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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı, . • 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ile, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve arka

daşlarının istemi üzerine; Kıbrıs ve Bosna - Hersek konuları başta olmak üzere, dış politikada
ki gelişmeleri; 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve arkadaşlarının istemi üzerine; Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
nun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporunu 

Görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
25.8.1992 Sah günü saat 14.00'te ve. 
26.8.1992 Çarşamba günü saat 10.30'da, 
Olağanüstü toplantıya çağırıldığına ilişkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tez

keresi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Olağanüstü toplantı konusu olan, Anavatan Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili ve 

Grup Başkanvekili Mustafa Kalemli ve arkadaşlarının Kıbrıs ve Bosna - Hersek konuları başta 
olmak üzere, dış politikadaki gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) okundu; yapılan 
öngörüşmelerden sonra genel görüşme açılması kabul edildi. 

Genel görüşmenin, olağanüstü toplantı konusu olması nedeniyle, İçtüzüğün 101 inci mad
desindeki sürelere bağlı olmaksızın, Genel Kurulun bugünkü birleşiminde yapılmasına; genel 
görüşmede hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların Ter saat, şahıslar adına yapıla
cak konuşmaların 20'şer dakika olmasına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma sü
resinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gruplar adına yapılan konuşmaların, hükümet tarafından cevaplanmasından sonra, kişi
sel konuşmalarla, genel görüşme tamamlandı. 

Siyasî parti grubu başkanvekilleri ve grubu bulunmayan diğer parti milletvekillerinin müş
tereken imzaladıkları : 

Bosna - Hersek Cumhuriyetinin ülke bütünlüğü ve sınırları ile ilgili zor kullanıma dayalı 
bir değişikliği TBMM'nin hiçbir koşulda kabul etmediğine ve etmeyeceğine, 

TBMM'nin, insanlık tarihinin en ağır katliamlarından birine uğrayan Müslüman Bosna 
- Hersek halkıyla içten bir dayanışma içinde bulunduğuna ve her türlü yardımı yapmaya hazır 
olduğuna, 

Parlamentonun, Sırp saldırılarının durdurulması konusunda uluslararası güç kullanımını 
bir insanlık ve barış ödevi saydığına ve bunu uluslararası camiadan beklediğine, 

Bosna - Hersek halkının yaşam hakkının ve ülke bütünlüğünün korunmasında uluslara
rası güç kullanımının gecikmesi halinde, TBMM'nin, Sırp saldırılarının durdurulması konu
sunda gerekli her türlü girişimde bulunmayı bir insanlık ödevi sayacağına; 

TBMM'nin, Kıbrıs'taki iki toplumun rızasına dayanmayan hiçbir çözümü kabul etmeye
ceğine; -
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İlişkin müşterek takrirleri okundu; 
Metinde yer alan hususların, TBMM'nin görüşleri olarak Türkiye ve dünya kamuoyuna 

, duyurulması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi kabul edildi. 
Cezayir'e gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Ba

kanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Romanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'in dönüşüne kadar, Millî 

Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı tsmet Sezgin'in, -
ingiltere ile Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec

mettin* Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gö
nen'in, 

Tunus ve italya ile Avusturya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Kö-
se'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı ibrahim Tez'in, 

Finlandiya'ya gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Erdal inönü'nün, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 

Ekrem Ceyhun'un, 
Devlet Bakam Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer 

Barutçu'nun, -
Romanya ile Kırgızistan ve Türkmenistan'a gidecek olan içişleri Bakanı ismet Sezgin'in 

dönüşüne kadar, içişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'in, 
Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan ile Suriye'ye gidecek olan Dı

şişleri Bakam Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a gidecek olan Dışişleri Baka
nı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına vekalet etmesi uygun görülen Ba
yındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı işlerinin yoğunluğu sebebiyle Ankara dışında 
bulunacağından, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilerci-
oğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un, 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 

Gürcistan'a gidecek olan : y 

Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Erdal inönü'nün, 

Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer 
Barutçu'nun, 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 
iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, ' 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
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İngiltere'ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne ka
dar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin tezkerenin, söz konusu seyahat, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevhe
ri'nin işlerinin yoğunluğu sebebiyle yapılamayacağından işlemden kaldırıldığına; 

Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik kapılması Hakkında 18,6.1992 
tarih vve 3820 sayılı ve 

17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine dair 2.7.1992 Tarih ve 3834 sayılı, 

• Kanunların bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine; 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Başbakan Süleyman DemirePin; 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı zirve toplantısına katılmak üzere 7-12 Temmuz 

tarihleri arasında Finlandiya'ya yapacağı ziyarete, Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın da da
hil edildiğine ve 

30 Temmuz 1992 tarihinde Gürcistan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine, 
İlişkin Başbakanlık tezkerelir kabul edildi. 
Başkanlıkça yapılan çağrı uyarınca, 26 Ağustos 1992 Çarşamba günü saat 10.30'da top

lanmak üzere, birleşime 21.41'de son verildi. 

Hüsamettin Cindoruk _ 
Başkan 

Kadir Ramazan Coşkun Halil Çulhaoğlu 
İstanbul İzmir 

Kâtip. Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çulhaoglu (İzmir) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddesine göre, 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 99 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen 
önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini 
açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyim yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle ve el işaretiyle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN —- Toplantı yetersayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mîtftüoğlu ve 99 Milletvekilinin; Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 
tarih ve 3801 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşül
mesi için olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/50) 

BAŞKAN — Gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan, 
olağanüstü toplantı çağrı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ceza mahkemelerinin yargılama usullerinde iyileştirmeler yapmak, iktidar partileri mec
lis grupları ve Hükümetimizin demokratikleşme paketinin bir parçasını oluşturmaktadır. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ve ilgili diğer yasalarda iyileştirmeleri içeren kanun tasarısı, TBMM 
Genel Kurulunca 21.5.1992 tarihinde kabul edilmiş ve 3801 sayı ile kanunlaşmıştır. Söz konusu 
kanun, Cumhurbaşkanınca, Anayasanın, 89 uncu maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilmiştir. 

TBMM Genel Kurulunun yoğun gündemi nedeniyle, Cumhurbaşkanınca geri gönderilen 
kanunu görüşmek mümkün olmamıştır. • 

Bir daha görüşülmek üzere geri gönderme, Anayasadan doğan bir yetki ise de; sonuç ola
rak, demokratikleşme sürecinde tıkanıklığa yol açmıştır. 

Oysa, Hükümetimiz, iktidar partileri meclis'grupları ve kamuoyu, demokratikleşme süre
cinin devamında duyarlı ve kararlıdır. 
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Bu nedenle Meclis gündeminde bulunan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Ge
ri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporunu bir an önce görüşmek üzere, Anayasa
nın 93 ve İçtüzüğün 7 nci maddesi uyarınca, 25 Ağustos 1992 Salı günü saat 15.00'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 13.8.1992 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

Ali Yiğit Öğütcan 
Adana 

Turgut Tekin 
Adana 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

trfan Köksalan 
Ankara 

M. Dursun Yangın 
Ankara 

Adil Aydın 
Antalya 

Hınç Bilget 
Aydın 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Fethi Akkoç 
Bursa 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

Turhan Tayan 
Bursa 

Evren Bulut 
Edirne 

Abdulmelik Fırat 
. Erzurum 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Uğur Aksöz 
Adana 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Ahmet Sanal 
Adana 

tsmet Attila 
Afyon 

Mikail Aydemir 
Ağrı 

Sait Kemal Mımaroğlu 
Ankara 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Ömer Lütfü Coşkun 
Balıkesir 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Şükrü Erdem 
Bursa 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Arslan Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ayvaz Gökdemir 
Gaziantep 
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Hannan özüberk 
Gaziantep 

' Abdullah Kınalı 
Hatay 

A. Ay kon Doğan. 
İsparta 

Mehmet Köstepen 
tzmir 

M. Sabri Güner 
Kars 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Hasan Afşar 
Konya 

Ömer Şeker 
Konya 

tsmail Karakuyu 
Kütahya , 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Hasan Kılıç 
Ordu 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Halil Başol 
Tekirdağ 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

M. Fevzi Şihanhoğlu 
Şanlıurfa 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Necdet Yazıcı 
Zonguldak 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Bestami Teke 
Hatay 

Nevzat Çobanoğlu 
tzmir 

Mehmet Özkan 
izmir 

Münif İslamoğlu 
Kastamonu 

tsmail Hakkı Amasyalı 
Kocaeli 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Ali Günaydın 
Konya 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Rıza Akçalı 
Manisa 

Tevfik Diker 
Manisa 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Cebi 
Samsun 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

Ferit Aydın Mirkelam 
Şanlıurfa 

Abdurrezzak Yavuz 
Şanlıurfa 
Ali Uzun 

Zonguldak 
Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Haydar Oymak 
Amasya 
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Uluç Gürkan 
Ankara 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Mehmet Erdal Koyuncu 
Siirt 

Muhammet Kaymak 
Adana * 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Timurçin Savaş 
Adana 

Ali Uyar 
Hatay 

Ender Karagül 
Uşak 

Mehmet Dönen 
Hatay 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Kamer Genç 
Tunceli 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Cemal Şahin 
Çorum 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Fuat Çay 
Hatay 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

-Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Atilla Mutman 
İzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — TBMM Başkanlığının, TBMM'ni olağanüstü toplantıya çağrı tezkeresi (3/545) 
BAŞKAN — Başkanlığın olağanüstü toplantıya çağrı tezkeresini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclesi Başkanlığından bildirilmiştir. 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve arkadaşları, Kıbrıs ve Bosna-Hersek konuları başta 

olmak üzere, dış politikadaki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergele
rini görüşmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplanmasını istemişlerdir. 

Ayrıca, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve arkadaşları, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Te
rörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih 
ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporunu görüşmek üzere 
Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişlerdir. 

Her iki talep, yeterli imzayı içermektedir. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisini ön
ce, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve arkadaşlarının gündem konusunu görüşmek üzere 
25 Ağustos 1992 Salı günü saat 14.00'te; 

Sonra, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve arkadaşlarının önerdikleri gündem 
maddesini görüşmek üzere 26 Ağustos 1992 Çarşamba günü saat 10.30'da; Anayasanın 93 ün
cü maddesi ve içtüzüğün 7 nci maddesi gereğince toplantıya çağırıyorum. 
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Sayın milletvekillerinin belirtilen toplantı günlerinde hazır bulunmalarını ve bu çağrının 
valiler tarafından illeri çevresindeki sayın milletvekillerine duyurulmasını rica ederim. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — 113 sıra sayılı Kanunun ve (8/17) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşül

me'gün ve süresi ile, gündemdeki sıralamanın ve Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin 
yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Kanunun görüşmelerine başlamadan önce, Danışma Kurulu önerilerini oku
tup, oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi : 

No : 44 Tarihi : 25.8.1992 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. • • ' ' • - ' • 

Yıldırım Avcı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan * Şevket Kazan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

öneriler 1. Genel Kurulun 26.8.1992 Çarşamba günkü olağanüstü toplantısında görü
şülecek olan 133 sıra sayılı Kanunun görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, gerektiğinde saat 
24.OO'ten sonra, çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

2. Şırnak ilimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere, Güneydoğu Bölgemizde 
cereyan eden olaylar ve gelişmeler konusundaki genel görüşme önergesini görüşmek üzere 
27.8.1992 Perşembe günü saat 13.00'te olağanüstü toplanacak olan Genel Kurulun, çalışmala
rım saat 22.00'ye kadar sürdürmesi; genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel gö
rüşmenin olağanüstü toplantı konusu olması nedeniyle İçtüzüğün 101 inci maddesindeki süre
lere bağlı kalmaksızın, Genel Kurulun aynı günkü birleşiminde yapılması; genel görüşmede 
Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 45'er dakika olması; genel görüşmenin bi
timinde Meclis çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırıldığı takdirde, ekli listedeki sıralama^ 
ya göre kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi ve bu görüşmelere 28 Ağustos 1992 Cuma 
günü de saat 13.00 - 22.00 arasında devam olunması önerilmiştir. 

Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Sıralama Listesi : 
Gündemin 7 nci sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 150 sıra sayılı kanun tasarısının, 
Gündemin 8 inci sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının, 
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Gündemin 9 uncu sırasına, 20 nci sırasında yer alan 105 sıra sayılı kanun tasarısının, 
Gündemin 10 uncu sırasına, 11 inci sırasında yer alan 147 sıra sayılı kanun teklifinin, 
Gündemin 11 inci sırasına, 25.8.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 133 sıra sayılı 

kanun tasarısının, | 
Gündemin 12 nci sırasına, 13 üncü sırasında yer alan 141 sıra sayılı kanun tasarısının, 

Gündemin 13 üncü sırasına, 14 üncü sırasında yer alan 142 sıra sayılı kanun tasarısının, 
Gündemin 14 üncü sırasına, 15 inci sırasında yer alan 143 sıra sayılı kanun tasarısının, 
Gündemin 15 inci sırasına, 16 nci sırasında yer alan 144 sıra sayılı kanun tasarısının, 
Gündemin 16 nci sırasına, 17 nci sırasında yer alan 96 sıra sayılı kanun tasarısının, 

Gündemin 17 nci sırasına, 18 inci sırasında yer alan 100 sıra sayılı kanun tasarısının, 
Gündemin 18 inci sırasına, 19 uncu sırasında yer alan 101 sıra sayılı kanun tasarısının, 
Gündemin 19 uncu sırasına, 8 inci sırasında yer alan 138 sıra sayılı kanun tasarısının, 

alınması, 
(Gündemdeki diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sıralaması buna göre teselsül ettirilecektir.) 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun birinci önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulunun ikinci önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. • • 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Va
zife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı : 113) (1) 

BAŞKAN — Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak verilen 
Önerge uyarınca görüşülmesi gereken ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler" kısmının 22 nci sırasında bulunan, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife Salahiyet Kanununun ve Terörle Mü
cadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 
sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Komisyonu ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Okunması

nı kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Kanunun tümü üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Sungurlu, DYP Grubu adına Sayın 

Yılmaz Ovalı söz istemişlerdir. • 

(1) 113 S. Sayılı Basmpyazı tutanağa eklidir. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Şahsı adına Sayın Ergüder... 
MAHMUT ALINAK (Şirnak)— Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN— Şahsı adına, Sayın Ergüder ve Sayın Alınak... 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sungurlu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin pek muhterem üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki bir kısım değişikliği görüşmek üzere toplanmış 

bulunuyoruz. Anavatan Parîisi Grubu adına görüşlerimi bildireceğim. 
Muhterem milletvekilleri, Koalisyon Hükümeti kurulurken, ilk önce, demokratikleşme pa

keti üzerinde antakt kaldılar. O zaman, hatırlarsınız, her iki partinin genel sekreteri, basına, 
bu büyük demokratikleşme paketini açıkladılar. 

Biz Anamuhalefet Partisi olarak, "bu demokratikleşme paketinde neler var, biz de bun
lar için hazırlanalım" diye demokratikleşme paketini tetkik ettik. Hükümetin getirdiği bu yeni 
programa baktık -daha sonra, bunlar, hükümet programında da tekrar edildi- bu demokratik
leşme paketinin, daha önceki iktidar döneminde Yüce Meclisten geçmiş bir kısım kanunları, 
Yüce Meclisin komisyonlarındaki kanunları ve Başbakanlığa sevk edilmiş olan bir kısım ka
nunları içerdiğini gördük. Tabiî ki, adına, "demokratikleşme paketi" demek doğru muydu; 
böylesine bir hadiseyi, "demokratikleşme" diye kamuoyuna takdim doğru muydu? 

O zaman da bunun yanlış olduğunu, bu çaptaki bir hadiseyi, "demokratikleşme" diye 
takdim etmenin yanlış olduğunu; Türkiye'de böylesi bir faaliyeti, "demokratikleşme" olarak 
takdim etmenin, bu ülkenin, var olan, mevcut olan hukukî varlığına da saygısızlık olduğunu 
ifade etmiştik. 

Daha sonra, bu demokratikleşme paketinden parçalar sunulmaya başlandı. En mühim parça 
olarak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hükümet tarafından, İktidar tarafından Yüce Mec
lise gönderilirken, büyük bir propaganda kampanyasına girişildi. Neydi bu gönderilen demok
ratikleşme paketi? En mühim parçası, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda bir kısım deği-

, siklikleri içeren bir metindi. Baktığımızda, bu metnin -geçici maddeleriyle birlikte aşağı yuka
rı 30 maddelik bir metin- sekiz, on maddesinin dışındaki maddeler, şeklî bazı düzenlemelerdi; 
sekiz veya on veya bazı değerlendirmelere göre altı maddesi vardı; bunlar, üzerinde durulabile- -
cek maddelerdi. 

Bu kanun tasarısının tamamı, Anavatan İktidarı tarafından, iki veya üç kanun tasarısı olarak 
Yüce Meclise sevk edilmişti. Ayrıca, Anavatan döneminde, Sayın Kültür eski Bakanı, milletve
kilimiz olarak, yine bir kanun teklifiyle, bu kanunun bugünkü münakaşa konusu edilen hü
kümlerini, Meclis önüne, Adalet Komisyonu önüne getirmişti. 

1989 yılında gelen bu teklifler, 1989 yılında, o günkü Adalet Komisyonunda, hiçbir siyasî 
baskı söz konusu olmaksızın, bütün siyasî parti temsilcileriyle münakaşaya açılmıştır. Adalet 
Komisyonu, birkaç celse, müzakerelerini, yalnız bu kanun üzerinde yapmış, bir neticeye vara
mamıştır. 

Biz, o günkü Adalet Bakanı olarak, "Bu kanunu sevk ettik, ille, derhal geçirmek zorunlu
luğu vardır" diye bir görüşü Adalet Komisyonuna telkin etmedik; aksine, Adalet Komisyonu
nun, bu kanun Üzerindeki ciddî çalışmalarını, kanunun iyi hale gelmesi için faydalaı bir çalış
l a olarak kabul ettik. Yüce Meclisin ve komisyonların ana g^^ 

— 216 — 



T.B.M.M. B : 95 26 .0 .1992 0 : 1 

1991 yılına kadar, bu kanun, Adalet Komisyonunda, önce kendi huzurunda; sonra, kuru
lan bir alt komisyona sevk edilmek suretiyle ve -biz, muhalefet partilerinin engellemesi demiyoruz-
muhalefet penilerinin katkılarıyla, iki yıl, komisyonda, kabul edilir bir hale getirilmek için ça
lışıldı.-Alt komisyondan çıkan metin, yine Adalet Komisyonunda münakaşalara sebep olduğu 
için, Yüce Meclise sevk edilme şansı olmadı. 

Söylemek istediğim : Bu kanun, yeni bir kanun değildir; farklı maddeleri vardır, farklı 
hususları vardır ve zaten münakaşa edilen de, o farklı hususlardır; ama, sevk edildiği eski ha
liyle bile, buna yakın sevk edilen milletvekili teklifleriyle bile, Adalet Komisyonunda, milletve
killerinin uzun üzün tartışmalarına konu olmuş bir kanundur ve bence, o taştışmalar, o gün 
için sağlıklı bir neticeye gitme istidadı göstermiştir. Şimdi ise, bu kanun, en sivri noktalarıyla 
Yüce Meclisin huzuruna sevk edilmiş ve Meclisten, "Demokratikleşme paketi" adı altında, 
yeni bir görüşmüş gibi, yeni bir meseleymiş gibi geçmiş ve Cumhurbakanının imzasına, gitmiştir. 

Cumhurbaşkanının imzasına gittiğinde -biz, açıklamalardan öğreniyoruz- Millî Güvenlik 
Kurulunda bu kanun gündeme geliyor. Millî Güvenlik Kurulunun üç üyesi, üç tabiî üyesi, Sa
yın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Millî Savunma Bakanı, 
o kurulun tabiî üyeleridir. O kurulda, açıklamalara göre, bu kanunla Türkiye'nin bugünkü şart
larında meseleyi götürmenin zorluğu anlatılıyor ve bir karara varılıyor ve çare olarak da, "Cum
hurbaşkanı bunu bir daha görüşülmek için Meclise geri göndersin" diyorlar. 

Bu kanun, oradaki müzakerelerden sonra, Cumhurbaşkanınca, bir kere daha görüşülmek 
üzere Yüce Meclise gönderiliyor. Bu kanunun bir daha gözden geçirilmesi lazım geldiği yolun
da Sayın Başbakanın da açıklamaları var. Tabiî, bütün bunlar bizim dışımızda, bizim görme
diğimiz, açıklamalardan muttali olduğumuz hususlar. Ancak, şunu söylemek isterim : Bu ka
nun, iki ayaklıdır; bir tarafta ferdin hak ve hürriyetleri vardır, bir tarafta da toplumun korun
ması vardır. Hakkın ve adaletin, suçlunun yakalanması açısından, asayiş güçlerinin ve yargı
nın faaliyetini yürütme sistemi vardır. Nitekim, bu kanuna ihtilaf yalnız asayiş güçlerinden gel
miyor, savcılarımız ve hâkimlerimiz de bu kanuna karşı seslerini yükseltiyorlar; bunu hepimiz 
duyuyoruz. Nitekim, şu anda Meclisin çatısı altında bütün siyasî partilerde de bu hususta fev
kalade endişeler ve rahatsızlıklar olduğunu biliyoruz. 

Millî Güvenlik Kurulundaki bu müzakerelerden sonra, kanun, Yüce Meclisin huzuruna 
gelmiştir. Yüce Meclis, elbette ki, gerekeni yapacaktır; hiçbir baskı ve telkin altında kalması 
söz konusu değildir. Hükümet, Millî Güvenlik Kurulunda verdiği sözü şu ölçüde tutar veya 
bu ölçüde tutmaz; o da bizim meselemiz değildir; ancak, bunların, kamuoyunda çok iyi gö
rüntüler sergilemediğini de ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, haziran ayında ve temmuzun bir haftadan fazla bir dönemi, bu 
Meclis, sıcaklarda çalıştı; İktidar partisinin müstacel olan bütün kanunlarını görüştü, hangile
rini istiyorsanız onlar görüşüldü. Bu kanun, sizin için, müstacel olan kanunlardan değildi. Ne 
oldu : Biz, muhalefet olarak, Yüce Mecliste, tatilde, Kıbrıs'ın Bosna Hersek'in ve ülkenin en 
mühim meselelerinin görüşülmesini istediğimizde, Hükümet, "acele etmeyin" dedi; ama, bir 
baktık, hükümet, bu iş için, "acele etmeyin" derken, iktidar, daha önce acele etmediği, bek
lettiği, acil görüşülmesine lüzum görmediği bu kanun için Yüce Meclisi toplantıya çağırıyor! 
Değişen ne idi, acele olan hadise ne idi? Niye, Yüce Meclis, bu kanun için toplantıya çağırıh-
yordu? Sayın Başbakan "bu kanun bir daha gözden geçirilmeliydi" sözünü söyledikten sonra 
acaba ne değişmişti, bu kanunun acil olarak Yüce Meclise şevki için? Bize gelen haberlere 
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göre, amaç, yakında yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayına, Koalisyonun ortakların
dan olan SHP'yi, güçlü götürmek... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hiç ilgisi yok; basit bunlar, basit. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bu kanunu, o kurultayda kullanmak. Böyle 

söyleniyor... •* . 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Çok ayıp; sana yakışmıyor. 
BAŞKAN — İbarahim Bey, lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bu kadar basitleş-

tiriyorsam, siz basitleştirmeyiniz. Sizin niyetinizin bu olduğunu ben kesin bilmiyorum; ama, 
niyetiniz bu ise, sıfatını siz verdiniz efendim, ben yermedim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Bakanım, duyumlara dayanarak söylemeyin, de
lillere dayanarak söyleyin; siz hukukçusunuz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, delil, işte, meydanda... Biraz 
sonra bu delili güçlendireceğim. Dün acele etmediğiniz bu kanunu, hiç de acele etmediğiniz 
bu kanunu, "buyurun görüşelim, acele kanunlar hangisidir?" dediğimizde gündeme getirme
diniz bu kanunu... 

