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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

41 inci Birleşim 

20. 3. 1990 Salı 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'ie açıldı 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder, Çanakkale Belediye Başkanının, Çanakkale Za

ferinin 75 inci Yıldönümü Törenlerindeki tutum ve davranışlarına, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver, son günlerde gözaltına alınan, tutuklanan kişiler ile, 
dünyada ve yurdumuzda meydana gelen gelişmelere; 

ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu inşaatındaki 
son gelişmeler ile müteahhitlere fiyat farkı verilmesi için hazırlanan ek sözleşmeye ilişkin gün
dem dışı konuşmasına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkâya cevap verdi. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/94) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini ala
cağı ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmenin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'ın Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekil
diğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Uşak Milletvekilleri Ahmet Avcı ile Mümtaz Güler'in, "Kamu Görevlilerinin Bazı Disip
lin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi"nin (2/196) (4/157) geri aldıklarına dair önerge
leri okundu; Adalet Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği açıklandı. 

Anavatan Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
üyeliğine, Grubunca aday gösterilen, Afyon Milletvekili Metin Balıbey seçildi. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesinin (10/70), yapılan öngörüşmelerinden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'a kınama cezası verilmesi kabul edildi. 

21 Mart 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.33'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Çanakkale 

Ali Sami Akkaş Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

21. 3. 1990 Çarşamba 

Rapor 

1. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve Zon
guldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/283) (S. Sayısı: 394) 
(Dağıtma tarihi : 213.1990) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : AH Sami Akkaş (Balıkesir), İsmail Üğdttl (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada bulunmayan arkadaşlar, Başkanlığa, burada bulunduklarını bil

dirir bir pusula göndersinler. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Nusaybin ve Cizre'de meydana gelen olaylara ülişkin 

gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Türk, Nusaybin'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak gün

dem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Türk. 

Sayın Türk, süreniz 5 dakikadır, riayet edilmesini rica ediyorum. 
AHMET TÜRK (Mardin) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde basınımız ve kamuoyunda tartışılan; yal

nız yöresini değil, tüm ülkeyi ilgilendiren Nusaybin olaylarıyla ilgili görüş ve gözlemlerimi sun
mak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin güneydoğusunda yer alan Nusaybin İlçemizde meydana gelen olayları, basın
dan ve özel iletişimle öğrendikten sonra, yöre milletvekili olarak üç arkadaşımla birlikte Nu
saybin'e gittik. Amacımız, olayları yerinde incelemek ve Türkiye Cumhuriyeti Parlamenterleri 
olarak, gerek yörede ve gerekse Yüce Meclis çatısı altında objektif bir biçimde sorunları çöze
bilmenin yol ve yöntemlerini bulmaktı. 

Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde görüldüğü gibi, Nusaybin İlçemizde de güvenlik güç
lerinin halka karşı yoğun baskıları ile karşılaştık. Nusaybin, âdeta savaş alanına dönmüş, işga
le uğramış bir ilçe görünümündeydi. Cenaze töreni dönüşünde, halkı dağıtmak bahanesiyle 
havaya ateş açılmış; ancak, birkaç özel tim görevlisi halkı hedef alarak kurşun sıkmaya başla
mıştı. Nitekim, bu oylayda Şemsettin Çiftçi isimli bir genç arkadaşımız kurşunlara hedef ola
rak hayatını yitirmişti. Bunlar, basınımızın ve kamuoyunun bildiği gerçeklerdir. 

Ben, olayı Yüce Meclisin huzuruna başka bir açıdan getirmek istiyorum. Nusaybin'de devleti 
ve Hükümeti temsil eden yetkili görünmüyordu. Olayların çözümü, özel timin insafına bıra
kılmıştı. Mülkî amirler, herhangi bir açıklama yapma hakkına ve yetkisine sahip olmadıkları
nı çok açık bir şekilde söylüyorlardı. Yoğun baskıların sonunda halk, dükkânlarının kepenklerini 
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kapatmıştı, tlçe halkı, dövülmek suretiyle evlerine kapatılmış, daha sonra da bazı insanlar ev
lerinden alınarak, gözaltına alınmışlardı. Olayları kamuoyuna duyurmakla görevli olan basın 
mensupları dövülüyor, Çetin Emeç'in akıbetiyle tehdit edilerek, "Vatan hainleri, sizler ne arı
yorsunuz?" diye tehditler çok açık bir şekilde ifade ediliyordu. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Duydun mu sen? 
BAŞKAN — Bırakın efendim hatip konuşsun. Niye müdahale ediyorsunuz? 
AHMET TÜRK (Devamla) — Elbette duyuyoruz. Oradaki basın mensubu arkadaşları

mızla konuşabilirsiniz; onlar size bunu anlatırlar. 
BAŞKAN — Sayın Türk, sizin muhatabınız Türkiye Büyük Millet Meclisidir, şahıslar de

ğildir; genel Kurula hitap edin. 
AHMET TÜRK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Daha önemlisi, halkın güvenliğini sağlamakla görevli özel timler, meydanlarda, "hodri 

meydan" okuyarak, insanlarımızı vuruşmaya çağırıyorlardı. 
Bütün bu söylediklerim, basının gözü önünde cereyan eden olaylardı. Kadın, çocuk, genç 

ve yaşlı ayırımı yapılmaksızın, halk, özel timlerin dipçiklerine hedef oluyordu. Bir basın 
mensubunun deyimiyle, Nusaybin'de "özel tim cumhuriyeti" kurulmuştu; Türkiye Cumhuri
yeti Devleti ve Hükümeti yok gibiydi. Bunun en belirgin örneği, bu Parlamento çatısı altında 
halkın temsilcisi olan biz milletvekilleri, olayda ölen Şemsettin Çiftçi'nin cenazesine, başsağlı-
ğına gitmek isterken önümüz kesildi ve başsağlığına gitmemiz engellendi, ancak, olaylara mey
dan vermemek ve bir provokasyona alet olmak istemediğimiz için hemen oradan geri döndük 
ve gitmekten vazgeçtik. 

Sayın milletvekilleri, hem Türkiye'de insan haklarından, demokrasiden, çağdaşlıktan ve 
çağ atlamaktan söz edeceksiniz, hem de kendi insanlarımızı; devleti ve hükümeti tanımayan, 
gücünü nereden aldığı belli olmayan özel timlerin insafına bırakacaksınız ve bunu da, hukuk 
devleti, demokrasi adına yapacaksınız!... Böyle bir politikaya sizler karşı çıkmayabilirsiniz; ama 
yarın çocuklarınız karşı çıkacaktır; buna inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Parlamentonun üyesi ve bu ülkenin bir insanı olarak şunu söy
lüyorum : Gerek Nusaybin'de ve daha sonra Cizre'de meydana gelen olayların çözümünü, ola
ğanüstü hal valiliği kurularak, şiddet kullanılarak, halkın devlete karşı güvenini sarsarak oluş
turulacak antidemokratik ve zulüm kokan bir zeminde aramak yanlıştır. Parlamento, bu ger
çekten hareketle olaylara sahip çıkmalıdır; bunun için de, olağanüstü hal durumuna derhal 
son verilmeli ve olağanüstü hal bölge valiliği derhal kaldırılmalıdır. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Evet... 
MEHMET ALÎ BtLÎCt (Adana) — Sayın Türk, biraz kışkırtanlardan bahset. 
AHMET TÜRK (Devamla) — Asayişin temini, ülkemizin diğer yörelerinde olduğu gibi 

normal emniyet güçlerine bırakılmalı, normal emniyet güçleri dışındaki özel tim ve askerî kuv
vetler geri alınmalıdır. 

Bütün bu olaylar olurken, halka yapılan bu zulüm karşısında ortalığı tozpembe gösteren 
ve acz içinde olan içişleri Bakanı görevinden istifa etmelidir. (ANAP sıralarından gürültüler; 
bağımsızlar sıralarından "Bravo' sesleri, alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, yalnız Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkını değil.tüm Türkiye'yi il
gilendiren bu konuda, diğer bağımsız arkadaşlarımızla birlikte bir Meclis araştırması önerge
sini vereceğiz. Bu konuda Yüce Meclisin duyarlı olacağına inanıyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (SHP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edereim Sayın Türk. 

2. — İsparta Milletvekili Ertekin Duruiürk'ün, traktör tevzii ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 
valiliklere gönderdiği yazıya ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakde-
mirli'nin cevabı 

BAŞKAN — Sayın Ertekin Durutürk, ithal traktörlerle ilgili gündem dışı söz istemiştir, 
kendisine söz veriyorum. 

Buyrun Sayın Durutürk. (DYP sıralarından alkışlar) 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

larken hepinizi saygı ile selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı söz konum, İçişleri bakanlığının 6 sayılı ve 16.2.1990 

tarihli 71 ilin valisine yazmış olduğu, traktör tevzii ile ilgili yazısıdır. 
Sayın milletvekilleri, sözümün başında, İçişleri Bakanlığının 71 il valisine yazmış olduğu 

yazıyı sizlere okumak isterim. Yazı aynen şöyle : "Çiftçi Mallarını Koruma ve Teşvik Koordi
natörlüğü Bölge Müdürlüğünün, dar gelirli traktörsüz çiftçilerimize tevzi edilmek üzere İngil
tere'den ithal edilen traktörlerin dağıtım için şartları uygun görülen çiftçilerin 16.2.1990 tari
hinde saat 9.00'a kadar İstanbul Beykoz kaymakamlık binasındaki dağıtım bürosuna müraca
atlarının sağlanması, aksi takdirde itirazların nazarı itibara alınmayacağı, kontenjan harici mü
racaatların önlenmesi, siyasî veya mahallî kişi ve kuruluşlardan da tavassut yapanlar hakkında 
kanunî muamele yapılacağı hususlarını kapsayan 8.10.1990 tarihli ve Sosyal Hizmetler 101 045/90 
sayılı yazısı örneği ekte gönderilmiştir" denilmektedir. Bu yazıyı da Sayın Bakan adına bir müs
teşar muavini imzalamıştır. 

Sayın milletvekilleri, okuduğum yazıda bir de ek bulunmaktadır. Bu ekte, 3 bin tane trak
törün, Çiftçi Mallarını Koruma ve Teşvik Koordinatörlüğü Bölge Müdürlüğünce ithal edildiği, 
bu traktörlerin 165'lik Massey Ferguson marka traktör olduğu, fiyatlarının 12 milyon 500 bin 
lira olduğu, 2 milyon 500 bin lirasının peşin alınacağı, bakiye 10 milyon liranın ise 15 sene 
müddetle ve faizsiz tahsil edileceği bildirilmektedir. 

Peki, bu traktörleri kimler alacak? Sadece muhtarlıklardan "İş bu şahıs köyümüzde ika
met eder, dar gelirlidir, traktörü bulunmamaktadır" diye bir belge alan vatandaşlara, bu 3 bin 
tane traktörden bir tanesi verilecektir. Bunları kim dağıtacak "Traktörler, Bakanlıklararası İk
tisadî Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. Aziz Keçeler tarafından, pilot bölge kapsamına alınan 
yöre çiftliklerine tevzi edilecektir" denilmektedir. Şimdi diyeceksiniz ki, "Ne var bunda?" İş 
bitirici Hükümetimiz, çiftçi dostu Hükümetimiz, 3 bin traktörü ucuz fiyatla ithal etmiş, köyle
rimize dağıtıyor; değil mi? Kazın ayağı öyle değil. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — Niye değil? 
ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Niye değil, Sayın Dinek, dinle.Niye değil?.. Bir 

defa yazının yazılış tarihi, 16.2.1990. Peki, son müracaat tarihi ne zaman? O da 16.2.1990, saat 
9.00'da... Yani, yazının yazıldığı gün, müracaat son... Peki, bu traktörleri kimler alır? 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Yanlışlık var. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Müdahaleye tahammülümün olmadığını biliyorsun; ama, 
buna rağmen Öne oturuyorsun. 

ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Ben de düşündüm : Acaba bu traktörleri kimler 
alır? Yani, Sayın Bakan adına yazının yazıldığı gün saat 9.00'da müracaat kapanmışsa, acaba 
bu traktörleri kimler alır? Düşündüm, taşındım, dedim ki, "Herhalde bu ANAP'ın yeni bir 
seçim yatırımıdır." Tahmin ediyorum ki, belediye seçimlerinin yapılacağı 48 yerle yahut da mil
letvekili ara seçimlerinin yapılacağı yerlere bu traktörler dağıtılır ve tahmin ederim ki, yeni bir 
seçimle yeniden can bulmaya çalışılır. * 

Biz, bu maksatla konuyu araştırdık ve ben, Beykoz Kaymakamı Sayın Hayrettin Deme-
toğlu'nu aradım, "Sizde bir büro kurulmuş, 3 bin tane traktör gelmiş, ben de almak istiyo
rum. Acaba size mi müracaat edeceğiz? dedim. "Sayın milletvekilim, böyle bir büro Beykoz'
da ne var, ne de bizim bundan haberimiz var" dedi. Peki, yazıda imzası bulunan kuruluş ne : 
Çiftçi Mallarını Koruma ve Teşvik Koordinatörlüğü Bölge Müdürlüğü? Bu müdürlük nerede, 
yeri neresi? Bu bölge müdürlüğünün bölge müdürü kim? Bütün bunları araştırdık; ama, ne 
böyle bir bölge müdürlüğü var, ne böyle bir bölge müdürü var, ne de büro var. Tam size yakışır 
bir durum! 

MUSTAFA DlNEK (Konya) — Hayalî mi? 
ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Evet hayalî, hayalî. Tam size yakışıyor, yani tam 

ANAP'ın icraatına yakışır bir belge! Ne bölge müdürlüğü var, ne yeri var, ne böyle bir bölge 
müdürü var, ne de böyle 3 bin tane traktör var; tam sizin icraatınıza yakışır bir vaziyette!.. 
Yüzünüz kızarmıyor, gülüyorsunuz!.. 

METtN GÜRDERE (Tokat) — Traktör de mi hayalî? 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — "Hayalî" diyor. 
BAŞKAN — Sayın Dinek, beni yormak için mi oturdunuz ön tarafa? 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Sayın Başkanım, müdahale etmeyiniz; bırakın söy

lesinler. 

BAŞKAN — Grup var, grup sözcüsü var, Hükümet var, onlar da dinliyor. 
ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Yani, aynaya bakan kendini görür. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — "Konuştukça batıyorlar" diyorsun, değil mi? 
ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Bunu imzalayan, İçişleri Bakanı adına imzalayan, 

bir müsteşar muavinidir. 
Yüzleri kızarmıyorsa, bırakın gülsünler. 
Sayın milletvekilleri, merak ettim; tahmin ediyorum cevap verecek olan Sayın Bakan bize... 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, siz de nasibinizi alacaksınız herhalde. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) —Sayın Başkan, o kadar olacak. 

ERTEKİN DURUTÜRK (Devamla) — Bize bu Çiftçi Mallarını Koruma ve Teşvik Koor
dinatörlüğü Bölge Müdürlüğünün nerede olduğunu, görevinin ne olduğunu, bölge müdürü
nün kim olduğunu, bölge müdürünün görevinin ne olduğunu herhalde izah edecektir. Ayrıca, 
bu traktörleri dağıtmakla görevli olan Sayın Prof. Dr. Aziz Keçeler'inde kim olduğunu, yazıyı 
imzalayan Selçuk Ünütürk'ün kim olduğunu herhalde izah edecektir; ama, biz bunların yaşa
madığına ve böyle traktörlerin olmadığına inanıyoruz. Varsa söyleyecekler. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi sözlerimi bağlamak istiyorum, uzun lafın kısası şudur : Bizim 
gördüğümüz kadarıyla, ama bir kuruluş ama bir şahıs, koskoca İçişleri Bakanlığımızı oyuna 
getirmiştir. Evet, gerçek budur. Birisi, tutmuş bir yazı yazmış, Sayın Bakanlık da bunun üzeri
ne pat diye atılmış: "300 tane traktörü seçim bölgelerine gönderin, işte bunlarla biz işi hallederiz" 
şekline dönüşmüş. Yani, hani fare ile peynir misali; mesafe az, ücret çok. 12 milyon 500 bin 
liraya, hem de ANAP İktidarında, nereden buluyorsunuz traktörü? 

Sayın milletvekilleri... 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Niye bağırıyorsunuz? 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Niye bağırıyorum? Sinirimden bağınyorum Sayın 

Taşar, acaba devlet ciddiyeti nerede? Bakanlar Kurulu sırasında oturuyorsunuz; Koskoca Ba
kanlık böyle bir sahtekârlığı, nasıl olur da yutar? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Hükümet cevap verecek 
efendim. 

ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Size söylüyorum, siz hükümetsiniz. Sizden başka 
Hükümet var mı? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Niye bana söylüyorsun? 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Cevap verecek bakana söylüyoruz. Devlet ciddiye

ti nerede? Cevabını alacağız. Söylemek istediğim şey şudur... 
BAŞKAN — Sayın Durutürk, toparlayınız efendim. 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Şimdi soruyoruz; diyoruz ki, "efendim, güneydoğudaki olaylar niye önlenemiyor, anarşi 

niye önlenemiyor" Bir bakanlık düşünün ki, kendi memleketi içinde bir bölge müdürlüğünün 
olmadığını, traktör getirilip getirilmediğini araşurmadan yazı yazar, altına da koskoca müste
şar muavini, bakan adına imza atar!.. 

BAŞKAN — Sayın Durutürk, bunları üçüncü defa söylüyorsunuz. Toparlayınız efendim. 
ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Acaba, bu devlet ciddiyetiyle anarşi önlenebilir mi? 
Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; ortada, tam bir kalpazanlık şebekesi oyunu var. Arkadaşlarımız da, da
ha önce bunun farkına varıp İçişleri Bakanlığınca her tarafa 6 Martta yapılan duyuruyu eline 
geçiriyor; şimdi burada, aklınca, güya bunun da vebalini bize yıkmaya çalışıyor. Ayıptır arka
daşlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ortada böyle bir kuruluş yok; yalnız, yapılmış bir kalpazanlık olayı var. tçişleri Bakanlı
ğımız da 6 Martta bütün teşkilata, bütün valiliklere diyor ki; "Böyle bir kurutuş yok, böyle 
bir kuruluşta adı geçen insanlar yok. Dikkatli olun. Olay kalpazanlıktır". 

Arkadaşımız şimdi bunu... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Nerede o yazı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — 6 Mart tarihli. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Bak bakalım o yazıya; altında senin müsteşar mua

vininin imzası var. (DYP sıralarından gürültüler) 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, tabiatıyla, bir bakanlıktan yüzlerce evrak çıkar, o evrakların bir miktarını bakan imza
lar... (DYP sıralarından "öyle, öyle" sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kimin eli kimin cebinde; belli değil. 
BAŞKAN— Dinle, dinle lütfen... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bilmeyenler 

öğrensinler şu idarî mekanizmayı. (SHP sıralarından gürültüler.) 
Bakan, bütün evrakları imzalamaz; bir miktarını müsteşar imzalar, bir miktarını müste

şar muavini, bir miktarını genel müdürler, genel müdür yardımcıları imzalar; hatta daire baş
kanlarına kadar iner. Burada bir müsteşar muavini arkadaş -ki gerekli inceleme yapılıyor, mü
fettişe verilmiştir- bir yazı imzalamış. Bilerek mi imzalamış, sehven mi imzalamış, o konu ayrı; 
fakat, ortada bir olay var. 6 Martta İçişleri Bakanlığı, telemriyle valilere yazı yazıyor, "Bakın 
ortada böyle bir sahtekârlık var, olayda adı geçen bölge müdürlüğü yoktur. Olayda adı geçen 
insanlar, aranmış, bulunamamıştır; dikkatli olun" diye talimat gönderiyor. Arkadaşımız da, 
bu talimat üzerine, burada, onu önceden alarak, sanki kendileri bulmuş, kendileri farkına var
mış gibi, Şimdi de buradaki kalpazanlık şebekesinin yapmış olduğu olayı bize mal edecek!.. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Bravo Sayın Bakan, içişleri Bakanı uyumuş. Mesele yok. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — önce, bu ha

yalî işlerle siz uğraşıyorsunuz, bu hayalî meselelerin arkasından siz gidiyorsunuz, bu hayalcile
ri ilk çıkaran da sizsiniz; biliyorsunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen bocaladın, bocaladın. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Onun için, otu

rup da, burada kalpazanlık şebekesinin meselesini, kendinizin fazilet ve namus davasının arka
sında olduğu gibi bir şeye sokmayın lütfen. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Kalpazanlık varsa, siz necisiniz orada? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bakın, "6 Mart

ta biz farkına varmışız" diyoruz. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 21'i. Bunu 15 gün evvel yapmı
şız. Ayıptır bugün böyle söylemek. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Bu konuda daha önce Sayın Hocaoğlu'ndan söz is
temiştim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu kalpazanlık şebekesinin üstüne gidilmiştir. Adalet bunları, bu hayalî olan isimleri 
er veya geç ortaya çıkaracaktır. Bunu kimin çıkardığını bilmiyoruz. Belki de kasten yapıldı bu
nu da bilmiyoruz; ama bulacağız. Bunu kimin, ne için yaptığını, adalet elbette ki ortaya çıka
racaktır. O zaman buraya bir daha gelir konuşuruz; "Şu tarihte falanca şekilde buraya getiri
len meselenin altından falancalar çıktı" deriz; merak etmeyin. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Şimdiye kadar hangisini ortaya çıkardınız da, açık
ladınız? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Hepsini çıka
rıyoruz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Efendim, biz hayalî işlerle uğraşmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Türkcan, lütfen efendim... Size söz vermedim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli mil

letvekili arkadaşlarım, özet olarak şunu söylüyorum ki, Hükümetimiz... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir ) — Biz hayalîye bakmıyoruz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — ... bir kalpa

zanlık olayına el koymuştur; el koyduğunu da 6 Mart tarihinde bütün vilayetlere bildirmiştir. 
Konu üzerinde hassasiyetle çalışılıyor; ama, bildiğiniz gibi, kalpazanlık olayında, akıllıca ya
pılmışsa, meseleyi bir günde çözmek mümkün değildir; işin üzerine gidilmiştir. 6 Mart tarihin
de yaptığımız bu hamleyi, bugün bize satmalarına rıza göstermedik; onun için buraya çıktım. 

Arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — özürün, kabahatinden büyük. 
3. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 21 Mart Dünya Tüketiciler Gününe ilişkin gündem dışı 

konuşması 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, 21 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle gündem dışı söz 

istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EKİN DİKMEN (İçel) — Teşekkür ederim Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mart ayının 15'i ile 22'si arası, dünyada önemli günle

rin haftasıdır. 21 Mart, Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü ve Filistin Halkı İle Dayanışma 
Günüdür. 15 Mart 1962 tarihinde... 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, görüşmelerinizi lütfen dışarıda yapın. İnanır mısınız; tele
vizyonun Genel Kurulu naklen vermesi üzerine gelen mektupları sizlere okusak, herhalde bu
rada daha disiplinli otururuz; o sözlere tahammül edemezsiniz. Rica ediyorum arkadaşlar... 
(SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O sözü, sahibine söyleyin. 
BAŞKAN — Zatı âlinize de söylüyorlar, başkanlarına da söylüyorlar; kim disiplini ihlal 

ederse, ona söylüyorlar. Gelen yazıları, gelsinler, ben kendilerine vereyim. Lütfen efendim... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Televizyon naklen versin biz razıyız. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Dikmen. 
EKİN DİKMEN (Devamla) — Sayın Başkan, herhalde bu geçen zamanı süreme ekliyor-

sunuzdur? 
BAŞKAN — Evet, Sayın Dikmen. 
EKİN DİKMEN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
15 Mart 1962 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı, Amerikan halkına 

yayınladığı Başkanlık mesajında, tüketicilerin zor durumda olduğundan ve bunların korun
ması gerektiğinden bahsetmişti. Ne, konuyu ilk ele alan devlet başkanı, ne de sonuncusu ola
caktı; Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Kennedy'den evvel tüketicilerin sorunları
na değinen ve çözüm arayan çok insan vardı; Marks vardı, Engels vardı, Ricardo vardı, Adam 
Smith vardı; Yunan ve Roma düşünürleri, İslâm düşünürleri, ülkemiz düşünürleri vardı. Kıs
met bu ya, dünya tüketiciler günü tarihini saptamak diğer gün ve tarihlerde de olduğu gibi, 
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına veya başkanlarına düşmüştü. Kader!.. Büyük ola
caksın, güçlü olacaksın, dünya uluslarını ve insanlarım sömüreceksin ki, önemli günlerin tarihle-
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rini saptayabileceksin!.. Güçsüzsen, açsan, sömüremiyorsan, iş bulamıyorsan, geçinemiyorsan, 
işin yoksa, evin yoksa, aşın ekmeğin yoksa, kimin umurundasın... En doğru, en güzel şeyleri 
söylesen bile, kim dinler seni. Çünkü sen, tüketicisin, çünkü seni insan yerine koymazlar. Yani, 
tüketilen malın fiyatını belirleyemez, neyin üretileceğini belirleyemez, ne kadar üretileceğini be
lirleyemezsin; çünkü, üretimde söz ve karar sahibi değilsin. Yönetici duruma gelecek ciddî tü
ketici birliklerin yok; fabrikalarda, işyerlerinde, satış mağazalarında karar ve söz sahibi değil
sin... Halk ekonomiye, halk politikaya, halk yönetime egemen değil ki... Kendi kendisini bu 
konuda yönetmiyor... Yönetmek istemiyor; ama, bırakmıyorlar... Egemen sınıflar, sömürenler 
bırakmıyor; tatlı kârları bırakıp, tüketicilere, "Gel de sorunlarını sen çöz" derler mi?.. Belki 
de ülkemizde bir insan, bütün insanlardan evvel, "Ben tüketiciyim, eziliyorum, geçinemiyo
rum, açım, yoksulum, sorunlarım var, sorunlarımın çözümlenmesi lazım" demiş. Demiş de 
ne olmuş?.. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı mı ki, Amerika Birleşik Devletleri Cumhur
başkanı mı ki, bu sözleri söylediği gün dünya tüketiciler günü sayılsın(?!) 

