımran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Mulrat Sakmenpğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
İbrahim Gürdal 

İÇEL' 
Hikmet Bıiçemtürk 
Ali Bozer 
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Etem Cankurtaran 
Durmuş Flilkri Sağlar 
M. Istemihari' Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
AJvni AlkyoJ 
B« Doğaıncam Aklyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demiritaş 
'Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
JM. Ali Eren 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Mehmet Moğuılltay 
İsmail Hakkı Önali 
Turgıut Özal 
tbraJhiim Özdemir 
Musıtafaı Hilmi Özen 
Günetş Taner 
Allii Tanrıya!! 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Türkân Aklyıol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan1 Bayazıt 
Haüfl Çuihaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Ahmet Ersin 
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Alkııı Gönen 
Bu/rtıa'n Cahiıt Gündüz 
Erol Güngör, 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erldem Dayazıit 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
llihan Aküzüm 
S'aibri Araş' 
Kerem Güneş 

(KAYSERİ 
M. İrfanı Bagıyazıcıoğlu 
Recep Orhan Erguln 
A. Servet Hacupaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Abdulrnecit Yağan 
Mehmet Yazan 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersini 
İrfan Gürpınar 
Cemal ÖzMlen 

KOCAELİ 
Abduılhalim Araş 
Bültant Atasayap 
Erol Köse 
Onur] Kumibaracıibaşı 
Alaıatitkı Kurt 
A, Rnza Sirrnıeın 
Ömer Türlkçakal 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır' 
Kadüe Demir 
Zityta Ercan 
Mehmet Kıeçeeiler 

Adil Küçüğe 
Ali Talip özidemir 
Alı Pınarbaşı 
Saftfdt Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tamu 
Abdullah Temekçe! 

KÜTAHYA 
Mıulstafa Uğur Etiler 
H„ Caivit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertakiin 
Mıu&tafa Kalemli 
Mehimet Korkmaz 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğtu 
Galilp Demire! 
Metin Bmiroğkı 
Yusuf Bozkumt Özal 
Talat Zenigim 

MANtSA 
Sümer Oral 
Ekrem Patodemifli 
Gürbüz Şakranlü 
Münir F. Yazıcn 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Eridoğan Yeltenç 
Hasan Zenıgih 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Göklbet 
Süleyman Şiükrü Zeybek 

MUŞ 
Mehldlin Işık 
Erkan KemaJöğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Dioğan Baran 
'Birsiel Sönm'ez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Eıttuğrul Özdemir 
Nıabi Poyraz 
Yılmaz Sapioğlu 
İhsanı Nuri Toplkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürün 

(RİZE 
Mustafa Parlak 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmıet Nleidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan SakaUnoğlu 
Ersiiın Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Cemal Alişan • 
Mehmet Aıyidın 

SİİRT 
M. Aıbdüırrezak Geylan 
Zeki Çeliker. 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerriem Taşçıoğİu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Eyüp Cenap Gülpmaır 

TEKİRDAĞ 
Ali Rufla Aitasever 
Güneş Gürsele/n 
Ahmet Karaevtli 

TOKAT 
Metin Gürd'ere 
Kâzım Özıev 
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Kenan Süzer 
Mdhînıetl Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 

Aivtty Aikkan, 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Celbi 
Hayrettin KuırheÖi 
Fahnettin Kurt 

TUNCELİ 
Kameri Genç 
Orhan Veli Yııldırıım 

UŞAK 
Ahmet AİVcı 
Mümtazı Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
ihsan Bed'irhajnıoğlu 
Muslin Görenıtaş 

YOZGAT 
Oemil Çiçek 
Ali Şakiır Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Şinasi Altıiruer 
VeıySfâl Atasoy 
Güneş Mlüfitüoglu 
Mu&tajfa Tınaz Titiz 

(Çekinser) 

ÇANKIRI 
Ali Çifltçî 

(Geçersiz Oy) 

IZMÎR 
Veli Akisoyı 
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ADANA 
Leidliın IBarAâs 
Merimet Alıiı Bilici 
Yıtoazi (Hocaioğlu 
Sefahattin Kılıç 
Ensin Koçaik 
Hbralhilm Öztürk 
Mdhımeî IPerÇiin 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Metanet Deliceoğlu 
Abdurraihlman Karaman 

AFYON 
Balki Donmaz 

AĞRI 
Mehmeft Yaışaf 

AMASYA 
îlslmet Özanslan 
Hasan Aldnam Tutkun 

ANKARA 
Beşetf Bayda» 
Oinural Şeref Bozlkurt 
M^̂ hmet Çevik 
Rtöajt Dilker 
Hlüıseyjiın Barîas Doğu 
Hazım Kütaıy 
Mıehlmet Sezai Pdkuslu 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuıztlültik 

ANTALYA 
Aldİl Atyıdııiı 
îbralhim Demir 
Cengiz Tumcer 

ARTVİN 
Ayfharı Ariıfağaoğlu 
Bahattiın Çalioğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Zlilya Postacı 

(Oya Katılmayanlar) 

BtUBGtK 
Mehmet Setven 

BİTLİS 
Muıhyetötta, Muitlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
B. Mdkmet Gazioğlu 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Cemal Şalhin 

DENİZLİ 
Muzaffer Anot 
Adnan Keskin 
İsmail Şemgün 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mahmut Kepülu 

BLAZIĞ 
Ahmelt Küçükeıl 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
YıMırım Akbuluıt 
(Başkan) 
Metim Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Ara» 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 

GAZİANTEP 
Abdulfcaküır Ateş 
Ahmet Günebakaın 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

' HATAY 
M, Vehbi Dinçerller 
Mehmet Dönen 

— 196 — 

M. Kemal Dudujoğlu 
öner Miski 
Ali Uya» 

İSPARTA 
Abdîuillah Aykoo Doğan 
Entekin Durutüdk 

İÇEL 
Ekin Dikmen 
Ali En 
Rüştü Kâzıim Yücelen 

tŞTANBUL 
Behîç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Halil Orhan Eıngüder 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Fenruh İlter 
Aytekin Kotii 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuioğlu 
Mustafa Sarıgül 
Yuısutf Kenan Sönmez 
Mustafa, Timisii 
Ali Topuz 
Röşlit Ülker 
Namıılk Kemajl Zeybek 

İZMİR 
işim Çelelbi 
Biltgeını Keleş 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Soylemezoğlu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
YaJsıin Bozkurt 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlü 
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H. Sabri Keskin 
Nurhan Tekimel 

KAYSERİ 
Seyit Hal'il Öasoy 
Mustafa Şahin 

KIRŞEHİR 
Kâizııml Çağlayan 
ŞeMkıi Göğüısger 
Gökhan Maraş 

KONYA 
Muistafa Dinefe 
Haıytdar Koyuncu 

MALATYA 
İbraıhkn Atosoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Şalkar 

MARDİN 
Abldlülıvahap Dizdatroğlu 

MUĞLA 
Latif Sakıcıı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıraıtlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Raşit Daldat 
Haydan Özalp 
Mahmut Öztürk 

RİZE 
Mustafa Nazülkoğlu 
Şadan Tuzcu 

SAMSUN 
Kemaft Akikaya 
tlyas Aktoş !(B$k. V.) 
İrlfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurit (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arakan 
Kemal Birliüa 
Kuidlbettin Hamidiı 

SİNOP 
HiÜm'il Biçer 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Yılmaz Alıtuğ 
Ömer Günbuluıt 
Ekrem Kangal 
Kaya Opan 
Şalkir Şekert 
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ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Muraıd Batur 
Otamam Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Bni)s Tütüncü 

TOKAT 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp: Aşık 
Necmettin Karaduman 

VÎAN 
HüseyÜn Aydın Arvasi 
Reşit Çeik 
Sölahaıttin) Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
LuıtfuHaih Kayalar 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlü 
Ömer Barutçu 
Tevf ik Brtüzüın 
Ömer Farukı Macun 
Koksal Toptan 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

27 NCI BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

il. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk 
çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraat Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş
tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş
lemlerini ve içine düştüğü durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

3. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, işleyişi ve yayınlan ile uygula

madaki aksaklıkları konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver ve 76 arkadaşının, Millî istihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

5. — Elâzığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yolları konusun
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

6. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve. 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1988) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du-



rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 mci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü som önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Balıkesir Milletvekili I. öndler 
Kırlı'nun, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin 'Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürırezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

6. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Tunceli MiHetvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz müyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsü 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

9. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

10. — İstanbul MMetvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

11. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1 1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAS'da PTTye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
•(6/26) 

13. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 



pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaralan önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
glibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasHia ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

16. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza üişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

17. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

18. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

19. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle

rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

21. — İzmir Milletvekili Neçcar Türk-
can'm S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

22. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 2253 Sayılı Çocuk Mahkemele
rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/368) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi : 
17.2.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/5) (S. Sayısı: 13) '(Dağıtma tarihi : 
19.2.1988) 

3. — Kastamonu Milletvekili Hüseyin 
Sabrı Keskin ve 5 Arkadaşının, 4.10.1983 
Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu-



nun 18 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve içişleri Komisyonu Raporu (2/18) (S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 22.2.1988) 

X 4. — İşkencenin ve Gayriinsanî Ya 
Da Küçültücü Muamele veya Cezanın 

Önlenmesi Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 16) 
(Dağıtma tarihi : 23.2.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 



Dönem : 18 Yasama Yıb : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 16) 

İşkencenin ve Gayriinsanî Ya Da Küçültücü Mua
mele Veya Cezanın Önlenmesi Avrupa Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyon

ları Raporları (1/376) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ye Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07-101-2134/01137 
18 . 1 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
14.1.1988 tarihinde kararlaştırılan «İşkencenin ve Gayrlmsanî ya da Küçültücü Muame
le veya Cezanın önlenmesi Avrupa Sözleşmesinin Oı^l&rmâasının Uygun Butan&ı-
ğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekte gönderilmiştir, 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

î. «Işkencenlin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın önlen
mesi Avrupa Sözleşmesi», Avrupa Konseyi bünyesi içerisinde İnsan Hakları Yö
netim Kamitesime bağlı bir uzmanlar grubunca hazırianmıştır. 