Temmuzun ll'ine kadar çalışan Meclisi, Ağustosun 25'ihde, ülkenin kan gölüne göndü-
ğü, ülkenin etrafında bu kadar problemin olduğu bir günde buraya çağırdınız. 

Bundan kuvvetli delil mi istiyorsunuz?.. Bundan daha iyi bir delil mi var? 
Kaldı ki, biraz sonra, burada bir önergeniz var, o önergenizden bahsederken de, bu kanu

nu tacil etmenizin ne kadar lüzumsuz olduğunu, kendi önergenizle meydana çıkaracağım; açık
layacağım ki, bu önergeyle, kanunu, iki yıl geciktiriyorsunuz. İki yıl sonra tatbikini istediğiniz 
bir kanunu, bugün görüşmek için Yüce Meclisi neden toplantıya çağırdınız?.. Bunun mantıkî 
bir izahı var mı? (ANAP sıralarından alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — İşte, basitlik bu. ' 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bu çok basit. 

* • - • • • 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bakınız, şim
di, tabiî ki anlıyorum... Ummadığınız bir hadise meydana çıktı; Şırnak'ta bir hadise zuhur etti 
ve bu hadiseden sonra, -eğer bu kanun değiştirilmiş olsaydı, yani Sayın Cumhurbaşkanı bu 
kanunu imzalamış olsaydı- siz şimdi, Şırnak'ta şu kanunla tatbikat yapmak zorunda olacaktı
nız. Acaba, Şırnak'taki olayların, Güneydoğudaki olayların, bu kanunla önüne geçme şansı
nız var mıydı? Varsa, bir diyeceğim yok, siz iktidarsınız; ama şimdi, "yok" diyorsunuz, iki 
yıllık erteleme istiyorsunuz. İki yıl sonra kimin iradesine ipotek koyuyorsunuz? îki yıl sonra 
siz artık iktidarda olmayacağınıza göre; "Bizden sonra tufan, kim gelirse gelsin, bu kanunu 
tatbik etsin mi diyorsunuz? Neyin ölçüsüdür bu iki yıl? Yüce Meclisi acilen toplantıya çağırı
yorsunuz, sonra da "bu kanun iki yıl sonraya ertelensin" diyorsunuz! Doğru; diyebilirsiniz 
ki, biz o önergeyi görmedik! Bu önerge doğruysa, diyorum... Bize verilen bir önerge var, İkti
dar Grubunun takdim ettiği bir önerge var, o önergeye istinaden bunları söylüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, söylediğim gibi, asayiş olayı, bu olay, hem hukuk olayıdır, hem 
ülkenin genelini alakadar eden bir meseledir. 

Şu veya bu istikamette Yüce Meclisi ve komisyonları devre dışı bırakmak suretiyle, Koalis
yonun devamında milletvekilleri iradesine manevî baskı yaparak, "bu kanun çıkmazsa 
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' Koalisyon yıkılabilir, bunun vebali sizindir, bu kanun çıkmazsa, İktidar .elimizden gider, bu
nun vebali sizindir" gibi, demokratikleşme kelimesiyle kabili telif olmayan, milletvekillerinin 
vicdanını böylesine zor bir seçim karşısında bırakmak suretiyle, iradelerine bu yolda bir baskı 
yapmak suretiyle, bu kanunu Yüce Meclisten geçirmek midir demokratikleşme? Demokratik
leşmenin daha kendisi şu Meclisin içerisinde yok. Sloganlar... Sloganlarla varılmak istenen nok
talar bir demokratikleşme paketi değil. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, ciddî, doğru, memleketimizde davaların, suçların 
takibi ve şahısların hürriyeti açısından mühim bir kanunda daha önceden de yapılmak istenen 
değişiklikler, şimdiki Hükümet tarafından da yapılmak isteniyor; ama, bunu yaparken, Mecli
sin iradesini, iktidar grubunun -en azından- iradesini böylesine bir ikilem karşısında bırak
mak, adalet midir, demokrasiye uygun mudur? Onun takdirini size bırakıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bizzat iktidarın kendisi, vereceği önergeyle, bu kanunun ülke
mizde şu anda tatbik edilme kabiliyeti olmadığını kabul ediyor ve diyor ki, "iki yıl sonra tat-

* bik edilsin." 
Biraz önce de söylediğim gibi, iki yıl sonra tatbik edilecek bir kanunu, Yüce Meclisi acilen 

toplamak suretiyle görüşmenin bir manası var mıdır? Böylesine mühim bir meselede, ülkenin 
bu şartları içerisinde, Yüce Meclisi toplayıp, bütün gruplardaki milletvekillerinin -ben biliyo
rum ki- vicdanlarının bu noktada kabardığı bir mevzuda karar çıkarmak doğru mudur? O hal
de, bu kanunda neden acele ediyoruz, neden bu şekilde Meclisten bu kanunu çıkarmak istiyoruz? 

SHP kurultayında şu grubun veya bu grubun hâkimiyeti, ülkenin bugün içinde bulundu 
şartlarla mukayese edilirse, gündeme getirilecek bir mesele midir? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen kendi grubuna bak, kendi kurultayına bak, sen kendinle 
ilgilen. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, ben biliyorum, tabiî, in

sanların vicdanı çok rahatsız olunca, suçu başkalarına atma itiyadı başlar. Arkadaşların tepki
lerini bu noktadan haklı görüyorum, rahatsızlıklarını biliyorum. Grup başkanvekillerinin gün
lerdir çektiği zahmetin farkındayım. Bu kadar zahmet, bu kadar sıkıntı ülkenin bugün içinde 
bulunduğu şartlar itibariyle, diyorum ki, doğru değildir. 

Bir başka noktaya daha değinmek istiyorum. Bakınız, bu kanunda bir hüküm var, diyor 
ki; üst haddi yedi yıla kadar olan suçlarda, prensipte tevkif yoktur. Şu şartlarda olabilir; yani, 
kaçma ihtimali varsa, delilleri yok etme ihtimali varsa veya ikametgâhı belli değilse. Bunun 
içerisinde, devletin güvenliğiyle alakalı.casuslukla alakalı bir yığın suç var; ama, bir suç var 
ki, çok enteresan -kasıt olmadığını biliyorum, katiyen öyle bir tefsirim yok- yabancı bir şahıs 
adına kuvvet toplamanın, asker yazmanın ve silahlandırmanın; altı yıla kadar cezası var ve 
bu kanuna göre, tevkifi mümkün değil. Yani, bugün ülkemizde, Güneydoğu Anadoluda PKK'ya 
asker yazılması söz konusu. Yazılması ve silahlandırılması halinde, bu kanuna göre tevkif müm
kün değil. 

Tabiî, bütün bu kabil meseleler çok acil geçtiği için, inceleme şansına sahip olunamamış 
diye düşünüyorum. 

Hâkim, "kaçma ihtimali var der ve tevkif eder -yani, öyle bir takdire bırakabilirsiniz- ve
ya, ikametgâhı belli değil, der hâkim, tevkif edebilir" dersiniz; yani, hâkimin öyle bir takdiri
ne bırakabilirsiniz; prensipte, tevkif mecburiyeti yok; ama, ya bu adam, Olağanüstü Bölge 
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Valisinin karşısında gider dükkân açarsa, ticaret odasına kayıt olursa, ikametgâhı belli değil
dir̂  meçhul bir şahıstır" deme şansınız var mı? O zaman, bu asker kayıtlarını, Olağanüstü 
Hal Bölge Valisinin karşısındaki bürosundan yapar ve siz de tevkif edemezsiniz! Şimdi, kanu
nun acele geçtiğinin en büyük örneği budur. 

Muhterem milletvekilleri, birçok defa bu kürsüden söyledim, niyetlerimiz iyi olabilir; ama, 
bakınız hiç lüzum yokken, Adalet Bakanının yetkisindeki cezaevi kapatma olayını, Bakanlar 
Kurulu kararıyla alarak, kamuoyuna bir görüntü vermeyi; Güneydoğuya,_Sayın Başbakan ve 
Sayın Başbakan Yardımcısının, güneydoğu seferi diyeceğimiz bir sefer yaparak, "size şefkatle 
geliyoruz, bundan sonra size şefkatle davranılacak" demeleri suretiyle, devletin bundan önce
ki bütün faaliyetlerinin işkence ve kötü niyetle suçlanmasını, bugün PKK'ya asker yazılmasını 
dahi tevkif edilemeyecek bir hale getirilmesini; bütün bunları sıraladığınız zaman, niyetiniz ne 
olursa olsun, verdiğiniz görüntü doğru değildir, yanlış görüntülerdir; istemeyerek de olsa, yan
lış görüntülere sebep oluyorsunuz. 

Eğer maksadınız bir Cumhuriyet Halk Partisi kongresi ise, oriun için, ne bu görüntüler 
değer, ne bu hadiseler değer. Niyetinizin ne olduğunu bilmiyorum; ancak, bu kanunu, yeni
den, Yüce Meclisin Adalet Komisyonuna gönderiniz; çünkü, birçok ilim adamından aldığım 
mektuplarda da, bu kanun üzerindeki tereddütleri bildiriliyor. Kânun, Yüce Meclisin komis
yonunda bir daha gözden geçirilsin. Sayın Bakan, Sayın Hükümet, bu noktada, bir yanlışlığa, 
acele sebebiyle bir hataya meydan vermesinler. 

Bana bakıyor Sayın Daçe... Biliyorum, çok rahatsız... Kıymetli bir savcımız... Ama, bu 
rahatsızlığına rağmen, biraz sonra bu kanuna el kaldırmak zorunda kalırsa, daha çok rahatsız 
olacak; birçok arkadaşımız aynı rahatsızlığı duyacak, onu da biliyorum. Bunca arkadaşın vic
danını rahatsız eden bu kanunu, böylesine zorlamalarla Yüce Meclisten geçirmek yerine, Yüce 
Meclisin komisyonlarında bir daha müzakere etmek... Bir daha müzakere etmekte hiçbir zara
rımız yoktur. Kaldı ki verilen bir önergeyle, ana hükümlerinin iki yıl sonraya ertelenmesi nede
niyle şimdi, bu kanunun acil olduğunu söyleme şansınız yoktur. Bu önergede de benim tered
dütlerin var, ikilem bir yazım var; fakat, o benim önergem olmadığı için bir şey ifade etmiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oltan Sungurlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ovalı; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA YILMAZ OVALI (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclisimizce 21.5.1992 tarihinde kabul edilen; fakat, Cumhurbaşkanınca, 8.6.1992 tari
hinde, bir daha görüşülmek üzere iade edilen 3801 sayılı Kanun üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bu kanun, 21.5.1992 tarihinde tasarı olarak Meclisimizde görüşülmüş; bütün grup sözcü
leri, tasarıyı olumlu bulduklarını ve destekleyeceklerini ifade etmişlerdir. Halbuki şimdi, ben
den önce konuşan Anavatan Partisi Grup sözcüsü Sayın Sungurlu, Sayın Hasan Korkmazcanı' 
21.5.1992 tarihindeki konuşmalarının tam zıddı bir konuşma yapmıştır. 