Sayın Milletvekilleri, refah devletini sağlayacak, sömürüye son verecek, barışı, adalet içinde 
eşitliği, silahsızlanmayı getirecek anayasal ve yasal değişiklikleri yaparak, demokrasiyi tüm kurum 
ve kurallarıyla işletemezseniz; toplumu, düşünceleri doğrultusunda örgütleyemezseniz; özgür 
insanı, özgür toplumu, üreten, yaratan insanı, endüstri devrimini ve teknolojik gelişmeleri her
kesçe, adil, kullanılır hale getiren toplumsal bir düzeni, ekonomiyi demokratik yollardan de
netleyen, ulusal geliri hakça bölüşen düzenlemeleri, güvenli işyerlerini, her türlü sosyal ayrıca
lıkları ortadan kaldıran olanakları tüketiciye sağlayamazsanız, tüketicilerin sorunlarına çare 
bulmak, hayal olur. 

Asgarî ücretin net 148 000 lira olduğu; 1 kilo domatesin 3 000-3500, 1 ekmeğin 500, 1 
kilogram peynirin 7 000-8 000, 1 kilogram etin 10 000-12 000 Türk Lirası olduğu; ev kiraları
nın, gecekonduda dahi 250 000 Türk Lirasından başladığı ülkemizde tüketicilerin korunduğu
nu söylemek, yalan olmaz mı? 6 milyon işsiz insanın olduğu bir ülkede en az 20 milyon kişinin 
açlıkla mücadele ettiği gerçeği karşısında, "Tüketiciyi koruyoruz" demek, yalan olmaz mı? 
Hayat pahalılığının, yüzde 70-80'i bulduğu ülkemizde, tüketici için sosyal adaletin varlığından 
bahsedebilir miyiz? Aç ve açıkta kalan tüketicinin, namusunu satmak zorunda kaldığı; aile 
reislerinin, aile fertlerini, namuslarını satmaya zorladığı ülkemizde tüketiciyi nasıl koruyor bu 
îktidar? Memur tüketici, işçi tüketici, işsiz tüketici... Hangi demokratik hakları var bunların? 
Memurlar kul gibi; sendikaları yok, örgütleri yok. tşçilerin sendikal örgütleri kuşa çevrilmiş, 
tüyleri yolunmuş, işsizlerin hiçbir güvenceleri yok, Allah'a emanet. Hırsızlığın, gasbın, yol kes
menin açlıktan, işsizlikten kaynaklandığını ve giderek arttığını bilmiyor musunuz? Anarşi ve 
terörün kaynağının adaletsizlik olduğunu, işsizlik olduğunu, hayat pahalılığı olduğunu, okul-
suzluk, eğitimsizlik olduğunu bilmiyor" musunuz? Aç ve açıkta olduğunu korkudan söyleye-
meyen tüketicinin baskı altında olduğunu bilmiyor musunuz? örgütlenmesi engellenen tüketi
cinin hakkını koruyamayacağını bilmiyor musunuz? Bütçenin yüzde 20'sini silahlara ayırarak 
mı tüketiciyi koruyacağız? Ya barışı neyle, nasıl koruyacağız? Barışı değil, savaşı kışkırtarak 
mı tüketiciyi koruyacağız? Yaşama hakkının güvenceye alınması için, tüketicileri gıdasız, ev
siz, işsiz, okulsuz, sağlıksız, susuz, havasız, yolsuz bırakarak mı tüketiciyi koruyacağız? 1984'te 
1 milyon 600 bin Türk Lirası olan Şahin marka bir otomobil fiyatını 1990 yılında 30 milyon 
Türk Lirasına çıkarmakla mı tüketiciyi koruyacaksınız? Çalışan, çalışmak isteyen 16 milyon 
kişi, yani istihdam hacmi 16 milyona ulaşmış; ama sigortalı sayısı 2,5 milyon... Tüketiciyi işte 
böyle koruyorsunuz!.. 
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Tüketici olan, üretici olması mümkün olmayan Teğmen Murat Şeref Baha'nın ve Çanak
kale Belediye Başkam tsmail Özay'ın, ülkemizde işsizliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun, enflas
yonun, açlığın babası ve mimarı Sayın Turgut özafa tepkisini göstermesi, büyük suç kabul 
edildiğine göre... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Daha hâlâ orada mısın?! 
EKtN DİKMEN (Devamla) —... ve işinden olacaklarına göre, Turgut özal'ın demokrasi

sinde tüketici korunabilir mi? "Pahalılığa paydos" dedikleri için, geçmişte coplanan, dövü
len, sövülen, bazen de öldürülen tüketicilere... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, konuşmayı çorbaya çevirdiniz!.. 
EKtN DİKMEN (Devamla) — Lütfen!.. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak için ne konuda istediniz, ne konuşuyorsunuz!.. Lüt

fen toparlayınız efendim. 
EKtN DtKMEN (Devamla) — Beyefendi, o takdir size ait değil. 
BAŞKAN — Gündeme gel! 
EKİN DtKMEN (Devamla) — Sizi saygılı olmaya davet ederim. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Aklınıza ne gelirse konuşuyorsunuz. 
EKtN DtKMEN (Devamla) — Ben milletvekiliyim; sizi saygılı olmaya davet ederim. Be

ğenip beğenmeme size ait bir olaydır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Ama, aklına geleni konuşuyorsun! 
EKtN DİKMEN (Devamla) — Konuşurum. Siz de aklınıza geleni konuşmayın, susun ye

rinizde. 
BAŞKAN — Sayın Güney, sizi ne ilgilendiriyor da oradan konuşuyorsunuz? Ben müda

hale ediyorum... lütfen... 
EKİN DtKMEN (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen!.. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, süreniz bir hayli aştı. Tüketiciyi korumadan ileri konuların 

dışına çıktınız. Bu itibarla, toparlayınız ve ininiz. 
EKtN DtKMEN (Devamla) — Beyefendi, tüketiciyi korumak için sağlıklı bir sosyal eko

nomik düzen getirmeniz lazım. Tüketiciyi, bu sağlıklı sosyal-ekonomik düzeni getirmesseniz... 
BAŞKAN — Efendim, bunu 20 dakikada mı izah edeceksiniz? 
EKİN DtKMEN (Devamla) — Ben de burada bunu eleştiremezsem, tüketiciyi koruduğu

muzu nasıl iddia edebiliriz? 
BAŞKAN — Siz, S dakika yerine 10-1S dakika mı konuşacaksınız? Burada 20 dakika mı 

konuşacaksınız? 
EKtN DtKMEN (Devamla) — Beyefendi, siz "5 dakikanız doldu" diye ihtarda bulundu

nuz mu? Hayır. 
BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. Gündeme giriniz ve toparlayınız efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tüketicinin problemleri 5 dakikaya sığar mı? 
BAŞKAN — Biraz akıl vermen lazım. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EKtN DtKMEN (Devamla) Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum : ANAP'ın 

ve ANAP içinden çıkan bu İktidarın, bu politikalarıyla, tüketicinin sorunlarının çözümlenme
si mümkün değildir. Tek çıkar yol, tüketicinin bir erken seçimde bu iktidarı değiştirerek, yerine 
onların sorunlarına çözüm bulacak yeni bir iktidar getirmesidir. 
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Hepinize saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler Kısmının 34 

üncü sırasında yer alan 389 Sıra Saydı, Bazı Suç Failleri Hakkında uygulanacak Hükümlere Dair Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısının, bu kısmm 2 nci sırasına alınmasına ilişkin 
Danışma Kurulu Önerisi 

2. — 21. S, 1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve basûıp dağıtılan 394 Sıra Saydı, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 48 saat geçme
den gündemin 3 üncü sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutuyorum : 
No : 56 21.3.1990 

Danış Kurulunun önerisi 
Danışma Kurulunun 21.3.1990 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

ANAP Grup Başkanvekili SHP Grup Temsilcisi DYP Grup Başkanvekili 
Ülkü Güney Gürcan Ersin Vefa Tanır 

öneriler : 1. Gündemin Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer iş
ler kısmının 34 üncü sırasında yer alan 389 Sıra Sayılı, Bazı Suç Fiilleri Hakkında Uygulana
cak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının, bu kısmın 
2 nci sırasına alınması önerilmiştir. 

2. 21.3.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve basılıp dağıtılan 394 Sıra Sayılı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 48 saat 
geçmeden gündemin 3 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerileri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunuyorum : 
1. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler kısmının 

34 üncü sırasında yer alan 389 Sıra Sayılı, Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümle
re Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısının, bu kısmın 2 nci sırasına 
alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. 21.3.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve basılıp dağıtılan 394 sıra sayılı, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teki il finin 48 saat 
geçmeden gündemin 3 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmeştir. 
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C ; TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Devlet Bakanı Güneş Taner'in, Turkiye-Belçika iş Konseyi Birinci Dönem Toplantısına 

katülmak ve temaslarda bulunmak üzere 25-27 Mart 1990 tarihlerinde Belçika'ya yapacağı resmî ziya
rete katılacak parlamenterlere ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1165) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in, Türkiye-Belçika tş Konseyi Birinci Dönem Toplantısına 

katılmak ve temaslarda bulunmak üzere bir heyetle birlikte 25-27 Mart 1990 tarihlerinde Belçi
ka'ya yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı parlamenterlerimizin de iştirak etmeleri 
uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

LİSTE 

Alpaslan Pehlivanlı (Ankara) 

Bülent Akarcalı (istanbul) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/641) 
(S. Sayısı : 301) (1) 

BAŞKAN — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmına geçiyoruz. 

Gündemin 1 inci sırasındaki, Kıyı Kanunu Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının 8 inci maddesinden itibaren devam ediyoruz. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar 
MADDE 8. — Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 4 üncü 

maddede belirtilen mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz. 
Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve 

benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etki
si olan atık ve artıklar dökülemez, kazı yapılamaz. 

(1) 301 S. Sayılı Basmayazı 8.3.1990 tarihli 87 nci Birleşim Tutanağına delidir. 
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Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede bilinilen yapı 
ve tesislerle birlikte toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günü birlik turizm 
yapı tesisleri yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurunuz Sayın Durutürk. 
ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte ol

duğumuz Kıyı Kanun Tasarısının sahil şeritlerinde yapılacak yapıları ve yapılamayacak fiilleri 
düzenleyen 8 inci maddesi, bize göre bu tasarının en önemli maddesidir. 

Ayrıca, kanun tasarısının bu maddesi, yazıldığı şekliyle tam anlaşılabilir değildir. Bizim, 
birinci olarak bahsetmek istediğimiz husus budur. 

ikincisi, 8 inci maddede "Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerin
de, 4 üncü maddede belirtilen mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz" denilmektedir. 
Bunun altında ise, "uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek 
kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bo
zucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemez, kazı yapılamaz" denilmektedir. 

Şimdi, acaba imar planı bulunmayan yerlerde, sahil şeritlerinde, duvar, çit, parmaklık, 
tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulabilir mi? Buna açıklık getirilmesi lazım. 
Yani, imar planı bulunmayan yerlerde yapı yapılamıyor ; ama, acaba bu yerlerde duvar, çit, 
parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulabilir mi? Buna bir açıklık ge
tirilmesi lazım : Bu bir. 

İkincisi: Diyelim ki, sahil şeridinde (yani 100 metre sınır içerisinde) vatandaşın bağı var, 
bahçesi, tarlası var... Acaba, bunu korumak için etrafına tel örgü çekebilecek mi? 

Üçüncüsü : Acaba, burada, başını sokacak, büyüklüğü tespit edilecek bir yapı yapabile
cek mi; dibine bir kümes, bir ahır yapabilecek mi? 

Bunlann mutlaka açıklığa kavuşturulması lazım. Bu hususta bir önergemiz vardır, öner
genin görüşülmesi sırasında konuşmak üzere hepinize saygılar sunarım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde, sahil şeridi 
içinde yapılabilecek yapıları tanımlamaktadır. Ben, bu maddenin son fıkrasında yer verilen, 
"... konaklama hariç günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir" in anlamının açıklanması
nı istiyorum. Çünkü, biliyorsunuz, çok önemli bir konudur. Türkiye'nin uzun bir kıyı şeridine 
sahip olduğu düşünülürse, ileride birtakım şüphelere ve uyuşmazlıklara sebebiyet vermemek 
için buradaki "Konaklama tesisi" kavramının tanımlanması gerekir. Konaklama tesisi nedir? 
Sözlüğe baktım; konaklamayı, "Yolculuk sırasında dinlenip geceyi geçirmek üzere kalınan yer" 
olarak tarif ediyor. 

Onun arkasından, "günübirlik turizm yapı ve tesisleri" diyor. Yani, bu sahil şeridinde lo
kanta yapılacak mıdır? Bu, konaklama tesisine girer mi, girmez mi? Buradaki "konaklama 
tesisi" tabiriyle yalnız otel mi kastediliyor? Bunlar çok önemlidir. Yarın ihtilaf çıktığında, bu 
ihtilafın çözümlenmesinde başvurulacak en önemli şey, tabiî ki, bu kanunun Meclis müzakere-
sindeki zabıtlarıdır. 
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Şimdi, bir yandan "turistik yapı ve tesisleri" diyorsunuz, öte taraftan "konaklama hariç" 
diyorsunuz. Bence, bu da bir çelişkidir. Eski uygulamalarda, yani 1975 yılında 1605 sayılı Ka
nunun ek 7 ve 8 inci maddelerine göre çıkarılan yönetmeliğin 1-08 inci maddesinde belirlenen 
sahil şeridi alanlarında turistik otel yapılabiliyordu, kahvehane yapılabiliyordu. Peki, getirilen 
bu düzenlemelerle bunlar yasaklanıyor mu? 

Ayrıca, "konaklama" deyince, farz edelim ki, vatandaş oraya bir restoran yaptı; o resto
randa çalışan garson var, işçi var; onların barınmaları için oraya yer yapılabilecek mi? Şimdi, 
bunları çok iyi düzenlemek lazım. Bir bakarsınız, birisi çıkar, "Ben burada konaklamıyorum" 
der; ama bir lokanta, bir kahvehane, bir kır bahçesi yapar veyahut da bir büfe yapar ve yazlık 
ihtiyaçlarını orada giderebilir. Bu itibarla, "konaklama hariç" ifadesindeki kastın ne olduğu
nun, yani sahil şeridinde yapılmayacak tesisler belirlenirken, "günübirlik turizm yapı ve tesisleri" 
ile "konaklama" ifadelerinin ne anlama geldiğinin açıklanmasını istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri, tasarının Komisyonda hazırlanması sırasında, sahil şeritlerinde turizmin 
ihtiyacı olabilecek yüzme havuzu, restoran, spor tesisleri gibi tesislerin yapılmasına imkân sağ
lamak üzere, "Konaklama hariç günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir" hükmü getiril
miştir. "Konaklama" kelimesi, ücreti mukabilinde, otel, motel veya pansiyon gibi tesislerde 
geceleme manasına gelmektedir. Tabiî ki, belki bir restoran garsonunun orada yatması, esasın
da Hıfzıssıhha Kanununa aykırıdır ve restoranda onun da yatması söz konusu değildir. Dola
yısıyla, turizme hizmet edecek bazı günübirlik tesislerin sahil şeritlerinde yapılabilmesine im
kân vermek için bu getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz Kıyı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 24.1.1990 

Ertekin Durutürk Koksal Toptan Alaettin Kurt 
İsparta Zonguldak Kocaeli 

Ümit Canuyar Abdülkadir Cenkçiler Ali Eser 
Manisa Bursa Samsun 

Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar 
Madde 8. — Uygulama imar planı bulunan yerlerde imar planı esaslarına uyulur. 
Uygulama imar planı bulunmayan yerlerdeki sahil şeritlerinde, 4 üncü maddede belirtilen 

mesafeler içinde yapı ve tesis yapılamaz. 
Sahil şeridi alanları içinde hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, top

rak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemez, çevreyi 
ve görünümü bozucu kazı yapılamaz. 
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Ancak, sahil şeritlerinde. 
a) Uygulama imar palanı kararı ile 6 ve 7 nci maddede belirtilen yapı ve tesisler 
b) Toplum yararına açık olmak kaydıyla günübirlik turizm yapı ve tesisleri 
c) Ziraî maksatla kullanılacak yapılar ile yine bağ ve bahçe evi niteliğinde tek katı geç

meyen ve toplam alanı yüzde 5'i aşamayan 200 metrekareyi geçmeyen yapılar ve tesisler 
\apilabilir. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyorlar mı? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR. ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Durutürk. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vermiş olduğu

muz değişiktik önergesinin özü iki hususu kapsamaktadır. 
Birinci husus : Sahil şeritlerinde, yani deniz kenarından itibaren 100 metre içerisinde, va

tandaşın bağını bahçesini, arazisini ve ekmiş olduğu mahsulü korumak için etrafına tel örgü 
ve çit çekmeyi serbest bırakıyor. 

İkincisi ise. kıyıyı, sadece, metrekaresi milyonlar, dönümü milyarlar eden arsa gibi gör
mek yanlıştır. Hâlâ daha sahil şeritleri içerisinde, yani 100 metre mesafe sınırı içerisinde bağı, 
bahçesi olan ve gelirini buradan tamın eden insanlarımız vardır. Şimdi, eğer bir kimsenin sahil 
şeridinde 100 metre mesafe sının içerisinde 10 dönüm, 50 dönüm bir arazisi varsa ve burayı 
da elmalık yapmışsa -uygulamaya açıklık getirmek bakımından söylüyorum- acaba vatandaş 
burada mahsulünün etrafını çevirmek için bir çit yapamayacak mıdır? Acaba bağında, bahçe
sinde başını sokabilecek bir 50,75 veya 100 metrekare, neyse, yani sınırı tespit edilecek bir yapı 
yapamayacak mıdır? Bunlara mutlaka açıklık getirilmesi lazım. Kanaatimiz şudur ki, ziraî amaçlı 
yapıları belli bir ölçü içerisinde serbest bırakmak lazımdır. 

önergemiz bundan ibaret; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Karar yetersayısı yok. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evvela bir oylayayım, ondan sonra efendim... 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.10 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.22 

BAŞKAN : Başkanvddli Abdolhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), İsmail Üğdül (Edirne) 

» 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Ktyt Kamam Tasana ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turtan Komisyonu Raporu (J/641) 
(S Sayısı : 301) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
2. — Bazı suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik T&puması-

na ilişkin Kanun Tasana ve Adalet Komisyonu Raporu (1/688) (S. Sayası : 389) (1) 
BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 34 üncü sırada yer alan, Bazı Suç Failleri Hakkında 

Uygulanacak HakOmlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz.-

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Neidim, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, raporun okunup okunmamasını oylamadınız. 
BAŞKAN — Afedersiniz, oylayalım efendim. 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okun

ması kabul edilmemiştir. 
Teşekkür ederim. ' 
Sayın Neidim, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik kapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde, Doğru \bl Partisi adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi 
saygı ile selamlıyorum. 

Yürürlükteki 3419 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, bu kanunun 1 inci maddesi hük
mü yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (yani 30 Mart 1990 tarihinde) yürürlükten kalka
caktır. Ancak, 4329 sayılı Kanunun uygulanmasından hem ülkemiz, hem de güvenlik kuruluş
larımızın azamî fayda sağladığım, Komisyonda yaptığımız tartışmalarda izledik. Faili meçhul 
birçok olay aydınlatılmış, çok sayıda silah ve cephane, patlayıa madde, örgütlere ait doküman 
ve malzeme elde edilmiş, sığınak ve barınaklar ortaya çıkarılmış ve çlde edilen bilgilerin ışığın
da operasyonlar düzenlenerek, birçok örgüt mensubu ele geçirilmiştir. 

(1) 389 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kanunun uygulanmasından, itirafçılarla ilgili olarak ceza indirimi ve koruma tedbirlerin 
uygulanmasını gerektirecek nitelikte açıklamada bulunan ve bu tutumlarını, haklarındaki hü
küm kesinleşinceye kadar sürdüren failler yararlanmaktadır. 

Ancak, başlangıçta, ceza indirimi ve koruma tedbirleri uygulanmasını gerektirecek tutum 
içerisinde olmak ve beyanda bulunmakla birlikte, soruşturmanın kesin hükümle sonuçlanma
sından önce bu tutum ve beyanlarından vazgeçen failler de, ceza indirimi ve koruma tedbirle
rinden istifade edebilmektedirler. 

Böylece, başlangıçta, itirafları İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve kanundan yararlan
maları gerektiği yolunda görüş bildirilen bazı sanıkların, soruşturmanın daha sonraki safhala
rında, çeşitli nedenlerle, bağlı oldukları örgütler hakkında açıklamadan vazgeçerek, yasa dışı 
örgütle konumlarını devam ettirmede ısrar ettikleri ve buna rağmen, sonuçta, kanunda öngö
rülen ceza indirimi ve koruma tedbirlerinden yararlanmaları gibi durumlar ortaya çıkmakta
dır. Bu husus, uygulamada, söz konusu kanundan elde edilmek istenen amacı gerçekleştireme-
mektedir. Bu, iki ayrı konumda bulunan sanıkların aynı kanunî haklardan yararlanmasını sağ
lamakta ve dolayısıyla, ceza adaletini de etkilemektedir. Bu bakımdan, tasarıya ek bir madde 
ilave edilmiş, tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Doğru Yol Partisi olarak, zaten Danışma Kurulu kararıylada öncelikle Meclise getirilmiş 
olan bu yasa tasarısının lehinde oy vereceğiz, inşallah, Güneydoğu Anadolu'daki olaylar böy
le yasalarla önlenebilir! 

Hepinize saygılarımı sunuyorum; sağolun. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Grupları adına başkaca söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ali Haydar Erdoğan. 
SHP GRUBU ADINA ALt HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı Üze
rinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Huzurunuza gelen yasa tasarısı, ne yazık ki, 1985 yılından bu yana, her iki senede bir, 
ilavelerle gelmekte. Biz, terörün önlenmesi yönünde, Hükümete, alacağı tedbirler yönünde ge
rekli desteği vereceğimizi vaat ettik; ama ne yazık ki, böyle, geçici yapay tedbirlerle ve iki sene
lik süresi bir sene sonra dolacak olan bir yasa yoluyla da terörün önleneceğine pek ihtimal 
vermiyoruz. 

1980 olaylarından sonra, 12 Eylül İhtilali, terörü önlemek maksadıyla yapılmış idi, bir 
anlamda da öyleydi. Ne yazık ki, 12 Eylülden sonra hazırlanan yasa tasarıları ve yasalar, 
Türkiye'de hukuk anarşisini yaratmıştır; daha doğrusu yasa anarşisi yaratılmıştır. Her çıkan 
yasa, bir sonraki veya bir evvelki yasayla çelişkili haldedir. 1980 İhtilalinden sonra, Türkiye'de, 
650 bin kişinin ihbar veya belirli yönlerle sorgulaması yapılmış; ne yazık ki, bu 650 bin kişiden 
ancak 45 bini hakkında hüküm verilebilmiştir. 605 bin kişi hakkında dolaylı veya dolaysız yol
lardan ihbarlar yapılmış ve çoğu kişi, cezalandırılması, ceza görmesi halinde işleyeceği suçları, 
gözaltı süresinde işlemiştir ve bunların çoğunluğu da, ne yazık ki, ihbar ve jurnalleme netice
sinde ortaya çıkmıştır. 
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tşte, burada yapılmak istenen de şu : Gene suç işleyen, terör örgütlerine karışan veya belli 
örgüt aşamasından sonra cezalandırılan kişilere, ihbar etmesi halinde, ceza indirimi getirilmekte 
ve bunların ailesine de, içişleri Bakanlığının denetim ve gözetiminde yardım yapılabilmektedir. 
Mademki, Hükümet böyle bir tasarıyı getirmek istiyordu, geçmişten bu yana gündemimizde 
olan genel affı da getirebilirdi... Kaldı ki, dört seneden bu yana uygulamada olan bu yasa, 
pek tatmin edici de olmamıştır. Zira, istihbarat örgütünün çalışmadığı bir ülkede, ihbar ve jur
nal yoluyla osmanlı dönemindeki yasal dönemi yaratmanın da yanlışlığı ortada, istihbarat ör
gütleri Türkiye'de gerektiği gibi çalışmış olsa, zannediyorum ki, bizim polis ve jandarmamızın 
muhbirlerin vereceği bilgilere ihtiyacı kalmayacaktır, istihbarat örgütleri gerektiği gibi çalışmı
yor; eğer, çalışmış olsa idi, yasal düzenleme yoluna gitmeye bile gerek kalmayacaktı. 

Biz, "Terörü önleyelim" diyoruz, hep beraber biliyoruz ki -geçmişten bu yana da öyle 
olmuştur-, teröre etki eden, terörü yaratan silah kaçakçılığı ve kaçakçılıktır. Maalesef, 1980'den 
sonra ve ANAP Hükümeti zamanında da, silah kaçakçıları ve kaçakçılar, çok az miktarlarda, 
yani, 100-200 bin lira ödeyerek affedilmişlerdir. Tetörü önlemenin yöntemi olarak, terörü ku-
rumlaştıran silah kaçakçılarım affedeceksiniz, sonra da, karşısına çıkarak terör örgütüne karı
şan insanı, bu yasa tasarısıyla affetmiş olacaksınız! Bu mantık biraz çarpık. 

Bunun yanında, burada Hükümet adına konuşan arkadaşlarımız, terör örgütlerinin yurt 
dışı faaliyetlerine ilişkin çok bilgiler verdiler; Iran, Irak ve Suriye'de eğitim yapıldığını, hatta 
buralarda teröristlerin barınağı olan evleri dahi bildiklerim bu kürsüden söyleyen Hükümet 
yetkilileri oldu. Eğer, bu yasa tasarısı haricinde terörü önlemek istiyorsak; hükümetin Iran ve 
Irak'la ticari ilişkileri çok iyi, Suriye ile iyi, Lübnan'la - orada da terör olayları devam ediyor-
bilmiyorum ne derece iyi; ama onlara, Hükümetin şimdiye kadar düşünmediği veya düşünüp 
de yapmadığı bir yaptırım var mıdır? Neden, Hükümetimiz, terör örgütlerini besleyen veya 
örgütleyen bu "dış mihraklı" dediğimiz devletlere karşı hiçbir yaptırım getirmezler? Bunun, 
yani terörün, ancak ihbar yoluyla, yani suç işleyen terör örgütüne karışan insanları affetme 
yetkisi getiren bu yasa tasarısıyla önleneceğine, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak inan
mıyoruz. 