Taslağın: hazırlanması aşamasında uzmanlar grubu Avrupa Konseyinin diğer bazı 
organlarının da (Suç Sorunları Komitesi, Hukukî İşbirliği Komitesli, Avrupa İnsan 
Hakkın Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Divanı gibi) listişarî mütalaalarına baş
vurmuş ve sonuçta ıhıazırtodığı taslak Sözleşmeyi İnsan Hakları Yönetim Komitesine 
Haziran 1986'da tevdi etmiştir. İnsan Hakları Yönetim Komitesi de, üzerindeki ince
lemeleri müteakip taslağı uygun görülürse imzaya açılmak üzere Şulbat.l987'de Avru
pa Konseyi Delegeler Komitesine sunmuştur. 

2, Sözleşme, Delegeler Komitesinde müzakere edilerek 1987 Haziranında oy
birliği ile kabul edimliş ve 26 Kasım 1987 tarihinde Avrupa Konseyi Bakamlar Ko-
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rnitesi toplantısı •sırasında üye ülkelerin imzasına açılmış ve aynı tarihte 19 üye ülke ta
rafından imzalanmıştır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için 7 ülke tarafından onay
lanması gerökimektedir. Halihazırda Sözleşme herhangi bir ülke tarafından onaylanmış 
değildir. 

3. Sözleşmemin hazırlık çalışmalarında ve müteakip müzakereler sırasında tüm 
üye ülkelerin Sözleşmeye yaklaşımı müspet olmuştur. Gerek Sözleşme taslağının oluş
turulduğu uzmanlar düzeyindeki toplantılarda, gereik Avrupa Konseyi Delegeler Ko
mitesinde taslakla ilgili olanak yapılan görüşmelerde Sözleşmemin hem özü ve amacı, 
hem de muhtevası tarafımızdan da destekimmiştir. 

4. Sözlşmenin çeşitli bakanlıkları ve kuruluşları ilgilendiren muhtelif veçheleri 
bulunduğundan, Sözleşmemin imzalanmasına ilişkin çalışmalar bu bakanlıklar ve 
kuruluşlar arasında ortak linceleme ve koordinasyon gerektirmiştir. Bu inceleme ve 
koordinasyon çalışmalarının sonuçlandırılmasını takiben, Sözleşme, Bakanlar Kurulu
nun 7 Ocajk 1988 tarih ve 88/12487 sayılı tararı doğrultusunda 11 Ocak 1988 günü 
Stnazbourg'da Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimî Temsilcimiz tarafından Hüküme
timiz adına imzalanmıştır. 

5. Sözleşmenin belli. başlı hükümleri ve işleyişi hakkımdaki bilgiler aşağıda ma
ruzdur; -. 

— Sözleşme, taraf devletlerde, kıamu makamlarının kararıyla hürriyetlerinden yok
sun bırakılan kişilerin içinde bulundurulduğu bütün mahalleri ziyaret etmeye yetkili 
kılınan ve taraf devletlerden birer üyeden oluşan bir Komite ihdas etmektedir. 

—• Bu mahallende sınırlama mevcut olmayıp, sivil ve askerî ceza ve tutukevlerM, 
polis karakollarını, lakıl hastanelerini kapsamaktadır. 

—• Komite periyodik ve koşulların gerektirdiği hallerde taraf ülkelere ziyarette 
bulunabilecektik. 

— Komitede biır devletten birden fazla üye olamayacak ve Komite üyeleri Av
rupa Konseyi Bakanlar Komitesince taraf devletlerce önerilecek isimler anasından 4 yıl 
süre ile seçileceklerdir. 

— Komitenin toplantıları gizli olacaktır. 

— Komite ziyaretlerinde en az iki üye görev yapacaktır. 

— Komite, taraf ülke hükümetini haberdar ettikten sonra ziyarette bulunabile
cektir. 

— İstisnaî durumlarda, taraf devletin yetkili makamları Komitenin ziyaret tarihi 
ve ziyaret için önenilıen yer konusunda itiraz maksadıyla Komite nezdinde girişimde 
bulunabilirler. Bu girişimler, sadece millî savunma, kamu düzeni, hürriyetlerinden 
yoksun bırakılan kişilerin bulunduğu mahallerde ciddî kargaşanın vuku bulması, ilgili 
şahsın sağlık durumu veya ciddî bir suçtan dolayı acil bir sorgulamanın sürdürül-
mnekte olduğu hallerde yapılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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— Bu tür girişimler sonucunda, Komite ve ilgili taraf, Komitenin görevlerini sü
ratle yerine getirebilmesi için durumun aydınlatılması ve yapılacak düzenlemeler ko
nusunda anlaşmaya varmak üzere istişarelerde bulunurlaır. 

— Komite her ziyaret sonunda bir rapor hazırlayacak ve bunu olabilecek tavsi
yelerini de ilave ederek lilgili tarafa gönderecektir. 

— Komitenin topladığı bilgiler ve ziyaret edilen devlet (makamlarına sunacağı 
rapor gizli tutulacak, ancak taraf devletin işbirliğinden kaçındığı ya da Komite tav
siyelerini yerline getirmemesi durumlarında Komite alenî bir beyanda bulunab ilecektir. 

— Sözleşmeye çekince koymak mümkün değildir. 

— Komite üyeleri görevleri süresince bazı haklar ve bağışıklıklardan istifade ede
ceklerdir. Bunlar özetle : 

a) Görevleri sırasında sarfedebilecekleri sözler, yazabilecekleri yazılar veya diğer 
fiillerinden dolayı hiçbir adlî takibata maruz bırakılmayacaklardır. 

b) Seyahat serbestiyetleri hiçbir şekilde kısıtlanmayacaktır. 

c) Gümrük kapılarında taraf devletlerin geçici görevli üst düzey yetkililerine uy: 

gulanan kolaylıklardan istifade edeceklerdir. 

d) Belge ve kâğıtlarına dokunulmayacak, haberleşmeleri sansür edilmeyecektir. 

6. Malumları olduğu üzere, işkence ve kötü muamele gerek Anayasamızda, ge
rek Türk Ceza Kanununda yasaklanmıştır ve bu fiiller suç ıtesikil etmektedir. Bu 
konuda ilgili makamlarımız her türlü titizlik ve hassasiyeti göstermektedirler. Nite
kim, işkence suçu işledikleri mahkeme tarafından tespit edilen kişiler gerekli ceza
lara çarptırılmaktadırlar. Dolayısıyla, Avrupa Konseyti üyesi ülkelerde işkence ile 
mücaidele amacı ile hazırlanmış buluoan bu Sözleşmenin onaylanmasının uygun ola
cağı düşünülmektedir. 

Türkiye her zaman insan haklarının ve temel özgürlüklerin etkin bir biçimde ko
runması ve daha da geliştirilmesini hedef almıştır. Bu konudaki kararlı tutumumu
zun bir örneğini 28 Ocak 1987 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonunla kişi
sel başvuru hakkının tanınması teşkil etmiştir. İnsan halklarının korunması çerçe
vesinde işkence suçu ile mücadeleyi amaçlayan bu Sözleşmenin onaylanması insan 
hakları konusuna Türkiye'nin verdiği önemin biır diğer göstergesi olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adat e t Komisyonu 
Esas No. : 1/376 
Karar No. : 2 

3.2. 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Av
rupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Adalet 
Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcile
rinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görü
lerek maddebrine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekli 
ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Kâtip 

Gökhan M araş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Aytekin Kotil 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Yılmaz Al tuğ 

Sivas 

1 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Üye 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Ahmet Ersin 

izmir 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 



— 5 —• 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 22 . 2 . 1988 

Esas No. :' 1/376 
Karar No. : 2 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzun 18.2.1988 tarihli birleşiminde, Sayın Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz 
ve Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, İçişleri, Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin 
de katılmaları ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı ve gerekçesi okunarak, sözleşmenin, 11 Ocak 1988 günü Strazbourg'da im
zalanmış olduğu; taraf devletlerde, kamu makamlarının kararıyla hürriyetlerinden yok
sun bırakılan kişilerin içinde bulundurulduğu mahalleri ziyaret etmeye yetkili kılınan 
ve tara.f devletlerden birer üyeden oluşan bir komitenin ihdasını öngördüğü anlaşıl
dı. 