Değerli milletvekilleri, şahıslar adına yapılan konuşmalarda ters düşülebilir, aynı partinin 
milletvekilleri ters görüş beyan edebilirler; ama, gruplar adına yapılan konuşmalarda, partinin 
görüşü değişmemelidir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Sungurlu, "verdiğiniz bir önergeyle, kanunu iki yıl geciktiriyorsunuz" diyor. 
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önergeyi okuyup okumadığını bilmiyorum; kanun iki yıl geciktirilmiyor; kanunda sade
ce, Olağanüstü Hal Kanununda ve Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan bir madde 
iki yıl geciktiriliyor. Diğer hükümler, Geza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklik yapan 
diğer hükümler normal mahkemelerde aynen uygulanacaktır. Biz, olağanüstü hal bulunan böl
gelerde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçların soruşturma ve kovuşturma
sında bu maddenin uygulanmasını iki yıl erteliyoruz. Bu da, Hükümetimizin, en geç iki yıl 
içinde, inşallah, bu terör belasını önleyeceğini ifade eden bir hükümdür. Bundan korkmaya, 
sakınmaya gerek yok. 

Değerli milletvekilleri, 21.5.1992 tarihinde tasarı görüşüldü, tümü üzerinde konuşmalar 
yapıldı, maddelerine geçildi; maddelerine geçildikten sonra, takriben 30 asıl, 3 geçici madde 
konuşuldu; fakat, hiçbir grubun sözcüsü, ne grup adına, ne şahsı adına söz almadığı gibi, en 
ufak bir değişiklik önergesi dahi vermedi; tüm maddeler, Meclisimizden oybirliğiyle geçti. 

Bütün grupların benimsediği ve oybirliğiyle kabul ettiği bu kanunun getirdiği hükümlerin 
çok büyük bir bölümünün Cumhurbaşkanınca da son derece olumlu karşılandığı, kendi ge
rekçelerinde yazılıdır; ancak, Olağanüstü Hal ve Terörle Mücedele Kanunlarında yapılan bazı 
değişikliklerin, bu mücadeleyi menfî yönde etkileyebileceği endişesinin varit olduğu gerekçe
siyle, bir daha görüşülmesinde yarar olduğu noktasından hareketle, kanun Meclise iade edilmiştir. 

Biz, her şeye peşin hükümle bakan, hatada ısrarcı olan bir parti değiliz; yanlıştan dönme
nin, fazilet olduğuna da inanırız. 

Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu, bir genel kanundur ve olağan hallerde uygulanacak 
bir hükümler manzumesidir. Hazırlanan ve bütün grupların ittifakıyla kabul edilen bu kanun, 
dünya standartlarına uygun, ideal ve olması lazım gelen hükümleri içeren, olağan düzende uy
gulanacak bir kanundur. Ancak, her ülkenin olduğu gibi, Türkiyemizin de, olağanüstü hal ve 
durumlarda uygulanacak bazı özel kanunları olması tabiîdir. Zaten, bu kanunlarda alınmış özel 
tedbirler olmazsa, normal demokratik düzende uygulanması gereken yasaların tatbikini temi
nat altına almak zorlaşır. 

O nedenle, bugün demokrasinin beşiği olarak kabul ettiğimiz İngiltere'de "Preventional 
Of Terrorizm ActM adlı Terörle Mücadele Kanunu mevcuttur. Keza, Almanya, Belçika ve diğer 
ülkelerde, buna benzer kanunî hükümler vardır ve halen yürürlüktedir. Müeyyideleri de, bizim 
Olağanüstü Hal ve Terörle Mücadele Kanunlarından pek farklı değildir. O nedenle biz, görüş
tüğümüz, normal suçlar için uygulanacak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan de
ğişikliklerin aynen yasalaşmasına taraftarız; ancak, kraldan fazla kralcı olmaya da lüzume ol
madığı kanaatindeyiz. 

Sonuç olarak; bir profesörümüzün 13.5.1992 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde yayımla
nan bir makalesinde ifade ettiği gibi, şunu söylüyoruz: Ceza hukukunda, temel haklar kısıtla
nır. özgürlük, asıldır. İnsanlar, yasayla yasaklanmamış olan her şeyi yapabilirler; ancak, ka
mu görevlilerinin harekete geçebilmesi için, yasayla, hak kısıtlama yetkisi verilmiş olmalıdır. 
Bu nedenle, toplumun her türlü tehlikeden ve suçtan korunması için gerekli olan yetkiler, ya
sayla düzenlenmelidir. Bu yetkiler yasayla verilmediği takdirde, devlet süjeleri pasif kalabilir 
veya kraldan fazla kralcı olabilir; her iki halde de, bundan, toplum zarar görür. 

Bu mülahazalarla bir geçici madde teklif edeceğimiz doğrudur. Terörün her gün can al
maya devam ettiği Güneydoğumuzda ve ülkemizde bu canilere ve kökü dışarıda eşkıya çetesi
ne; bizi bölmek isteyen şer güçlere; askerimizi, polisimizi, masum vatandaşımızı çoluk çocuk 
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demeden katledenlere; aynı kökenden gelen, Orta Asya doğumlu Türk Milletini, Kürt-Kürt di
ye ayırarak birbirine düşürmeye çalışan Ermeni çetelerinin emellerine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak hizmet etmek istemiyoruz. (Alkışlar) 

Bu sebeple, özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar ve en nihayet iki yıl için, yapa
cağımız bu değişikliklerin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar için uygu
lanmamasını teklif ediyoruz. Vatan ve milletini son derece sevdiğine inandığımız Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bütün değerli üyelerinin bu geçici maddeye evet diyeceğine yürekten ina
nıyoruz. 

Bu düşüncelerle, kabul edeceğimiz kanunun, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ovalı. 
SHP Grubu adına, Sayın Şahin; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın üyeler; görü

şülmekte olan 113 sıra sayılı Yasa üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; sözlerime 
başlarken, hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bu yasa üzerinde konuşma niyetinde değildik. 
SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Vazgeç. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Vazgeçmek de mümkündü; ama, Anavatan Partisinin sa

yın konuşmacısını dinledikten sonra bir iki cümle söylemekten kendimizi alıkoyamadık. Ni
çin? Sebebi şunlar : Bu yasanın gerçekten çok enteresan bir iade gerekçesi var, bunu biraz son
ra bilginize arz edeceğim; bu bir 

ikincisi: Bu yasanın, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzda görü-
şülürkenki bir durumu var. 

Üçüncüsü : Yine bu yasa komisyonlarda görüşülürken hep yaşadığımız bir olay var. 
Sayın milletvekilleri, bu yasa Adalet Komisyonuna geldiği zaman, sanılıyor ki, sadece, ora

daki üyeler belli çoğunlukla toplandılar, bu mevcut metni meydana getirdiler, oluşturdular ve 
Genel Kuruldan da geçti, öyle değil. Bunu şunun için söylüyorum : Sayın ANAP sözcüsü, 
konuşmasının bir yerinde, "bize, yargı çevrelerinden, bilim adamlarından gelen mektuplarda 
bu konuda pek çok şikâyetler var" dedikleri için söylüyorum. Biz, bu yasayı Komisyonda gö
rüşmeden önce, tüm Türkiye'deki büyük barolarımıza, bu konuda uzman bildiğimiz bilim adam
larına ve üniversitelere yazılar yazdık, görüş istedik, kendilerini komisyona çağırdık. -Komisyon 
toplantısına katılan ANAP'h arkadaşlar hatırlarlar- Her madde üzerinde ayrı ayrı görüşlerini 
aldık; yani, münhasıran bir komisyonun üyeleri toplanıp bu yasa hakkında karar vermiş değil
dir. Şimdi denilecektir ki; canım, ilgili çevreleri topladınız görüşlerini aldınız; ama, yine de 
şikâyetler var. Olur; dünyanın hiçbir yerinde, toplumun genelini ilgilendiren bir reform yasası
nın eleştirilmemesi elbette mümkün değildir; eleştirilecektir; ama, birileri çıkıyor, bir yasayı 
eleştiriyor diye, o yasanın genel çerçevesinden vazgeçmenin ya da şu veya bu şekilde kıyısından 
köşesinden kırparak kuşa döndürmenin de doğru olmadığını sanıyorum. 

Kendileri de gayet güzel ifade ettiler; elbette, bu, bir reform yasasıdır. Hatta, daha ileri 
giderek söylüyorum, daha önce bu yasanın komisyonumuzda ve Genel Kurulumuzda görüşül
mesi sırasında -Doğru Yol Partili sayın üyenin de belirttikleri gibi- muhalefete mensup hiçbir 
arkadaşımız, ne bir önerge verdi ne de bu yasada kararlaştırılan hükümlerin aksine bir fikir. 
beyan etti. Tam tersine, sonuç itibariyle denilebilir ki, daha önce bu yasa tasarısı, Komisyo-
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numuzda iki kez görüşülürken ve Genel Kurulumuzda görüşülürken, Yüce Meclisimizin oybir
liğine yakın bir oy sağlamış ve böylece yasalaşmıştır. 

Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakıyorum; zaten, yasa, aşağı yukarı oybirliğiyle ka
bul edildi dedikten sonra, fazla konuşmaya gerek yok. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, bir taraftan bu yasayı iade ederken -elbette kendilerine göre 
gerekçeleri var- bir taraftan da yasanın tümünü -belki bugüne kadar örneğine hiç rastlanma
mış derecede- 24 ayrı maddeyle de övüyor; tetkik ediniz, 24 ayn nedenden övüyor. Belki de 
Sayın Cumhurbaşkanımızın adalet duyguları yavaş yavaş oluşuyor diye düşündüm ve bundan 
da mutlu oldum, eğer böyle ise. 

Bİr yasa, Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek, Türkiye Büyük Millet Meclisine iade 
ediliyor; ama, aynı zamanda 24 maddeyle de yasanın muhtelif hükümleri övülüyor. Doğrudur; 
bana da sorarsanız, bu yasa, övülmeye değer bir yasadır. Niçin övülmeye değer bir yasadır? 
Şunun için sevgili milletvekilleri : Türkiye, yıllardan beri, yabancı kuruluşlarda, uluslararası 
platformlarda, insan haklarının ihlal edildiği, işkence yapıldığı, hatta giderek işkencenin ölümler 
tevlit ettiği hususlarında ağır eleştiriler altındaydı; bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi, bir taraf
tan diyeceğiz ki, Türkiye, uluslararası platformlarda demokratik kuruluşlarca her fırsatta eleş
tiriliyor, insan haklarına saygı duyulmadığı yönünde eleştiriler alıyor, insanlara ölümlere ka
dar giden lüzumsuz işkence yapıldığından şikâyet ediliyor; öbür taraftan da diyeceğiz ki; hiç
bir önlem almayalım." 

Bu, doğru değildir; biz, bunu doğru görmüyoruz, tşte, önünüze gelen bu yasa, umarım 
ve sanıyorum, yürürlüğe girip uygulandığı zaman, artık bundan sonra uluslararası platform
larda, "Türkiye'de insanlara işkence ediliyor, insan hakları ihlal ediliyor" kabilinden eleştiri
lerin son bulacağını düşünüyoruz. 