Biz, yasal düzenlemelerin getirilmesi ve daha etkili yöntemlerin uygulanmasından yana
yız. Bize verilen bilgilere göre, 1987'de, ihbar ve muhbirlik yoluyla hükümete başvuran sadece 
1 kişi; 1987'den sonra ihbar ve muhbirlik yöntemiyle müracaat eden 190 kişi olmuş ve bunlar
dan sadece 48 tanesinin müracaatı olumlu karşılanmıştır. 

Demek ki, mumhbirlik ve jurnalcilik yolunun da Hükümette veya belli organlarda pek 
tutarlı olmadığı ortaya çıkıyor. Eğer tutarlı olsaydı, eğer ihbar eden kişiye güvenilir kaynak 
olarak bakılsaydı, çok yakın zamanda Tunceli'de olduğu gibi, ailesi ve komşularıyla birlikte 
gözaltına alınmazdı. Basında çıktığı ve öğrendiğimiz kadarıyla ve Hükümet Yetkililerinin çok 
iyi bildiği gibi, bir kişinin itibarıyla, Tunceli'de bütün köy halkı gözaltına alındı. 

Demek ki, ihbar ve jurnalcilik yoluyla bunu önlemenin de bir yol olmadığı ortaya çık
maktadır. 

Eğer bunu önlemek, geçmişteki yaraları sarmak istiyorsak, özel kişileri affederek ve ömür 
boyu ona ailesine bakma külfetinden devleti kurtararak, genel af çıkarmak yöntemiyle bunu 
çözmek de mümkündür: 

Biz, belli örgütlere, belli kişilere veya belli örgütlerde çalışmış insanlara devlet yardımı yap
mak kaydıyla, "Siz, tamam, karıştınız; insan öldürdünüz, terör örgütlerine yardım ettiniz; ama, 
ihbar ederseniz, biz sizi, ömür boyu hapis yerine, şu kadar hapse mahkûm edeceğiz; ailenize şöyle 
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bakacağız ve size, devlet yardımıyla da avukat vereceğiz, avukat tutacağız" deniyor. Acaba bu 
devlet düzenini bozmaz mı? Devletin güvenilirliği nerede kalacak? Siz devlet olarak üç tane, 
beş tane terör örgütüne yardım etmiş olan insanların ihbar ve jurnali ile ancak, terörü önleme 
yöntemini bulacaksınız, bunda yanılıyorsunuz. Daha etkin önlemler almak durumundasınız. 
tşte biz burada, bu önlemlere katkı olması açısından, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak "Evet, 
destek verelim" diyoruz. Hükümetin diğer devletlere yaptırım gücü nedir? Siz bunları düşün
mediniz. Niçin düşünmüyorsunuz? Eğer düşünüyorsanız, gelin beraber çözelim. 

Bizim önerilerimiz bu idi. Yoksa 50 kişiye hayat boyu yardım etme yönünde ihbar ve jur
nalciliği -aynı Osmanlı dönemindeki olaylar gibi- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, yasa yo
luyla, uzun bir uygulama alanı gibi getirmeyiniz. Kaldı ki, gelen yasa ile yarar sağlamak isti
yorsunuz; neden, bu sorunu genel bir yasa içinde çözmeyi düşünmüyorsunuz? Siz de bu yasa
nın uzun vadeli bir çözüm yolu olmayacağım çok iyi biliyorsunuz, tik gelen yasa, Cumhurbaş
kanı tarafından, tekrar görüşülmek üzere geri gönderildikten sonra uzun bir süre bekledi ve 
tekrar Parlamento gündemine geldi; tekrar yasalaştı, iki sene gibi bir sürede bu işin yararlı ola
cağım düşündünüz ve bitmediğini gördünüz; yani bir fayda, bir çözüm sağlamadığını gördü
nüz. Tekrar, bir sene gibi ek bir süre isteyerek, jurnal ve ihbar yoluyla bu teröristleri veya terör 
örgütlerini bulacağınızı zannediyorsanız, aldanıyorsunuz. Kaldı ki, 1980 ihtilali de bu gerekçe 
ile yapılmış idi. Bütün yasaları da çıkardı... Yasaları çıkarmış olmasına rağmen, on seneden 
bu yana, Anayasaya rağmen, Anayasadaki belli hükümlere rağmen, terör örgütleriyle mücade
le etmenin, böyle kısa vadeli, bir sene gibi sürelere de sığmadığı apaçık ortadadır. 

Anlattığım nedenlerle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz bu yasa tasarısına olumlu 
bakmıyoruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Buyursunlar Sayın Kamer Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, kanun tasarısı
nın başlığına bakıyoruz, "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" deniliyor; ama, diğer bazı tasarılara bakıyo
ruz; "Şu kanunun şu, şu maddelerinin değiştirilmesine veya şu ek maddelerin eklenmesi" şek
linde başlık atılıyor. Evvela, Meclise gelen kanun tasarılarında bir ahenk sağlanabilmesi için, 
bence, aynı dili kullanmak lazım; doğrusu ne ise, onu kullanmak lazım. Bence, en doğrusu 
bu, yani bir kanunda değişiklik yapılırken, hangi maddelerinde değişiklik yapılacağı, kaç ek 
madde, kaç geçici madde ekleneceğini bdirtmektense; "şu kanunda bazı değişiklikler yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı" demek daha doğru. Dileriz ki, Hükümet, bundan sonra böyle 
bir insicam içindeki tasarılarla Meclisin karşısına çıkacak. 

Değerli milletvekilleri, terörü önlemek, hepimizin en candan istediği husustur. Ancak, te
rör, böyle kanunlarla önlenmez; böyle kanunlar terörü tahrik eder. Hiç uygulamayı görmeden, 
memlekette cereyan eden olayların üzerine eğilmeden, masa başında oturup birtakım kanun
lar hazırlanarak terör önlenmez arkadaşlar. Terörün önlenmesi için, evvela, terör olacak orta
mı ortadan yok etmek lazım. Anarşi nereden doğuyorsa, o anarşiyi doğuran koşulları ortadan 
kaldırmak lazımdır. 

198S yılında 3216 sayılı Kanun getirilmiş, jurnalci ve ihbarcıların cezalarında bir indirim 
sistemi getirilmiş; arkasından, 3419 sayılı Kanun çıkarılmış ve aym sistem devam ettirilmiş; o 
da yetmemiş, bu kanun getiriliyor... 
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Bundan yalnız, jurnalci ve ihbarcılara bir ikramiye verme sistemi getiriliyor; yine cezalar
da indirim ve 3 yıllık bir sûre... 

Değerli milletvekilleri, bakın, inanınız ki, bu getirilen kanunlarla insanlar terör ortamına 
itiliyor. 

Biraz önce burada konuşan sayın arkadaşım da belirtti; geçenlerde Tunceli'de bir vatan
daş yakalanmış... Gittik, Jandarma Alay Kumandanı, "Bu arkadaş önce Dev-SoFun mensu
buydu, oradan ayrıldı, PKK'ya gitti; PKK'da bulundu, arkasından oradan da ayrıldı, geldi Par-
tizan'a girdi; Partizanı da bıraktı şimdi, geldi, teslim oldu. Bizimle geliyor; ama, bizden fazla 
insanlan yargılıyor" diyor. Bu adamın ifadesi üzerine 49 vatandaş içeri alındı. Kaç gün kaldı 
içeride? İS gün kaldı. Yani, bütün çabalarımıza rağmen, şuraya buraya başvurmamıza rağmen, 
bu oldu; hatta öyle insanlar içeri alındı ki, böbrek hastası, yatalak, yatağında yatıyor; gittikle
rinde, "tşte bu da bize yardım etti" denince, bu insanları içeriye ahlar. Bugün doğu ve güney
doğuca birçok olaylar - size zaman zaman burada söylediğim gibi değerli milletvekilleri- o 
insanlara yapılan haksızlıklardan kaynaklanmakta. O insanlar, o kadar büyük haksızlıklara 
maruz kalmakta ki, artık insanlık aleminin, insan vicdanının kabul etmeyeceği birtakım işken
celere maruz kalmaktalar ve zorunlu olarak kendi onurlarını korumak için, bulundukları yer
leri terk edip dağlara kaçmaktadırlar. Herhangi bir sebeple bir güvenlik görevlisi kendisini ara
dığı zaman, belki karakola gidip de kendisine bir şey olmayacağım da düşünebiliriz, gitse ol
mayabilir; ama, adam bir defa korkmuş ve gidip teslim olmuyor, dağa çıkıyor. Bakın, bunlar 
çok önemli. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bir vatandaş yakalanıyor; diyor ki, "Ben falanca yere 
gittim, falancanın evinde ekmek yedim." 

Sayın milletvekilleri, doğu ve güneydoğu, özellikle bugün insanların yaşamı tehlikeye gi
ren bölge olması nedeniyle oradan bahsediyorum; siz orada silahlı insanların dağda gezmesini 

• engelleyebiliyor musunuz? Eğer engdleyebiliyorsanız, o zaman oradaki insanlar suça itiliyor-
sa, hay hay, o insanlar suçludur. Ama, dağda insanların can ve mal güvenliğini sağlamak zo
runda olan devlet, o dağlarda silahlı insanların gezmesine engd olamıyorsa; kırsal kesimlerde 
yaşayan insanları, "Siz teröristlere yardım ettiniz, teröristlere yataklık etliniz, onlara yemek 
verdiniz" düşüncesiyle devlet olarak içeri alamazsınız. Burada cezanın manevî unsuru yoktur 
arkadaşlar. 

Kendi memleketimden örnek vereyim; bütçe müzakereleri sırasında Sayın Başbakan ko
nuşmaya başladığı zaman, inanınız, bütün çabalara rağmen 49 vatandaşımız içerideydi ve o 
gün 10 uncu gündü. Oradaki yetkiliyle görüşmüş, "Bu insanları ne zaman mahkeme karşısına 
çıkaracaksınız?" diye sormuştur. Demişti ki, "Efendim, şu anda büyük bir örgütsd incdeme 
yapıyoruz ve 20 gün sonra çıkaracağız." Ben de mecbur kaldım, Sayın Başbakan konuşmaya 
başlamadan önce "Bu insanları mahkemeye çıkarın" dedim. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkeyi sağlıklı bir yaşama orta
mına getirmek, hepimizin bir vicdan görevidir. Burada (Ankara'da) oturarak, doğu ve güney
doğudaki, memleketin birçok yerlerindeki olayları bilemeyiz ve önleyemeyiz. O halde ne yap
mamız lazım? Bence, bu konuda, bütün partiler siyasî yarar beklemeden, memleketin geleceği 
neyse, o konuda birleşmeli ve burada sağlıklı bir araştırma yapmalıyız. 

Arkadaşlar, orada insanlar içeri alınıyor. İS gün içeride kalmak kolay bir olay değil. Kaldı 
ki, içeriye alınan insanlara hakaret de yapılmasın; ama, bunlar İS gün hücrderde bekletiliyor
lar soğuk yerlerde bekletiliyorlar. Peki, bu insanların günahı ne? Ondan sonra mahkemeye çı
karıyorsunuz; mahkemede beraat ediyor. 
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Size sormak istiyorum; sizler böyle sebepsiz yere içeri alınsanız ve 15 gün içeride bekletil-
seniz, ondan sonra bırakılsanız; yeni bir olay olduğu zaman yine sizi içeri alsalar, bekletseler 
ve tekrar beraat etseniz; vicdanen düşünürseniz, acaba sizi bu şekilde içeriye alan ve bu şekilde 
muameleye tabi tutan insanlara karşı davranışınız ne olur? 

Biz iki Tunceli milletvekili gittik; yanımızda arkadaşımız Kahramanmaraş Milletvekili Sa
yın Ali Şahin de vardı. Vatandaşların feryadı şu; diyorlar ki t "Devlet bizi kırsal kesimlerden 
gçtirsin, belirli yerlere yerleştirsin. Biz buna varız. Eğer bizi belirli yerlere yerleştiremiyofsa, 
bizim can güvenliğimizi sağlasın. Dağda bir sürü adam geziyor... Her yakalanan adam, her 
gelişinde, "Efendim, bize şu da yemek verdi, bu da yemek verdi, bize yataklık yaptı derse ve 
biz bunların her deyişleri üzerine içeriye alınırsak, biz ne olacağız? Siz milletvekilisiniz, bize 
bir çare bulun." diyorlar. 

Ben bu konuda aciz kaldım, bir milletvekili olarak size danışıyorum ve bu insanların fer
yadını -Ali Şahin arkadaşımız burada- Sayın Hükümete iletiyorum. Dağda gezen silahlı insan
ların her birisi, her yakalandığında, pişmanlık yasalarından yararlanmak için birtakım masum 
insanları ihbar ederse ve siz de bunları her vesileyle içeriye alırsanız, bu insanların hakkını kim 
koruyacaktır? Lütfen, bize bunu söyleyin. Bu kanunları getirmekle anarşiyi önleyecek misi
niz? Lütfen bunu da bize izah ediniz. 

Arkadaşlar, ben içi yanan bir insanım. Burada birtakım tepkiler koyuyor isek; bu insan
larla her karşılaştığımda, onlann bu konudaki yakınmalarını duya duya, inanınız ki, artık in
sanlığımdan utanıyorum. 

Şimdi bir kanun getiriyorsunuz. Adamın biri yarın yakalanacak "Şunlar şunlar bana yar
dım etti. Ben barınak yaptığım zaman falanca bana tahta getirdi" diyecek. Getirebilir... Ada
mın elinde silah, diyor ki, "Git bana kazadan un al gel." Şimdi, o dağda dağlık kesimde yaşa
yan insan, çoluk çocuğuyla ya o bölgeyi terk edecek veyahut da -çoluk çocuğuyla terk etmedi
ği zaman- dağda gezen kişiye şehirden un da getirecek, şeker de getirecek; kavağım da kesip 
ona verecek ve onun yattığı yerde gece nöbet de tutacak... Eğer, bunun bir çözümü varsa, söy
leyin. O insanlar yönünden bunu suçlu kabul ediyorsunuz, bu arkadaşları içeriye almak için 
bunu sebep kabul ediyorsunuz ve hâlâ şu anda Tunceli'de yine içeriye alınanlar var. Bakın bu 
böyle giderse Tunceli'nin bütün halkını içeriye alacaksınız. (SHP sıralarından gülüşmeler) Ar
kadaşlar, gülmeyin; bu, bence utanılacak bir şey; eğer bu, gülünecek bir şeyse, ben de güleyim; 
ama ben, bunu insanlığın bir yüzkarası olarak kabul ediyorum. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Bize niye söylüyorsun; kendi arkadaşların gülüyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, beni seçen insanların meşru haklarını korumak zo

rundayım. Bu konudaki şikâyetleri Hükümete getiriyorum; lütfen buna çare bulun diyorum. 
Bulamazsanız, siz o insanları oradan getirip de, içeride işkence yaparsanız, biz burada nasıl 
vicdan rahatlığı ile hareket edeceğiz? Bu gibi kanunları getirmekle, o insanlara hapishane, ne
zarethane kapılarını açmış oluyorsunuz. Bu şekilde terör önlenmez arkadaşlar. Size samimi
yetle söylüyorum; terörü önlemenin yolu, üç partiden sağlıklı olarak 10'ar milletvekili seçelim, 
hergün yerinde inceleme yapalım. Oradaki asayişi üç beş tane güvenlik kuvvetlerinin emrine 
bırakmayalım. Hele kime bağlı olduğu belli olmayan, öldürdüğü insanlardan sorumlu olma
yan özel timi oluşturan kişilerle doğu ve güneydoğuda ne terör önlenir, ne de terör odaklan 
kurutulur arkadaşlar. 
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Biz burada bunları söylerken elbette ki, vicdanımız sızlıyor. Bu devlet bizim devletimizdir. 
Elbette ki, devlet güvenlik kuvvetleri içinde çok namuslu, dürüst, vatansever insanlar var; ama, 
bunları aşan birtakım olaylar var. Şimdi orada bir devlet güvenlik mensubu, keyfî birtakım 
nedenlerle adam vurduğu zaman, onu kumandanı veyahut üstü koruyor. Ondan sonra siz gi
dip de sorduğunuzda, diyorlar ki : "Efendim teröriste yardım etti" 

Mesela geçen gün bizim ilçe Nazimiye'de S tane kız öldürüldü. Kızların cesetleri -iç çama
şırları çıkarılmak suretiyle- hayvanların arkasına bağlanarak çekilmiş getirilmiş. Vatandaşa so
ruyoruz, diyor ki: "Benim çocuğum evden kaçtığı zaman ben onu öldü bilirim; ama, devlet 
benim namusuna saygı göstermelidir." Yani siz bir insanı öldürdükten sonra, artık onu her ta
rafı açık bir şekilde halkın içinde... 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAtL SAFA GİRAY (istanbul) — Kim öldürmüş, ne- . 
den öldürmüş? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Devlet kuvvetleri öldürüyor efendim. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI ISMAÎL SAFA GtRAY (istanbul) — Kim kimi öldürmüş? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Bakan, sen şimdi hayal âleminde yaşıyorsun. Sen, 
daha ne olduğunu bilmiyorsun. Aslında, ben sizin yerinizde olsam, şu konuşma üzerine, Hü
kümet olarak eğer o olayları önleyemiyorsam ve vicdan taşıyorsam, istifa ederim. Siz Hükü
metsiniz... Hükümet etmek küçük insanların işi değil. Hükümet etmek, devleti ve milleti bü
yütmek demektir. Hükümet etmek, devlete huzur ve güveni getirmek demektir. Hükümet et
mek, cebini doldurmak demek değil ki... (Bakanlar Kurulu ve ANAP sıralarından gülüşmeler) 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAÎL SAFA GtRAY (İstanbul) — Senin konuşmanla 
istifa mı edelim! 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ondan sonra da, burada söylenen şeylere gülelim! Gül
mekle bir şeyi halledeceksek, hadi gülelim... Ne var yani!. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayın efendim, rica ederim. 

KAMER GENÇ (Devamla) —- Sayln milletvekilleri, elbette ki, vicdanı olan insanlar belir
li olaylarda üzüntü duyarlar, vicdanı olanlar memleketin birlik ve bütünlüğünü isteyenler be
lirli olaylarda hüzün duyarlar ve onların ortadan kalkmasını dilerler. Ben size olayı veriyorum 
ve diyorum ki, S tane genç kız öldürüldükten sonra iç çamaşırları çıkarılmış -vatandaş bize 
intikal ettiriyor- hayvanların arkasına cesetleri bağlanmış, çekilmiş... 

tSMET TAVGAÇ (Bursa) — Yalan! 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yalan değil. Kumandan... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayınız... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sen Hükümetsin, git işte tahkik et; ama bu, yöre halkı üze
rinde büyük bir tepki yaratıyor arkadaşlar. Ne yapıyor?.. Halk, dağda yaşayan insana karşı 
sempati duymaya başlıyor. Yalansa, sen, gel benim hakkımda tahkikat aç, o zaman gidelim 
araştıralım. "Yalan" demekle, burada bir şey halledilmez. Ben de sizin kadar bu memleketin 
insanıyım, bu devletin güvenlik kuvvetleri, benim de güvenlik kuvvetimdir; ama o insanların 
hatalarına da sahip çıkmayalım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayın rica ediyorum. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bence, bu kanunlarla' 
bu terör odakları kuramaz, yeni yeni terör odaklan yaratılır ve masum insanları siz içeriye al
mak suretiyle, onlara orada birtakım haksızlıklar yaptıkça, dağdaki insanların yanlarına yeni 
insanlar göndereceksiniz; bunu bilmelisiniz. Bu, parayla çözülecek bir iş değildir; zaten, para 
verdiğiniz zaman, bu, daha da teşvik edici olur, birçok masum insan bu sebeple suçlanmış olur. 
Ben burada kendi düşüncelerimi söylüyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; bu kanun, mevcut bir kanun. Bu kanun ile, süre bir yıl uzatılıyor. 
Komisyonda da bu mesele görüşüldü. Neden bir yıl uzatılıyor? Devamlılık olsun düşüncesiyle. 
Bir yıl uzatılması, zamanla sınırlı tutulması, istifade etmek için insanların başvurmasını teşvik 
etmek maksadına matuf; kanunun etkili olması için. İhtiyaç olursa, bir dahaki sene çıkar veya 
çıkmaz; ama süreyle kısıtlı tutmanın sebebi, zaman içerisinde, süratle insanların başvurarak, 
suçların önlenmesini ve suçluların yakalanmasını temindir. Milletvekili arkadaşların bu husus
taki tereddüdünüzü bu şekilde izale etmek isterim. 

Ne getiriyor bu Kanun? Biten müddeti bir yıl daha uzatıyor. Bunun dışında ne getiriyor? 
itirafçıların cezalarını biraz daha aşağı çekiyor. Bunun dışında, yeni hüküm olarak getirdiği 
şudur arkadaşlar : Bu Kanun ile, şu anda itirafçılar, mahkeme kararıyla, itiraflarının, iddiala
rının doğruluğu sabit oluncaya kadar herhangi bir imkândan istifade edememektedirler, ko
runma altına alınamamaktadırlar, bu suretle de emniyetleri tehlike içerisinde bulunmaktadır. 
Kanundaki yenilik, itirafta bulunan kimselerin itiraflarının ciddî olduğu kanaati hâkim olur
sa, valiye, İçişleri Bakanlığına, davanın sonunu beklemeksizin, bu şahısların korunmalarını sağ
lamak, bunlara maddî yardımda bulunmayı temin etmek ve avukat tutmak görevini vermekle
dir. Kanundaki yenilik bu noktadadır; bu şahısların can güvenliğini sağlamaya matuftur; bu 
şahısların bu zaman içerisinde himaye allına alınmalarına matuftur. Kanundaki yeni hüküm 
bir ihtiyaçtan çıkmıştır. 

Anarşinin çözümü tek bu kanunla olmaz, tek bir tedbirle de olmaz. Arkadaşların söyle
dikleri hususların çoğu doğrudur, ancak, "Bu kanunlardan bugüne kadar hiçbir netice alınmadı" 
demek mümkün değil. Elimdeki notların hepsini okumayacağım; ama birkaç tanesini okur
sam, alınan neticeler görülebilir; İstanbul İlinde, Türkiye komünist Partisi Marksist Leninist 
Geçici Koordinasyon Komitesi, Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği örgütleri çökertil
miş; Ordu ve Fatsa Dev-Yol örgütünün bütün olayları açığa kavuşturulmuş ve sanıkları yaka
lanmış; TKP-C Dev-Yol örgütünün, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir illerinde gerçekleştirdiği 
faaliyetler aydınlanmış, sanıkları belirlenmiş, faillerinin birçoğu yakalanmış... Devam ediyor 
arkadaşlar... 

Keza, ilk kanundan istifade etmek isteyen itirafçı sayısı 390 küsur. Olumlu görüş bildiri
len 202, olumsuz görüş bildirilen 193, tahkikatı devam eden 4 kişi. 

Bunlardan istifade ile yakalanan sanık sayıları hakkında da bir fikir vermek istiyorum: 
açıklığa çıkan olay sayısı 1008; keza, 128 de burada var, toplam 1 136'dır. Yakalanan sanık 
sayısı, silah sayısı uzunca listeler meydana getiriyor; ama elbette ki... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kanun olmasaydı bunlar yakalanamayacak mıydı Sayın 
Bakan?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, yakalana
bilirdi, doğrudur. Ancak, itiraflar sayesinde yakalananlar olarak İçişleri Bakanlığının tespit 
ettiği sayılar bunlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kanuna göre kaç tane masum insanı da içeriye aldığınızı 
lütfen açıklar mısınız... \ani, alınıp da beraat edenleri söyler misiniz?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Şimdi, şunları söy
lemek istiyorum. Hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın, elbette ki -sizler de, bizler de- burnu
nun kanamasını istemeyiz. Hiçbir vatandaşımızın gözaltına alınıp, bir gün de olsa, bir saat 
de olsa bekletilmesini istemeyiz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — öyle oluyor ama!.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Hiçbir vatandaşımı

zın karakola celp edilip, korku içerisinde saniyeler geçirmesini istemeyiz. Elbette ki, bazı arka
daşların seçim bölgelerinden duyduğu bu rahatsızlıkları kabul etmemek, buna karşı çıkmak 
mümkün değil; ama yapılan her icraatın, hde terör ile mücadelede yapılan her icraatın meyda
na getirdiği bütün rahatsızlıklara böylesine hassasiyet duymak, neticede bizi, meseleyi çözme
me, terörle mücadele etmeme gibi bir sonuca mı götürmelidir? 

Bütün cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sayısının yekûnu, 100 bin gibi rakamlar
dan, 47-48 bin gibi rakamlara düşmüşken, Sayın Kamer Genc'in söylediği gibi, bütün insanla
rımızı tutuklamak, tevkif etmek, gözaltına almak gibi bir olay söz konusu değildir; ama, baş
langıçta da söyledim; bir kişinin bile rahatsız edilmiş olmasının verdiği üzüntüye arkadaşlarla 
birlikte iştirak ediyorum; ama, hadiseyi çözerken, çare ararken, bizim bazı tedbirlerimizin, in
sanlarımızı rahatsız edebileceğini de düşünmemiz lazım. Bu kanun tasarısı sayesinde, suça işti
rak eden... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, neden hep Tunceli'yi seçiyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — ... suça iştirak eden 
insanların, bizzat suçun içerisinde bulunan insanların itirafları sayesinde netice olmaya matuf
tur; ama, her itiraf geçerli değildir, her söylenen sözle insanların mahkûm edilmesi mümkün 
değildir. Bu itirafların maddî delillerle takviyesi gerekir. Bir insan kendisi bile suçu kabul etse, 
hukukta, bu beyanıyla kendisinin mahkûm olması söz konusu değildir. Elbette ki, maddî delil
lerle ve diğer yan delilerle mahkemeler bunları takviye etmektedir; ama, mümkündür, nitekim, 
elimizdeki rakamlar da gösteriyor ki, itirafçıların yüzde SO'sinin itirafları doğru çıkmamıştır; 
mahkemeler bunları tespit etmiş, ayıklamışım Ama, bu zaman zarfındaki üzüntüleri esas al
mak suretiyle, bu mücadelede, mücadele sahasını, terk etmemiz söz konusu olamaz. Ben şöyle 
söylüyorum : Bu kanun tasarısı, bir tek Muammer Aksoy'un failini yakalamak için bile netice 
verse, bu kanun tasarısı bir tek Çetin Emeç'in katilini yakalamak için bile netice verse, ne ka
dar müspet bir neticedir... Kaldı ki, binlerce suçlu insan, şu kanun sayesinde yakalanmış ve 
olay açıklığa kavuşmuştur. 