Tasarının gerekçesinde belirtildiği gibi işkence ve kötü muamele Anayasamızda 
ve Türk Ceza Kanununda yasaklanmıştır ve ilgili makamlarımız bu konuda her türlü 
titizlik ve hassasiyeti göstermektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, her zaman insan haklarının ve te
mel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ilkesini benimsemiş olan Türkiye'nin, 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru hakkını tanıması ile gösterdiği ka
rarlı tutumunun, bu sözleşmenin onaylanması ile perçinleneceği düşünülerek, söz ko
nusu Anlaşmanın onaylanmasını öngören Kanun Tasarısının gerekçesi Komisyonu
muzca da uygun mütalaa edilerek maddelerinin müzakeresine geçilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Anlaşmanın orijinal metinleriyle uyum sağlanması açısından, Komisyonumuzca, 
tasarının adının «İşkence ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin ön
lenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ola
rak değiştirilmesine; 

Başlık ile paralelliği sağlamak üzere aynı değişikliğin 1 inci maddede de yapıl
masına; 2 nci ve 3 üncü maddelerin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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Ayrıca söz konusu anlaşma muhtevası hakkında iç ve dış kamuoyunun bariz du
yarlılığı göz önüne alınarak, hükümet temsilcisinin de katılmasıyla, İçtüzüğün 53 ün
cü maddesi gereğince Tasarının Genel Kumlda öncelikle görüşülmesine Komisyonu
muzca karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

M. 

M. 

Başkan 
Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Sözcü 
Cavı t Kavak 
istanbul 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 

Üye 
Kâmran İnan 

Bitlis 

Üye 
Fethi Çelikbas 

Burdur 

Üye 
M, İstemihan Talay 

içel 

Üye 
Erol Güngör 

izmir 

Üye 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 

Üye 
Ersin Taranoğlu 

Sakarya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Başkanvekili 
Cevdet Akçalı 

İstanbul 

Kâtip 
Fi. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Tevfik Koçak 

Ankara 

Üye 
T. Yasar Gülez 

Bolu 

Üye 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

(imzada bulunamadı.) 

Üye 
İsmail Cem 

istanbul 

Üye 
Nurettin Yılmaz 

Mardin 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
A. Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF (ETTİĞİ METİN 

İşkencenin ve Gayriinsanî Ya Da Küçültücü Muamele Veya Cezanın Önlenmesi 
Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması'nın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye tarafından Strais^ourg^da 11 Ocak 1988 tarihinde imzalanan 
İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın önlenmesi Avrupa 
Sözleşmesi'nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarjlh'inde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTIÖİ METİN 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçül
tücü Muamele veya Cezanın önlenmesi 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

işkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçül-
tücü Ceza veya Muamelenin önlenmesi
ne Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 1. — Türkiye tarafından 
Strasbourg'da 11 Ocak 1988 tarihinde im
zalanan İşkencenin ve Gayriinsanî ya da 
Küçültücü Ceza veya Muamelenin Ön
lenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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(Hükümetin Teklif'Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakam ve Başbakan Yaridımcısı 
Jf. Kaya Erdem 

Devlet Bakam 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakam 
Ali Bozer 

Devlet Balkanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakam 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakam 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakam 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

14 . 1 . 1988 

DeviM Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakam 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı • 
Nihat Kitapçı 

Milî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
H. Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Bülent Akarcalı 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakam 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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(Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği 
Metin) 

(Dışişleri Komisyonunun Kalbul Ettiği 
Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANÎ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA 

MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

ÖfiBAÇB 

Aşağıda İmzaları 'bulunan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 
însan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Sözleşme hükümle

rini dikkate alarak; 
Aynı Sözleşmenin, «hiç kimse işkenceye veya gayriinsanî veya küçültücü ceza ve

ya muameleye tabi tutulmayacaktır» şeklindeki 3 üncü maddesini hatırda tutarak; 
3, Madde ihlallerinin mağdurları olduklarını iddia eden kişilerle ilgili olarak bu 

Sözleşmede öngörülen mekanizmanın işlemekte olduğunu kaydederek; 
Hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin işkence ve gayriinisanî ya da küçültücü 

ceza veya muameleye karşı korunmalarının, ziyaretlere dayanan, önleyici nitelikte, adlî 
olmayan yollarla kuvvetleridirilelbileceğine kani olarak; 

Aşağıidaki gibi anlaşmi'şlardır: 

BÖLÜM I 
Ma'dde 1 

işkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesi için 
bir Avrupa Komitesi teşkil olunacaktır (bundan sonra «Komite» olarak anılacaktır). 
Komite, ziyaretler yapmak suretiyle, (hürriyetinden yoksun bırakılan kişilere yapüan 
muameleyi, gerekli ise bu gibi kişilerin işkence ve gayriinsanî ya da küçültücü ceza veya 
muameleden korunmalarının kuvvetlendirilmesi amacıyla inceleyecektir. 

Madde 2 

Herbir Taraf, bu Sözleşmeye uygun olarak, yetkili olduğu ve bir kamu makamı ta
rafından hürriyetinden yoksun bırakılan kişüerin bulunduğu herhangi bir yere ziya
retler yapılmasına izin verecektir. 

Madde 3 . f 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Komite ve ilgili Tarafın yetkili millî makamları 
birbirleriyle işbirliği yapacaklardır. 

BÖLÜM II 
Madde 4 

I., Komite, Tarafların sayısına eşit sayıda üyelerden oluşacaktır. 
2. Komite üyeleri, Sözleşmenin kapsadığı alanlarda insan haklan konusunda yet

kileriyle tanınan veya meslekî deneyimi olan yüksek ahlakî karaktere sahip kişiler ara
sından seçilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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3. Komite'nin iki üyesi aynı devletin vatandaşı olmayacaktır. 
4« Üyelör kendi kişisel sıfatları ile görev yapacaklar, bağımsız ve tarafsız olacak

lar ve Komiteye etkin şekilde hizmet vermeye hazır olacaklardır. 

Madde 5 

'1. Komite üyeleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Bürosu tarafından ha
zırlanacak isim listesinden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından mutlak ço
ğunlukla .seçilecektir; taraflarm Parlamenter Meclîsteki millî heyetleri asgarî ikisi kendi 
vatandaşı olan üç aday gösterecektir. 

2. Arızî olarak boşalan üyelikler için aynı usul takip edilecektir. 

3. Komite üyeleri dört yıllık süre için seçilecektir. Üyeler sadece bir kez yeniden 
seçilebilirler. Bununla 'birlikte, ilk seçimde seçilen üyelerden üçünün süresi, iki yıl so
nunda bitecektir. Görev süreleri ilk iki yıllık süre sonunda bitecek üyeler, Avrupa Kon
seyi Genel Sekreteri tarafıridan, ilk seçimin tamamlanmasından hemen sonra kura ile 
talyih olunacaktır. 

Mattde 6 

L Komite gizli olarak toplanacaktır. Toplantı için yeterli üye sayısı Komite üye
lerinin çoğunluğuna eşit olacaktır. Komite kararlan, 10 uncu madldenin 2 nci paragrafı 
saklı kalmak kaydiyle, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınacaktır. 

2. Komite, çalışma tüzüğünü kendi hazırlayacaktır. 

3. Komitenin Sekretarya hizmetleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından 
sağlanacaktır. 

BÖLÜM III 
Madde 7 

1.- Komite, 2 nci maddede 'belirtilen yerlere ziyaretler düzenleyecektir. Devrevî 
ziyaretlerden ayrı olarak; Komite şartların gerektirmekte olduğunu gördüğü takdirde, 
bu nitelikte (başka ziyaretler de düzenleyebilir. 

2. Genel ıbir kural olarak, ziyaretler en az iki Komite üyesi tarafından yapılacak
tır. Komite, gerekli gördüğü takdirde, uzmanlardan ve tercümanlardan yararlanacaktır. 

Mad'de 8 

1. Komite, ilgili Taraf Hükümetine ziyaret yapma niyetini bildirecektir. Bu bildi
rimden sonra Komite, 2 nci maddede belirtilen herhangi bir yeri, herhangi bir zaman
da ziyaret edebilir. 

2, Taraf ülke, Komite'ye görevini ifa etmesi için aşağıdaki kolaylıkları sağ
layacaktır i 
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a — Ülkesine giriş ve kısıtlama olmaksızın seyahat hakkı; 

b — Hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulundukları yerler hakkındaki tüm 
bilgilerin sağlanması; 

c — Hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulunduğu her türlü yere, buralarda 
kısıtlama olmadan dolaşma hakkı dahil olmak üzere, sınırsız giriş; 

d — İlgili tarafın elinde olup da, Komite'nin görevini yapması için gerekli olan 
diğer bilgilerin sağlanması. Bu gibi bilgilerin istenmesinde, Komite, millî hukuk ve mes
lekî ahlakın uygulanabilir kurallarını dikkate alacaktır. 