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde örneği yoktur ki, bir yasayla her şey dört dörtlük 
halledilsin; bu mümkün değildir arkadaşlar. Niçin? Çünkü, toplumsal olayların yarattığı ge
reksinmelerin doğal bir sonucu olarak, yasalarda değişiklikler, düzenlemeler yapılır. Bir yasa 
çıkaracaksınız; hem, "müesses nizam" dediğiniz, kamu hukukundaki düzenlemeyi sağlaya
caksınız, fertlerin devlet karşısındaki haklarını dört dörtlük, en iyi bir şekilde, ihtilafsız çöze
ceksiniz. Hem de, fertlerin kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyeceksiniz. 

Elbette, bu kadar girift, bu kadar büyük toplumsal sorunların çözümünü içeren yasaları 
çıkarırken, şu veya bu şekilde hatalar yapmak da mümkündür, eleştiri almak da mümkündür. 

Hükümet programımızı tetkik ederseniz -burada zamanınızı almamak için detayına gir
miyorum, tekrar etmiyorum; çünkü, bunların hepsi zabıtlara geçti- demokratikleşmeyle ilgili 
bir programı var. Bu programı biz seçim meydanlarında milletin huzurunda, Yüce Meclisin 
kürsüsünde huzurunuzda söyledik, bunlarla ilgili söz verdik. Onun bir doğal sonucu olarak, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla ilgili olan bu bölümünü şimdi gerçekleştirmiş oluyoruz* 
Cumhurbaşkanımız/elbette, demokrasilerde örneği olan bir hakkını kullanmış, Yüce Parla'-
mento görevini yaptığı halde, yeniden görüşülmesini -iade ederek- istemiştir. 

Düşünüyorum ve inanıyorum ki, Yüce Parlamento, tüm bu olguları aşacak ve sonuçta 
oybirliğiyle ya da büyük çoğunlukla vereceği karar sonucu, bu yasayı yasallaştıracak ve böyle
ce Türk Milletine yeni, çağdaş, demokratik, insanlarımızı güldürecek, devlet karşısında zaafa 
uğratmayacak ya da devleti uluslararası kurumlar karşısında zaafa uğratmayacak bir biçimde 
sonuçlandıracaktır. 

' ' '— 223 — 



T.B.M.M. B : 95 26 . 8 . 1992 0 : 1 

işin bir gerçeği daha var : Cumhuriyet kurulalı şu kadar yıl olmuş; bu dönem içerisinde 
ülkemiz yaklaşık kırk yıllık bir sürede, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi, olağan düzenin dışın
daki düzenlerle sevk ve idare edilmiş ve bugüne kadar gelmiş. Biz buna, demokrasinin kendi 
kendini koruması ya da devletin kendi kendini koruması olayı diyoruz veya öyle deniliyor. Pe
ki, bütün demokratik ülkelerde, terör ye anarşiye karşı, olağanüstü durumların dışında, ola
ğan düzenle mi mücadele veriliyor ya da olağanüstü hali gerektiren hallere karşı çıkılıyor? Ha
yır arkadaşlarım, hangi demokratik ülkenin hukuk düzenini incelerseniz inceleyiniz, ister Fran
sa'nın hukuk düzenini inceleyiniz, isiter İngiltere'nin hukuk düzenini inceleyiniz; ister Alman
ya'nın hukuk düzenini inceleyiniz, ister Amerika'nın ister Japonya'nın hukuk düzenini incele
yiniz, açıkça göreceksiniz ki, devlet, demokrasiyi, kurallarını, kurumlarını ve velhasıl kendisi
ni koruyabilmek için, olağan koşulların dışında, olağanüstü düzenlemeleri de yapıyor. Bunlar 
yapılmıştır ve hâlâ bu memleketlerde, bu ve buna benzer uygulamalar bol miktarda mevcuttur. 

tşte Hükümetimiz, demokratikleşmeyi, şeffaflaşmayı, güler yüzlülüğü ve devletin karşı
sında hak ve hukuku koruyan; ama, onu her zaman cezalandırma yöntemini amaç edinmeyen 
duygu ve düşüncelerden hareketle bu yasayı huzurunuza getirmiş İdi. Aslında Parlamento da
ha önce bu görevini yaptı, bu itibarla da teşekkür ediyoruz; ama ne yazık ki, Cumhurbaşkanı
mız bu yasanın yeniden görüşülmesini talep ediyor. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın iade gerekçelerini incelerken, başlangıçta arz ettiğim 
gibi, 24 madde ile övüyor; ama belli konularda da sıkıntılarını dile getiriyor. 

Bu sıkıntılar doğrudur, yanlıştır, onu özüne girmiyorum. Elbette herkesin kendisine göre 
Anayasaya bir bakış açısı, topluma bakış açısı, teröre bakış açısı, terörün önlenmesiyle ilgili 
meselelerin tümünü ele alıp, bunların önlenmesi hususunda farklı düşünceleri, farklı duygula
rı, farklı yöntemleri bulunabilir, böyle düşünceleri olabilir. Ben bu konuda fazla bir şey söyle
meden şunu demek istiyorum : 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Anayasaya, düşünce suçlarına, terör suçlarına bakış açısını, 
biz, bu kürsülerden, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bütün üyeleri olarak zaman zaman gün
deme getirmişizdir. ^ 

Sosyaldemokratlar, Anayasaya Sayın Cumhurbaşkanımızın bakışı açısından bakmıyorlar; 
teröre bakış açısından bakmıyorlar; devlet yönetimini, biz farklı bir biçimde düşünüyoruz. 

Eğer, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bizden farklı düşünceleri doğru olmuş olsaydı, ken
di zamanında 216 kararname ile devlet yönetimine talip olmaz ve 8 yıl müddetle devleti 216 
kararnameye mahkûm etmezdi diyoruz. 

tşte, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ortağı olduğu mevcut Koalisyon Hükümetimiz, ilk 
işe gelir gelmez, bu 216 kararname ile devlet yönetimini, hukuk düzenimize aykırı bulduğumu
zu düşünerek, başkanlar kurulu toplanmış, bu 216 kanun hükmündeki kararnamenin tasfiyesi 
için gerekli çalışmalar içerisine girmiş Ve büyük oranda bugün için 216 kanun hükmündeki 
kararnamenin tasfiyesi tamamlanmıştır, örneğin, benim komisyonumda kanun hükmünde ka
rarname yoktur, hepsi tasfiye edilmiş, Yüce Heyete, Yüce Meclise sevk edilmiştir. Diğer komis
yonlarda da sanıyorum büyük oranda bunların tasfiyesi yapılarak, kanunlaşmaları sağlanmış
tır. Hükümet, kendi döneminde öyle düşünüyor ve sanıyorum ki, o sizin döneminizde, ANAP 
döneminde çıkan 216 adet kararnamenin tümü inşallah temizlenecek, yasalaşacak ya da yü
rürlükten kaldırılacaktır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Siz kaç tane çıkarmayı düşünüyorsunuz? 
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CEMAL ŞAHIN (Devamla) — Gerekirse, Anayasanın 91 inci maddesine göre çıkar; ama, 
öyle çiftlik kâhyalığı zihniyetiyle değil, biz onu kastediyoruz. Yoksa, hangi hallerde kararname 
çıkarılacağını, Anayasanın 91 inci maddesi tadat ediyor; ama siz, olağanüstü koşulların dışın
da, gerçekten zorunlu olan hallerin dışında, devleti 216 tane kararnameyle yönetirseniz, o za
man 91 inci maddeye gerek yoktu ya da Türkiye Büyük.Millet Meclisinin yasa çıkarmasına 
gerek olmazdı; hükümete, bir kararname çıkarma yetkisi verilirdi, mesele biterdi. Bizim eleş
tirdiğimiz konu bu. Hükümetler kanun hükmünde kararname çıkarmaz demiyoruz; ama, dev
let yönetimi a'dan z?ye kadar her halükârda, hatta Anayasanın emrettiğinin dışında kararna
melerle olmaz diyoruz. 

CENGİZ BULUT (tzmir) — Yani çıkaracaksınız!.. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Çıkardığı zaman konuşursunuz. 

tşin bir diğer yanı da, Sayın Cumhurbaşkanımızın, her zaman eleştirdiğimiz, eksik gördü
ğümüz ikinci bir yönü de, eğer zaten kendilerinin Anayasaya, hukuka ya da demokratik devle
te, demokratlaşmaya bir saygısı, bir görüşü, bir gücü olmuş olsaydı, çıkardığı yasaların 60 ta
nesi Anayasa Mahkemesinden dönmezdi. Bir dönemde, sekiz yıl içerisinde çıkardığınız yasala
rın, Anayasa Mahkemesine gidilen sayısı itibariyle hemen tamamı iptal edilmiş -hemen tama
mı diyorum; çünkü, gidilmeyen ayrı bir konu; Anayasa Mahkemesine gidilen konu itibariyle 
söylüyorum- Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına rağmen, hemen arkasından, daha çeli
şik kanun hükmünde kararnameler, yasalar çıkarılmış!.. Bunların hepsi bu zabıtlarda sabit
ken, tutup, "efendim, bu kanun da Anayasaya aykırı, sizin başınıza şöyle gelir, böyle gelir" 
demenin hiçbir anlamı yok. 

özetle, şunu demek istiyorum : Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu iki temel odağını göster
diğim nedenlerle, yine burada iadesine gerekçe olarak ileri sürdüğü görüşlerinin de Anayasaya 
uygun olmadığını düşünüyorum. Daha önce Yüce Meclisten geçerek yasalaşan bu Kanunun, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın o gerekçeleriyle iddia ettiği gibi, Anayasaya aykırı bir yönü yoktur. 

Diğer taraftan, yasalar çıkarılırken bir de siyasî tercih olayı olacaktır. Şimdi, Hükümet, 
örneğin, gözetim altında tutma süreleriyle ilgili bir siyasî tercihini belirtmiş ve yasada, gözetim 
altında tutulacak süreleri tadat etmiş, belli kurallara, kaidelere bağlamış. 

Değerli milletvekilleri, biz bu yasayı, gözetim altına alma sürelerini komisyonumuzda ve 
Genel Kurulumuzda görüşürken, birileri tarafından sanılıyor ki, bu süreler keyfî olarak düzen
lenmiştir. Hayır değerli milletvekilleri; bugün o sürelerin hemen tamamı, Avrupa'da, demok
ratik ülkelerde uygulanan sürelerin tıpatıp aynısıdır. Avrupa'da, hiçbir demokratik ülke göste
remezsiniz ki, gözetim süreleri 60 saati geçsin, normal düzende; kimisinde 24 saat, kimisinde 
36 saat, kimisinde 40 saat; ama, azamî 60 saat. Şimdi, demokratik ülkelerde uygulanan bu 
metotlar çerçevesinde oluşturularak geliştirilmiş ve gözetim altı süreleri belli kurallara, kaide
lere bağlanmış. 

işin bir diğer yanı daha var: ANAP Grubu adına konuşan değerli eski bakanımız, ANAP 
döneminde de benzer yasanın getirildiğini, ancak zamanın kifayet etmediğini ve komisyonda 
kaldığını söylüyor. 

Ben o yasayı da inceledim. O yasada gözetim süreleri, azamî, hâkim kararıyla 7 gün ola
rak vurgulanmış, olağanüstü hal bölgelerinde iki misli olacağı için 14 gün olarak İcabul edilmiş 
ve kararlaştırılmıştı. 
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Şimdi, bu yasada, bu, daha da geliştirelerek, biraz daha gerçekçi gözle bakılarak, komis
yondaki arkadaşlarımızın, Meclisteki arkadaşlarımızın genel konsensüsü çerçevesinde 8 gün 
olarak, olağanüstü hal bölgelerinde ya da sıkıyönetim dönemlerinde de 16 gün olarak karar
laştırılmış. 