Türkiye'nin terörle olan problemi büyüktür. Seçim bölgelerimizden zabıtayla alakalı me
selelerle hepimize şikâyetler gelmektedir. Onlar meselenin bir başka yönüdür; ama, bu kanun 
tasarısının, müstakilen, vatandaş üzerinde baskı unsuru olduğunu söylememiz mümkün değildir. 
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Kanun müspet neticeler vermektedir. Bir an evvel çıkıp kanunlaşmaması halinde, bu aybaşın
da kanunun hükmü gündemden kalkmaktadır. Kanunlaşmasını ve bu hususta müspet oy veril
mesini arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine 
göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu Kanunun yayımı tarihinden önce aynı amaçla 
suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 163 üncü 
maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden veya 171 inci mad
dedeki gizli ittifak mensuplarından biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğrulu
ğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 10 
yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 7 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir 
ve diğer cezalar beşte bire kadar indirilerek hükmolunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, soru soramaz mıyız? 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. Bir madde sonra sorun. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 3419 sayılı Kanunun 2 nci maddesine, dördüncü fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra ile aynı maddenin mevcut beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"İtirafta bulunan kişi ile ana, baba, eş ve çocuklarına mahkemenin karar vermesine, ka

dar geçen süre içinde de ilgili valinin onayı ile maddî yardım yapılabilir ve can güvenlikleri 
ile ilgili tedbirler alınabilir." 

"Sanıklara avukat tutulabilir ve tutulacak avukatın ücreti de aynı ödenekten karşılanır." 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Genç'ten sonra söz alan olmazsa zatı âlinize soru için imkân tanı

yacağım. 
Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıya yeni eklenmiş 

olan bu madde, ihbarcılar?, ve jurnalcılara maddî olanak yaratan bir maddedir. 
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Sayın Bakan biraz önce burada konuştuğu zaman, "Bu kanunla biz, bir Muammer Ak-
soy'un, bir Çetin Emeç'in katillerinin bile bulsak, bizim için en büyük fayda olur" dedi. Şim
di, Adalet Bakanlığı görevini yapan bir arkadaşımızın bu düşünceyi söylemesini çok kınadım. 

Değerli milletvekilleri, ceza hukukunun genel bir ilkesi vardır. Orada, "Bir masumu içeri
ye alacağınıza, bırakın on tane suçlu dışarıda gezsin" diyor. Tabiî bu, insana değer veren, insa
nı insan kabul eden toplumlarda önemlidir, ama siz onbinlerce masum insanı içeriye alacaksı
nız, ondan sonra da bir kişinin katilini bulacaksınız... Bunlar, artık çağımızda değil, orta çağ
da söylenen düşüncelerdir. Bu itibarla, zaten bu düşüncelerle, bu zihniyetlerle gidilirse, Türki
ye'de ne güven sağlanır, ne huzur sağlanır, ne de yönetim sağlanır. 

Şimdi, bu maddeyle valiler tarafından ihbarcılara malî yardım yapılması öneriliyor. Peki, 
bu yardım ne miktarda yapılacak? (A) valisi başka uygulayacak, (B) valisi başka uygulayacak 
ve şimdiye kadar da bu usul kanun tekniğinde görülmemiştir. Vali de nihayet bir insandır; bu
nu da bir yasa koyucu olarak bizim, devlet kesesinden verebileceği paranın da hiç olmazsa aza
mî haddini tayin etmemiz gerekir. \arın bir vali çıkar, 100 milyon verir, ötekisi de çıkıp 500 
milyon lira verirse, bunu engelleyebilecek misiniz? Yani böyle sınırsız bir yetkiyi valilere.sağla-
yan, temin eden ortam nedir; onu bilmiyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Bakan konuştu; dedi ki, "Birçok kişileri bu ka
nun sayesinde yakaladık." 

Arkadaşlar, eğer devlet ihbar müessesesini işleterek suçluyu yakalamak istiyorsa, ihbarcı
nın ihbar ettiği kişiyi hemen içeriye almasın. Yani, (A) şahsı diyor ki, "Ben örgütsel suç işledi
ğim zaman, falan falan kişiler yanımdaydı." Avrupa'da da böyle yapılıyor; ama nasıl yapılı
yor? orada güvenlik kuvvetleri, o insanları uzun süre gözetim altında tutuyor, yani hemen içe
riye almıyor; adamı denetliyor, çeşitli hareketlerim kontrol ediyor ve onu yakalıyor. Oralarda, 
sizin yaptığınız gibi, bir ihbarcı yakalanıp da "tşte ben falanca köye gittim, bana ekmek verdi, 
yok falanca köye gittim, kaldım" dediğinde, o köyü alıp 15-20 gün içeride tutarak vatandaşı 
suçlu yanına itme yöntemi uygulanmıyor. 

Sayın Başbakan, geçen günkü bir konuşmasında diyor ki, "Terörü önlemek için gözetim 
altı süresini daha uzatabiliriz." Bence bu söz ağır bir sözdür arkadaşlar. Yani 15 gün yetmiyor, 
az geliyor da "Daha uzatabiliriz" diyor. 

Değerli milletvekilleri, insanların, hakkın, özgürlüğün ne olduğunu çok iyi özümsemesi 
lazım. Bir gün Sayın Bakan dedi ki, "Bir kişinin bir saat dahi içeri alınmasına gönlümüz razı 
olmuyor." Peki, binlerce insanı içeri alıyorsunuz, 15-20 gün içeride bekletiyorsunuz; nasıl olu
yor da ona gönlünüz razı oluyor?! Onu öğrenmek istiyorum. 

Arkadaşlar, hele öğrenciler... Yani, öğrenciler, bir yerde ufak bir yürüyüş yaptıklarında 
hemen etrafları sarılıyor ve içeriye alınıyorlar. Şimdi şu anda da, Elazığ'da, aşağı yukarı bir 
haftadan beri, içerde 85 tane öğrenci var; hepsi de Tunceli'n. Zaten bu Hükümet, özellikle Tunceli 
vatandaşını potansiyel suçlu ilan etmiş. Bunu şiddetle kınıyorum ve kınadığımı da her vesileyle 
burada söylüyorum. Lütfen bu alışkanlıklarını bıraksınlar; yani, her örgütün içinde her türlü 
insan olabilir. 

Ben burada, kapalı oturumda Emniyet Genel Müdürünün bu memleket için söylediği sözleri 
de, sır olarak saklanması gereken bir konuşma olduğu için açıklamıyorum; ama bunların ne 
kadar peşin hükümlü, bu devleti yönetmekte ne kadar aciz ve belirli insanları zaten suçlu ka
bul etmek suretiyle devleti terörün içine iten insanlar olduğunu görüyoruz ve esas suçu, terörü 
yaratanların da, belirli noktalardaki şeriat örgütleriyle işbirliği içinde olan yüksek bürokratlar 
olduğunu da burada teşhir etmek istiyorum. 
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Tunceli halkının burada devamlı olarak takip altına alınmasının nedeni, uyanık bir halk
tır, demokrasiye saygılı bir halktır, insan haklarına saygılı bir halktır, hak ve hukukun müda
faasını yapan bir halktır, bugüne kadar sağ iktidarların Türkiye'yi getirmek istedikleri nokta
lara engel olmak için sola rey veren bir halktır ve bunun için de sağ iktidarlar tarafından po
tansiyel suçlu olarak ilan ediliyor. Bu sağ iktidarların işte bugünkü politikasının da, onlardan 
öc alma amacı dışında başka hiçbir sebebi yoktur. 

Sayın Başkan, sizden tekrar rica ediyoru.ii: Bu itirafçılar yakalanır yakalanmaz, onların 
sözüyle, yüzlerce, binlerce inşam lütfen içeri almayın, Biz de milletvekiliyiz, bir gün sabrede
riz; iki gün sabrederiz üç gün sabrederiz... alıyorsunuz, alıyorsunuz; bu insanlar bizim kapımı
zı çalıyor kardeşim; ama biz ne yapacağız? Bakın, bu uygulamalarınız devam ederse, biz de 
o insanların meşru zeminler içinde müdafaa edilmesi için her türlü sabrımızı kullanırız; ama 
bu sabnmızı taşıtırsanız, sizin gayri meşru yollarınıza karşı bizim de gayri meşru davranışlar 
içine gireceğimizi size belirtmek istiyorum. Bakın, bunu zaman zaman söylüyorum buradan; 
bundan anlayın ve sizden tekrar tekrar,rica ediyorum... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

Sizden rica ediyorum : Eğer Hükümetseniz, eğer devlete ve millete sahip olmak istiyorsa
nız, lütfen, bu masum insanları içeri almaktan vazgeçin. İtirafçıların sözüyle insanları içeri 
atıyorsunuz, dayak ata ata suçu kabul ettiriyorsunuz. 

Sayın Bakan, sizin burada verdiğiniz rakamların içinde, inanınız ki, mahkûm olan birçok 
insanların, mahkûmiyet nedenleri polis nezarethanelerinde, işkencehanelerde alınan ve işken-
cehanelerde insanlık onurunun dışına taşan, ortaçağ metodu ile alınan ifadelere dayanan, bu 
ifadelere müstenit suçlardır, mahkûmiyetlerdir. Bunu da burada tescil etmek istiyorum ve siz
den özellikle rica ediyorum Sayın Bakan, lütfen, Başbakanınıza mı söyleyeceksiniz, İçişleri Ba
kanınıza mı söyleyeceksiniz, bu insanları, artık böyle onbeş, yirmi gün içeriye almaktan vazgeçin. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Bayursunlar Sayın Bakan. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Efendim, söz isteyecektim. 
BAŞKAN — Bakandan sonra, söz veririm efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Sayın Kamer Genç "Sabrımız taşarsa gayri meşru yollara saparız" 
diyor. 

İnşallah şimdiye kadar sapmamıştır, arkadaşımızın başına böyle bir hal gelmesini isteme
yiz. Ben de İçişleri Bakanlığına rica ediyorum : Bakın, birçok insan gidip kapısını çalıyor, ken
disini rahatsız ediyor, bu sebeple de gayri meşru yollara sapacakmış; arzu ediyorlarsa kapısına 
emniyet görevlileri koyalım kimse gidip kendisim rahatsız etmesin, arkadaşımızın başına böyle 
bir hal gelmesin! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O size layık. Ben sizin yerinizde olsam, utanırdım, bu ko
nuşmayı yapmazdım. Ben o insanların feryatlarını dile getirdim. Sizde vicdan yok ki... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, "Ben 
gayri meşru yollara tevessül ederim*' diyorsunuz. Bir milletvekilisiniz ve Meclis kürsüsünde bunu 
söylüyorsunuz! 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizi meşruluğa davet ediyorum. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Ben, sizin çok üzül
düğünüz için fevren böyle bir şey söylediğinizi kabul ettiğimi ifade etmek için söyledim; yoksa, 
aslında o sözlerin cevabı bunlar olmazdı, siz de takdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi şunu söylemek istiyorum : Sayın Kamer Genç bana, "Bir 
masumun içeri alınması, cezalandırılmasındansa, on tane suçlunun serbest gezmesi doğrudur" 
dedi. 

Hukukta, hiçbir masumun, başka suçluların yakalanması için ceza altına alınamayacağı 
ana prensiptir ve birinci konuşmamda da bu hususa son derece itina ettim. Hiçbir surette, Türkiye 
Cumhuriyetinde, suçluları yakalamak için başka insanlara işkence edilmesi söz konusu ola
maz; hele bunu Anavatan tktidannın dûşûndağanü düşünmek bile, abestir, işkence sözleşme
sini kabul eden, Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna ferdî müracaatı Divana ferdi müracaatı 
tanıyan bir iktidarın böyle bir şeyi düşünmesi söz konusu değildir. 

İşkenceyi kaldırmanın yolu, asayiş güçlerinin, zabıtanın görevden men edilmesi de değil
dir. Bu hususta yanlış tatbikatlar varsa, hazırlık tahkikatında başka tedbirler almak gerekir; 
o hususta da iktidarımızın teşebbüsleri olmuştur, tedbirleri olmuştur ve devam edecektir. Yal
nız Sayın Milletvekilleri arkadaşlarımızın bir başka yanlış tespiti olmuş; öğrenci olayları sebe
biyle bizim iktidarın Tuncelilileri içeri aldığını söylüyor. 

Şimdi bakın, bu çok yanlış ve aksi bir görüş; yani neticesi çok vahim bir görüştür. Tunce
lililer bu memleketin halis insanlarıdır. Eğer merak ediyorsa, birlikte Tunceli'ye gidelim; bizim 
onlara karşı olan sempatimizi, sevgimizi yerinde tespit etsinler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Neyle göstereceksiniz? 

ADALET BAKANI MUHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Şimdi, ancak mah
keme kararıdır, iktidarla alakası yoktur muhterem milletvekilleri; söylediği öğrenci olayların
da tevkif edilenler, mahkeme kararlarıyla tevkif edilenlerdir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır efendim, gözetim altında. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bunlar, mahkeme 
kararlarıyla tevkif edilenler veya gözetim altına alınanlardır, bilemiyorum; ama tevkif edilen
ler vardın mahkeme karandır. Bu tevkif edilenlerle, iktidar arasında bir paralellik kurmak... 
Ben, tabiî diğer şeyleri söylemiyorum, yani bunun sonucunda gelecek sözleri söylemiyorum; 
çok dikkat etmek zorundayız; Türkiye'de insanlar arasında tevkif yaratacak, farklılık yarata
cak düşünceleri, her ne suretle olursa olsun, bu kürsüden dile getirmememiz lazım. 

istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin, insanları, memleketlerine, şehirlerine göre tas
nif ettiğini, istanbul'da savcılığın bu yolda gayret ettiğini düşünmek mümkün değildir. Şimdi 
bazı insanlar bize meseleleri böyle getiriyorsa, bazı yakınlarımız veya bazı seçmenlerimiz olay
ları bize bu surette intikal ettiriyorsa, onu hemen alıp Meclis Kürsüsüne getirmek ve ciddî ola
rak kabul etmek mümkün değildir, yanlış neticelere varırız. Bunun için, bu arkadaşlarımızdan 
bilhassa istirham ediyorum, bu kabil meselelerde son derece titiz olmak zorunluğu vardır ve 
şükrediyorum ki, bahsettiği olaylar, polis olayları değil, devlet güvenlik mahkemelerine intikal 
etmiş ve dkonulmuş olan olaylardır. Aksi takdirde, bu Meclis kürsüsünde bile aklanma nokta
sında daha büyük sıkıntı çekerdik; çünkü, söylenen söz, mutlak ki, bir etki bırakıyor. 
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Meselenin aydınlatılma fırsatını bana verdikleri için arkadaşıma teşekkür ediyor, Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Canver, buyurun, sorunuzu sorun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım, aracılığınızla aydınlatılmasını istedi

ğim birkaç husus var : 
1. Sayın Bakanın kürsüde ifade ettiği üzere, itirafçı sanık, itirafı ciddî bulunursa, itiraf 

sonucu daha kesinleşmeden belli bir güvenlik altına alınacaktır. 
Uygulamaya bakalım : Bir itirafçı sanık, birtakım isimleri itiraf ediyor, ciddî bulunuyor 

ve itirafçı sanık her türlü güvenceye kavuşturuluyor, itirafçı sanığın ifadesi üzerine gözaltına 
alman insanlar, çeşitli sürelerde, çeşitli sorgulamalara tabi tutuluyorlar, hatta tutuklanıyorlar; 
ama sonra itirafçı sanığın itirafları doğru çıkmıyor. Bu durumda, itirafçı sanığı güvence altına 
alan bu yasanın, mağdurları da güvence altına alıp almadığını öğrenmek, istiyorum. 

2. itirafçı sanığın, itirafı kesinleşmeden güvence altına alınması ihtiyacı neden doğmuş
tur? Şöyle ki : öldürülen ya da öldürülme tehlikesi atlatmış olan itirafçı sanık var mıdır? 

3. Bir hususun daha Sayın Bakanca aydınlatılmasını ve bilinmesini istiyorum; içişleri 
Bakanlığının doğrudan yetkisi altında; ama Sayın Bakanım da belki bu soruma yanıt verebilir
ler : 

Polisin öğrencilere ya da hemşirelere ajanlık teklif etmeye; "Gel, bana arkadaşlarını ihbar 
et, eylemleri önceden haber ver" gibi bir teklifte bulunmaya hakkı var mıdır? 

Bu sorularımın yanıtlanmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, bi
rinci sualin cevabı kanunun 5 inci maddesidir. "Bu kanuna göre yapılacak ihbar ve açıklama
ların kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşıldığı takdirde, fiil başka bir suç 
oluştursa bile, ayrıca S yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir." 

CÜNEYT CANVER (Adana) Bu, mağduru korumaz, insanı cezalandırır. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, müsaade 

eder misiniz? 

Bir defa, korumanın ilk şartı, bir kimsenin vara yoğa isnatta bulunmasını önlemektir; ilk 
tedbir budur, doğru tedbir budur. Bunun dışında, kanunda, haksız tutuklanan, gözaltına alı
nanlar için özel, genel hükümler vardır; o hükümlerden istifade edebilir. 

İkinci hususa gelince : "itirafçılardan öldürülen var mıdır" mevzuunda, elimde dokü
man yok. Yalnız geçen gün istanbul'da bir kişi öldürüldü; fakat öldürülme olayı bu itirafçılığı 
ile alakalı mıydı, değil miydi, bunun tespitini yapmak pek mümkün olamadı, tahkikat devam 
ediyor. Şöyle ki; O cezaevinde gasptan hükümlüler vardı, gasp suçluları vardı. Bu gasp suçlu
ları, daha önce de, bazı eylemlere katılmaktan tutuklanmış veya mahkûm olmuş, cezalarını 
çekip çıkmış kimselerdi. Bugün o cezaevinde bulunuşları, anarşist veya terörist eylemlere katıl
maktan dolayı değil, gasp suçundandır. Aralarında nasıl bir ihtilaf zuhur ettiyse, orada bulu
nan bir itirafçıyı şişlerle öldürdüler. Olayın tahkikatı devam ediyor; bu öldürme olayının neti
cesini henüz ben de bilemiyorum; çünkü tahkikatın sonucu belli olmamıştır. Acaba itirafçı ol
duğu için mi bu husumeti duydular, yoksa bir başka sebeple mi bu netice meydana gelmiştir, 
onu bilemiyoruz. 
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Söylenilen üçüncü hususa gelince : içişleri Bakanlığının bilebileceği bir husus; ama ben 
zannetmiyorum ki, tek tek dolaşılıp, ajanlık yapılsın diye kimse teklif etsin; ama bu kanun 
teşvik ediyor, yani Yüce Meclisin oylarıyla gerçekleşen bu kanun, suç işleyen insanları teşvik 
ediyor, "Suçu ihbar edin, size kolaylık göstereceğiz" diyor. Kanunun verdiği bu yetkiyi İçişleri 
Bakanlığı da kullanırsa, bunun farklı bir uygulama olacağını zannetmiyorum; ama detay bilgi 
îçişleri Bakanlığına aittir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 3419 sayılı Kanunun geçici maddesinin (B) fıkrasının (a) bendi ile (b) ben

dinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri ke

sinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, davayı görmekte olan veya hükmü veren 
mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olan
lar hakkında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara 
ve hadisenin husususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası 
yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar 
indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve ha
disenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirile
rek hükmolunur." 

"Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan ön
ce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya ce
miyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili mercilere açıklamış 
olup da bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulunanların yetkili merci veya davayı gör
mekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmaları halinde, haklarında; açıklamanın hü
küm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine 
göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. Açıkla
ma son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm 
cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. Eğer açıklama 
tahkikata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu Kanunun 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 3419 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 1 inci maddesi hükmü yayı

mı tarihinden itibaren üç yıl sonra yürürlükten kalkar." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 3419 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. — Bu Kanun kapsamında kalan, anaak hükmü kesinleşmeden önce Hâ

kim huzurunda daha önceki itiraflarından vazgeçerek, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak 
istemediğini beyan eden fail hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanımız 

biraz önce 5 inci maddeyi okudular : "Bu kanuna göre yapılacak ihbar ve açıklamaların kötü 
niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşıldığı takdirde, fiil başka bir suç oluştursa 
bile, ayrıca 5 yıldan az olmamak üzere, ağır hapis cezası verilir" dediler. Yani, hakkında ihbar
da bulunulan kimsenin, hakkındaki ihbar daha sonra doğru çıkmazsa ve ihbar edenin bunu 
kütü niyetle yaptığı anlaşılırsa, itirafla bulunan, ihbar eden hakkında, 5 yıldan aşağı olmamak 
üzere, ağır hapis cezası verileceği, itirafçının... 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Doğru. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Burası doğru tabiî. 
... itirafçının yalan söylememesi için caydırıcı olacağını beyan ederek, mağdurun da, özel 

ve genel hükümlere göre haklarını arayacağını söylediler. 
Sayın Bakan, burada bir eksiklik var : Mağdurun, hakkını arayabildiği bir ortam yok. 

Türkiye'de yüzlerce işkence olayına tanık olunmuştur; bir işkencecinin mahkûm olduğu çok 
az görülmüştür. Sorgulama esnasında mağdur olanların, hatta kötü muamele gören insanla
rın, daha sonra haklarını arayamadıkları bir ortam var. Bu nedenle, yasa tasarısı bu haliyle, 
mağduru güvence altına almıyor. Mademki, itirafçı sanığa birtakım güvenceler getiriyorlar -
katılmadığım bir yasa teklifi, bu yasa teklifi buraya ilk geldiğinde de bunun üzerine ben çıkıp 
konuşmuş ve bu yasa teklifine karşı çıkmıştım- gönül isterdi ki, yaşanılan süreçte karşılaşılan 
olaylar sonucu, mağdura da çok ciddî olanaklar, sağlayın, örneğin, itirafçı sanık, falanın fala
nın adını, verdi, adamcağızı aldılar, işinden oldu, gücünden oldu, gözaltına alındı, eza gördü, 
cefa çekti, sonunda doğru çıkmadı; devlet olarak tazminat ödeyin, bu hükmü açıkça bu yasa 
tasarısına koyun. O zaman, bu yasa tasarısında bir denge sağlamış olursunuz. Siz, itirafçı sa
nığı güzelce güvenceye de alacaksınız, makyaj yapacaksınız, cinsiyetini, cibilliyetini değiştire
ceksiniz; çünkü, estetik cerrahi de işin içerisine giriyor; adamın itirafları doğru çıktı yanlış çık
tı; ama yüzlerce insan mağdur olacak. 

Yasa tasarısı bu haliyle eksiktir. Huzurlarınızı fazla işgal etmeden ufak bir örnek vereyim. 
Adana Devrimci Yol Davası akdeniz Bölge Sorumlusu bir arkadaş, bir ifadesinde, o sıradaki 
genel sekreterimiz Fikri Sağlar'ın, benim, Tevfik Çavdar'in ve Adana il Başkanı Ziya Yergök'-
ün o örgütün üyesi olduğumuzu itiraf etmiş... Olabilir... Bir şey çıkmadı, ciddiye alınmadı. 
Varsaydım ki -bizi de sevmeyenler çok-bunlar manşetlere çıktı, onurlarımızla oynandı diyelim... 
Biz, hakkımızı kimden arayacağız Sayın Bakan? O itirafçı sanıktan mı? O, zaten yasadışı; o 
zaten zavallı bir kukla benim gözümde. Yani, beni, vatandaşı, yasa, bu haliyle güvenceye almıyor; 
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itirafçı sanığı güvenceye alıyor. Burada güvence altına alınması gereken, öncelikle itirafçı sanık 
değildir. Birçok yalan ihbara rastlamışızdır. Gerçekçi olalım. Hatta bir idam mahkûmunun hak
kında ihbarda bulunan -Güneş Gazetesi uzun süre bunu yayın konusu olarak kullandı- hak
kında ihbarda bulunduğu kimse hakkında yalan yere ihbarda bulunduğunu daha sonra itiraf 
edebilmiştir, adam hâlâ idam mahkûmu... Askerî Yargıtay, "Yeniden incelesin mi, incelemesin . 
mi?" tereddütünü geçiriyor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Hiçbir tereddütü yok. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Bakanım, bu haliyle eksik. Eğer bunu, iyi niyet

liyseniz, çok ciddî bir güvence altına almak, mağduru korumak zorundayız. Bizim için korun
ması gereken, burada itirafçı sanık değildir, mağdurdur; çünkü, yalan yere, insanların nahak 
yere, yıllarca hapiste yattıkları bir ülkeyiz biz. Adalet mekanizmasının yükü çok ağır. Bir Hâ
kime düşen dosya sayısı hepimizin malumu. Bu dosyaların yeterince incelenmediği, incelene-
mediği bir ülkedeyiz. Eksiktir Sayın Bakanım; vicdanınıza teslim ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür: 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. . 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, oyumun rengini belirtmek için son söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
Aleyhte tabiî, Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki, ben biraz 

önce burada konuşurken tabiî karşılaştığımız olayların vahameti ve bu olayların bizim üzeri
mizde vicdanen yarattığı tahribatın etkisiyle sizi Hükümet olarak ikaz ediyorum : Lütfen, meşru 
sınırlar içinde yaptığımız ikazları anlayınız ve haklı, yasaya uygun taleplerimizi kabul ediniz; 
etmezseniz, elbette biz de, bir milletvekili olarak sizin gayri meşru bu davranışlarınız karşısın
da ona uygun davranışlar içinde bulunuruz. Bu çağrı, ille gayri meşru sınırlar içinde kalacağı
mız veya davranacağımız için değildir; bu sizi Hükümet olarak, yasalara, insan haklarına, in
sanların temel hak ve hukukuna saygılı olmaya davet eden bir çağrıdır. 