3. Komite, hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerle özel olarak görüşebilir. 

4. Komite, ilgili bilgi verebileceğine inandığı herhangi bir kişi ile serbestçe mu
habere edebilir. 

5. Komite, gerekiyorsa, ilgili tarafın yetkili makamlarına gözlemlerini derhal bil
direbilir. 

Madde 9 

1. İstisnaî şartlarda, ilgili Tarafın yetkili makamları, Komite tarafından teklif olu
nan belirli bir ziyaret yerine veya ziyaret zamanına karşı Komiteye girişimde buluna
bilirler. Bu gibi girişimler, yalnızca, millî savunma, kamu güvenliği, kişilerin hürriyet
lerinden yoksun bırakıldıkları yerlerde ciddî karışıklık, bir kişinin sağlık durumu veya 
ciddî bir suça taalluk eden acil bir sorgulamanın yürütülüyor olması gerekçeleriyle ya
pılabilir. 

2. Bu gibi girişimleri takiben, Komite ve ilgili Taraf, durumu açıklığa kavuşturmak 
ve Komite'nin görevini süratle yerine getirmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde mu
tabık kalmak üzere 'hemen yekdiğeri ile danışmalara girişecektir. Bu düzenlemeler, Ko
mite'nin ziyaret etmeyi önerdiği herhangi bir şahsın başka bir yere nakledilmesini kap
sayabilir. Ziyaret yapılıncaya kadar iligili Taraf, Komite'ye alakalı kişi hakkında bilgi 
sağlayacaktır. 

Madde 10 

1. Her ziyaretten sonra Komite, ilgili Tarafın sunabileceği gözlemleri de dikkate 
alarak, ziyaret sırasında tespit ettiği vakıalar hakkında bir rapor düzenleyecektir. Ko
mite, gerekli gördüğü takdirde tavsiyelerine de yer verebileceği raporunu ilgili Tarafa 
gönderecektir. Komite, ilgili Taraf ile, hürriyetinden yoksun-bırakılan kişilerin daha iyi 
korunmaları konusunda gerekli is© önerilerde bulunmak maksadıyla, danışmalarda bu
lunabilir. 

2, İlgili Taraf işbirliği yapmadığı, ya da Komite'nin tavsiyeleri ışığında durumun 
İyileştirilmesini reddettiği takdirde, Komite, ilgili Tarafa görüşlerini bildirme imkânının 
verilmesini müteakip, üyelerinin üçte - iki çoğunluğu ile, konu hakkında kamuya bir 
açıklama yapılmasına karar verebilir. 
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Madde İT 

L Komite tarafından ziyaret ile ilgili olarak toplanan bilgiler, Komite raporu ve 
ilgili Taraf ile danışmalar gizli olacaktır. 

2, Komite, ilgili Tarafın talep etmesi halinde, ilgili tarafın yorumları ile birlikte 
raporunu yayınlayacaktır. 

3- Bununla birlikte, ilgili şahsın açık rızası olmaksızın hiçbir şahsî bilgi yayınlan-
mayacaktır. 

Madde 12 

Komite, 11 inci maddede yer alan gizlilik kurallarına bağlı olarak, her yıl faaliyet
leri konusunda Bakanlar Komitesine bir genel rapor sunacak, bu rapor Parlamenter 
Meclise de gönderilecek ve kamuya açıklanacaktır. 

Madde 13 

Komite üyeleri, Komiteye yardım eden uzman ve diğer şahıslar, görevleri sıra
sında ve görevlerinin sona ermesini müteakip, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında 
edindikleri bilgilerin ve öğrendikleri vakıaların gizliliğini muhafaza etmekle yükümlü
dürler. 

Madde 14 

1. Komiteye yardım eden kişilerin isimleri, 8 inci maddenin 1 inci paragrafı ge
reğince yapılacak bildirimde belirtilecektir. 

2. Uzmanlar, Komitenin talimatı ve yetkisi altında faaliyet göstereceklerdir. 
Bunlar, bu Sözleşmenin kapsadığı alanlarda özellikle bilgi ve deneyim sahibi olacak
lar ve Komite üyeleri gibi aynı şekilde bağımsızlık, tarafsızlık ve hizmete hazır bulun
ma kurallarıyla bağlj olacaklardır. 

3. Bir Taraf, istisnaî olarak, Komiteye yardım, eden herhangi bir uzman veya 
başka bir şahsın, ülkesinde bir yere yapılacak ziyarette yer almasına müsaade edil-
meyebileceğini beyan edebilir. 

BÖLÜM IV 

Madde 15 

Herbir Taraf, Hükümetine yapılacak bildirimleri almaya yetkili merciin ve tayin 
edebileceği herhangi bir irtibat görevlisinin isim ve adresini Komiteye bildirecektir. 

Madde 16 
Komite, Komite üyeleri ve 7 nci maddenin 2 nci paragrafında atıf yapılan uzman

lar, bu Sözleşmenin Eklinde yer alan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanacaklardır. 
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Madde 17 

1. Bu Sözleşme, 'hürriyetinden yoksun bırakılan kişiler için daha fazla koruma 
sağlayan iç mevzuat veya uluslararası herhangi bir anlaşma hükmüne zarar verme
yecektir. 

2. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Avrupa însan Hakları 'Sözleşmesi organları
nın yetkilerini veya bu Sözleşme gereğince Taraflarca üstlenilen yükümlülükleri sınır
lar veya bunlardan sapmaya imkân verir şekilde yorumlanamaz. 

3. Komite, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve buna bağlı 8 Ha
ziran 1977 tarihli Ek Protokoller uyarınca, himayeci Devlet veya Uluslararası Kızıl
haç Komitesi temsilci veya delegelerinin müessir şekilde düzenli olarak ziyaret ettikleri 
yerleri ziyaret etmeyecektir. 

BÖLÜM V 

Madde 18 

Sözleşme, Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açık olacaktır. Sözleşme, 
onaylama kabul veya tasvibe tabi olacaktır. Onaylama, kabul veya tasvib belgeleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

Madde 19 

1. Bu Sözleşme, 18 inci madde hükmüne uygun olarak yedi Avrupa Konseyi 
üyesi Devletin Sözleşme ile bağlı olduklarına dair rızalarını beyan ettikleri tarihi takip 
eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Sözleşme ile bağlı olduğuna dair rızasını sonradan beyan eden herhangi 
bir üye Devletle ilgili olarak, Sözleşme; onaylama, kabul veya tasvip belgesinin tevdii 
tarihini takip eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe 
girecektir. 

Madde 20 

1. Herhangi bir devlet, imzalama sırasında veya onaylama, kabul veya tasvib 
belgesini tevdi ederken Sözleşmenin uygulanacağı toprağı veya toprakları belirleyecek
tir. 

2. Herhangi bir Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekrete
rine hitaben yapacağı bir beyan ile, bu Sözleşmenin uygulanmasını, beyanında belirle
diği diğer herhangi bir toprağa teşmil edebilir. Bu toprak ile ilgili olarak Sözleşme, 
böyle bir 'beyanın Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden üç aylık sürenin 
dolmasını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

3. Bundan önceki iki paragraf uyarınca yapılmış herhangi bir beyan, bu beyan
da zikredilen herhangi bir toprak ile ilgili olarak, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
hitaben yapılacak bir bildirim ile geri alınabilir. Geri almak, böyle bir bildirimin Genel 
Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın 
birinci günü geçerli olacaktır.j 
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Madde 21 

Bu Sözleşme hükümleri ile ilgili olarak çekince konulamaz. 

Madde 22 

1. Herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bil
dirim ile Sözleşmenin feshini ihbar edebilir. 

2. Böyle bir ihbar, beyanın Genel ıSekreter tarafından alındığı tarihi takip eden 
oniki aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü geçerli olacaktır. 

Madde 23 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyine üye Devletlere : 

a — Her imza işlemini, 
b — Her onaylama, kabul veya tasvib belgesinin tevdi edilmesini, 
c — Bu Sözleşmenin 19 uncu ve 20 nci maddelere uygun olarak yürürlüğe girdiği 

her tarihi. 

d — Sözleşmenin 8 inci ve 10 uncu maddelerine uygun olarak yapılan işlem hariç 
olmak üzere, bu Sözleşmeyi ilgilendiren herhangi bir işlem, bildirim Veya yazışmayı 
bildirecektir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları 
bulunanlar işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme, İngilizce ve Fransızca 
olarak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde 26 Ka
sım 1987 tarihinde Strasbourg'da düzenlenmiştir. AVrupa Konseyi Genel Sekreteri Av-
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rupa Konseyine üye devletlerin her birine bu Sözleşmenin aslına uygun suretlerini tevdi 
edecektir. 

Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Alois MOCK 

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adlına 
Gcorge IACOVOU 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Claude MALHURET 

Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Thâodoros PANGALOS 

İrlanda Hükümeti adına 

Lihtenştayn Prensliği Hükümeti adına 
Hans BRUNHART 

Malta Hükümeti adına 
V. TABONE 

Norveç Krallığı Hükümeti adına 
Kari GJESTEBY 

İspanya Krallığı Hükümeti adına 
Virgilio ZAPATERO GOMEZ 

İsviçre Konfederasyonu Hükümeti adına 
Pierre AUBERT 

Belçika Krallığı Hükümeti adına 
Rombaut VAN CROMBRUGGE 

Danimarka Krallığı Hükümeti adına 
Erling Vilhelm QUAADE 

Federal Almanya Cumhuryieti Hükümeti 
adına 

Helmut SCHAFER 
Günter KNACKSTEDT 

İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Steingrimur HERMANNSSON 

İtalya Cumhuriyeti Hükümetli adına 
Luigi FRANZA 

Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti 
adına 

Jacques F. POOS 

Hollanda Krallığı Hükümeti adına 
JVicher Oncko SERVATIUS 

Portekiz 'Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Jose Manuel DURAO BARROSO 

İsveç Krallığı Hükümeti adına 
Anita GRADIN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti adına 

Timothy John Crommelin EGGAR 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme, İngilizce ve Fran
sızca olarak, tek orijinal belgenin doğru nüshası olarak tasdik edilmiştir. 