Peki, şimdi bu yasanın o getirdiğiniz yasadan geri tarafı ne? Bana bu kürsüden "işte, si
zin getirdiğiniz şu maddeyle, bu hüküm, şu şekilde kararlaştırılmışken, ANAP döneminde böyle 
kararlaştırılmıştı; dolayısıyla, ANAP döneminde getirilen yasa tasarısı, teknik yönü, içeriği iti
bariyle bu. yasadan çok daha demokratikti" diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü, o yasa
nın, bu yasadan daha ileri bir yanı yoktur; tam tersine, geri yanı vardır. 

Sayın milletvekilleri, esasen bu kadar geniş bir alanı ilgilendiren konulardan hemen şura
ya geçmek istiyorum; iade gerekçelerini de bir örnek olsun diye söylüyorum : Sayın Cumhur
başkanımız, bu yasanın 30 uncu maddesiyle getirilen, bazı yasaların yürürlükten kaldırılması
nı eleştiriyor ve bu eleştirisine gerekçe olarak da, Anayasamızın 13, 14 ve 15 inci maddelerinin 
genel bir eleştirisi yapılıyor ve o çerçeve içerisinde deniliyor ki, "Bu iptaller haksızdır, Anaya
sayı ihlaldir." Biz de diyoruz ki, bu, Anayasayı ihlal değildir. Çünkü, bu yasa ile getirilen ku
rallar, şu anda işlemekte olan, olağanüstü hal, sıkıyönetim, savaş düzeni ya da savaş hali dedi
ğimiz konularla ilgili yasaları ortadan kaldırmıyor. Zaten usule taalluk eden o yasaların tümü 
şu anda uygulanıyor. Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili yasalar uygulanıyor; yürürlükte
dir. Bu yasa onları yürürlükten kaldırmıyor; bu, ayrı bir iş zaten onları yürürlükten kaldırma
dığı noktasından hareketle demin arkadaşlarımız, "Efendim, bu yasa çıkmış, durup dururken 
iki yıl niye erteliyorsunuz? dediler. 

İki yıl ertelemenin gerekçelerini siz kabul etmiyor musunuz? Çıkar dersiniz ki, "bu mem
lekette olağanüstü hal gereksizdir, sıkıyönetim hiç olmamıştır, olağanüstü hali gerektiren bir 
durum da yoktur. O halde olağanüstü hali gerektiren durumlar da söz konusu olmadığına gö
re, niye bu yasanın uygulanmasını uzatıyorsunuz?" 

Bu yasayı biz ortadan kaldırmıyoruz. Sadece ve sadece, olağanüstü hali gerektiren durum
larda ya da suçlarda, bu yasayı askıya alıyoruz. Peki, ülke topraklarımızın parçalanması tartı
şılıyor, Türk Bayrağı tartışılıyor, İstiklal Marşımız tartışılıyor topraklarımızın bölünüp bölün
memesi tartışılıyor, sel gibi kan akıyor... Kalsın mı?.. Olağanüstü hali gerektiren, savaş hali 
ya da bu noktaya gelmiş olan bu terör uygulamaları devam ediyorken, sel gibi kanlar akıyor-
ken, bir önlem olarak Hükümetimiz siyasî tercihini belirtmiş ve bunun iki yıl askıya alınmasını 
öneriyorsa, kötü mü etmiştir?.. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Ne alakası var? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Tamam, siz de buraya gelir, bunları konuşursunuz. Tarih, 

kimin hata yaptığını, kimin doğru yaptığını elbette gösterecektir. 
ALİ ER (tçel) — Türk Bayrağını kim tartışıyor?.. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kaldı ki, kanunlar ihtiyaçtan doğar. 

Yarın başka ihtiyaçlar doğar. Bu yasa iki yıl ertelenmekle, altı ay sonra değişmeyecek anlamını 
mı taşıyor?.. Şartlar inşallah umduğumuz gibi gelişir, Hükümetimizin aldığı önlemlerle devlet, 
kısa zamanda terör suçelarının hakkından gelir, bunları aşar, normal düzene avdet ederiz, altı 
ay sonra, daha doğrusu zamanı geldiğinde, bir önerge ile, bu yasaların ortadan kaldırılması 
zor bir iş midir?.. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen toparlayınız. 
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CEMAL ŞAHtN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, tek tek bu yerde gerekçelerini inceledik. Lüzumsuz tekrarlar, birbir

lerinden farklılık içeren, aynı mahiyette olan değişik yasalarda hükümler vardır. Daha önce 
Yüce Heyetimizde ve komisyonumuzda, diğer yasalarda birbirleriyle aynı mahiyette olan ko
nular düşünülerek, huzurunuzda bulunan yasanın 30 uncu maddesiyle bazı yasaların bazı mad
deleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu doğrudur. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Bu neden
le, iade gerekçelerine katılmıyoruz. Tüm Parlamentonun bir evvelki oturumlardaki görüşme
lerde olduğu gibi, bu kanunu desteklemelerini diliyoruz ve bekliyoruz. İnşallah, uygulandığın
da, Türk Milleti olarak, bu kanunun uygulanması sonucu hep birlikte rahat edeceğiz. 

bu duygu ve düşüncelerle, beni dinlediğiniz için hepinizi sevgi ve saygılarımda selamlıyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALI OĞUZ (istanbul) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla

rım; 113 sıra sayılı Kanunun müzakeresi münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
şahsım ve grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

Hemen şunu belirtmek isterim ki, bu, şanssız ve talihsiz bir kanun. Bilmiyorum artık, bu, 
kanunun talihsizliği midir, bakanın talihsizliği midir? Meclisin ittifakına mazhar olmuş ve bü
tün partilerin ittifakıyla gelip, maddeler üzerinde dahi söz alınmayan, önerge verilmeyen ve 
süratle geçirdiğimiz bir kanun olmasına rağmen, böyle bir1 takılma nedeniyle, fevkalade bir top
lantının vesilesi olmuş, arkasından Riyaseti Cumhurdan dönmüş, sonra da, münakaşalan bir 
hayli üzerinde toplamış bir kanun durumuna gelmiş. 

Usul deyince, maddî hukukun bir parçası değil, hakka vusul için çıkarılmış kanunlar man
zumesi olarak düşünmek gerekir. Usul kanunları, neticeye vasıl olmak için hakka vusul için, 
maddî hukukun, ceza hukukunun ve benzeri hukukun tatbikatında vasıta olan bir hukuk sis
teminin münakaşasıdır. 

Burada bir sürü kanunlar değiştirilmiş. Bizim gönlümüz isterdi ki, bütün hukuk sistemi
miz, en doğruya, en güzele, en iyiye ulaşabilmek için, kökünden halledilecek bir reforma tabi 
tutulsun. Yoksa, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 30 maddenin değiştirilmesine, bir, "hu
kuk reformu" demenin imkânı yok, bu, hukuk reformu olmaz; 30 maddeyi cımbızla tutar gi
bi, teker teker ele alırsanız ve "yüzlerce madde içerisinden ben bunları düzelttim" derseniz, 
bu, birkaç maddenin tebdili, tadili mahiyetinde bir düzeltme kanunu olabilir, birkaç madde
nin tadili hakkında bir kanun olabilir; ama bir hukuk reformu olması mümkün değil. Onun 
için, meseleyi biraz abarttık gibi geliyor bana. Bu kanun çıkarılırken,g aayet kolay çıkarıldı, 
sonra işler niye karıştı, onu da anlamak mümkün değil. 

Efendim, tenkitlerde haklılık payı yok mu? Var. Biraz aceleye geldi ve aceleye gelmesi se
bebiyle de bu tenkitler sonradan ortaya çıktı denilebilir. 

Şimdi, kanunu inceliyoruz tadilde 1 inci madde olan hâkimin ret sebepleri üzerinde du
rup şöyle düşündüğümüz zaman, maznun, hâkimi reddedebilir, bu meyanda savcı edebilir, mü
dafi edebilir... " Müdahil de etsin, müdahilin vekili de etsin..." Bu, bir değişikliktir. Buna ne 
diyeceğiz ki? Bu yüzden tamamını mı reddedelim? Bu, olacak şey değil. 

Onun arkasından gelen, reddi hâkime karar veren mahkemeye ilişkin 26 ncı maddede ya
pılan değişiklik. Bunun da üzerinde bir şey demenin imkanı yok. 
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Sırayla, sanığın şuurunun tetkiki, sanığın tutuklanması hali, kefalet parasının irat kayde
dilmesi ve verilen para cezasının oradan tahsili, maznunun celbi, gelmezse zorla davet edilme
si, davetiyeye neler yazılacağı hususu... Bunların üzerinde düşünülecek ve söylenecek hiçbir 
söz yok. Sorgunun tarzına, sorguda nelere dikkat edilmesine ilişkin 135 inci maddede yapılan 
değişiklikle ilgili de bir şey demenin imkânı yok. 

İşkence, kötü davranış, ilaç verme ve birçok şekil ve usullerle alınan ifadelere fırsat verme
yecek hükümlerin getirilmesi... Buna da bir şey demenin imkânı yok. 

Maznunun müdafi tayini... Avukat arkadaşlarımız bilirler, vekâletname de olsa, bizi ne 
zabıta makamlarının ne savcıların ilk sorguda, hazırlıkta dosyaya yaklaştırmaları mümkün de
ğildi, girmek de mümkün değildi, vekâlet de veremezdiniz; şimdi, vekaâlet olmasa dahi, hem 
zabıtadaki sorguda, hem savcıdaki sorguda, hem de hâkimdeki sorguda avukat bulundurma 
imkânı getirmiş; Sayın Bakam tebrik etmek lazım. Bu madde hakkında da bir şey demenin 
imkânı yok. (SHP sıralarından alkışlar) 

Müdafi tayininde, sanığın veyahut da maznunun müşaviri, hanımı olsun mu, olmasın mı, 
karı-koca arasında müşavirlik olsun mu? Efendim, eskiden mahkemeler tayin ederdi, şimdi 
barolar müdafi tayin etsinler. Güzel bir şey; buna da bir şey demenin imkânı yok. Hani, döv; 
ama, hakkını da ver yani, hep dövmenin de manası yok, gayet güzel hükümler de getirmiş; 
ama bunları tek tek sayıp dökmekle vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Tespit etmişim, 
yirmi küsur maddede çok haklı sebeplerle yeni ve güzel hükümler getirilmiş, bunlara bir şey 
demenin imkânı yok; Sayın Reisicumhur da bir şey dememiş. Sayın Reisicumhurda zaten bil
mez bu konuyu, sınıf arkadaşımız Sayın Alikâşifoğlu'nun tahlilleridir bunlar. Yani eski genel 
müdürümüz güzel şeyler tespit etmiş, tebrik ederim; ama, bu tahlillerin hemen arkasından, 
şunlar, şunlar, şunlar da mahzurdur diye ortaya çıkarmak insan hakları bakımından -eğer bu
nu demokratikleşme ve insan haklarına değer verme bakımından ele alıyorsak- bunların şu 
şartlarda veya bu şartlarda tatbik edilmesi meselesinde biraz müsamahakâr olmamız lazım. 