Şimdi, Sayın Bakan diyor ki; "Biz özel olarak kimseyi tevkif etmiyoruz." 
Ben, aslında buraya gelmek istemiyorum. Şu anda Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerin

den 85 tanesi tutukludur; 85'i de Tuncelilidir. Peki, nasıl oluyor da, bu insanlar seçiliyor? 
Sayın Bakan, Tunceli firmasında çalışan 17 yaşındaki Murat Korkmaz ismindeki çocuk 

geçen sene İzmir'de hüviyet kontrolü sırasında içeriye alınıyor... Size dosya numarısını da ve
rebilirim; 1989/71; gidin araştırın, Vicdanınıza danışın. Bu insanları niye sebepsiz olarak tutuyor-
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sunuz ve Türkiye'nin her yerinde -arkadaşlar ben bir milletvekiliyim- herkes bana geliyor, den-
dini bana anlatıyor. Hüviyet kontrolü yaptıkları ve "Tunceli" yazısını gördükleri zaman "siz 
Tuncelilisiniz, potansiyel suçlusunuz" diye bunları içeriye alıyorlar. 

Sayın Bakan, geçen gün hâkimlik ve savcılık imtihanında "Dilek Alan"diye Tuncelili bir 
kişi vardı. Niye almadınız hâkimliğe? Yani hâkimliğe bile almıyorsunuz! 

Arkadaşlar, heryerden bana vatandaş geliyor; "Ben yazılı imtihana girdim. En yüksek pu
anları aldım; ama sözlüye girdiğimde bana; sorduklarında, Nerelisin diye Tunceli'liyim deyin
ce, çık kardeşim, sana verilecek işimiz yok dediler" diyor. 

Bunu siz eğer kabul etmiyorsanız, o sizin bileceğiniz iş; ama ben şerefim ve namusum üzerine 
yemin ediyorum, bunlar sizin Hükümetiniz zamanında olmuştur ve bir değil, bin tane olaydır; 
bunu bilesiniz. 

Değerli milletvekilleri, bu kanuna niye karşıyım. Bu kanun, masum birtakım insanları ih
bar yoluyla mağdur ettiği için, yine masum birtakım insanları belirli aralıklarla getirip işken
ceye tabi tutmaya olanak sağladığı için ve nihayet bu kanuna, çağdaş bir kanun olmadığı için 
karşıyım. 

Tunceli gibi küçük bir ilde iki ay içerisinde 100'ün üzerinde insan -buna ilişkin, yürürlük
teki kanun nedeniyle yakalanan birtakım insanların isim vermesi dolayısıyla- içeri alınmış, İS 
gün tutulduktan sonra da bırakılmış. Ben hâkim ve savcılarla görüştüm; diyorlar ki; "Böyle 
isim vermek suretiyle, güvenlik kuvvetleri birtakım İnsanları gözaltına alınca, biz mecburen 
bunları tevkif etmek zorundayız. Çünkü, tevkif etmezsek, bu defa güvenlik kuvvetlerinin iti
barı sarsılır." 

Böyle bir anlayış, icabında masum insanların da tevkifine karar verilmesine neden oluyor, 
bu insanlar tevkif edilip uzun süre nezarette kalıyor, sonra da bu insanlar bırakılıyor. 

Benim bir kanun teklifim var; Sayın Adalet Bakanı insan haklarına saygılıysa, buna itibar 
etsinler. Teklifimde şunu diyorum : Haksız olarak içeriye alınan kişilere devlet tazminat ödesin. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Var zaten. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim yok... 
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Kanun var, haberin yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sen profesörsün, seni içeri alsınlar, çocuklarını içeri alsın

lar, işkence yapsınlar; ondan sonra çık bakalım! Senin vicdanın kabul eder mi? Başkasına olunca 
kabul edersin, ama sana olunca haksızlık oluyor! Bu memleketi sizin gibi profesörler felakete 
götürdü zaten. Çünkü, bu arkadaşlar toplumdan uzak insanlar; insanın hakları nedir, bilmez 
bunlar. 

Bu tasarı, Türkiye'de düzeni bozduğundan, masum insanların haklarını korumadığından 
haksızlığa uğrayan insanların haklarını koruyamadığından toplumumuz için büyük bir hak
sızlıktır; İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini teklikeye sokan bir tasarıdır. Bu itibarla, bu 
tasarıya karşıyım. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Efendim, sataşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hocam bağışlayın. 
Sayın Kamer Genc'e bir soralım. 
Sayın Genç, Sayın Hocam "Sataşıldı" iddiasında bulunuyor. 

— 326 — 



T.B.M.M. B : 92 21 . 3 . 1990 O : 2 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben onu profesör zannetmiyordum. Profesör müymüş? Sa
yın Hocama söylemedim efendim, ben Sayın Hocama söylemedim. 

BAŞKAN — Sözünü geri alıyor efendim. 
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Efendim, zaten mevcut bir kanun var, ondan haberi yok. 
BAŞKAN — Onu Sayın Bakan Söyledi. Sayın Altuğ, onu Sayın Bakan söyledi efendim. 
Efendim, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
3. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 
inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde 
Tasarının tümü, 11.1.1989 tarihli 53 üncü Birleşimde içtüzüğün 89 uncu maddesine göre 

Komisyona geri verilmiştir. Komisyon yeniden hazırladığı rapor ve metni 119/1 ek sıra ile bası
lıp dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon Raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danıştay Kanununun 17 nci maddesine aşağıdaki (4) numaralı fıkra eklen
miş ve (4) ve (5) fıkra numaralan sırasıyla (5) ve (6) olarak değiştirilmiştir. 

' '4. tdarî dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri 
kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde bu dairelerde hükme müessir olacak hu
kukî işlemlerin yapıldığı toplantıda bulunmuş veya karara katılmış olanlar genel kurullarda 
bulunamazlar. Bu temyiz ve itiraz incelemesinde genel kurulların toplanma ve görüşme yeter 
sayısı onbeştir. Ancak, iki dava dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen kararların ince
lenmesinde, toplanma ve görüşme yeter sayısı onbirdir. Bu toplantılarda da hazır bulunanlar 
çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, usulle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Da
nışma Kurulu kararında, bu kanun tasarısından sonra... 

BAŞKAN — Efendim, o perşembe günü görüşülecek; gündeme alındı ve yarın görüşülecek. 

(1) 119 ve 119'a 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz anlayamadık, kusura bakmayın. 
BAŞKAN — Gündemde var efendim, 2 nci sırada. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Söz istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürseler. 
SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Yasa Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde görüşlerimizi belirtmek üzere söz 
aldım. Hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Bu yasa tasarısı, biraz önce Sayın Başkanın sunuşta da belirttiği şekilde, Adalet Komisyo
nunda daha önce görüşülmüştü; fakat Hükümetçe geri çekilerek, tekrar Adalet Komisyonu
nun gündemine getirildi ve eski metinde yapılan bazı iyileştirmelerle yeniden Yüce Kurulun 
huzuruna getirildi. 

1 inci maddede belirtilen husus, bu yasa tasarısında Danıştayda bir yenilik olarak getiri
len, Damştayın ilk ve son derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyiz edilmesine ilişkin 
bir hükmü düzenliyor. 

Burada hep birlikte üzerinde düşünmemiz gereken husus, Damştayın, ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakma durumunda olduğu davalarda, tekrar Danıştayda bir inceleme ola
nağı açmak gerekli midir, gerekli değil midir? Hep birlikte üzerinde durulması gereken husus 
budur. 

Yasada, Damştayın ilk ve son derece mahkemesi olarak bakacağı davalar sıralandıktan 
sonra, ayrıca Anayasada da, Damştayın ilk ve son derece mahkemesi olarak davalara bakabi
leceği hükmü getirildikten sonra, ilk derece mahkemesi olarak bakılan davaların tekrar Danış
tayda temyizen görüşülmesi hükmünü getirmek, hem Anayasanın ilgili maddesine, hem de hu
kuktaki ilk ve son derece mahkemesi davaları kavramına aykırıdır. Bu nedenle, komisyonda 
da belirttiğimiz gibi, yüce huzurunuzda da, bu düzenlemeye ve Damştayın ilk ve son derece 
mahkemesi olarak baktığı davalarda temyiz usulünün getirilmesine karşı olduğumuzu belirt
mek istiyorum. 

1 inci madde, Danıştay Yasasının 17 nci maddesinde yapılan bir değişikliktir ve komisyon
da eklenmiştir. Bu değişiklikle 17 nci maddeye bir fıkra eklenmekte, idarî dava daireleriyle, 
vergi dava dairelerinin, ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yo
luyla incelenmesinde karara katılmış olanların, genel kurullara katılamayacakları hükmü geti
rilmektedir. 

Danıştayı düzenleyen Anayasanın 155 inci maddesi, Danıştayı idarî yargıda hem bir tem
yiz mercii ve hem de kanunla gösterilen belli davalarda ilk ve son derece mahkemesi olarak 
düzenlenmiştir. 

Şimdi bu tasarı ile getirilmek istenen sistem ile, Anayasanın bu düzenlemesi bozulmakta 
ve Damştayın ilk ve son derece mahkeme olma özelliği fiilen ortadan kaldırılmaktadır; bu tür 
kararlara temyiz yolu açılmaktadır. Bu durum, öncelikle Anayasanın 155 inci maddesinde sa
yılan görevlere ve biraz önce söylediğim gibi, usul hukukundaki ilk ve son derece mahkemesi 
tanımına aykırıdır. Bu Tür kararların temyiz incelemesine, kararı veren dairenin katılamayaca
ğı yolundaki kural ise, Danıştay daireleri arasında bugüne kadar oluşturulan uzmanlık ilişkisi
ne aykırıdır. Temyiz organı olarak, genel kurulların toplanması, diğer daire ve kurulların çalış
masını engelleyecek, işlerin birikmesine yol açacaktır. Anayasanın 155 inci maddesinin ikinci 
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fıkrası, Danıştayın bu görevleri arasına tüzük tasarılarını incelemeyi de koymuştur. Biraz son
ra görüşülecek maddelerde, bu konuda da, Danıştayın yetkilerini kısıtlayan, çalışmasına zor
luklar getiren hükümler vardır. 

İlk ve son derece mahkemesi olarak bakılan davalarda temyiz olayının getirilmesinin /Da
nıştayın işlerini aksatacağı konusunda bazı örnekler vermek istiyorum. Danıştayın ilk derece 
mahkemesi olarak görev yapan dava daireleri 5 ve 10 uncu dairelerdir. Bakın, 5 ve 10 uncu 
dairelerde 1988, 1989 ve 1990 yılında açılan ilk derece davalarının sayısı toplam olarak 4 554'tür. 
Şimdi bu 4 554 davanın temyizen tekrar -tabiî hepsinin temyiz edilmesi halinde Danıştayda gö
rüşülmesi gibi bir olay gündeme getirilmektedir. Bu husus, Danıştayın hem işleyişini aksata
caktır, hem de biraz önce söylediğim gibi, Anayasanın 155 inci maddesindeki ilk ve son derece 
mahkemesi kavramına aykırı olacaktır. Yargılayın da Yargıtay Kanununda belirtildiği şekilde, 
ilk derece ve son derece mahkemesi olarak baktığı davalar vardır; ama oralarda da o kararların 
temyiz edilmesi hükmü getirilmemiştir. 

Bütün bu nedenlerle, tasarıda olmayan ve Komisyondaki görüşmeler sırasında ilave edi
len bu 1 inci maddenin; yani 17 nci maddeye bir dördüncü fıkra ekleyen bu maddenin metin
den çıkarılmasını Yüce Heyete öneriyorum. 

Bu vesileyle saygılarımı tekrarlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Gürseler, şahsınız adına mı yoksa Grup adına mı konuştunuz efendim? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Grup adına Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DYP Grubu adına Sayın Abdullah Ulutürk, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Danıştay Yasasında değişiklikleri yapan tasarı üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşle
rini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Danıştay Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir; devletin, hukuka bağ
lılığını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Danıştay, Anayasanın İ55 inci maddesinde belirtilen 
yargı görevini ilci şekilde icra etmektedir. 2575 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde sayılan ve 
ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davaları çözümleyerek sonuçlandırır; öte yandan, gene 
aynı kanunun 25 inci maddesinde belirtildiği üzere, idare ve vergi mahkemeleri tarafından veri
len nihaî kararları, temyiz yoluyla inceler ve karara bağlar. 

Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şart
laşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay, esas itibariyle, nitelikleri farklı iki ana görevi görmektedir. Bunlardan birincisi 
yargısal görev; diğeri, danışma ve inceleme görevi. 

Danıştayın, yasa tasarıları hakkında düşünce verir görevi çok önemli bir görev olmasına 
ve hatta ilk meşrutiyet döneminde bu görev mecburî olmasına rağmen, bu mecburiyet, İkinci 
Meşrutiyet zamanında kaldırılmış ve cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. 
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Kamu hizmetiyle ilgili temel kanunlarda, Danıştay gibi, yüksek bir hukuk kuruluşundan 
düşünce alınması gerekirken, bu vazife henüz yapılamamaktadır. Yasaların, düzgün, tertipli, 
düzenli olması, Anayasaya aykırı olmaması, diğer kanunlarla çelişik hükümlerin bulunması 
gibi bir amaca hizmet edecek bu görevler hususunda yasa tasarısında bir hüküm bulunmaması 
cidden üzücüdür. 

Danıştay, çeşitli dava daireleri yoluyla yaptığı yargısal denetimini, açılan davalar üzerine, 
idarî tasarrufun yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden Anayasaya, yasalara diğer dü
zenleyici mevzuata, hukuka, kamu hizmetlerinin yararına ve gereklerine uygun olup olmadığı
nı incelemek suretiyle yapar ve kararlarını Anayasanın 138 inci maddesinde yazılı olduğu üze
re, Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaatlerine göre verir. Eğer, dava konusu olan ida
rî tasarruf, bu unsurlardan herhangi birine uymuyorsu, o tasarrufu iptal eder. 

Danıştay, hukuka bağlı devlet anlayışı, istikrar, kazanılmış hak ilkeleri gibi temel hukuk 
ilkelerinden yararlanarak, hukuk kurallarını, kamu yararını, kamu hizmetlerinin gereklerini 
göz önünde tutarak tesis ettiği içtihatlarla, idarî işlem ve eylemlerin kamunun yararına ve hiz
met gereklerine uygun olmasına çalışmaktadır ve çalışmalıdır. 

Danıştay, zaman zaman bu çizgiden uzaklaşmış, zaman zaman politik sebeplerle aldığı 
kararlarla yürütme ve yargı organı arasında ihtilaflar doğmasına sebebiyet vermiştir, özellikle 
idarenin takdir hakkında taalluk eden konularda iktidara karşı çıkması, kendisini bir icra or
ganı gibi kabul ederek idarenin yerine koyması görülmüştür. 

Yürütme ile yargının ayrılığından, yargıyı dinlememek yetkisini çıkarmanın yanlışlığına 
inanıyoruz. Aynı devlet kavramı içinde olmanın gereği, yürütmenin kendini yargıya tabi say
ması ve bunu benimsemiş olması asıldır. Toplum, yürütme yetkisinin hukuk içinde kalmasını, 
yargı organında güvenceye bağlamıştır. Yürütme, görevini ancak kanunlar çerçevesinde yerine 
getirebilir. Hak arama özgürlüğü Anayasal temel haklardandır. Yargının engellenmesi, karar
ların uygulanmaması, yıkıcı etkisini en çok bu alanda gösterir. Yürütmenin, yargı kararlarını 
yerine getirip getirmemekte bir tasarruf yetkisinin kabulü halinde, hak arama özgürlüğü anla
mını yitirir, devleti manevî iflasa sürükler. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısında önemli gördüğümüz, ancak zararlı 
bulduğumuz bazı değişiklikleri birkaç noktada toplayarak, usul yasasındaki değişikliklerle birlikte 
açıklamak istiyoruz. 

Danıştayın tüzük tasarılarını inceleme görevi sarihtir ve bu inceleme görevi kısmen bağla
yıcıdır. Ancak, bu bağlayıcılığı, ANAP İktidarı, tasarıdaki değişiklikle gidermektedir. Anaya
sanın 115 inci maddesinde, "Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emret
tiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelenmesinden geçiril
mek şartıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi 
yayımlanır" denilmektedir. 

Danıştayın, tüzükleri inceleme görevi, tasarıda yapılan değişiklikle, istişarîye çevrilmekte
dir. Anayasanın 115 inci maddesinde, "inceleme görevi" denilmektedir, Anayasanın 155 inci 
maddesinde de, incelemeden bahsedilmektedir. Anayasa, inceleme ve istişare görevini ayırt et
miştir. Anayasanın 115 ve 155 inci maddeleriyle bu değişiklik nasıl bağdaştırılacaktır? 
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Tüzükler, kanunların nasıl uygulanacağını gösterirler. Tüzükler, kanunlar hiyerarşisinde, 
normlardan sonra gelir. Norm kuvveti, işte, Danıştay incelemesinden doğar. Anayasaya göre, 
tüzüklerin Danıştayın tetkikinden geçirilmesi, zarurîdir; aksi halde yönetmelikten farkı kal
maz. Bu tasan değişikliği ile, idarî yargı kısıtlanmak istenmektedir. 

Bütçe görüşmeleri sırasında da, daha önce, bugünkü Hükümetin tüzük çıkarmaktan ka
çındığını kanunlardan daha mufassal ve teknik olan konulara taalluk eden tüzükleri, yüksek 
yargının tetkikinden âdeta kaçırdığını ifade etmiştik; Sayın Devlet Bakam ise, verdiği cevapta, 
"böyle bir açıklamanın bahis mevzuu olmadığını" ifade etmişti. Tasarıdaki hüküm, bizim gö
rüşümüzü doğrulamaktadır. 

tdarî yargının kısıtlandığını ifade ederken, tdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısının 
2 nci maddesindeki değişiklikten de bahsetmeden geçemeyeceğim, tdarî işlemlere karşı dava 
açabilmek için, hak sahibi olma şartı getirilmiştir. 

tptal davası açabilmek için, idarî davalarda, hak sahibi olmak gerekmez; idarî işlem ile, 
dava açan kişi arasında alâka bulunması yeterlidir. Burada, kişilerin doğrudan menfaatlarını 
ihlal eden işlemlere karşı dava yolu getirilirken, dava alanı daraltılmaktadır, öyle idarî işlem 
ve kararlar vardır ki, bireyin doğrudan menfaatini ihlal etmez. Bu şekildeki idarî işlem ve ka
rar, yargı denetimine tabi tutulmayacak mıdır? Bundan önce gördüğümüz gibi, tahsisli yol iş
lemiyle ilgili dava; Güvenparkm otopark haline getirilmesine karşı dava açılamayacak mıdır? 

Tasarıda gördüğümüz ikinci önemli değişiklikle, takdir yetkisi denetim dışı bırakılmakta
dır. Bilhassa, sebep, konu, maksat unsurları yönünden idarî işlemler -Fransızların "dış denetim" 
dediği- denetim dışı kalacak, Danıştayın görevi, inceleme yönünden, yetki ve şekil unsurlarıyla 
bağlı kalacaktır. 

Hukuk devletinde, idarenin, mutlak takdir yetkisi yoktur; idare, kamu yararıyla sınırlıdır. 
Tasarıdaki değişiklikle, takdir yetkisi, mutlak ve keyfî bir şekle dönüştürülmektedir. Tasarıda
ki değişiklikle yürütmenin durdurulması kararlan etkisiz hale getirilmektedir. İdare, itiraz yo
luyla, yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına belli bir süre içinde itiraz ederse, bir 
başka mercide incelenip karara bağlanacaktır; itiraz, karara bağlanıncaya kadar da yargı orga
nı karan uygulanmayacaktır. 

Bu değişiklik, 1982 Anayasasının 138 inci maddesinin son fıkrasındaki, "Mahkeme ka
rarlarının uygulanması geciktirilemez" hükmüne aykırıdır. 

Tehiri icra kararından maksat, ilgilinin, giderilmesi mümkün olmayan zararlarını ve mağ
duriyetini önlemektir, tdare, sırf tehiri icra kararını durdurmak ve idarî işlemi uygulamak için 
itiraz yolunu mutlaka kullanacak; bu durumda da, tehiri icra kararından beklenen maksat hâ
sıl olamayacaktır; ilgili, ancak tazmin yoluyla hakkını arayabilecektir, itiraz yolu, idare tara
fından bu nedenle suiniyetle kullanılacak ve tehiri icra kararlarının hukukî kıymeti ortadan 
kaldırılacaktır. 

Hak arama özgürlüğüne getirilen en büyük kısıtlamalardan birisi de, bu hüküm olmakta
dır. Kaldı ki, tasarıda bu hüküm, yalnız, davanın taraflarından olan, idareye tanınmış bir hak 
olarak görünmekte; kişilere ve ilgililere, tehiri icra kararı verilmeme durumlarında, itiraz yolu 
kapatılmaktadır. 

Tasarıda gördüğümüz bir diğer değişiklik de, temyiz konusudur. 
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12 Eylül Anayasası, idarî yargıyı belli ölçüde zaten kısıtlamıştır; keza, Anayasanın 155 in
ci maddesinde, Danıştayın yetkileri açıklanmıştır. Bu maddede, Danıştayın, ilk derece ve son 
derece mahkemesi olarak davalara bakabileceği açıklanmıştır. Bilhassa, 155 inci maddenin ikinci 
fıkrası, "... ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar..." demekle, Danıştayın, temyiz mahke
mesi olarak bakamayacağını açıklamıştır. Buradaki, "son derece" nin manası da budur. 

Tasarının 17 nci maddesindeki değişiklik ve ayrıca tdarî Yargılama Usul Kanununda yapı
lan çeşitli paralel değişikliklerle Danıştay, kendisinin verdiği ilk derecede kararların temyiz mercii 
haline getirilmektedir. Yapılmak istenen değişiklik, Anayasanın 155 inci maddesinin açık hü
kümlerine açıkça aykırıdır. 

Yine tasarı ile temyiz mercii olarak gösterilen tdarî ve Vergi Daya Daireleri Genel Kurulla
rı ile, Danıştay Genel Kurulunun mevcut teşekkül tarzları, kararı temyiz edilen daire ve kurul 
üyelerinin de bu kurullara katılmasını gerektirmektedir. Bu durum, hukuk isteminde kabul edilen 
temyiz esasına aykırı düşmektedir. Kararı temyiz edilen daire veya kurul mensuplarının temyiz 
kurullarına katılmamaları halinde ise, dairelerin uzmanlıklarından yararlanma imkânı olma
yacaktır. Bu temyiz sistemi, Danıştayın iş yükünü çoğaltacak, dosya birikimi de artacaktır. Bu 
durum ise, idarî davaların kısa sürede sonuca bağlanarak, idarede istikrar temini ilkesini zede
leyecektir. Genelde, idarenin davalı olduğu Danıştaydaki yargılamalarda, temyiz, idarenin aley
hine işleyecektir. Kaldı ki, "uygulama nasıl olur, Danıştay çalışabilir mi?" gibi hususlar da 
merak konusudur. 

Tasarıda, lehte getirilen hükümler de bulunmakla beraber, bu değişiklikler, bir Danıştay 
sayın üyesinin verdiği misal gibi, kesiten uzuvda tedavi edilen yara bereyi kapsamaktadır. 

Tasarıdaki değişiklikler, bu bakımdan Danıştayı fiilen işlemez duruma getirecek değişik
likler olup, hukuk devletinde bunun karşısında olmamak mümkün değildir. 

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarken, Doğru Yol Partisi olarak, arz etti
ğimiz değişikliklere katılmadığımızı bildiririz. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Genç, şüphesiz, madde üzerinde... Sayın Ulutürk, madde üzerinde konuşurken ta
mamı üzerinde konuştu, zannediyorum biz de dikkat etmedik; onun için hatırlatmak istiyorum. 

SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
aslında, devletin temel organlarından birisi olan Danıştay gibi asırlık bir kurumun, aşağı yu
karı, özünü değiştirebilecek bir kanun tasarısının tümü üzerinde konuşulmadan, aceleye gele
rek geçmesi, beni gerçekten üzdü. Hatta onunla da kalmadı, 1 inci maddesine geçtik, Doğru 
Yol Parti sözcüsü sayın milletvekili arkadaşımız, hem Danıştay Kanunu ve hem de idarî Yargı
lama Usulü Yasasının tümü üzerinde görüş belirtti. 

Ben şunu kastediyorum : Bu kadar önemli yasa tasarılarının üzerinde çok ciddî olarak 
durmamız ve incelememiz gerekir; çünkü, bunlar, birinci derecede, rejimimizi ilgilendiren te
mel hukuk kurallarıdır. Bunları, böyle yüzeysel görüşlerle incelediğimiz takdirde, ileride mem
leketi çok sakat işlerle karşı karşıya bırakabiliriz. 

Değerli milletvekilleri, daha tasarının müzakereye alındığını anlamadan 1 inci maddeye 
geçildiği için, tümü üzerinde konuşma olanağını bulamadım. 

BAŞKAN — Şimdi, maddeler üzerinde teker teker konuşursak, bu zühulünüzü tatmin et
miş olursunuz. Onun için 1 inci madde üzerinde buyurun. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Peki, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kabahat bende, 
kabul ediyorum; ama, daha dikkatli olmak gerektiğine de inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada müzakere ettiğimiz 1 inci maddeyi, Adalet Komisyonu, kendi
si ilave etmiş. 

Biliyorsunuz, içtüzüğümüzün 36 ncı maddesi -tabiî, eğer hukuk biliyorsak, riayetkârsak-
diyor ki, "Komisyonlar yasa teklif edemezler." Bu ne demektir; komisyon, önüne gelen yasa 
tasarısını ya aynen kabul edecek veya değiştirecektir. Komisyonun karşısına Medenî Kanunun 
üç maddesini değiştiren bir tasarı gelirse, komisyon, Medenî Kanunu başından sonuna kadar 
değiştirebilecek mi? Evvela bunu karara bağlayalım. Bana göre, Meclis olarak biz, evvela hu
kuka saygılı olmak zorundayız. Hukuka saygılı olmanın da en iyi göstergesi, içtüzüğümüze 
saygıyla riayet etmemiz ve bunu uygulamamızdır. 