Strasibburg 15 Aralık 1987 
Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Müdürü 

Erik HARREMOES 

NOT : îşbu Sözleşme, Bakanlar Kurulu'nun 7.1.1988 tarih ve 88/12487 sayılı 
Kararına istinaden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Avrupa Konseyi Nezdin-
de Türkiye - Daimî Temsilcisi Büyükelçi Filiz DÎNÇMEN tarafından Strasbourg'da 
11 Ocak 1988 tarihinde imzalanmıştır. 
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Ayrıcalık ve Bağışıklıklar 

(Madde 16) 

1. Bu ekin maksadı bakımından, Komite üyelerine yapılan atıflar, 7 nci mad
denin 2 nci paragrafında söz konusu olan uzmanlara da şamil olacak şekilde anla
şılacaktır. 

2. Komite üyeleri, görevlerinin ifası sırasında ve görevlerini yerine getirir
ken yaptıkları seyahatlerde aşağıdaki ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar : 

a) Şahsî tutuklanma veya gözaltına alımıma ve şahsî bagajlara el konmasından 
bağışıklık ve resmî sıfatları ile sarf ettikleri yazılı veya sözlü ifadeleri ve her türlü fiil
leri bakımından her türlü adlî takibattan bağışıklık; 

b) İkamnet ettikleri ülkelerden çıkış ve bu ülkelere döınüş, görev ifa ettikler iül-
kelere gliriş ve bu ülkelerden çıkış sırasında hareket serbestileri üzerindeki her türlü 
kısıtlamadan ve görevlerini yaparken ziyaret ettikleri veya geçtikleri ülkelerde yaban
cıların taibi oldukları tecil işlemlerinden bağışıklık. 

3. Komite üyeleri, fonksiyonlarının ifası ile ilgili seyahatleri sırasında gümrük 
ve döviz denetim işlemleri bakımından aşağıdaki kolaylıklardan yararlandırılacaklar
dır : 

a) Kendi hükümetlerince, geçici resmî görev ile yurt dışına seyahat eden yüksek 
seviyeli yetkililere tanınan kolaylıklar; 

b) Diğer Tarafların hükümetlerince, yabancı hükümetlerin geçici resmî görevlisi 
olan temsilcilerine tanınan kolaylıklar. 

4. Komitenin belge ve evrakına, Komitenin işi ile ilgili otfduğu sürece dokunu
lamaz. KoımJitenin resmî yazışmaları ve diğer resmî muhaberatı engellenemez veya 
sansüre tabi tutulamaz. 

5. Komite üyeleri için tam bir konuşma özgürlüğü ve görevlerinin ifasında tam 
bir bağımsızlık temin fâfcmek amacıyla, söz konusu kişilerin görevleri sona ermiş olsa 
dahi görevlerinin ifası sırasındaki sözlü veya yazılı ifadeleri ve her türlü fiilleri ba
kımımdan adlî. takibattan bağışık tutulurlar, 

6. Ayrıcalık ve bağışıklıklar, Komite üyelerine kendi şahs* çıkarları için değil, 
görevlerinin bağımsız biçimde ifasını güvence altına almak üzere tanınmıştır. Sa
dece Komite, üyelerine tanınmış olan bağışıklıklarını kaldırmaya yetkilidir. Ko
mite üyelerinden birinin bağışıklığından bunun adaleti engelleyici olduğu 'kanaati
ne vardığı herhangi bir halde ve bağışıklıktan, bunun tanınma maksadına zarar ver
meden kaldırılabileceği hallerde, kaldırma hakkına salhiptir ve aynı zamanda bununla 
yükümlü4ür. 
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Dönem : 18 Yasama Ydı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 12) 

2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gö
rev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /368) 

T. C. 
Başbakanlık 8.1.1988 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : K.K.Gru Md. 071196-1311/01055 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki Hükümet döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 
inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan üişik listede adlan belirtilen kanun tasarı
larının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C. 
Başbakanlık 27.5.1987 

SayıK.K. Gn. Md. 18/101-2062/01002 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
24.5.1987 tarihinde kararlaştırılan «2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkmda Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederini. 

x Turgut özal 
Başbakan 

1/867, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, her il ve ilçede çocuk mahkemesi kurulmasını öngören 2253 sa
yılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 
21 Kasım 1979 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış ve 1 Haziran 1982 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. < 

Kanunun Geçici 2 nci maddesinde, çocuk mahkemeleri kurulmamış olan yerler
de kuruluncaya kadar küçükler tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuş
turmaların, Kanunda yazılı usullere göre görevli mahkeme ve Cumhuriyet savcılığın
ca yapılacağı ve küçükler hakkında bu Kanunda gösterilen tedbir ve cezaların uygu
lanacağı hükme bağlanmıştır. 

Nitekim, bu hüküm uyarınca bütün yurtta Cumhuriyet savcıları ve mahkemeler, 
küçükler tarafından işlenen suçlarda soruşturma ve kovuşturmaları bu Kanunda be
lirtilen esas ve usullere göre yapmakta ve küçükler hakkında bu Kanuna göre tedbir 
ile ceza uygulamasına devam etmektedirler. 

Bununla beraber, Kanunun Geçici 1 inci maddesi, çocuk mahkemelerinin ve bu 
Kanunda yazık müesseselerin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl 
içinde kurulmasını öngörmektedir. Buna göre, 1 Haziran 1987 tarihinde bu mahkeme
lerin bütün yurtta kurularak faaliyete geçirilmiş olması gerekmektedir. 

Ancak, söz konusu Kanunda öngörüldüğü şekilde, her il ve her ilçede çocuk mah
kemesi teşkil edilmesinde birtakım zorluklar ve noksanlıklarla karşılaşılmaktadır. 

Zira, halen hâkim ve Cumhuriyet savcısı kadrolarında noksanlıklar mevcuttur. 
Bugün 4 278 olan kanunî hâkim kadrosunda 1 112, 2 478 olan kanunî Cumhuriyet 
savcısı kadrosunda ise 665 olmak üzere toplam 1 777 münhal bulunmaktadır. 

Sözü edilen kadro münhalleri karşısında, her il ve her ilçede birer çocuk mah
kemesi kurulması halinde, adlî yargı hizmetlerinde gecikme ve tıkanıklıklara sebep olu
nacağı aşikârdır. Tasarıda, çocuk mahkemelerinin her il ve her ilçede değil, sadece 
illerde ve nüfusu 100 000'in üzerinde bulunan ilçelerde kurulması yoluna gidilerek 
söz konusu mahzurun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, hâkim ve savcı kadrolarındaki münhallerin doldurulmasını sağ
lamak ve Kanunda öngörülen nitelikleri taşıyan hâkimlerin bu mahkemelerde istih
dam edilmelerini temin etmek için, beş yıllık ek bir süreye ihtiyaç .olduğu dikkate 
alınmış ve tasarıda, çocuk mahkemelerinin en geç 1 Haziran 1992 tarihine kadar 
kurularak faaliyete geçmelerine imkân tanıyan bir hükme yer verilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının çerçeve 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleriyle, 2253 sayılı Kamunun sıra
sıyla 1, 2, 3 ve 6 ncı maddeleri değiştirilmektedir. 

Bu değişiklikler, her il ve merkez nüfusu 100 000*in üzerinde her ilçede çocuk 
mahkemesi kurulması; bu mahkemelerin, suîh ceza, asliye ceza veya ağır ceza tefriki 
yapılmadan çocuklar tarafından işlenen bütün suçlara bakmaları ilkesinin 2253 sayılı 
Kanunun söz konusu 1, 2, 3 ve 6 ncı maddelerine yansıtılmasından, ayrıca 6 ncı mad
denin son fıkrasında geçen ve 1961 Anayasasıyla ilgili bulunan «136 ncı maddesi» ifa
desinin, 2709 sayılı yeni Anayasaya uygun olacak şekilde «143 üncü maddesi» şek
linde değiştirilmesinden ibaret bulunmaktadır, 

2. Tasarının 5 inci maddesiyle, 2253 sayılı Kanunun 7 nci' maddesi değiştiril
mektedir. 

Madde; her ilde ve merkez nüfusu 100 OOO'in üzerindeki her ilçede kurulacak 
çocuk mahkemelerinin yargı çevresi gösterilmiştir. Maddede, meri Kanundan farklı 
olarak, merkez ilçelerde ayrıca çocuk mahkemesi kurulması öngörülmemiş, buna kar
şılık illerde kurulan çocuk mahkemelerin yetki alanlarının, merkez ilçe hudutlarını 
da kapsaması yolu tercih edilmiştir. 

3. Tasarının 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleriyle 2253 sayılı Kanunun sırasıyla 8, 14, 
17 ve 27 nci maddeleri değiştirilmektedir. 

2253 sayılı Kanunun adıgeçen maddelerinde yapılan değişiklik, çocuk mahkeme
lerinin her ilde ve nüfusu 100 OOO'in üzerinde olan her ilçede kurulması ilkesinin söz 
konusu maddelere yansıtılmasından ibarettir., 

4. Tasarının 10 uncu maddesiyle, 2253 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi 
değiştirilmektedir, 

2253 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde; çocuk mahkemelerinin bütün 
yurtta kuruluşunun ve Kanunda gösterilen müesseselerin faaliyete geçişinin, 1 Haziran 
1987 tarihlinde tamamlanması öngörülmüştüı^ 

Ancak, genel gerekçede de belirtildiği üzere, hâkim ve savcı kadrolarında büyük 
ölçüdeki boşluklar bu mahkemelerin kurulmasına mani olacak bir nitelik göstermek
tedir. 

Münhallerin doldurulması ve çocuk mahkemelerine gereken hâkim atamalarının 
yapılması için 2253 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde öngörülen sürenin ye
terli olmadığı görüşünden hareketle bu madde düzenlenmiş ve mahkemelerin bütün 
yurtta kurularak, faaliyete geçmeleri için, beş yıllık süre uzatılması yoluna gidilmiştir. 
Maddeye göre, bütün yurtta, çocuk mahkemeleri en geç 1 Haziran 1992 yılında ku
rulmuş ve faaliyete geçirilmiş olacaktır. 

5. Tasarının 11 inci maddesiyle, 2253 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi 
yeniden düzenlenmekte, bu mahkemelere yapılacak ilk atamalarda, hâkimlerde, 30 
yaşında ve ayrı cinsiyette bulunma ve çocuk sahibi olma şartlarının aranmayacağı ifa
de edilmektedir. 

6. Tasarının çerçeve 12 nci maddesi düzenlenirken. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda 3206 sayılı Kanunla yapılan son değişiklikler gözönünde tutulmuş ve bu 
çerçeve maddeyle, 2253 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin, «Küçükler tarafından 
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işlenen suçlarda ilk soruşturma yapılmayacağına» dair bulunan son fıkrası ile 28 inci 
maddesinin «Yargıtaya başvurmak için para depo edilmeyeceğine» dair son fıkrası 
madde metninden çıkartılmıştır. 

7. Taslarının 13 ve 14 üncü maddelerinde yürürlük tarihi ile 'Kamunu yürütecek 
merci gösterilmiştir. 

' Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 11.2. 1988 
Esas No. : 1/368 

Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Adalet Ba
lkanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun ve Bakanlık Temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesii uygun görülerek maddelerine geçil
mesi kabul edilmiş ve maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırası dile aşağıda 
açıklanmıştır. 

1H Tasarının çerçeve 1 inci maddesi ile 2253 sayılı Kanunun 1 ineli maddesinin de-
iğiştirilmesi ve her ilde ve merkez nüfusu 100 000'im üzerinde olan her ilçede birer ço
cuk mahkemesi kurulması amaçlanmıştır. 

Ancak, büyük şehir belediyeleri hudutları içinde bulunan pekçok ilçenin nüfusu 
yüzbinin üzerinde bulunmakta ve Tasarıdaki yeni düzenleme ile bu ilçelerde de ayrı 
ayrı çocuk mahkemeleri kurulması kaçınılmaz olmaktadır. Büyük şehir belediyesi hu
dutları içinde kalan ve merkez nüfusu 100 000'in üzerindeki her ilçede ayrıca birer ço
cuk mahkemesi kurulmasının gereksiz olduğu düşünülmüştür. Esasen 1 inci maddenin 
(ikinci fıkrasına göre iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla çocuk mah
kemesi kurulması mümkündür. 

Diğer taraftan sözkonusu 1 inci madde kurulacak çocuk mahkemelerinin sulh ceza, 
asliye ceza ve ağır ceza tefriki yapılmadan çocuklar tarafından işlenen bütün suçlara 
bakmaları ilkesini (taşımaktadır. Buna rağmen maddenin üçüncü fıkrasındaki «Çocuk 
mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derecesindedir» şeklindeki hüküm, sanki bu mah
kemelerin çocuklar tarafından işlenecek ağır cezalı mevattan olan suçlara bakmakla 
görevli oldukları intibaını vermektedir. Bu yanlış intibaı ortadan kaldırmak ve uygu
lamada ortaya çıkabilecek tereddütleri berıtaraf etmek (amacıyla fılkra, madde metnin
den çıkarılmıştır. 

2. 2253 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin başlığında; «Çocuk mahkemeleri baş
kan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hakli minin nitelikleri» denilmektedir. Halbuki Ta
sarı bütün çocuk mahkemelerinin bir başkan ve iki üyeden oluşmasını öngörmektedir. 
Buna göre artık çocuk mahkemesi hâkimlerinden söz edilrnemesi gerekir. Bu itibarla 
2 nci madde başlığında değişiklik yapılması zarurî görülmüştür. Diğer taraftan mad
dede çocuk mahkemelerinin başkan ve üyelerinden söz edilmekte bunların adlî yargı 
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hâkimleri arasından seçilecekleri hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Yapılan ila
ve ile bu husus açıklığa kavuşturulmuştur. 

3, 2253 sayılı Kanunun Meri 3 üncü maddesinin başlığında;.«Başkan, üye ve hâ
kimlerin görev yapmamaları hali» denilmektedir. Hallbuki Tasan, bütün çocuk mahke
melerinin bir başkan ve iki üyeden oiuşmasım öngörmektedir. Buna göre artık çocuk 
mahkemesi hâkimlerinden söz edilmemesi gerekir. Bu itibarla, madde başlığında deği
şiklik yapılmıştır. 

Ayrıca madde metai içinde geçen «hâkimler» kelimesi de yukarıda ifade olunan 
selbeple «üyeler» şeklinde değiştirilmiştir. 

4, Tasarının 4 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
5, Tasarının 2253 sayılı Kanunun 7 inci maddesini değiştiren 5 inci maddesinde 

yapılan değişiklikle ilçelerdeki çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin Adalet Bakanlı
ğınca tayin edileceği hükme bağlanmış ve maddte bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. 

6, Tasarının, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Kâtip 

Gökhan Maraş 
. Kırşehir 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 
Üye 

Netim Geylani 
Hakkâri 

Ü y e • 
Aytekin Kotil 

istanbul 
(1 ve 4 üncü maddelere muhalifim) 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Başkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Üye 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

(Muhalefet şerhim ekilidir) 
Üye 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
(1 ve 4 üncü madelere muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 
Üya 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

(1 ve 4 üncü madelere muhalifim 
Muhalefet şerhim ekilidir) 
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2253 SAYILI YASANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YASA TASARISINA 
MUHALEFET ŞERHİ 

1. Adliyemizin içinde bulunduğu sıkıntıların başında yargıç ve savcı açığının 
gelmesi ve günümüzde toplu mahkemelerin varlığının tartışıldığı bir ortamda çocuk 
mahkemelerinin de çok sayıda yargıç gerektirecek şekilde bir başkan ve iki üyeden 
oluşumuna karşıyım. Çocuk mahkemeleri tek yargıçtan oluşmahdır. 

Bu nedenlerle yasa tasarısının 1 inci maddesine muhalifim. 

2. Yasa tasarısının 4 üncü maddesi ile 2253 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi değiş
tirilirken bir kısım suçların çocuk mahkemelerinin görevi dışında kalmasını uygun gör
müyorum. Bu yasanın kapsamına giren çocukların işledikleri tüm suçlara çocuk mah
kemeleri bakabilmelidir. Bu nedenle de 4 üncü maddeye muhalifiz. 

Güneş Gürseler Kâmil Ateşoğulları 
Tekirdağ Ankara 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİÖİ METİN 

2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kaniunun Bazı! Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kamun Tasarısı 

İMA'DDE 1. — 2253 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«'Madde 1. — Her ilde ve merkez nüfusu 100 000'in üzerindeki her ilçede bir ço
cuk mahkemesi kurulur. Çocuk mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden teşekkül eder. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla çocuk mahkemesi kurulabilir. 
Çocuk mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derecesindedir. 
Çocuk mahkemelerinde görev yapacak başkan ve üyeler, Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu tarafından doğrudan doğruya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi, 
iş ve kadro imkânları nazara alınarak, görevli oldukları mahaldeki çocuk mahkemele
ri nezdinde yetki ile de görevlendirilebilir.» 

MADDE 2. — 2253 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 2. — Çocuk mahkemelerinin başkan ve üyelerinin tercihan; 30 yaşını 
bitirmiş bulunmaları, çocuk sahibi ve kadro imkânlarının elverdiği oranda ayrı cin
siyette olmaları gereklidir.» 

MADDE 3. — 2253 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 3. — Çocuk mahkemesi başkan ve üyelerinin hukukî veya fiilî sebep
lerle görev yapamamaları halinde, bu mahkemede görev yapacak başkan ve hâkimler, 
Hâkimler ve Savcılar' Yüksek Kurulunca önceden belli edilir.» 

MADDE 4. — 2253 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 6. — 15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahke
melerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır. 

Çocuk mahkemeleri, bu Kanunda yazılı tedbirleri alır ve Kanunla verilen diğer 
görevleri yapar. 