Getirilen bu tasarının 1 inci maddesine Komisyonun ilave ettiği bu hüküm, içtüzüğümü
zün 36 ncı maddesine aykırı olduğu için, öncelikle bunun tasarıdan çıkarılması lazım. Bunun
la ilgili önergemiz de var; inanıyoruz ki, Yüce Kurul kabul edecektir. 

Değerli arkadaşlar, eskiden, Danıştay, hem ilk ve son derece mahkemesi olarak iptal dava
larına bakıyordu ve hem de temyiz merciiydi. Getirilen bu maddeyle, Danıştay, yalnız temyiz 
mercii haline getiriliyor. 

Şimdi, Anayasamızın 155 inci maddesinde, Danıştayın, genel olarak son temyiz mercii ve 
kanunlarla belirlenen hallerde de ilk ve son merci olduğu belirtiliyor; yani, ilk ve son merci 
olma hususu ile temyiz mercii olma hususu çok farklıdır. 

Komisyonda bunun müzakeresi yapılırken bir arkadaşımız dedi ki: "Kanunla gösterilen 
hallerde, ilk ve son derece mercidir. O halde, burada kanun, Danıştaya, ilk ve son merci olma 
görevini, yani iptal davası açma mercii olma hakkını vermediğine göre, burada Anayasaya ay
kırılık yoktur." ancak, olay böyle değil. Anayasanın bu hükmünü incelediğimiz zaman, Ana
yasa, Danıştaya iki tane sıfat vermiştir : 

1. ilk ve son merci olma sıfatı. 

2. Temyiz mercii olma sıfatı. 

Tabiî, ayrıca danışma ve inceleme mercii olma sıfatı da vardır; ama, o, yargısal fonksiyo
nu dışında kalan bir husustur. 

Eskiden, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen işler, 2575 sayılı Danıştay Ka
nununun 24 üncü maddesinde sayılmış; "Danıştayda, ilk derece mahkemesi olarak, Bakanlar 
Kurulu kararlarına, müşterek kararnamelere, Başbakanca alınan kararlara, bakanlıkların dü
zenleyici işlemleriyle kamu kuruluşları ve kamu kurumları niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 
çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere..." diye saymış uzun uzadıya; yani 
bunlar nedir? Bunlar, daha doğrusu Hükümetin üst kurumları tarafından, Bakanlar Kurulu 
ve Başbakanca alınan kararların, daha geniş heyetler kararı ile incelenmesi ve olayı daha uzun 
uzadıya tartışarak, sağlıklı, hukuka uygun bir karar verilmesi amacına yöneliktir. Fakat, geti
rilen bu tasarı ile ne olacak, Bakanlar Kurulu kararları, ilk derece mahkemesi olarak, gidecek, 
bir dairede görüşülecek, ondan sonra temyiz mercii olarak idarî Dava Daireleri Kuruluna, ko
nusuna göre de Vergi Dava Dairelerine gelecek. 
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Bunun sakıncası şu : 
Danıştay, asırlık bir kurum... Bu kurum, halihazır, mevcut işleyiş sistemine göre kurul

muş; yani, tdarî Dava Daireleri Kurulu ile, Vergi Dava Daireleri Kurulu, ilk ve son merci ola
rak açılan davalara bakarlar. Dava Daireleri Kurulu da, belli ihtisas konularına bakarlar. Ba
kın, Danıştaydan aldığımız bilgiye göre, zaten önemli olan, burada düzenlenmek istenen, ida
renin de üzerine gitmek istediği, tdarî Dava Daireleri Kurulunda 1987 yılında 53 dava açılmış, 
53 *ü karara bağlanmış; 1988 yılında 145 dava açılmış, 145'i karara bağlanmış; 1989 yılında 453 
dava açılmış, bunun 166'sı karara bağlanmış ve 1990 yılında mart ayı sonu itibariyle 651 dava 
açılmış ve bunun büyük bir kısmı karara bağlanmamış. Bu sistemle; yani, Danıştaym ilk ve 
son derece merci olma sıfatını kaldırıp, bütün davalar, Danıştayda ilk derece mahkemesi ola
rak incelendikten sonra, temyiz mercii olarak tdarî Dava Daireleri Kuruluna gelecek nitelikte; 
şu anda Danıştayda 4 500 tane dava var. Yani, bakın, Danıştay idarî Dava Dairelerinin karara 
bağlayacakları karar sayısı geçen sene 166; çünkü, bu büyük bir kuruldur. 

Arkadaşlar, büyük kurullarda olaylar uzun uzadıya tartışılır. 20-25 kişilik kurullarda her
kes onar dakika konuşsa, biliyorsunuz kaç dakika eder... Böyle olunca, burada, işin kuruluşu 
gereği, olaylar uzun uzadıya tartışıldığı için, karar çok geç çıkar ve neticede çok az dava çıkar. 

Şimdi ben Sayın Hükümete ve bu kânunu bu şekilde değiştirmek isteyen arkadaşlarımıza 
sormak istiyorum; Senede 166 tane karar çıkarabilen tdarî Dava Daireleri Kurulu, şu anda 
4 500 tane görüşülmesi gereken davayı, acaba kaç senede bitirebilir? Sonra, bundan önce, Da
nıştaym kabul ettiği 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun vardı, özellikle ihtilal hü
kümetleri zamanında, yanı, 12 Eylül 1980'den, demokratik sisteme geçtiğimiz 1984 yılına ka
dar hükmünü icra eden 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun uyarınca, Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılan kanun ve kararnamelere dayalı düzenleyici işlemler, Danıştayda 
dava konusu edilmiyordu. Ancak, sonradan, Danıştay içtihat değiştirdi ve dediler ki: "İhtilal 
rejiminin sona ermesi dolayısıyle 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun, artık, hük
münü yitirmiştir; o halde, bu tarihte Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden çıkarılan kararna
melere dayalı işlemler de artık dava konusu edilir." Böyle olunca, bundan sonra çok miktarda 
dava açılacaktır; özellikle, ihracat ve ithalat sistemimize dayalı olarak, kişilerin sübjektif hak
larının düzenlenmesiyle ilgili olarak, çevreyle ilgili olarak yapılan düzenlemeler; Türk Parası
nın Kıymetini Koruma Kanununa istinaden yapılan düzenlemelerle ilgili ihtilaflar çığ gibi bü
yümektedir. Bu durumda, Sayın Bakan, bugünkü sistemi ve yapısıyla senede ancak 166 veya 
bilemediniz 200 davayı karara bağlayabilen tdarî Dava Daireleri Kuruluna, siz, senede 5-6 bin, 
belki de 10 bine çıkacak davayı nasıl karara bağlatacaksınız? 

Kanunların değiştirmek kolaydır arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Genç, tabiatıyla, siz tasarının geneli üzerinde konuşuyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır hayır, 1 inci maddesi üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Maddenin özü, üç ilâ dört konudur. 
Birincisinde, "daha önce karara katılmış olanlar, bu kurullara katılmayacak" deniyor; mad

de budur. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır, o değil. Sayın Bakan dinliyor, Komisyon da dinli

yor, ben konu dışına çıkmadım; yani, burada şu hususu getiriyor... 
BAŞKAN — Ben de biliyorum efendim; oraya gelmediniz, oraya gelin ve bitirin konuş

manızı demek istiyorum efendim. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, onların kurula katılıp katılmaması önemli bir 
olay değil. 

BAŞKAN — Ama, "madde o" diyorum ben de efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bakın, maddenin anlamı şu : Eskiden İdarî Da
va Daireleri Kurulu, ilk ve son derece mahkemesi olarak, belirli konulardaki davalara bakıyor
du; belirli daireler, yani, iptal işlerine bakan daireler de, ilk ve son derece mahkemesi olarak 
uyuşmazlıklara bakıyordu ve o karar orada bitiyordu; yani, tashihi karara geliniyordu ve bi
tiyordu. 

Şimdi getirilen bu 1 inci madde ile, artık, dava daireleri, ilk derece mahkemesi; idarî dava 
daireleri ve vergi dava daireleri, temyiz mercii oldu. tşte, bu sistem değişikliği nedeniyle, Da-
nıştayın işleyişinde meydana gelen sakatlıkları izah etmek istiyorum; yani, aslında tasarının 
temel maddesi budur ve zaten bu sistemi uyguladığınız takdirde, öteki maddeler de, buna bağlı 
olarak çıkacaktır. Ben, getirilen sistemin sakatlığını ve işleyemez durumda olduğunu vurgula
mak istiyorum. 

Biliyorsunuz, Danıştayda 20 sene çalıştım. Bu nedenle, diyorum ki, önemli olan, devletin 
işler hale, yargının işler hale gelmesidir. Davaların çok iyi çıkmaması, bir yandan devleti, bir 
yandan da vatandaşı zarara sokuyor, tdarî Dava Daireleri Kurulu ile ilgili tedbirleri almadan, 
oradaki üye kadrosunu ve tetkik hâkimliği kadrosunu genişletmeden, ihtilafları oraya nasıl ge
tirip de çözümlersiniz? Onu vurgulamak istiyorum. 

ikinci olarak da, "Genel Kurul toplantılarına, kararı veren daire katılmayacak" deniyor. 

Değerli arkadaşlar, Damştayın işleyişi şöyledir: Her dairenin, ihtisas sahibi olduğu konu
lar var. Mesela 4 üncü Daire, vergi davalarında ihtisas sahibi olan bir dairedir; S inci Daire, 
personel hukukunda ihtisas sahibidir... Bunların hepsini saymak istemiyorum. Bu daireler, kendi 
ihtisas alanlarına giren konuları inceler ve karar verirler; dairelerin verdiği kararlar üst kurula 
gider; orada, bu konular, ihtisas alanına girmeyen geniş bir heyet tarafından incelenir. Bu du
rumda ne olur? Memleketin içine düşebileceği birtakım sakat kararlarla karşı karşıya kalınabilir. 

tdarî yargıda, kurulmuş düzeni değiştirdiğiniz zaman, bir kanun uygulamasını -ki bunun 
başında da personel hukuku uygulaması vardır- veya personel hukuku uygulamasında yerleş
miş düzene aykırı bir karar verdiğiniz zaman ne olur? önceki kurulmuş düzen yıkılır ve işin 
içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkar. Yani, Amerika'yı yeniden keşfetmeye hiç gerek yok... 
Türkiye'nin kurulmuş bir düzeni var, asırlardan beri uygulanan bir sistem var; neden bu siste
mi değiştiriyoruz? Neden, memlekette rejimi, yargıyı ve çeşitli kurumların işleyişini altüst ede
cek, işlemez hale sokacak birtakım düzenlemeler yapıyoruz?.. 

Ben, bu tasarının bu maddesiyle, Danıştay'ın işleyeceğine inanıyorum. Eğer, Hükümet, 
belirli tasarruflarının, yargı denetimi dışında tutulmasını istiyorsa; mesela Bakanlar Kurulu
nun, genel müdürlerle, müsteşarlarla veya ithalat rejimleriyle ilgili işlemlerinin, düzenlemele
rinin, yargı denetimi dışında tutulmasını istiyorsa, o yolda bir tasarı getirirsin ve orada işi bı
raksın. 

Aslında, olayların, ilk derece mahkemesi bir kurumda, ondan sonra da tekrar temyiz mercii 
olarak başka kurumda incelenmesi, görüntüde belki bir fayda sağlayabilir ama, aynı daireye 
karşı ihtisas dairesinde bu konular uzun uzadıya inceleniyor ve bir de tashihi karar durumu 
da oluyor; zaten, bir hata varsa, o düzeltiliyor. 
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Kaldı ki, arkadaşlar, idarî yargı, içtihada dayanıyor... 
BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
... içtihada dayanan bir kurum oluyor. Elbette ki, bir konuyu, genel hukuk kültürü almış 

bir kişi belirli bir yönde yorumlar, ötekisi başka bir yönde yorumlar. O zaman ne olur, yıllar
dan beri yerleşmiş olan içtihatlar, ters döner. 

Ben, Fransız Danıştayında bir süre çalıştım; aşağı yukarı 150 senelik içtihat kararı var ve 
150 senelik o içtihat kararı yürüyor; devamlı yürürlükte kalıyor. Bu ne yapıyor? Devlet düzeni
ne bir istikrar getiriyor, bürokrasiye bir istikrar getiriyor ve devletin işleyişi de, dolayısıyla, sağlam 
oluyor. Onun için, devletin bu temel kurumlarıyla* oynayarak bir yere varamayız. 

önergem üzerinde de ayrıca konuşacağım. Buraya önerge veren bürokratlar da, önergeyi 
hazırlayıp bir milletvekili arkadaşa verdiler ve komisyonda düzelttiler. Bir bürokrat, devletin 
temelini değiştirecek böyle bir güce sahip olmamalıdır. Bunlar uzun uzadıya araştırılmalı ve 
memleketin gerçeği, milletin gerçeği ne ise, ona göre karar verilmelidir. 

Tasarı bu şekilde kanunlaştığı takdirde, yargının da, Danıştayın da işlemez hale geleceğine 
ve vatandaş ile devletin de bundan büyük mağduriyete uğrayacağına inanıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyursunlar Sayın Bakanım. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu tasarının hazırlanma hikâyesini anlatmak için, şu anda sizi 
işgal etmeyeceğim. Zannediyorum ki, bu tdarî Yargılama Usulü Kanunu, Meclisten çıkmadan, 
hazırlanma hususunun hikâyesini anlatıp, zabıtlarda tevsik etmek lazım. Çünkü, bu kanunun, 
hangi şekliyle çıkarsa çıksın, siyasî iktidarın, yargı üzerindeki işlevi olarak değerlendirileceği 
istidadını seziyorum. Halbuki, o hikâyeyi anlattığımda, tasarının huzurunuza gelmesinde, si
yasî iktidarın, hiç de, zannedildiği gibi etkin olmadığını, tamamen Danıştayın kendisinden, idarî 
yargılamadan, yani, yargının kendi bünyesinden gelen bir talep olduğunu göreceksiniz. 

Buna rağmen, her nedense, bu tasarı, ilk gelişinden sonra, Danıştaydaki bir değişme so
nucu, mevcut haliyle beğenilmemiş, geri çekilmesi zarureti doğmuş, onların arzu ettiği düzelt
meler yapıldıktan sonra, Danıştayda yeni bir görev değişikliği zuhur etmiş; bu defa yeni talep
ler olmuştur. Elbette ki, bizim millet vekillerimiz Danıştaydaki bu değişmeler ile değişen görüş
ler paralelinde görüş serd etmek durumunda olmayacaklardır. Nitekim, Komisyonumuz da, 
bu değişiklik taleplerinin bir kısmını haklı bulmuş, kabul etmiş; bir kısmını da kabul etmemiştir. 

Son değişiklikten sonra, biz de Danıştayla görüştük. Onların taleplerinden, yapılabilecek 
olanları, bizim kanaatimiz uyarınca, belki bu müzakerelerin devamında, Yüce Meclisin huzu
runa önergelerle getirmek, desteklemek durumunda olabiliriz; öyle değişiklik hususları da vardır. 

Ancak, burada belirtmek istediğim husus şudur : Bu madde, komisyonda eklenmiştir, doğ
rudur; ama, komisyon, şu prensibi, temyiz prensibini, itiraz prensibini kabul etmiştir; o pren
sipleri kabul edince, bu maddenin gelmesi zaruret haline gelmiştir. Yani mesele şudur : Danış
tayda, meseleler, temyiz edilmeksizin, itiraz edilmeksizin, tek bir noktada kesinleşsin mi, ke
sinleşmesin mi? Bu hususta vatandaşın hakkına daha yarayabilmesi için, her merciin olduğu 
gibi, bütün yargı mercilerinin olduğu gibi, Danıştayın da yine kendi içerisinde, itiraz yoluyla, tem-
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yiz yoluyla ikinci bir kontrole tabi tutulması esası komisyonca da benimsenmiş ve onun sonu
cunda bu madde getirilmiştir. Bunu çıkarınca bu tasarıda, o istikametteki bütün maddeleri 
de çıkarmak zorunluluğu doğacaktır. Tabii, bu, Yüce Meclisin takdiridir. 

"Danıştay, bir davaya, ilk mahkeme olarak veya son mahkeme olarak baktığında, artık, 
hiçbir surette, kendi içinde de olsa, haklı veya haksızlığı bir başka merci tarafından, kendi için
deki bir kurul tarafından tetkik edilmesin" derseniz, bu çıkar. Yalnız, Anayasa açısından olaya 
baktığımızda, ileri sürüldüğü gibi olmadığı kanaatindeyim. Anayasanın İSS inci maddesi şöy
le diyor; "Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun, başka bir idarî yargı merciine bı
rakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da 
ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar." Danıştay, Yargıtay için Anayasanın 154 üncü mad
desindeki bu hükmü aynen buraya iktibas etmiş. Yargıtay ile ilgili 154 üncü maddenin ilk fık
rasının son cümlesi "Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar" demektedir. Danıştay için ne diyor? "Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar." 

Şimdi bu tatbikat Yargıtayda var ve Yargıtaydaki tatbikata göre bu Anayasa hazırlanmış. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Orada temyiz yok ama. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Yargıtayın içerisin

de var efendim. 
Şimdi, bu işte belirli davalarda Yargıtayda var, çalışıyor ve Anayasa hazırlanırken vardı, 

ona göre tanzim edilmiştir; aynen Danıştaya alınmış, tik mahkeme, son mahkeme ve temyiz 
mercii; bunların hepsi oluyor. 

"Danıştay, herhangi bir davaya, ilk mahkeme olarak bakarsa, kendi içindeki bir üst kurul 
da, son mahkeme olarak baksın" deniliyor getirilen sistemde; bir başka mercie gitmiyor, kendi 
içindeki bir üst kurula gidiyor. Yargıtayda da halen bu müessese vardır, Yargıtayın da ilk mah
keme olarak baktığı davalarda temyiz mercii vardır. 

O zaman, neden Danış tayda böylesine ikinci bir kontrolden kaçınılıyor; ne gibi bir sakın
ca getirilecek? Kaldı ki, bahsedildiği gibi, dava dairelerinde veya diğer dairelerde iş yükünün 
artması söz konusu değil. Çünkü, ilk mahkeme olarak, daireler kurulunun baktığı işler, şimdi 
normal dairelere görev olarak verilmiştir. Ancak itiraz ve temyiz mercii olarak çalışmak duru
mundadırlar. İşlerin artması değil, azalması söz konusudur. 

Bu itibarla, sistem, söylendiği gibi, komisyonda müzakereler sırasında bu madde ile geti
rilmiştir; ama, kabul edilen bir sistemdir, bir itiraz ve temyiz sistemidir. O zaman, hiçbir kont
role tabi olmamak gibi bir meseleyi düşünmek söz konusu değildir. Bu itibarla, bu noktada 
bir yanlışlık vardır. Takdir yetkisine taalluk eden hususlarda biz de daha farklı düşünüyoruz; 
ama arkadaşımızın söylediği gibi de değildir. Bu, maddenin metninden de değildir. O husus 
yerine geldiğinde görüşlerimizi açıklama imkânına kavuşacağımızı zannediyorum. 

Bu maddenin şu veya bu şekilde geçirilmesinin kabul ettiğimiz sisteme bağlı olduğunu bir 
daha ifade etmek ister, arz ederim efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, söz istiyorum; Bakandan sonra söz hakkı 
doğuyor. 

BAŞKAN — Efendim, onu, soru olarak sorarsanız olur; fakat, bir kişi iki defa konuşamaz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, soru olarak değil, öyle bir usul yok. Son söz üyenindir. 
BAŞKAN —• Üyenin; ama, başka bir üyenin... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Üye yoksa?.. 
BAŞKAN — Efendim, bakandan sonra iki milletvekiline söz verebiliyoruz; zâti âlinize 

vermişiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Son söz milletvekilinindir. 
BAŞKAN — Ama, başka bir milletvekilinin, yani, söz almayan milletvekilinin... 
Sormak istediğiniz husus ne ise, ben açıklama fırsatını vereyim efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşekkür ederim Başkanım, sizi daha fazla üzmeyeyim; ama, 

karar yeter sayısına dikkat etmenizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
Madde üzerinde önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını öneririz. 

Güneş Gürseler Haydar Erdoğan Kamer Genç 
Tekirdağ istanbul Tunceli 

Ahmet Ersin Halil Çulhaoğlu 
İzmir tzmir 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU KÂTlBt GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz 

efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, önergem üzerinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürseler. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; daha önce 

madde üzerinde konuşurken söylediklerimi tekrarlamadan, önergemizin kabul edilmesi doğ
rultusunda görüşlerimi belirtmek istiyorum. Ancak, öncelikle, Sayın Bakanımızın, Danıştayın 
isteği ile başlayan bu değişiklik gelişmesinin, tekrar Danıştayın isteği ile çıkmaza sokulduğu 
yolunda bir görüşü var. O görüş bir ölçüde doğru. Danıştay, hem komisyonda, hem de çeşitli 
panellerde ve başka toplantılarda, bu değişikliğin gerekmediği; daha doğrusu, Danıştaya, bir 
temyiz sisteminin getirilmesi yolundaki değişikliğin gerekmediği yolunda görüşler beyan etti; 
bunu, komisyonumuza, Danıştay adına katılan temsilci de söyledi; başka yerlerdeki toplantı
larda da, bu tasarı üzerindeki değerlendirmeler yapılırken, Danıştay üyeleri de belirttiler. 

Biraz önce Sayın Bakanımız da bu konuyu dile getirirken "siyasî iktidarın, idarî yargı üze
rinde tasarrufta bulunmak isteği gibi yorumlanıyor" dediler. 

ister istemez o yorum yapılıyor tabiî. Çünkü, bence, zamanlama biraz hatalı oldu. ' 'Ne
den?" derseniz; kamuoyunda, ANAP iktidarının son dönemlerinde, bazı özel davalar, Da-
nıştayda... 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, önergeniz üzerinde konuşun, önerge, 17 nci maddenin 4, 
S ve 6 ncı fıkralarının değişikliği ile ilgili ve öneriniz, metinden çıkarılması şeklinde. Burada 
getirilmek istenen muayyen bir iki husus var, onlara dokunun, geneli üzerinde konuşuldu. Bu
rada diyor ki; "Karara genel kurulda katılmayacak kişiler..." 
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Sayın Genç dedi ki; "İhtisas mahkemesidir; ihtisası olanlar bu kurulda niye bulunmuyor
lar?" 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mesele o kadar basit değil Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, getirilen madde bu, müzakere edilecek konu bu. "Niçin iştirak 

ediliyor. Niçin ettirilmiyor?" veyahut da "karar yetersayısı nedir?" Madde onları düzenlemiş; 
madde üzerinde konuşulacak konu, bu. 

. Buyurun. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Yalnız, Danıştay Yasasında olmayan bir sistem getiriliyor ve tabiî, Danıştay yasasındaki 

yerleşme nedeniyle böyle bir terslik var. Danıştayın, ilk derece mahkemesi olarak verdiği karar
ların temyiz edilebileceğine dair ana hüküm, 25 inci madde. Bu 17 nci madde, dairelerle ilgili 
bir madde olduğu için, orada sadece, temyizi inceleyecek daireye kimlerin katılabileceği yolun
da bir sınırlama var. 25 inci madde, temyiz hükmünü getiriyor. 

. BAŞKAN — Ben onu demek istemiyorum efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Haklısınız, ama, olayın özünde şu var : Sayın Bakan 

"Niye böyle yorumlanıyor?" dedi. tşte, başta, Hafize özal davası olmak üzere, özelleştirme 
davaları olmak üzere, kamuoyunda, Danıştaya yönelik, iktidar kanadından eleştirilerin geti
rildiği bir ortamda, tartışmaların en yüksek noktada seyrettiği bir ortamda, Danıştayla ilgili 
düzenleme getirilince, tabii, bu tepkiler doğdu. 

Danıştayın bundan 6nce verdiği kararlarda -Güven Park davasından başlayarak otoyol da
vasına kadar- İktidarın eleştirdiği bir çok karar ortaya çıkınca ve arkasından da bu düzenleme 
yapılmaya kalkılınca, eleştiriler, kamuoyunda yoğunlaştı. O nedenle, "zamanlama hatası vardır" 
dedim. 

O uyarınız çerçevesinde şunu söylemek istiyorum : Danıştaya, ilk derece mahkemesi ola
rak verdiği kararlara temyizi getirdikten sonra, o kararı veren daireyi kuruldan çıkarmak, o 
kararı veren daireyi tekrar bu işin görüşülmesi şırasında söz söyleyemez hale getirmek, Danış-
tayda, dava daireleri arasındaki işbölümüne ve uzmanlaşmaya aykırıdır. Danıştayda, bugün, 
Yargıtaydan daha ötede, dava daireleri arasında bir teknik işbölümü vardır. O dava dairesini, 
temyiz incelemesi yapacak kurulun içinden çıkarmak, hem işleri uzatacaktır, hem de olayı tek
nik yönden incelememiş olan başka dairelerin işe karışmasına yol açacaktır. Ayrıca, biraz önce 
de söylediğim gibi, Anayasanın 155 inci maddesinde belirtilen ilkeye ve hukuk usulündeki ilk 
ve son derece mahkemesi kavramına aykırıdır. 

Bu nedenlerle, önergemizin kabulü ile, 1 inci maddenin metinden çıkarılmasını talep 
ediyoruz. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tabiî, ret için karar yetersayısına bakacaksınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vazifemizi biliriz efendim; biz vazifemizi biliriz ve ikazınıza da gerek yok. 