Olağanüstü haller, sıkıyönetim ve savaş hali ile askerî mahkemelerin görevleri
ne giren suçlar ve Anayasanın 143 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan suç
lara dair hükümler saklıdır.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkmda 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2253 sayıh Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mıiştir. 

«Madde 1. — Her ilde ve büyük şehir belediyeleri hudutları içinde kalan ilçeler 
hariç, merkez nüfûsu yüzibinin üzerindeki her ilçede bir çocuk mahkemesi kurulur. 
Çocuk mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden teşekkül eder. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerterde birden fazla çocuk mahkemesi kurulabilir. 
Çocuk mahkemelerinde görev yapacak 'başkan ve üyeler, Hâkimler ve1 Savcılar 

Yüksek Kurulu tarafından doğrudan doğruya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi, 
iş ve kadro imkânları nazara alınarak, görevli oldukları mahaldeki çocuk mahkemeleri 
nezdüıde yetki ile de görevlendirilebilirler.» 

MADDE 2H — 2253 sayıh Kanunun 2 nci maddesi başağı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ba$kan ve üyelerin nitelikleri 

Madde 2. — Çocuk mahkemelerinin adlî yargı hâkimljeri arasından seçilen baş
kan ve üyelerin tercihan; 30 yaşım ıbitirmıiş bulunmaları çocuk sahibi ve kadro (imkân
larının elverdiği oranda ayrı cinsiyette olmaları gereklidir.» 

MADDE 3. — 2253 sayıh Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Başkan ve üyelerin görev yapamamaları hali 

Madde 3. — Çocuk mahkemesi başkan ve üyelerinin hukukî veya fiilî siebeplerle 
görev yapamamaları halinde, ou mahkemede görev yapacak başkan ve üyeler, Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önceden belli edilir.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 12) 
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(Hükümetin Teklf Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 2253 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 7. — İllerdeki çocuk mahkemelerinin yargı çevresi; kurulduğu il ve ço
cuk mahkemesi kurulan ilçeler hariç, o ile mülkî yönden bağlı bulunan ilçelerin hu
dutları ile, ilçelerdeki çocuk mahkemielerinin yargı çevreleri ise, bu ilçenin hudutları 
ile sınırlıdır.» 

MADDE 6. — 2253 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 8 .— 10 uncu maddede yazılı tedbirler suçun işlendiği yerdie, yetkili ço
cuk mahkemesince alınabileceği gibi, küçüğün menfaatleri bakımından ailesinin veya 
birlikte yaşadığı, kimselerin bulunduğu yerde, yetkili çocuk mahkemelerince de alına
bilir.» 

MADDE 7. — 2253 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekildle değişti
rilmiştir. 

«Madde 14. — Veli, vasi, bakmakla mükellef olan kimse veya Cumhuriyet savcı
lığının talebi üzerine, beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri veya şahsî güvenlikleri tehlike
de olan yahut ebeveynine karşı vahim bir itaatsizlikte bulunan küçükler hakkında, kü
çüğün bulunduğu yerde, yetkili çocuk mahkemesince 10 uncu maddede yazılı tedbirlerin 
biri uygulanır. 

Diğer kanunlara göre de, küçükler hakkında koruma tedbiri alınması çocuk mah
kemelerine aittir.» 

MADDE 8. — 2253 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şjekilde değiştirilmiştir. 

«Uygulanan bir tedbirin değiştiriirnelsiine, bu tedbire hükmeden mahkeme yetkili
dir. Acele hallerde küçüğün bulunduğu yerde, yetkili çocuk mahkemesince de geçici 
tedbir alınabilir. Bu takdirde durum ilik tedbiri alan mahkemeye bildirilir, îeabeden 
tedbire veya tedbirin değiştirilmesine bu mahkemece hükmolunur.» 

MADDE ?. — 2253 sayılı Kanunun 27 ,nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 27. — Çocuk mahkemelerinin kararlarına karşı itirazı inceleyece'k merci, 
kararı veren çocuk mahkemesine en yakın çocuk mahkemesidir.» « 

MADDE 10. — 2253 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 1. — Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ve bu Ka
nunda yazılı müesseseler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde ta
mamlanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : \2) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5A — 2253 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şjekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 7. — İllerdeki çocuk mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu ilin mülkî 
yönden bağlı bulunduğu ilçelerin hudutları 'ile, (ilçelerdeki çocuk mahkemelerinin yargı 
çevresi ise Adalet Bakanlığınca tayin edilir.» 

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

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

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edlil-
miştifg 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 12) 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 11. — 2253 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şökilde de
ğiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 3. — Çocuk mahkemelerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca yapılacak ilk atamalarda bu Kanunun 2 nci maddesindeki yazılı şartlar aran
maz.» 

i 

MADDE 12. — 2253 sayılı Kanunun 19 uncu maddesindn son fıkrası ile 28 inci 
maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

24 . 5 . 1987 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı -/Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
H. C, Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Adıaflet rfkkanı 
M. 0. Sungurlu 
îçişjeri Bakanı 

Y. Akbulut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve îskân Bakanı 

/. Safa Giray 
Ulaştırma Balkanı 

V. Atasoy 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M, Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S, N. Türel 

Devlet Bakamı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Devltet Bakam 
A. Bozer 

Milim Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakana 
M. Emiroğlu 

SağMc ve Sosyal Yardım Bakana 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Balkanı V. 
A, M. Yûmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 12) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

« • • — ^ » B » 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 13) 

İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 24.5.1983 Tarih 
ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Kanununa Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları ( 2 / 5 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

17 nci Dönemde Başkanlığınıza sunduğum ve hükümsüz sayılan teklifler arasın
da olan 2/460 numaralı 24.5.1983 tarlih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çoouk 

' Esirgeme Kurumu Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun teklifimi 
yenliliyorum. 

Gereği için arz olunur. 
Saygılarımla. , 

Akın Gönen 
îzmir 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

24.5.1983 Tariih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka
nununa Bir Ek Madde Elklemmesi Hakkında Kanun teklifim ildiktedir. 

Gereği dçin arz olunur. 
Saygılarımla. 

Akın Gönen 
Niğde 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamızda, da1 belirtildiği üzere Aile Türk toplumunun temelidir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için 

, gerekfî tedbirleri alır. 
Yine Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü 

tedbiıioni ak". Bu almaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur. 
Anayasamın bu düzenlemelerinden dolayı Devlet kendisine düşen görevleri yerime 

getirebilmek için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu
nunu çıkarmış ve bunun için gerekli teşkilatı kurmuştur. Bu Kanunun genel amacı, 



korunmaya muhtaç abırumda bulunan iania veya babasız, ana veya babası veya her 
ikiside beli: olmayan, ama veya babası veya her ikisi tarafından terkedlen, ana veya 
babası tarafından ihmali edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu mad
deleri kollanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü lalışkanlıklara karşı savun
masız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu, korumak, bakım ve eğitimini 
•sağlamak ve meslek sahibi yapmaktır. 

Ülkenin geleceğini oluşturan bu çocukların korunması ve topluma yararlı birer 
fert olarak yetiştirilmesi Devletin görevidir. Bu çocuklarda ailemin yerini ve görevini 
Devlet almaktadır,; 

Devlet tıpkı bir aile gibi çocuğun' balkım ve eğitimini üzenine almakta, bu ço
cuklara sıcak güvenli bir aile ortamı vermeye çalışmakta, kendi kendilerine yetebi
len insanlar haline getirmeyi amaçlamaktadır. Devletin bu yoldaki çabalarının so
nuca ulaşması, çocuk reşit olup, Devlet bakımından uzaklaştığında da güvenli bir or
tamın sağlanması ile mümkün olabilecektir. 

Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 70 nci maddesinde her Türkün, 
kamu hizmetlerine girme hakkına sahip olduğu belirtildikten sonra hizmete .alınmada, 
görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemeyeceği belirtilmekte 
ise de; yine Anayasamın «Temel Halk ve Hürriyetlerin Sınırlanması» başlıklı 13 üncü 
mıaddesinıde, temıel halk ve hürriyetlerin kamu yararı amacıyla Anayasanın sözüne ve 
ruhuna uygun olarak kanunla smıdanaibleceği belirtilmiştir. Tekliflimizde kamu yara
rının yanı sıra toplumsal yararın da bulunduğu bir gerçektir. 