Bunu, sık sık tekrarladığınız için söylüyorum. 
... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Süremizin dolmasına çok az zaman kalmış bulunduğundan, alınan karar gereğince, gün

deme girmiş bulunan 394 sıra sayılı kanun teklifini ve gündemdeki diğer kanun tasarı ve teklif
lerini, sırası ile görüşmek ve 22 Mart 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1832 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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SÖZLÜ SORULAR 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı.: 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

2. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

3. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin. Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990I 

4. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıhrils Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 6. —Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
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Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti il© Suudi Arabistan Krallığı Arasmda İki Akit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

8. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 9. — Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkımda Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 11. — 2924 Sayiı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 12. — Türikiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemlburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümetli Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

15. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S, Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 
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16. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

17. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

18. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun. 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tanihi : 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet, ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

25. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 26. — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

27. —6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 
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28. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

29. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 32. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 33. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

34. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/688) 
(S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 15.3.1990) 

35. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

36. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 37. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

38. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 389) 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu (1/688) 

T.C. 
Başbakanlık 23.2.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-10/01359 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.2.1990 tari
hinde kararlaştırılan "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekle gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için kurulan örgütlere mensup olup da amaç suçu 
henüz işlemeyen, suç işlediği halde haklarında halen takibata başlanmamış olan veya hakla
rında takibat yürütülenlerden pişmanlık duyarak teslim olan ve itirafta bulunan, bu suretle 
Devletin güvenlik güçlerine yardımcı olan kişilerle ilgili olarak özel düzenlemeler yapılması ge
reği duyulmuş ve bu amaçla 11 Haziran 1985 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 3216 sayılı 
"Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun" yürürlüğe konulmuş; sü
resi dolduğunda yürürlükten kalkan bu Kanun yerine, ihtiyaç devam ettiğinden aynı adı taşı
yan ve 30 Mart 1988 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3419 sayılı Kanun 
ikame edilmiştir. 

Yürürlükteki 3419 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, bu Kanunun 7 nci maddesi hükmü uya
rınca, yayımı tarihinden itibaren 2 yıl sonra, yani 30 Mart 1990 tarihinde yürürlükten kalka
caktır. Ancak, 3419 sayılı Kanunun uygulanmasından hem ülkemiz, hem de güvenlik kuruluş
ları azamî fayda sağlamış, pişmanlık duyan kişilerin itirafları sonucu kanun dışı örgütler hak
kında bilinmeyen birçok husus öğrenilmiş, faili meçhul birçok olay aydınlatılmış, çok sayıda 
silah ve cephane, patlayıcı madde, örgütlere ait doküman ve malzeme elde edilmiş, sığınak ve 
barınaklar ortaya çıkarılmış ve elde edilen bilgilerin ışığında operasyonlar düzenlerek bu ör
gütlere büyük ölçüde darbe indirilmiştir. Ayrıca, birçok örgüt mensubu bu Kanundan yarar
lanmak amacıyla güvenlik güçlerine teslim olmuşlar ve böylece örgütlerin personel olarak da 
güç kaybetmeleri sağlanmıştır. 
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Yukarıda belirtilen sebeplerle; uygulamada büyük ölçüde fayda sağlayan bu Kanunun 
1 inci maddesinin yürürlük süresinin 1 yıl daha uzatılmasının, pişmanlık duyanların cezaların
dan daha fazla miktarda indirim yapılması suretiyle itirafların teşvik edilmesinin ve itirafta 
bulunanlar ile bunların ana, baba, eş ve çocuklarına mahkemenin karar vermesine kadar ge
çen süre içinde de ilgili valinin onayı ile maddî yardım yapılması ve can güvenliklerinin sağlan
masının uygun olacağı mütalaa edilmiş ve bu hususları sağlamak üzere bu Kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Madde ile, 3419 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında deği
şiklik yapılarak, itirafta bulunanların cezalarında büyük ölçüde indirim sağlanmak suretiyle 
itirafların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile, 3419 sayılı Kanunun 2 nci maddesine, dördüncü fıkrasından 
sonra gelmek üzere bir fıkra ilave edilerek; itirafta bulunan kişi ile ana, baba, eş ve çocukları
na, mahkemenin itirafta bulunan kişi ile ilgili olarak gerekli kararı vermesi beklenmeksizin, 
valinin onayı ile maddî yardım yapılabilmesi ve can güvenlikleri tehlikede bulunanlar için de 
gerekli tedbirlerin alınabilmesi imkânı getirilmektedir. 

Aynı maddenin beşinci fıkrasına bir cümle eklenerek, itirafçı sanıklara avukat tutulabil
mesi ve avukatlarına ödenecek ücretin de tçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine konulan 
ödenekten karşılanması öngörülmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile, 3419 sayılı Kanunun geçici maddesinin (B) fıkrasının (a) ve 
(b) bentlerinde yer alan cezalarda 1 inci maddeye ait gerekçede belirtilen sebeplerle büyük oran
larda indirim yapılmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde ile, Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılarak; anılan Kanu
nun 1 inci maddesi hükmünün yayımını takiben üç yıl sonra yürürlükten kalkması öngörül
mektedir. Bu suretle, 3419 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ve mezkûr 1 inci madde
nin iki yıl yürürlükte kalmasını sağlayan süre üç yıla çıkartılarak, bu maddenin bir yıl daha 
yürürlükte kalması amaçlanmaktadır. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 8.3.1990 
Esas No. : 1/688 
Karar No. : 21 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Kanun Tasarısı Adalet ve içişleri bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla Ko
misyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Kanunun uygulanmasında itirafçılarla ilgili olarak ceza indirimi ve koruma tedbirlerin
den, uygulanmasını gerektirecek nitelikte açıklamada bulunan ve bu tutumlarını haklarındaki 
hüküm kesinleşinceye kadar sürdüren failler yararlanmaktadır. Ancak, başlangıçta ceza indiri
mi ve koruma tedbirleri uygulanmasını gerektirecek tutum içerisinde olmak ve beyanda bulun
makla birlikte, soruşturmanın kesin hüküm ile sonuçlanmasından önce bu tutum ve beyanla
rından vazgeçen failler de ceza indirimi ve koruma tedbirlerinden istifade edebilmektedir. Böylece 
başlangıçta itirafları içişleri Bakanlığınca kabul edilen ve Kanundan yararlanmaları gerektiği 
yolunda görüş bildiren bazı sanıkların soruşturmanın daha sonraki safhalarında çeşitli neden
ler ile bağlı oldukları örgütler hakkında açıklamadan vazgeçerek, yasa dışı örgütle konumları
nı devamda ısrar ettikleri ve sonuçta Kanunda öngörülen ceza indirimi ve koruma tedbirlerin
den yararlanmaları gibi durumlar da ortaya çıkmaktadır. 

Bu husus uygulamada söz konusu Kanundan elde edilmek istenen amacı gerçekleştireme-
mektedir. Yukarıda belirtilen bu iki ayrı konumda bulunan sanıkların, aynı kanunî haklardan 
yararlanmasını sağlamakta ve dolayısıyla ceza adaletini da etkilemektedir. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen hususları önlemek amacıyla Tasarıya bir Ek madde ilave 
edilmiş, Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Alpaslan Pehlivanlı Gökhan Maras 

Ankara Kırşehir 
Sözcü Kâtip 

A. Reyhan Sakallıoğlu Ali Pınarbaşı 
Sakarya Konya 

Üye Üye 
Hasan Namal Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Antalya Bursa 
imzada bulunamadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 



Üye 
Hasan Tanrtöver . 

Gaziantep 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Muhalifim. 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Muhalifim. 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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HÜKÜMETİN TEKLtF ETTÎĞt METtN 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasana 

MADDE 1. — 25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine 
göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu Kanunun yayımı tarihinden önce aynı amaçla 
suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 163 üncü 
maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden veya 171 inci mad
dedeki gizli ittifak mensuplarından biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğrulu
ğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 10 
yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 7 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir 
ve diğer cezalar beşte bire kadar indirilerek hükmolunur." 

MADDE 2. —• 3419 sayılı Kanunun 2 nci maddesine, dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra ile aynı maddenin mevcut beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"İtirafta bulunan kişi ile ana, baba, eş ve çocuklarına mahkemenin karar vermesine ka
dar geçen süre içinde de ilgili valinin onayı ile maddî yardım yapılabilir ve can güvenlikleri 
ile ilgili tedbirler alınabilir." 

"Sanıklara avukat tutulabilir ve tutulacak avukatın ücreti de aynı ödenekten karşılanır." 

MADDE 3. — 3419 sayılı Kanunun geçici maddesinin (B) fıkrasının (a) bendi ile (b) ben
dinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri ke
sinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, davayı görmekte olan veya hükmü veren 
mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olan
lar hakkında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara 
ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yeri
ne 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indi
rilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadise
nin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıl
dan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek 
hükmolunur." 

"Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan ön
ce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya ce
miyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili mercilere açıklamış 
olup da bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulunanların yetkili merci veya davayı gör
mekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmaları halinde, haklarında; açıklamanın hü
küm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389). 
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göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine İS yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. Açıkla
ma son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm 
cezası yerine İS yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. Eğer açıklama 
tahkikata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu Kanunun 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır." 

MADDE 4. — 3419 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 1 inci maddesi hükmü yayı

mı tarihinden itibaren üç yıl sonra yürürlükten kalkar." 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E, Konvkman 
Devlet Bakanı 

M. Tasar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

I. S. Giray 
Dışişleri Bakanı Y. 

/. S. Giray 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgtn 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerkr 

Devlet Bakanı 
I. Özarslan 

Devlet Bakanı 
I. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

I. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakanı 

I. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 389) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

- MADDE 5. — 3419 sayılı Kanuna aşağıdaki şekilde bir ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanun kapsamında kalıan ancak hükmü kesinleşmeden 
önce hâkim huzurunda daha önceki itiraflarından vazgeçerek, bu Kanun hükümlerin
den yararlanmak istemediğini beyan eden fail hakkında bu Kanun hükümleri uygulan
maz.» 

MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edillmıigtir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet MecM (S. Sayısı : 389) 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 119) 

Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/499) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 10 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1723/04587 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.9.1988 tarihinde kararlaştırılan «Da
nıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Hukuk devletinin ilkesi olan yasamanın ve idarenin yargısa11 denetimi İkinci Ci
han Harbi sorması anayasallarında ve bizim Anayasamızda açıkça belirtildiği şekilde iki 
yolla yapıtaaiktadır. Bunlardan birincisi yasamanın faaliyetinim hukuk içinde süırdü-
rülıebi'lmesini temin için Anayasa Mahkemesi vasıtasıyla yasamanın faaliyetlerinin hu
kukî denetimlinin yapılması, ikincisi ise idarenin faaliyötlıerinin yargısal denetime tabi 
tutulmasıdır. 

İdarenin yargısal denetimi ise, bütün Dünyada iki ana sistemle yapılmaktadır. Her 
iki sistemde amaç idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamaktır. 
Bu sistemlerden birincisi, uygulamasıniı ABD ve İngiltere'de gördüğümüz Anglo-Sakson 
sistemidir. Bütün yargısal denetim adî yargı tarafından yapılmakta olduğu iç.n bu 
sisteme tek yargı sistemi denilmektedir. İkinci sistem ise, Fransa'nın örnek olduğu adlî 
yargıdan ayrı ve bağımsız idarî yargının mevcudiyetidir. Buna idarî yargı sistemi ve
ya idarî rejim denilmektedir. İdarî yargı sisteminin özellikleri, Devlet hizmetlerinin ida
re olarak adlandırılan bir teşkilata verilmesi, idare faaliyetlerinin özel hukuk kural-
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larından ayrı kamu hukuku kurallarına tabi bulunması, tek taraflı ve icraî kararlar 
alabilmesi ve bunları kendi eliyle yürütebilmesi, idarî makamların adlî makamlar kar
şısında tam bir bağımsızlığa sahip olmasıdır. 

Bu ilki sistem arasında pek az üJkede görülen karma sistemler vardır ki, bazı hu
kukçular bunu idarî yargı sisteminin başlangıcı olarak nitelendirmektedirler. Tek yar
gı sistemini kabul etmiş bulunan İngiltere ve Amerika'da da idare ite kişiler anasında 
çıkan uyuşmazlıkların çözümünü adliye mahkemelerine bırakan bu sistemin yeterli ol
madığı görülerek yargı yetkisini haiz bir çok komisyonlar kurutaak suretiyle idarî 
yargının temeli atılmış bulunmaktadır. 

Hukukun Roma'dan beri kamu hukuku-özel hukuk diye iki ana kola ayrıldığı, 
idanenin kamu hukuiku alanı içinde re'sen istem tesis ederek yürütmesinin ve kamu 
gücünü kullanmasının kamu hizmetlerinin vazgeçilmez ilkesi olduğu gözönüne alınırsa, 
işin kaynağında iki yargıyı birbirinden ayırmanın zorunlu olduğu açıktır. 

Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunilann uygulanmasından doğan uyuş-
mazlıkiıarı çözümlemekle görevli olan adlî yargı ile kişilerle yürütme ve idare arasın
daki ilişkileri düzenleyen kanunların uygulanmasından doğan uyuşmazlı'küarı çözüm
lemekle görevli olan idarî yargı birbirinden tamamiyle farklı fonksiyonları ifa etmekte 
ve ayrı hukuk kuralları uygulanmaktadır. 

İdarî yargının önüne gelen davalarda; idarenin davalı, kişilerin ise davacı duru
munda oldukları dikkate alınırsa, Danıştay'ın alacağı kararlarda, kamu yararı ile kişi 
yararı arasında bir denge kurma zorunluluğunda kalacağı, aşikardır. Diğer bir deyimle 
Danıştay ne kamu yararı için ferdin hakkını çiğnetecek, ne de ferdin menfaatini koru
mak için kamu yararını, kamu düzenini ve mi Kî birlik ve bütünlüğü bozduracak ve 
tehlikeye düşürtecektiır. Devletin varlığı ve otoritesinin korunmasında Danıştay'a ağır 
gönev düştüğü açıktır. Bütün mesele bu diki .dengenin bir arada tutüliabilmesidir. 

Bu amaca erişebilmesi için Danıştay'ın kuruluşunun ve uygulanacak yargılama 
usulünün idarî yargının özelliklerini taşıması gereklidir. Bu nedenle, 2575 sayılı Da
nıştay Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadarki uygulamalarda ortaya çı
kan aksaklıkların giderilmesini, kuruluşun bir bütün halinde çalışabilmesini temin için 
gerekli, görülen değişiklikleri ihtiva eden bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesiyle 19 uncu maddede yapılan değişiklikle 
Başkanlık Kurulu yeniden düzenlenmektedir. 

Başkanlık Kurulu Birinci Başkana Danıştayın yönetiminde yardımcı olan üst dü
zeyde yegâne organı teşkil etmektedir. Mevcut hükme göre Başkamllık Kurulu., Danış
tay Başkanı, başkanvekilleri, Genel Kurulca seçilen üç daire başkanı ile bir üyeden mey
dana gelmektedir. Bu kurul üyeleri Danıştayın bütün dairelerinin durumlarını tam bir 
incelikle bilemedikleri gibi Kurula katılmayan daire başkanları da Kurulda dairelerinin 
durumlarım izah ©dememekte ve dairelerini •illgıîiendirem işlerde verilecek karara iştirak 
edememektedirler. Dairelerine iş verilmesi, üyelerinin değiştirilmesi ve tetkik hâkimleri
nin alınması gibi kararlar kendilerinin gıyabında verilmektedir. Bu güne kadar yapılan 
uygulamada bunun mahzurları ortaya çıkmış ve bazı ciddî şikâyetlere neden olmuştur. 
Bu mahzurların ve şikâyetlerin ortadan kaldırılması için Başkanlık Kuruluna bütün dai
re başkanlarının iştirak etmesi uygun görülmekte, uygulamada getireceği pratik fayda
lar nedeniyle Başsavcı Kurula dahil edilmekte, 19 uncu madde bu esasa göre yeniden tan
zim olunmaktadır. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci (maddesiyle 2575 sayılı Danıştay Kanununum, Da
nıştayın görevlerini belirteni 23 üncü (maddesinin (a), (c) ve ı(d) bendinde değişiklik yap il -
maktadır. 

Buna göre, Danıştayım ilk derece mahkemesi! olarak gördüğü davalarda temyiz 
mercıiıi olduğu hükme 'bağlandığı cihetle, 'bu hususun Danıştayım görevlerini gösteren 
(a) bendine de eklenmesi gerekmiştir. 

(e) bendimde yapılan değişiklikte ise, Başbakanlık veya Bakamlar Kurulunca gön
derilen kamun tasarı ve teklifleri hakkındaki Danıştay görüşünüm istişari mahiyette 
olduğu hususuna açıklık getirilmektedir. 

Anayasamızın 115 (imci maddesi, ©akanlar Kurulunum, kanunum uyigülammasım 
göstermek veya emrettiği nişleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı cîimamafc ve Da
nıştayın incelenmesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabileceğini! öngörmektedir. 
Ancak, mevzuatımızda, Danıştay incelemesinin hangi çerçeve içerisinde yapılacağını 
düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Hukuk düzeniinıdefci kurallar hiyerarşisine göre 
tüzüklerim Anayasa ve kanunlara aykırı hükümler taşınmaması gerekir. Bu prensip
ten hareketle (d) bendimde yapılan değişiklikle, tüzükler üzerimdeki Danıştay incele
mesinin istişari mahiyette olduğu belirtilmektedir. 

Madde 3. — Tasarımın 3 üncü maddesiyle, Kanunum 24 üncü maddecinin (2) 
numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, mahallî idarelerde hiç bir ayırım yapılmak
sızın seçimle gelen organların organlık sıfatımı kaybetmelerime dalır işlerin Danıştayda 
görülmesi sağlanmaktadır. 

'Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesiyle, Kanunun 25 inci maddesi değiştiril
mektedir. Danıştayım ilk derece mahkemesi olarak gördüğü davalarım-, ternyizem gene 
Danıştayda incelenmesi esası getirildiğinden, madde buna göre yeniden düzenlen
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 
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Madde 5. — Tasarınım bu maddesiyle Kanunun 26 ncı maddesinde değişiklik 
yapılarak, Damıştayda yangı işlerimin incelendiği ve karara 'bağlandığı daire ve ku
rullar arasına Danıştay Gendi KuıruOu ille Başkanlık Kurulu da altamaktadır. Zira, 
Danıştay Genel Kuruluna, Tasaruniını 11 liimcti maddesiyle, İdarî ve Vergi Dava Daire
leri Genel Kurullarının ilik derece mahkemesi olarak baktığı davalarda verdiği karar
ları temyiızen inceleme ve karara bağlarnıa görevi verilmiş, ayrıca Başkanlık Kuru
luna da Tasarının 13 üncü maddesiyle, ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi 
mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalar
da mercii tayin etmek görevi tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarı le yapılan değişiklikle Danıştay Genel Kurulu ile Başkanlık Kuruluna 
yargılama fonksiyonu ile ülgıili görevler verildiğiınden, ıbu görevlerin ifası sırasında yargı 
dairesi olarak görev yapmış olacaklardır. 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesiyle, Kanunun 37 nci maddesi değiştidlımek-
tedir. 

Kanunun 37 nci maddesinde bulunanı ve bir kısım iışlierin diğer dairelere veril
mesinde gözönünde tutulması istenen «Dairelerim verigü ve İdarî uyuşmazlıklarıma ilişkin 
görev ayırımı gözoınüınde bulundurularak» şeklindeki hüküm fazıla kısıtlayıcı ve ka-
yıtlayıcı bir mahiyette görülmüştür. Bu hüküm yürürlükte bullunduığuı sürece işi az 
dan daireye iş vermek ve dosyaların dengeli bir şekilde dağıtımını yaipabilmdk limkânı 
olmayacaktır. Örneğin, Kanunun 27 nci 'maddesine göre Üçüncü Daireye verileın işler 
çak az ıbiır yekûn tutacağından ve Kamunun geçici 7 nci maddesime göre bakmakta 
olduğu dosyalar da bitmiş bulunduğundan çok sıkışık durumda bulunan dairelerden 
bu daireye, vergi daîrelleri dışında başka üş vermek mümkün olknamaktadır. izah ©ditilen-
nedenlerle madde metnindeki kayrtlayıcı hüküm çıkarılmakta, madde 44 üncü mad
de ile birlikte düşünülerek bütün daireler arasında dış düzeni kurulabilecek şekilde yeni
den düzenlenmekte, idarî dairelere yargısal işler verilmesi hailimde üyelerin nitelik
lerine ayrıca atıfta bulunulmaktadır. 

Madde 7. — Danıştay Kanununun 38 inici maddesi, İdarî ve Vergi Dava Daire
leri genel 'kurullarımın 'görevlerini bel|iri©meiktedir. Tasarı ile Danıştayıinı ilk derece mah
kemesi olarak baktığı davalarda da temyiz esası getirildiğindeını, sözü edilen kurulla
rın görevlerimde değişiklik 'yapılması zorunlu halle gelmiştir. Tasarımın 7 nci maddesi 
bu hususu düzenlemektedir. 

Madde 8. — Danuştayda idarî fişlerim ve uyuşmazlıklarım Bininci ve İkinci Dai
relerle İdarî İşler Kurulunda görüleceğimi öngören 41 inci' madde hükmü değiştiri
lerek, 37 nci madde gereğince Başkanlık Kurulunca görevlendirilen dairelerde ve 
Genel Kurulda da bu iş ve uyuşmazlıklarım incelenip karara bağlanacağı öngörül
mektedir. 

Madde 9. — Danıştay Kanununun 42 nci maddesi Birimci Dairenin görevlerini 
düzenlemektedir. Tasarımın 2 nci maddesi ile getirilen değişikliğe paralel olarak bu 
maddede de gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 
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Madde 10 — Tasarının 10 uncu maddesi, Danıştay Kanununun 45 inci maddesini 
değiştirmektedir. Bu maddede, Genel Kurulun, İdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Ku
rullarının ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararı temyizen inceleyip karara bağla
yacağı öngörülmektedir. 

Madde 11. — Danıştay Kanununun 48 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Da-
nıştayın görevli dairesince kanun tasarı ve teklifleri üzerinde yapılacak olan inceleme
nin Anayasa; tüzük tasarılarının ise Anayasa ve kanunlara uygunlukla sınırlı olacağı 
hüküm altına alınmaktadır. Bununla amaçlanan, Danıştayın görevli dairesinin kanun 
tasan ve teklifleri ile tüzük tasarılarım incelemesi sırasında tasarı ve teklifler üzerinde 
kelime ve ifade değişikliği yapamamasını, yeni bir metin düzenleyememesini; buna 
mukaibil, tasarı ve teklifler hakkında Anayasa ve kanunlara uygunluğu bakımından 
bir rapor tanzim etmesini sağlamaktır. 

Maddede yapılan diğer 'bir değişiklikle de, Danıştayda görevli daireye kanun tasarı 
ve teklifleriyle tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini Danıştaya geliş tarihinden itiba
ren üç ay içinde sonuçlandırmak zorunluluğu getirilerek idarenin düzenleyici işlemle
rinin bir an önce yürürlüğe konulması temin edilmektedir. Maddede, kanun tasarı ve 
teklifleriyle tüzük tasarılarının sadece görevli dairece incelenebileceği, bunun dışında 
başka ıbir daire ve kurulda bir daha görüşülüp incelenemeyeceği ayrıca öngörülmektedir. 

Madde 12. — Bu madde ile, Başkanlık Kurulunun görevlerini düzenleyen 52 nci 
madde değiştirilerek maddenin birinci fıkrasımn (c) bendi, 37 nci maddedeki değişikliğe 
göre yeniden düzenlenmektedir. 

Yürürlükteki Damştay Kanununa göre, vergi mahkemeleri arasındaki görev 
ve yetki uyuşmazlıkları Üçüncü Dairede, idare mahkemeleri arasındaki görev ve yetki 
uyuşmazlıkları ise Onuncu Dairede çözümlendiği halde ayrı yargı çevrelerinde vergi ve 
idare mahkemeleri arasında doğacak görev ve yetki uyuşmazlıklarının hal mercii gös
terilmemiştir. Bu nedenle, Başkanlık Kurulunun görevlerini düzenleyen 52 nci mad
deye bu yolda (f) bendi ilave edilmek suretiyle söz konusu (boşluk doldurulmaktadır. 

Madde 13. — Tasarı ile Danıştay Genel Kuruluna da yargı ile ilgili görev verildi
ğinden, Damştay ısavcılarının bu Kurulda da düşüncelerini açıklayalbilmeleri, Kanunun 
61 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle mümkün kılınmaktadır. 

Madde 14. — Danıştay meslek mensuplarının, Devlet Memurları Kanununa tabi 
olmaları nedeniyle mazeret, hastalık ve aylıksız izin hallerinde ne gibi işlem yapılaca
ğının belirlenebilmesi için 91 inci madde yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 15. — Tasarının 15 inci maddesi, 2575 sayılı Kanuna eklenen maddeyi 
göstermektedir. 

521 sayılı mülga Danıştay Kanununa 1740 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci madde 
ile iki dava dairesinin görevine ilişkin davalarda ne yapılacağı gösterilmiş ve boşluk 
doldurulmuştu. Yeni Danıştay Kanununa bu madde alınmadığı için bir boşluk meyda
na gelmiş bulunmaktadır. Çoğu zaman, idarece tesis edilmiş olan işlem, karar veya 
tasarruf birden fazla konuyu ihtiva edebilir. Böyle bir işlemin iptali için dava açıl-
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dığı takdirde, bunu Ibir dairenin çözümlemesi mümkün olmaz. O zaman, görevli olan 
iki dairenin bir araya gelerek davaya bakması ve karara bağlanması zorunlu olur. 
Kuruluşun işleyebilmesi için bu imkânın verilmesi ve ibunu temin edecek bir maddenin 
düzenlenmesi gerekli görülmektedir. 

Diğer taraftan idare ve vergi mahkemelerinde, henüz ihtisaslaşmaya dayanan bir 
iş 'bölümü yapılmadığı için Ibu mahkemelere şahıslar tarafından açılan davalar bir
leştirilerek karar verilmektedir. Bu kararın Danıştayda temyizen incelenmesi sırasında 
birden fazla dairenin görevine girdiği görülmekte ve iki dairenin bir arada incelemede 
bulunarak karar vermesi zorunluluğu doğmaktadır. Bu nedenlerle ek madde düzen
lenmektedir. 

Madde 16. — IBu madde ile Danıştay Kanununa bir geçici madde eklenmektedir. 
Adı geçen Kanunun bu (Tasarının 11 inci maddesiyle değiştirilen 48 inci maddesi ile, 
tüzük tasarılarının görevli daire dışında başka bir daire veya kurulda bir daha görü
şülemeyeceği öngörüldüğünden, İdarî İşler Kurulunda bulunan tüzük tasarılarıyla ilgili 
dosyaların derhal Başbakanlığa gönderilmesi temin edilmeye çalışılmaktadır. 

Geçici Madde — Tasarının geçici maddesi, mahallî idarelerin seçimle gelen organ
larının organlık sıfatını kaybetmeleri konusuna dair olup, Danıştay dışındaki idarî yar
gı mercilerinde bulunan dosyaların Danıştaya devri öngörülmektedir. 

Madde 17. — 2575 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Bilindiği gibi bu fıkra başkanıvekillerinden birinin îdarî Dava Daire
leri, diğerinin ise Vergi Dava Daireleri (Başkan ve üyeleri arasından seçileceğini amir 
bulunmaktadır. Bu hüküm Danıştaya ve işleyişine bir yarar getirmediği gibi pratikte de 
aksamalara yol açmaktadır. Çünkü, Danıştayda her zaman Başkanlık Kurulu kararı 
,ile üyelerin daireleri değiştirileibilmeiktedir. Bu durumda, seçim sırasında o dairelerde 
bulunanlardan başka üyelerin aday olamayacağı sonucu çıkmaktadır. Diğer taraftan, 
idarî daire üye ve başkanları Danıştay Başkanlığına aday olabildikleri halde, başkan-
vekilliklerine aday olamamaktadırlar. Örneğin, 20 sene vergi dairelerinde çalıştıktan 
sonra bir idarî daireye geçen bir üye, seçim sırasında vergi dairelerinde veya idarî 
dava dairelerinde bulunmadığı için seçime girememektedir. Hüküm, aday alanını 
daraltmak suretiyle daha ehil olanın seçilmesini önleyecek mahiyettedir. Bu nedenle 
fıkra yürürlükten kaldırılarak Başkanvekilleri seçiminin aynı maddenin birinci fıkrasına 
göre yapılması sağlanmaktadır. 

Esnaf derneklerinin feshi konusu, yeni düzenlemelerle Danıştayın görev alanından 
çıkarıldığından 2575 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (g) bendi, 37 nci maddede ya
pılan değişiklik nedeniyle artık uygulama alanı kalmayan 44 üncü maddesi ve İdarî 
İşler Kurulunun görevleri arasında kanun ve tüzük tasarılarını inceleme görevi 
çıkarıldığından 46 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

Madde 18. — Yürürlük ile ilgilidir. 

Madde 19. — Yürütme ile ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/499 3 . 11 . 1988 
Karar No. : 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesime ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç'ın, 
Danıştay Başkanlığı ve Adalet Balkanlığı temsilcilerinin de katılrnararıyla Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun göırülerek maddelerine geçilmesi ka
bul edilmiş ve maddeler üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının çerçeve 4 üncü maddesi ile değiştirilen Danıştay Kanununun 25 
dinci maddesindeki 'birimci «ile» kelimesi ifade düzgünlüğü sağlamak amacıyla «ve» 
olarak değiştirilmiştir. 

2. Tasarı ile Danıştay Genel Kuruluna İdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel 
Kurullarınım kararlarını temyizen inceleme görevi verilmiştir. Danıştay Kanununun 
14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında, dava dairelerimde görev yapacak üye
lerin yüksek öğrenimlerimi, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer veren 
siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında yapmış olmaları şartı 
aranmaktadır. Danıştay Genel Kurulunun da temyiz görevi yaparken üyelerinde yu
karıdaki şartların aranması gerekmektedir. Bu nedenle Tasarının çerçeve 10 uncu 
maddesi ile değiştirilen Danıştay Kanununun 45 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası 
yeniden düzenlenmiş ve 'böylece Tasarının 6 ncı maddesi ile de paralellik sağlanmıştır. 
Ayrıca bu Kanunla genel kurula başka bir görev verilmemiş olduğundan maddenin 
(4) numıaralı fıkrasındaki «bu Kanunla» ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

3. Kanun Tasarısı ile Başkanlık Kurulunun görevleri arasına, yargılama faa
liyetlerinden olan, ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri ara
sında çıkaoalk görev ve yetkiye ilişkim uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci 
tayini işi de alunmıştır. Bu itibarla, Başkanlık Kurulunun yargılama ile liılgiıli işlerin 
görüşülmesine, Başkanlık Kuruluna katılacaklarda Danıştay Kanununum 14 üncü mad
desinin (3) numaralı fıkrasındaki niteliklerin aranması zorunludur. Bu görüş doğ
rultusunda Tasarının çerçeve :12 noi maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
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4. Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel' Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile iarz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Anlkara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Anlkara 
Muhalifim. 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Muhalifim. 

Başfcanvefcili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üya 
Aytekin Kotil 

İstanbul 
Muhalifim. 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 





— 10 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Danıştay Kanonunun Bazı Maddelerinin DeğiştMnıesine ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danıştay Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 19. — 1. Başkanlık Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında Baş
savcı, 'başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşur. 

2. Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en 'kıdemli üyesi katılır. 
3. Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
4. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.» 

MADDE 2. — Danıştay Kanununun 23 üncü maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) İdare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinden verilen kararlarla ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istem
lerini inceler ve karara bağlar.» 

«c) Başbakanlık veya Bakamlar Kurulunca listişarî mahiyette görüş biıldirımek 
için gönderilen'kanun tasarısı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir.» 

«d) Başbakanlık tarafından iıstişarî mahiyette görüş bildirmek için gönderilen 
tüzük tasarıları ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını inceler.» 

MADDE 3. — Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Danıştay, mahallî idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.» 

MADDE 4. — Danıştay Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 25. — İdare mahkemeleri iılıe vergi mahkemelerince verilen nihaî ka
darlar ile ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihaî ka
rarlar Danıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır.» 

MADDE 5. — Danıştay Kanunumun 26 neı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Yargı işlerinde görev 
Madde 26. — Danıştayda yargı işleri; Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Ye

dinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu Dairelerle 37 moi madde gereğince Başkanlık 
Kurulunca görevli kılınan dairelerde ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ile İdarî 
Dava Daireleri Genel Kurulunda, Genel Kurulda ve Başkanlık Kurulunda inceleniır 
ve karara bağlanır.» 

MADDE 6. — Danıştay Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir, 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen [kabul (edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. —• Tasarının 3 üncü maddesıi Komisyonumuzca aynen ika'bul edil
miştir. 

MADDE 4. — Danıştay Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde1 25. — İdare mahkemeleri ve vergi mahkemelerince verilen nihaî karar
lar dle ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihaî kararlar 
Danıştayda Uemyiz yoluyla incelenir ve karara ıbağJanır.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 (inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bül- edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Dairelerin görevleri arasında nispetsizlik 

Madde 37. — Dairelerıkı iışleniımde ıbiıribirine göre n'iısipeitsizliik görülürse, Başkan
lık Kutrolu ıkararıyla dairelerin görevlerinde gerekli düzenleme yapılır. Bu husustaki 
kararlar Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygu
lanır. 

İdarî dairelere yargı işlerinin verilmesi halinde, bu işlerin1 incelenmesi ve karara 
ıbağlanmasına iştirak edecek üyelerde bu Kanunun 14 üncü maiddesinin (3) numaralı 
frikrasındaki nitelikler aranır.» 

MADDE 7. — Danıştay Kanununun 38 inci maddesinin (1) numarallı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu; 
a) İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını, 
b) İdarî dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları, 
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu; 
a) Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını, 
b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları, 

temyizen inceler.» 

MADDE 8. — Danıştay Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir-

«Madde 41. — Danıştayda idarî işler ve uyuşmazlıklar Birinci, İfâıci Dairelerle 
37 nci madde gereğince Başkanlık Kurulunca görevli kılınan dairelerde ve İdarî İşler 
Kurulu ile Genel Kurulda incelenir ve karara bağlanır.» 

MADDE 9. — Danıştay Kanununun 42 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Başbakanlık veya Balkanlar Kurulunca1 istişarî mahiyette görüş bildirmek 
için gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini, 

b) Başbakanlıktan istişarî mahiyette görüş foildiırmelk için gönderilen tüzük ta
sarılarını, 

c) istişarî malhiıyette görüş Mdirmek (için gönderilen 'bayındıriılk imtiyazları ile 
madenlerin imtiyaza bağlanması ve maden imtiyazlarının bozulması işlerini,» 

MADDE 10. — Danıştay Kanununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 45. — Danıştay Genel Kurulu; 
1. 'Bu Kanunla ve diğer (kanunlarla ibu ıkurüla verilen seçim görevlerini yerine 

getirtir. 
2 İdarî ve Vergi DaVa Daireleri Genel Kurullarının ilk ıder,ece mahkemesi ola

rak verdiği kararlan temyizen inceler ve karara bağlar. Danıştay Başsavcısı bu işlerin 
görüşülmesinde Geneli Kurulun oluşumuna dalhil değildir^ 

3. Bu Kanunda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul eder. 
4. Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.; 
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(Adafiet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 noi maddesıi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8, — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edil
miştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen fcalbul edil
miştir. 

MADDE 10. — Danıştay Kanununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 45. — Danıştay Genel Kurulu; 
1. Bu Kanunla ve diğer Ikanuniiarla Ibu Ikurula verilen seçim görevlerini yerine 

getirir. 
2. idarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurularının ilk derece mahkemesi olarak 

verdiğjî 'kararları temyizen inceler ve Ikaraıra bağlaır. Danıiştay Başsavcısı ile t>u Kanunun 
14 üncü maddesinin (3) numaralı fılkrasmdalki nitelikleri taşımayan üyeler, bu işlerin 
görüşülmesinde, Genel Kurulun oluşumuna dahil değildir. 

3. Bu Kanunla öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul eder. 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapar.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metlin) 

MADDE 11. — Danıştay Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 48. — Kanun tasarı ve 'teklifleri Anayasa, tüzük tasarıları ise Anayasa 
ve ikanunlara uygunlukla sınırlı olımalk üzere incelenir. Görevli .daire, (kanun tasarı ve 
teklifleriyle tüzük tasarıları üzerindeki incelemesini Danıştaya geliş tarihinden itibaren 
üç ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Kanun tasarı ve teklifleriyle tüzük ta
sarıları görevli daire dışında başka Ihir daire veya kurulda 'bir daha görüşülmez.» 

MADDE 12. — Danıştay Kanununun 52 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye (f) (bendi eklenmiştir. 

«c) 37 nci maddeye göre daireler arasında iş dağılımını,» 
«f) Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev 

ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve (bağlantılı davalarda (merci tayinini,» 

MADDE 13. — Danıştay Kanununun 61 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştiriImıiştir. 

•«#„ Damuştay Genel Kurulu, Dava Daireleri ve İdarî ve Vergi Dava Dairelileri Ge
nel Kurullarınca; (gerekli görüldüğü takdirde, Damuştaıy savcıları, önceden, haber veril
mek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar.» 

MADDE 14. — Danıştay Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Çalışma saatleri ve izinler 
Madde 91. — Danıştayda haftalık çalışma süresi ve Danıştay meslek mensupla

rının mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri yönünden Devlet Memurları Kanunu hü
kümleri uygulanır.» 

MADDE 15. — Danıştay Kanununa aşağıdaiki ek madde lelklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — İki dava dairesıJnin görevine ilişkin davalar, ilgili dava daire

sinin isteği üzerine o dava dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. 
Bu toplantıya daire1 başkanlarından kıdemlisi ibaşlkanhk eder. Toplanma ve görüşme 
yeter sayısı dokuzdur. Kararlar oy çokluğuyla verilir. 

Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alır.» 

MADDE 16. — Danıştay Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 18. — İdarî İşler Kurulumda bulunan tüzük 'tasarılarıyla ilgili 

dosyalar, Danıştay Başkanlığınca derhal Başkanlığa gönderilir.» 

GEÇİCf MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mahallî idarelerin se
çimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri talebiyle Danıştay dışındaki 
idarî yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar, herhangi bir karar verilmeksizin on beş 
gün içinde Danıştaya gönderilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Danıştay Kanununun 52 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının 
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (f) bendi ile maddeye 
aşağıdaki (3) numaralı fıkra eMenmiştir. 

«e) 37 nci maddeye göre daiire'l,er arasında iş dağılımlını» 
«f) Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev 

ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini,» 
«3. Yukarıdaki '(f) bendinde sayılan işlerin inceleme ve karara bağlanmasına, 

iştirak edeceklerde, bu Kanunun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasındaki nite
likler aranır. Bu nitelikleri taşımayanların yerine o dairenin bu nitelikleri taşıyan en 
kıdemi üyesi Başkanlık Kuruluna katılır.» 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul ©dil-
miştk. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye İBüyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 17, — Danıştay Kanununun 10 uncu maddesinin1 (3) numaralı fılkrası, 
32 ncj maddesinin (g) bendi, 44 üncü maddesi ile 46 ncı maddesinin (1) numaralı fık
rasının (a) 'bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tadlhiınde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

'Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakamı 
A. Kahveci 

Devlet Bakam 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

20 . 9 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Balkanı 
Af. Yazar 

Adalet Bakam 
M. Topaç 

İçişleri Bakam 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasarlının 17 ncd maddesi Komisyonumuzca aynen ıkabul edil-

Tasannın 18 indi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-

Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil-

+-^^-o-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119) 

MADDE 17. 
mistir. 

MADDE 18. 
mistir. 

MADDE 19. 
mistir.. 
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T. B. M. M. (S. Sayısı: 119'a 1 inci Ek) 

Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ye 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı

sı ye Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 12.1.1990 
Esas No. : 1/499 
Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzun 3.11.1988 Tarih ve 28 Karar No.lu raporu ile sonuçlandırdığı Danıştay 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı Genel Kurul gündeminde iken Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
89 uncu maddesine göre yeniden incelenmek üzere Genel Kurulun U.1.1989 Tarihli 53 üncü 
Birleşiminde Hükümetçe geri çekilmiştir. 

Tasarı Komisyonumuz metni esas alınmak suretiyle Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungur
lu'nun, Danıştay Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla bir kez daha -
görüşülmüş ve maddeler üzerinde yapılan değişiklik ve ilaveler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Yargılama Hukukunda hâkim olan görüş, yargı işlerinde iki dereceli inceleme yapıl
masıdır. Bu Kanun Tasarısı ile Damştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı işlerde de tem
yiz sistemi getirilmektedir. Damştayın ilgili dava dairesinin karanmn temyizen veya itirazen İdarî 
veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunda incelenmesi sırasında, temyiz veya itiraza konu ka
rara müessir olacak hukukî işlemlerin yapıldığı toplantıda bulunmuş veya karara katılmış olan 
başkan ve üyelerin, bu kararın temyiz ve itiraz incelenmesi sırasında İdarî veya Vergi Dava Dai
releri Genel Kurullarına katılamamaları yine Yargıtama Hukukunun vazgeçilemez bir ilkesidir. 
Zira, temyiz veya itiraz incelenmesi sırasında karara müessir olacak hukukî işlemlerin yapıldığı 
toplantıda bulunmuş veya karara katılmış olan başkan ve üyelerin o dava ile ilgili görüş ve dü
şünceleri önceden belli bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Yargılama Hukukundaki tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla bu durum
da olan başkan ve üyelerin İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna katılmalarını önle
mek ve temyiz veya itirazen incelenmekte olan karan verenin daire veya daireler oluşuna göre 
toplanma ve görüşme yeter sayılarının farklı bir şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla 
Tasarıya Danıştay Kanununun 17 nci maddesini değiştiren çerçeve 1 inci madde eklenmiştir. 

2. Danıştay Kanununun yürürlükte olan 19 uncu maddesi Başkanlık Kurulunun Danış
tay Başkanı ile Başkanvekillerinin dışında seçimle oluşmasını öngörmektedir. Bu sistem hiz
met gereklerine daha uygun düşmektedir. Bu nedenle Tasarının çerçeve 1 inci maddesi Tasarı 
metninden çıkarılmıştır. 
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3. Anayasanın 115 inci maddesinde: Bakanlar Kurulunun, Kanunun uygulanmasını gös
termek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, Kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incele
mesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabileceği, yine 155 inci maddesinde : Danıştayın 
görevleri arasında Bakanlar Kurulunca gönderilen Kanun Tasarıları hakkında düşüncesini bil
dirmek ve tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek de sayılmıştır. 
Anayasanın söz konusu hükümlerine uygunluğun sağlanması için Tasarının 2 nci maddesinin 
(c) ve (d) bentleri madde metninden çıkartılmış ve çerçeve 2 nci madde bu değişikliğe uygun 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 

4. Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen Danıştay Kanununun 24 üncü mad
desinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "mahallî idarelerin" ibaresi "belediyeler ile il özel 
idarelerinin" şeklinde değiştirilmiştir. 

5. Tasarının Komisyonumuzca düzenlenen çerçeve 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

6. Tasarı ile tdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının ilk derece mahkemesi ola
rak baktığı davaların bu Genel Kurulların görevinden çıkarılması öngörüldüğünden, bu kurul
ların temyize tabi kararları kalmayacağı ve idarî dairelere yargı işlerinin verilmemesi amaçlan
dığı için çerçeve 5 inci madde ile Danıştay Kanununun 26 ncı maddesinde yapılan değişiklikte 
yer alan "Genel Kurulda" ibaresine sistem değişikliği nedeniyle gerek kalmadığından çerçeve 
5 inci madde Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

7. Danıştay Kanununun Mer'i 37 nci maddesinin dava dairelerinin işlerinde birbirine göre 
nisbetsizlik olması halinde bu daireler arasında iş nakline imkân tanınması hizmet gereklerine 
daha uygun düşmektedir. Diğer taraftan idarî dairelere yargı işi verilmesi halinde Kanunun 14 
üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca yükseköğrenimlerini, hukuk veya hukuk bilgi
sine programlarında yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında yap
mamış olan ve idarî dairelerde görev yapan Danıştay meslek mensuplarının bu dairelerin yargı 
görevi yaparken görüşmelerine katılamamaları hizmetin aksamasına sebep olacağından Da
nıştay Kanununun 37 nci maddesini değiştiren Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi Tasarı metnin
den çıkarılmıştır. 

8. tdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının ilk derece mahkemesi olarak baktığı 
davaların, bu kurulların görevinden çıkarılıp, konusuna göre ilgili tdarî ve Vergi Dava Daire
since bakılmasını temin etmek amacıyla Danıştay Kanununun 38 inci maddesinin (2) numaralı 
fıkrasının yürürlükten kaldırılması ve kurulların ısrar kararlarını ve tdarî ve Vergi Dava Daire
lerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen nihaî kararlara karşı yapılan temyiz istemlerini 
inceleme ve karara bağlama görevi verilmesini temin etmek amacıyla Tasarının çerçeve 7 nci 
maddesi çerçeve 5 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

9. Tasarının çerçeve 5 inci ve 6 ncı maddeleri Tasarıdan çıkarılmış bulunduğundan bu 
maddeler ile paralellik sağlanması amacıyla Tasarının çerçeve 8 inci maddesi de Tasarı metnin
den çıkarılmıştır. 

10. Tasarının çerçeve 2 nci maddesinde yapılan değişikliğin sonucu olarak Tasarının çer
çeve 9 uncu maddesi de Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119'a 1 inci Ek) 
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11. Tasarının çerçeve 7 nci maddesinde yapılan değişiklik ile İdarî veya Vergi Dava Daire
leri Genel kurulunun ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar, bu kurulların görevinden 
çıkarılıp, konusuna göre ilgili idarî ve vergi dava dairelerinin görevine girmiş bulunduğundan 
ve İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel kurullarının temyize tabi kararlarından söz edileme
yeceğinden, Danıştay Genel Kurulunun temyiz mercii olmaktan çıkarılması gerektiğinden Ta
sarının çerçeve 10 uncu maddesi Tasan metninden çıkarılmıştır. 

12. Anayasanın 115 inci maddesi tüzüklerin kanunlara aykırı olamayacağım belirttiğin
den Tasarının çerçeve 11 inci maddesi ile değiştirilen Danıştay Kanununun 48 inci maddesinin 
birinci cümlesinde yer alan "Anayasa ve" kelimeleri metinden çıkarılmış, tüzük tasarılarının 
görevli dairede incelenmesi sırasında yeni bir metin düzenlenemeyeceğine, inceleme sonucunu 
belirten bir rapor tanzim edileceğine açıklık getirmek amacıyla 48 inci maddenin birinci cüm
lesi yeniden düzenlenmiş ve çerçeve 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

13. Tasarıda yapılan değişikliklerle idarî dava dairelerine'idarî işlerin, idarî dairelere yargı 
işlerinin verilmesi kaldırılmış bulunduğundan sistem değişikliği gereği olarak Tasarının çerçeve 
12 nci maddesinin (c) bendi ile (3) numaralı fıkrasının Tasarıdan çıkarılması amacıyla Tasarı
nın çerçeve 12 nci maddesi çerçeve 7 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

14. Tasarının çerçeve 10 uncu maddesi Tasandan çıkarılmış bulunduğundan, bunun tabi 
sonucu olarak Danıştay Kanununun 61 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasındaki değişikliğin 
de Tasarıdan çıkarılması gerekli bulunduğundan çerçeve 13 üncü madde llnarı metninden çı
karılmıştır. 

15. Tasarının 14, 15 ve 16 ncı maddeleri madde numaraları değiştirilerek Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. Ancak 14 üncü maddenin madde gerekçesinde yer alan "olmaları" ke
limesinin "olmamaları" şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 

16. Tasarının Geçici Maddesinde yer alan "mahalli idarelerin" ibaresi Tasarının çerçeve 
3 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak "belediyeler ile il özel idarelerinin" şek
linde değiştirilmiştir. 

17. Tasarının 12 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak Tasarının çerçeve 
17 nci maddesinde de gerekli düzeltme yapılmış ve çerçeve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

18. Tasannın 18 ve 19 uncu maddeleri, 12 ve 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119*a 1 inci Ek) 



Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

A. Beyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Hasan Tanrtöver 

Gaziantep 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 
Üye 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
(Muhalifim) 

Üye 
Orhan W\ Yddvtm 

Tunceli 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

Kırşehir 
Kâtip 

Ali Ptnarbaşt 
Konya 
Üye 

Mehmet Pürdebğlu 
Hatay 
Üye 

Aldülbaki Albayrak 
İstanbul 

Üye 
Talat Içaz 
İstanbul 

Üye 
ihsan Nuri Tbpkaya 

Ordu 
Üye 

Güneş Gürsder 
Tekirdağ 

(Muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119'a 1 inci Ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞt METİN 

Danıştay Kanonunun Ban Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek-
lenmesine Dair Kanan Tasarısı 

MADDE 1. — Danıştay Kanununun 17 nci maddesine aşağıdaki (4) numaralı fıkra eklen
miş ve (4) ve (5) fıkra numaraları sırasıyla (5) ve (6) olarak değiştirilmiştir. 

4 '4. İdarî dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri 
kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde bu dairelerde hükme müessir olacak hu
kukî işlemlerin yapıldığı toplantıda bulunmuş veya karara katılmış olanlar genel kurullarda 
bulunamazlar. Bu temyiz ve itiraz incelemesinde genel kurulların toplanma ve görüşme yeter 
sayısı onbeştir. Ancak, iki dava dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen kararların ince
lenmesinde, toplanma ve görüşme yeter sayısı onbirdir. Bu toplantılarda da hazır bulunanlar 
çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz." 

MADDE 2. — Danıştay Kanununun 23 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"a) İdare Mahkemeleri ve vergi mahkemelerinden verilen kararlarla ilk derece mahke
mesi olarak Damştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve ka
rara bağlar." 

MADDE 3. — Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

' '2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfat
larını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar." 

MADDE 4. — Danıştay Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 25. — İdare mahkemeleri ve vergi mahkemelerince verilen nihaî kararlar ile ilk 

derece mahkemesi olarak Damştayda görülen davalarla ilgili nihaî kararlar Damştayda temyiz 
yoluyla incelenir ve karara bağlanır." 

MADDE 5. — Danıştay Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 38. — 1. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu; 
a) İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını, 
b) İdarî dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları 
temyizen inceler. 
2. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu; 
a) Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını, 
b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlan, 
temyizen inceler." 
MADDE 6. — Danıştay Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 48. — Kanun tasan ve teklifleri Anayasaya, tüzük tasarıları ise kanunlara uy

gunlukla sınırlı olarak incelenir ve yeni bir metin düzenlenmeyerek sonucu belirten bir rapor 
tanzim edilir. Görevli daire, kanun tasarı ve teklifleriyle tüzük tasarıları üzerindeki incelemesi-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 119'a 1 inci Ek) 
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ni Danıştaya geliş tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Kanun ta
sarı ve teklifleriyle tüzük tasarıları görevli daire dışında başka bir daire veya kurulda bir daha 
görüşülmez." 

MADDE 7. — Danıştay Kanununun 52 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına (d) bendin
den sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) bendinin bent harfi (f) ola
rak değiştirilmiştir. 

' *e) Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye 
ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini," 

MADDE 8. — Danıştay Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Çalışma saatleri ve izinler 

Madde 91. — Danıştayda haftalık çalışma süresi ve Danıştay meslek mensuplarının maze
ret, hastalık ve aylıksız izinleri yönünden Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." 

MADDE 9. — Danıştay Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. — tki dava dairesinin görevine ilişkin davalar, ilgili dava dairesinin iste
ği üzerine o dava dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya 
daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı dokuzdur. 
Kararlar oy çokluğuyla verilir. 

Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alır." 

MADDE 10. — Danıştay Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇtCt MADDE 18. — idarî tşler Kurulunda bulunan tüzük tasarılarıyla ilgili dosya
lar, Damştay Başkanlığınca derhal Başbakanlığa gönderilir." 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler ile il özel idareleri
nin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri talebiyle Danıştay dışındaki idaıî 
yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar, herhangi bir karar verilmeksizin onbeş gün içinde Da
nıştaya gönderilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 11. — Danıştay Kanununun 10 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası, 32 nci mad
desinin (g) bendi ile 46 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• ________ 
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