MADDE GEREKÇESİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların, yasaya göre; öğre
nimlerini ve 18 yaşlarını tamamladıktan sonra yurtlarda barınmaları mümkün bulun
mamaktadır. Öğrenimlerini tamamlamamış çocukların korunma kararları 18 yaşından 
sonra da uzatılabilmektedir. Yetiştirmje yurtlarında barındırılması gereken çocuk sa
yısı çok fazladır. Koruma kararı kalkmış çocukların mümkün olabildiğince bir işe yer
leştirilmeleri için çaba harcanmaktadır. Ancak ilgililerin tek başına çabalan yeterli 
olmamaktadır. Her çocuğun güvenli bir işe yerleştirilmesi yasal düzenleme ile müm
kün olabilecektir. Çünkü bu çocukların kurumdan ayrılana- kadar tanıdıkları tek 
çevre, tek dayanakları kurum dolayısıyla Devlettir. Kendilerine yardımcı olacak yakın
ları bulunmamaktadır.. Bu yaştaki gençlerin güvene ihtiyacı vardır. Devlet bu çocuk
ları o güne kadar bakıp gözetmiştir. Çocuklar iş bulunamadan kurumdan uzaklaşma
ları halinde psikolojik çöküntüyle uğrayacaklar, çaresizliğe düşeceklerdir, Bu durum
dan yararlanıp; çocukları doğru olmayan yolara itebilecek insanlar da olabilecektir. 
Eğer bu çocuklar korunma kararı kalktıktan sonra bir işe yerleşıtirilemezse, Devletin 
o güne kadar harcadığı emek de yerini bulmamış, boşa gitmiş olacaktın Korunma ka-

Türkiye Büyük Millet Meclisi j(S. Sayısı : 13) 
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rarları kalktıktan sonra, iş bulamama tehlikesi, bu çocukları yurtlarda kaldıkları süre 
içerisinde de korkutmakta güvensizlik doğurmaktadır. Böyle bir yasal düzenleme ço
cuklara geleceğe güvenle bakma ve daha sağlıklı bir gençlik dönemi geçirme imkânı 
verecektir. 

Aynı yaştaki, ailesi olan çocukların bakımı 18 yaşından sonra ailelerince sürdü-
rülmefctediri Bir yurt çocuğunun kurumdan ayrıldıktan sonra iş bulamaması, kendi 
varlığını devam ettirecek parayı kazanamaması, ailesi olan çocuğun iş bulamamasın
dan daha vahim sonuçlar doğurur. İşte bu sonuçların önlenebilmesi için böyle bir ya
sal düzenleme şarttır. 

Ek maddenin ikinci fıkrasının gerekçesi; Genel Müdürlüğün çocukların işe yer
leştirilmelerinde yardımcı olması; çocukların durumunu 18 yaşından sonra da izleme 
olanağına, sahip olması ve bu çocuklar için tanınan bu hakkın başkaları tarafından 
kullanılmasına engel olunmasıdır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 . 2 . 1988 

Esas No. : 2/5 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 22.1.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilen, «İzmir 
Milletvekili Akın Gönen'in 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Ko
misyonumuzun 11.24988 tarihli 2 nöi BMeşimıinde; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı, Bakanlık ve Kurum yetkililerinin de katılmasıyla incelenip görüşül
müştür. 

Komisyonumuza katılan üyelerimizin ittifakıyla teklifin tümü uygun bulunmuş ve 
teklifte yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir. 

Teklif ile 2828 sayılı Kanuna eklenen madde ilk madde olduğundan madde 
«EK MADDE» olarak mütalaa edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucu maddenin birinci fıkrasında yer 
alan «657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele ait» ibaresi, teklifin ge
rekçesinde ıbelirtilen amaca ulaşmak için kâfi gelmeyeceği göz önünde bulundurula
rak, kapsamı genişletecek şekilde «hangi statüde olursa olsun, Devlet personeline ait» 
şeklinde değiştirilmiş ve 'ilgili Bakanlığın adı açık olarak yazılmıştır. Bu anlayışa uygun 
olarak da «memuriyet» ibaresi metinden çıkartılmıştır. 

İkinci fıkrada ise! «Bu çocuklar» ibaresi «Bu madde hükmünden yararlanmak» 
şeklinde değiştirilmiş ve 1 inci madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 13) 
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Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna göndjerilmek üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile arz olunur.; 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
M. Rauf Erte kin 

Kütahya 

Üye 
Yaşar Eryılmaz 

Ağd 

Üye 
Ahmet Küçükel 

Elazığ 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

îzmiır 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

, 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 

IBaşkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye1 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

Üyej 
Mehmet Özalp 

Aydım 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

Elazığ 

Üye 
İ. Hakkı Önal 

İstanbul 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Cemal Alişan 

Samsun 

Üye 
Kâzım Özev 

Tokat 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 17 . 2 . 1988 

Esas No. : 2/5 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Akın Gönen tarafından hazırlanıp, 22.1.1988 tamikinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonunda görüşüldükten sonra 12.2.1988 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen «24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 
17.2.1988 tarihli 4 üncü birleşiminde Hükümet temsilcileri ve teklif sahihinin de katıll-
masıyıla incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; değişiklik yerinde ve olumlu bulun
makla birlikte; öngörülen serbest kadro mevcutlarının binde bini nispetinin yetersiz ol
duğu, Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklara iş bulana kadar barınabilecekleri bir 
yerin temin edilmesi, Yurtliardaki personel sayısının ve malî (imkânlarının artırılması, 
çocukların mutlaka bir sanat sahibi olacak şekilde yetiştirilerek, daha kolay iş bulma
larının sağlanması hususunda görüş ve önerilerde bulunuldu. 

Yukarıda değinilen konulara Hükümetçe aydınlatıcı ve tamamlayıcı bilgiler ve
rildikten sonra, Tekliflin tümü benimsenerek, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Metni 
esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir Ek Mad
de Eklenmesini öngören Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metninin 1 inci maddesinin 
1 inci fıkrasında yer alan «Devlet kadrolarına ait» ibaresi uygulamada yanlış veya ha
talı yorumlara meydan verebileceği gerekçesiyle madde metninden çıkarılmak sure
tiyle ve aynı fıkranın sonunda yer alan «binde biri nisbetindeki kısmını ayırmaya ve 
bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yap
maya mecburdurlar.» ibaresi, kanun tekniğine uygunluğu sağlamak amacıyla «binde biri 
nispetindeki kısmı ayrılarak bu çocuklar, arasında yapılacak gMş sınavlarında başarılı 
olanlar arasından atoma yapılır.» şeklinde yeniden düzenlendi ve 1 inci madde yapı
lan bu değişikliklerle kabul edildi. 

Türkiye; Büyük Millet Meclisi ($. Şayjısı : 13) 
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Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeler ise aynen kabul edildi. 
Genel Kurukın onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekiıli 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samsun ıBursa 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizlti 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Mehmet Seven 
IBilecik 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah/ Aykon Doğan 
İsparta 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim ekidir) 
N. Kemal Zeybek 

İstanbul 

Birgen Keleş 
tzmıir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer, Oral 
Manisa 

Şakir Şeker 
Sivas 

Kâtip; Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdttlkadir Ateş 
Gaziantep 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Ali Topuz 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Kemal Anadol 

İzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

S. Halil özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 13) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Maddeye şu gerekçelerle karşıyız : 

a) Konu, liyi niyet belirtisi tek maddelik yasa teklifi ilıe değil, geniş kapsamlı bir 
kurumlaşma ile çözümlenmelidir. 

b) Kimsesiz çocuklar forma! eğitim yanında üretime dönük olarak yetiştirilme
lidir. 

c) Sınav zorunluluğu kaldırılmalı, idareye ayrıcalıklı davranma olanağı verilme
melidir. ' 

d) Konu Bakanlıklar arası (ilgili) koordinasyon sağlanmadan komisyona geti
rilmiştir. 

Kemal Anadol Birgen Keleş 
îzmir izmir 

Mehmet Moğultay Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul tstanbut 

Abdulkadir Ateş Enis Tütüncü 
Gaziantep Tekirdağ 

Cemal Seymen Ali Topuz 
Nevşehir İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,($. Sayısı : 13.) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ ARIN GÖNEN'İN TEKLİFİ 

24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakklı,ndia Kaanjım Tektyifi 

MADDE 1. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (Kanu
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — «Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar S. S. Y. B. Sos-
personele ait serbest kadro mevcutlıarının binde biri 'nispetindeki kısmını ayırmaya ve 
korunan çocuklar için, her yılbaşındaki 65.7 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
personele ait serbest kadro mevcutlarının binde biri nisbetindıeki kısmını ayırmaya ve 
bu çocuklar arasında yapılacak memuriyet giriş sınavlarında başarılı olanlar arasın
dan atama yapmaya mecburdurlar. 

Bu çocuklar 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu Kurum ve Kuru
luşlarına; Sosyal' Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 
başvurmak zorundadırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu ©akanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 13) 



SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİS-
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa aşağıdaki ek madde ciltlen
miştir. 

EK MADDE 1. — Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve 
Sosyal! Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve koru
nan çocuklar için, her yılbaşındaki, han
gi statüde olursa olsun, Devlet kadrola
rına ait serbest kadro mevcutlarının bin
de biri nispetindeki kısmını ayırmaya ve 
bu çocuklar arasında yapılacak giriş sı
navlarında başarılı olanlar arasından ata
ma yapmaya mecburdurlar. 

Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 
18 yaşını tamamladıkları 'tarihten itiba
ren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; 
Sosyal 'Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla baş
vurmak zorundadırlar. 

İMADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe1 girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2828 sayılı Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka
nununa aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir. 

EK MADDE 1. — Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve koru
nan çocuklar için, her yılbaşındaki, han
gi statüde olursa olsun, serbest kadro 
mevcutlarının binde biri nispetindeki kıs
mı ayrılarak bu çocuklar arasında yapı
lacak giriş sınavlarında başarılı olanlar 
arasından atama yapılır. 

Bu maddeden yararlanmak isteyen
ler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten 
itibaren, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 
başvurmak zorundadırlar. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu metninin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu metninin 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi £S. Sayısı : 13) 