Ben, devlet güvenlik mahkemelerinin kuruluşu sırasında fevkalade ıstırap çektim. Bunlar 
özel mahkemelerdir, bunlar hep bize tatbik edilecek, bizim adamlarımıza tatbik edilecek; ina
nanlara, Müslümanlara tatbik edilecek dedim. Savcısının yarısı asker, yarısı sivil; hâkiminin 
yarısı asker, yarısı sivil... Yahu, etmeyin, gitmeyin, yapmayın dedik, özel mahkeme kurmak, 
bir bakıma zulümdür. Maznunu, tabiî mahkemesinin huzuruna çıkaracaksınız. Bu Anayasa 
hükmüdür ve bundan vazgeçmeniz mümkün değil. Özel mahkemeler ihdas ederseniz, bir gün 
sizin temsil ettiğiniz zihniyet için de özel mahkemeler kurarlar ve size zulmederler; vazgeçin 
bundan dedik; ama dinlemediler. Nihayet geldi; ama, ben faydasına inanmıyorum. Sağlık işle
rini de öyle dağıttık ya! Yok askerî hastane, yok PTT hastanesi, yok polis hastanesi, yok üni
versite hastanesi, yok belediye, yok sağlık müdürlüğü... Bir yerde yatak var, öbür tarafta ise 
adamlar ölüyor!.. Hukukta da, mahkemelerde birlik olması lazım. Efendim ihtisas mahkeme
leri... Ağır ceza mahkemelerinin birisini görevlendirirsiniz, yapar. Efendim, işte süratli olur
muş da, iyi bilirmiş de... Canım, oraya tayin ettiğiniz hâkimler de -bir reisi ve iki azası olmak 
üzere, üç hâkimdir- öbürü de öyle, aynı şey... Yani, ben diyorum ki, insan haklarını gözetiyor
sak, inşana verdiğimiz değeri ön plana alıyorsak, burada bir parça fedakârlık yapmamız la
zım. Yaptığımız iş, bir nevi, hani asker, kumandanına diş fırçasını göstermiş de, diş fırçası di
yeceğine, teftiş fırçası efendim demiş ya... Yoksa dışarıdan gelen telkinlerle ve birçok mühala-
zalarla değiştirdiğimiz maddelerin manası, tebdil olmaz, hukuk reformu da olmaz; ancak tef
tiş fırçası olur, boyama usulü olur, göz boyama olur. 
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Gelin, sistemimizi yeni yaştan ele alarak, bunu teker teker incelemenin ve kökten değiştir
menin çaresine bakalım. Yoksa, ayda bir kanun değiştirirsiniz, dört gün sonra bir tarafı yırtılır, 
ondan sonra yenisini koyarsınız; ama, o da işimizi görmez. Çünkü, öyle aksayan taraflar var 
ki arkadaşlarım bilirler, yolda bir adamı çevirirsiniz, yahut da bir maznun, suçlu, zanlı, ne 
ise, gözlüğünü alır. Bu gasptır ve bin liralık bir gözlüğü aldı diye adama 16 sene ceza verirsiniz. 
Bıçağı sokar gözünü çıkarır, uzuv tatilidir 5 sene verirsiniz. Yani, bin liralık gözlüğe 16 sene, 
bir göz çıkarmaya uzuv tatiline 5 sene!.. 

Bu aksaklıklar dururken, zaten bunların ilk nazarda buraya gelmiş olması; arkadaşları
mın belirttiği gibi, Şırnâk'ta, Güneydoğuda harıl harıl kan akarken, fevkalade toplantı sebebi 
yapılması ve bu kanunu böyle aceleye getirmek, bu işi alevlendirdi gibi geliyor bana. 

Aslında, Riyaseti cumhurun işaret etmiş olduğu noktalar, her ne kadar, fevkalade geçerli 
sebepler gibi görünüyorsa da- ki, arkadaşlarım haklı olarak geçen defa aynı maddelere oy 
vermişlerdi- bugün onları bir muhalefet sebebi gibi görmeleri, kendilerine göre haklı olabilir. 

Ben, Yüce Meclisin, dirayetle, basiretle, şu tenkit edilen hükümlerin üzerinde dikkatlice 
durarak, en doğruyu bulacağına ve hiç olmazsa, tashih edilerek, doğrularda ittifak ederek -
nasıl ki, bu kanunu daha evvel, hayırlıdır, getirilen hükümler faydalıdır diyerek ittifakla geçirdik-
faydalı olan hükümlerde de gerekli tebdilin ve tadilin yapılarak, en güzele ve en doğruya ulaşa
bileceğimizi ümit ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Yüce heyeti saygıyla se
lamlıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Ali Bey. 
Sayın. Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yaptığımız değişiklik, ne zaman bir adım ileri 
götürülmüş, yasalaşması için bir ilerleme kaydedilmişse, bakıyoruz, anarşi birdenbire başgös-
teriyor. Tabiî, belki, bu bir rastlantı olabilir; bir rastlantıdır diyelim. Bu yasanın görüşülmesi, 
ilerlemesi, maalesef böylesi rastlantılarla karşı karşıya kalıyor. 

Ben, sözlerime başlamadan, önce, bu son olaylarda da yaşamını yitiren şehitlerimizin ya
kınların başsağlığı diliyorum. Yine, terör nedeniyle yaşamını kaybeden masum vatandaşları
mıza Tanrıdan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok değerli görüşler sunan değerli grup sözcülerine de, yapmış ol
dukları katkılar nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda yapılan 
köklü değişikliklerle, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun iki maddesi, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kanunuyla terörle Mücadele Kanununun birer maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin 
Hükümet tasarısı 21.5.1992 günü Yüce Meclisçe, gururla ifade etmek gerekir ki, tüm partilerin 
oybirliğiyle kabul edilerek 3801 numara ile yasalaşmış ve ilan edilmek üzere Cumhurbaşkanlı
ğına gönderilmiştir. 

Bu arada şunu ifade etmek zorunluluğunu duyuyorum : Değerli ANAP Sözcüsü, eski Adalet 
Bakanımız Sayın Sungurlu tarafından -Doğru Yol Partisi Grup Sözcüsünün de belirttiği gibi-
grup adına yapılan konuşmada bu yasaya karşı çıkılmamış, hatta bir övgü söylenmişti; ama 
görüyorum ki, bugün bunun tam aksi bir görüşle ANAP yasaya yaklaşıyor, eleştirilerini sunu
yor. Daha önce, bu yasa kamuoyuna sunulduğu zaman, ANAP sözcüleri ve ANAP'ın değerli 
Genel Başkanı, "Hükümet, bizim geçmişte hazırlamış olduğumuz demokratikleşme paketini 
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kopya etmek suretiyle huzurunuza getiriyor" demişlerdi. Ben, şahsen bundan mutlu oldum; 
çünkü, hazırlamış olduğumuz bu tasarı, ANAP Grubu tarafından da benimseniyor diye dü
şünmüştüm. Şimdi olduğu gibi, o zaman da söylendi; bu konuda birçok yasa teklifleri ve ha
zırlıklar yapıldı, Kültür eski bakanımız Sayın Gökhan Maraş da kapsamlı bir yasa teklifi ha
zırladı ve sundu demişlerdi. Tabiî böylesine bir teklif var; ama, bizimki ile tümüyle çakışan 
bir teklif değil. Mamafih, Sayın Sungurlu'nun bu teklifle ilgili resmî bir görüşleri var; Sayın 
Gökhan Maraş'ıh teklifleriyle ilgili, kendi imzalarını taşıyan bir yazıları var; orada diyor ki: 
"Bu itibarla, sözü edilen altyapı oluşmadan -ki, bu onbir sayfalık bir yazıdır- teklif doğrultu
sunda değişiklik yapılması; büyük aksamalara sebebiyet vereceğinden, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun mezkûr hükümlerinin şimdiki haliyle muhafazasının yerinde olacağı düşünülmek
tedir." 

Ben, bunu da önemsemiyorum, önemli olan, daha sonra da olsa, böylesine bir teklife 
olumlu bakmalarıdır. Bu bizi son derece sevindirmişti; ama, bugün ANAP Grubu, değişik bir 
anlayışla yaklaşmış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum : Bu yasa, bir terörle müca
dele yasası değil; bu yasa, bir olağanüstü hâl yasası değil; bu yasa, bir sıkıyönetim yasası değil; 
bir devlet Güvenlik Mahkemesi yasası değil. Bu yasa, bir temel kanun olan, bir ana kanun 
olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa ilişkin bir yasa ve olağan dönemlerde, olağan ko
şullarda uygulanması gereken bir yasa. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuz halenyürürlükte; ama, bunun yanında Terörle Mü
cadele Kanunu var, olağanüstü hal ile ilgili Olağanüstü Hal Kanunu var̂  Sıkıyönetim Kanunu 
var, Askerî Mahkemeler Kanunu var, devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu var. Bunlar, hep 
özel durumlar için çıkarılmış olan mevzuattır, kanunlardır; ama, hemen şunu ifade edeyim : 
Mesela, Anayasa Mahkemesince, Terörle Mücadele Kanununun birçok maddeleri iptal edil
miştir. bu konuda geçmiş dönemde birçok yasa çıkarılmıştır, kanun hükmünde kararnameler 
çıkarılmıştır; ama, Anayasa Mahkemesince, hukuk devletinin temel ilkelerine ters olması ne
deniyle, bunların birçok maddeleri iptal edilmiştir. 

Şimdi bu yasa çıktı; iptal edilmiş hükümleriyle, elbette ki, uygulamada büyük zorluklar 
oluşacaktır birkarnıaşa söz konusudur. îşte bu nedenle de; bu yasanın belli hükümlerinin iki 
yıl ertelenmesi suretiyle, terörle ilgili olaylarda uygulanacak özel hükümleri oluşturmak üzere 
-tabiî ki, hukuk devleti ilkelerine ters düşmemek, hukukun temel ilkelerine ters düşmemek, 
hukukun içerisinde kalmak kaydıyla- yeni düzenlemeler yapma gereği elbette ortadadır. Top
luca bir bakışla, sistematik bir şekilde ve gerçekten, terörle mücadeleye, hukuk içerisinde im
kân verecek bir tarzda yeni düzenlemeler yapma gereği ortadadır. 

O nedenle, bu yasaya bakarken, Terörle Mücadele Kanunu veya terör olayları veya olağa
nüstü hal ve sıkıyönetim durumlarını birbirine karıştırmamak gerekir. 

Tasarımız, 21.5.1992 günü Yüce Mecliste bulunan tüm partilerimizin oybirliği ile kabul 
edildi ve Cumhurbaşkanına gönderildi. Ben, o zaman da ifade etmiştim ve bunu, bu tasarıyı 
oybirliğiyle kabul etmelerini demokrasimizdeki noksanlıkları, yanlışlıkları ye gerilikleri gider
me konusunda, ayırımsız olarak, Yüce Meclisin tüm partilerinin bu konuda kararlı olduğunu 
gösteren önemli bir gösterge olarak görmüştük ve Sayın Sungurlu'nun bu konuşmalarına rağ
men -yine aynı duyguyu ve aynı inancı taşıyorum ki- demokratikleşme konusunda önemli bir 
adım olan bu yasamız, Yüce Mecliste, yine oybirliği ile kabul edilmek suretiyle Cumhurbaş
kanlığa sunulacaktır. 
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Şimdi, Cumhurbaşkanlığının geri gönderme gerekçesine bir göz atmak istiyorum. Cum
hurbaşkanlığı, yaptığı inceleme sonucunda, geri gönderme yazısında belirtilen 24 değişikliği 
son derece olumlu bulmuştur. Oysaki Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suç
larla ilgili olarak azamî 8 günlük gözaltı süresini yeterli bulmamakta ve mevcut yasadaki 15 
günlük gözaltı süresinin korunması gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca, Terörle Mücadele Ka
nununun 11 inci maddesiyle, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 2 nci maddesinde belir
tilen 15 günlük gözaltı süresinin de yine muhafaza edilmesinin gerekliliğini ifade etmektedir. 

Soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakıncalarının gerektirdiği haller
de, yakalanan ve tutuklanan kişinin durumlarının yakınlarına bildirilmesinin sakıncalı olduğu 
belirtilmekte ve bu konudaki düzenlemeye karşı, çıkılmaktadır. Tutuklama nedenlerini düzen
leyen ve 104 üncü maddede yapılan değişikliklere tümüyle karşı çıkılmaktadır. 

' 'Suç, devlet veya hükümet nüfuzunu kıran veya memleketin asayişini bozan fiillerden bu
lunur veya adabı umumiye aleyhine olursa" şeklindeki, tümüyle soyut tutuklama nedenlerinin 
madde metninden çıkarılmasına, tahkikatın mevzuu olan suçun, ağır cezalı cürümlerinden ol
ması halinde, sanığın, daima kaçacak sayılmasının değiştirilmesine ilişkin düzenlemeye de karşı 
çıkılmaktadır. 

Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresini altı aylık, kamu davasının açılması halinde 
ise, hazırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil en fazla iki yıllık bir tavan getiril
mesine de karşı çıkılmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığınca uygun bulunmayan bu değişik
likler, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda yapılan değişikliklerin ve bu değişikliklerle 
gerçekleştirilen yeni sistemin temelini ve esasını oluşturan hükümlerdir. Sayın Cumhurbaşka
nının aklına ve istemlerine uyularaka bu hükümlerin tasan metninden çıkarılması halinde, mevcut 
işleyen sistemde temelde bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda gerçek
leştirilmeye çalışılan değişiklikler, insanlığın ortak ürünü olan ve uluslararası insan haklan söz
leşmelerinde tekrar tekrar yer alan evrensel ilkelerin iç hukukumuzda yaşama geçirilmesini amaç
layan değişikliklerdir. Bu evrensel ilkeler, diğer insan hakları sözleşmelerinde yer aldığı gibi, 
Sayın Cumhurbaşkanınca imzalanan Yeni Bir Avrupa tçin Paris Anlaşması metninde de öngö
rülen hususlardır. Üzüntüyle görüyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanı, diğer uluslarla birlikte biz
zat imza koymak suretiyle yaşama geçirilmesini kabul ve taahhüt ettiği ilkelerin, ülkemizde ya
şama geçirilmesine karşı çıkmaktadır. Bu durum, üzüntüyle belirtmek gerekir ki, Sayın Cum
hurbaşkanımızca sergilenen büyük bir çelişkiyi oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insan hakları sözleşmelerinde, hiçbir istisnaya yer 
verilmeden, özetle ifade edecek olursak, şu ilkeler yer almaktadır; Bir suç işlendiği iddiasıyla 
yakalanan veya tutuklanan bir kimse, en kısa süre içinde bir hâkim önüne çıkarılır ve makul 
bir süre içinde yargılanır veya serbest bırakılır. Kendi kendini savunmak veya seçeceği bir sa
vunmacının yardımından yararlanmak ve eğer avukat tutmak için malî imkânlardan yoksun 
bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, tayin edilecek bir avukatın yardımından yarar
lanmak hakkına sahiptir. Bir suçla itham edilen herkesin, kendisine yöneltilen suçlamanın ni
teliği ve nedeninden, en kısa bir zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edil
mek hakkı vardır. Kendisine suç isnat edilen kişinin, kendi aleyhine tanıklık etmeye veya suçu 
itiraf etmeye zorlanmama ve susma hakkı vardır. Hiç kimsenin, işkenceye, zalimane, gayrî 
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insanî, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulmayacağı ilkesi, hemen istisnasız tüm 
sözleşmelerde yer alan bir temel hüküm niteliğini taşımaktadır, işte, yapılan bu düzenlemeyle, 
altına imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelerde yer alan bu temel ilkeler yaşama geçiril
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası sözleşmeler artık birer temenni belgesi, 
birer iyi niyet gösterisi olmaktan çıkmış, uygulanması zorunlu olan mevzuat haline dönüşmüş
tür. Siz, kendinizi Demokratik Ülkeler Topluluğunun onurlu bir üyesi olarak kabul ediyor ve 
bu ülkelerce oluşturulan birliklere, kurum ve kuruluşlara giriyorsanız, bunun gereklerine de 
uyacağınızı peşin olarak kabul ediyorsunuz demektir. Hem sözleşmeleri imzalayacak ve bu söz
leşmelerin gereği olarak, ilgili kurumu ve kuruluşlara katılacaksınız, katılma konusunda çaba 
sarf edeceksiniz, hem de bunların gereğini yerine getirmeyeceksiniz! Ülkemiz böylesine bir çif
te standardı sürdüremez. Kaldı ki, Anayasanın 90 ırıcı maddesinin son fıkrası, usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların, kanun hükmünde olduğunu belirlemektedir. 
Onurlu bir mensubu olduğumuz demokratik ülkeler topluluğunda, başımızın dik olabilmesi 
için, içtenlikti bir tarzda, demokrasimizin noksanlıklarını gidermek zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, taraf olduğu Avrupa İnsan Haklan ve Ana Hürriyetle
ri Koruma Sözleşmesinin 25 inci maddesi uyarınca, sözleşmeye uyulup uyulmadığı, tnsan Haklan 
Komisyonu ve Avrupa tnsan Hakları Divanınca denetlenmektedir. Ülkemiz, 1987 yılında, Ko
misyona kişisel başvuru hakkını tanımak suretiyle, bu denetimi, ta o tarihte kabul etmiştir. 
Buna, göre ülkemizden birçok insan, Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna başvuruda bulun
muştur ve bu başvuruları, Avrupa tnsan Hakları Komisyonu ve tnsan Hakları Divanı, şu anda 
tetkik etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bunlar dışında şu hususları da bir kez daha 
hatırlatmakta yarar görmekteyim : 

20 Ekim seçimlerinden sonra oluşan iktidarımız, ülkede birdemokratikleşme dönemini baş
latmıştır. Yıllardan beri farklı politikaları savunan iki büyük parti, demokratikleşme konusun
da büyük ve tarihsel bir uzlaşmayı gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu büyük uzlaşma metnini 
oluşturan Koalisyon Protokolünde şu hususlara yer verilmiştir : 

"Paris Şartı, bunu inceleyen bütün belgelerde yer alan insan haklarına ilişkin temel ilke
ler, devletimizin ve toplumumuzun tüm katmanları için vazgeçilmez ön şartlar ve yaşamsal ve
rilerdir. Bu veriler, Türk demokrasisinin ayrılmaz tamamlayıcılarıdır. Hükümet, bu ilkeleri hu
kuk sistemi içine almaya ve gerçeklik kazandırmaya kararlıdır. 

Türkiye'de insan hakları uygulamaları, ülkemizin uluslararası taahhütleri, siyasal rejimi 
ve Batı ile bütünleşme yolundaki iradesiyle uyumlu hale getirilecektir. 

Bu protokolle kurulacak hükümet, 12 Eylül hukuku kalıntıları olarak nitelendirilebilecek 
yasal düzenlemeleri, uygulamaları ve kısıtlamaları hızla yürürlükten kaldırarak, her alanda tam 
demokratik bir siyasal ortamı yaratmak gerekliliğine kesinlikle uyacaktır. 

Türkiye, iç hukukunu, tarafı bulunduğu Paris Şartı ve ekleriyle ortaya konulan çağdaş 
normlara ye diğer uluslararası sözleşmelere uygun hale getirmelidir. AGİK süreci ve Paris Şar
tının tarafı bir ülke olarak Türkiye, bu çağdaş devlet hedefini yakalamayı Öngörmüş; ancak, 
o amaca yönelik çalışmalarında çok gerilerde kalmıştır. 

Bir devlette uygar bir hukuk düzeni ve kişinin hak ve özgürlüklerini her türlü zedeleme
den koruyacak güçlü ve etkin bir adalet uygulaması varsa, o toplum, mutlu ve çağdaş bir top
lum olmaya aday demektir. 
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Polisin, kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin eğitimi sağlanacak ve yetkileri yeniden düzenle
necektir. Karakollar, korkulan yer olmaktan çıkarılacak, şeffaflığı sağlanacaktır. Ceza ve usul 
yasalarında yapılacak değişikliklerle de, tutuklanan veya yakalanan kişiye, avukatını hazır bu
lundurmadan ifade vermeyi reddetme hakkı tanınacaktır. 

Yine, yakalanan veya tutuklananların belli aralıklarla, avukatları ve yakınlarıyla görüşme 
hakkına sahip olmaları sağlanacaktır. Bu değişikliklerle, işkence ve işkence iddiaları ortadan 
kalkacak, hazırlıkta alınan ifadeler geçerli ve inandırıcı olacaktır." 

Yine Yüce Meclisin onayından geçen Hükümet programında ise şöyle denilmektedir ^'Ha
zırlık soruşturmasında avukat bulundurulması sağlanacak ve bunun için yasal düzenlemeler 
yapılacaktır." 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Zamanın kısıtlı olması nedeniyle, 

Hükümet Programında yer alan konuları yeniden size sunmayacağım. Ancak, Koalisyon Pro
tokolünde yer alan hususlar, hemen hemen aynen Hükümet programında da yer almış husus
lardır. 

Ceza yargılama yasamızda yaptığımız bu değişikliklerle, gerek uluslararası sözleşmelerde 
yer alan temel insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili hükümlerv e bu konudaki sorumlulukları
mız, gerekse Koalisyon Protokolünde ve Hükümet programında yer alan önemli bir taahhüdü
müz yerine getirilmiş olacaktır. 

Yapılan değişiklikleri ana çizgileriyle size sunmak istiyordum. Bu tasarının, uzun süre, ka
muoyunda, Yüce Mecliste ve komisyonlarında tartışılmış olmasına rağmen, bazı hususları ye
niden sunmak istiyordum; ama zaman vermeyecek. Ancak, yeri geldiğinde, maddelerinde^ ere-
kirse, söz almak suretiyle.g etirmiş olduğumuz önemli hükümlerin gerekçelerini ve bu hüküm
lerin hukuksal değerini, analizini yapacağım. 

Şunları söylemek suretiyle sözlerime son vermek istiyorum : Ceza Muhakemeleri Usulü 
Yasası, bir temel ve genel yasadır. Kuşkusuz, olağan durumlarda uygulanacak bir yasadır; bir 
terörle mücadele yasası değildir, bir olağanüstü hal ve sıkıyönetim yasası değildir. Hiç kuşku 
yok ki, olağandışı ve olağanüstü olaylara ilişkin olarak, özel hükümler, bunlarla ilgili yasal 
düzenlemeler yapılabilmektedir. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kalınmak suretiyle, bu dü
zenlemeler zorunlu da olmaktadır, öyle umut ediyorum ki, ülkemizin karşılaşmakta olduğu 
olağanüstü durumlarla ilgili düzenlemeler, özellikle geçmişte yapılan düzenlemeler, biraz önce 
sunduğum gibi, Anayasa Mahkemesince, hukukun temel ilkelerine ters düştüğü nedeniyle ip
tal edilmiştir. 

Her şeyin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri içerisinde çözümlenmesinden yana 
olan ve bu temel ilkeyi kendisine şiar edinmiş bulunan Hükümetimiz ve Yüce Meclisin katkıla
rıyla, kısa süre içerisinde bu düzenleme yapılacaktır. Bu anlayışla, sanıyorum ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin geçen müzakerelerinde olduğu gibi, bu haliyle bu kanun yine tüm parti
lerimizin oybirliği ile geçecektir. Bu da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokratikleşme ko
nusundaki iradesini bir kez daha ortaya koymuş olacaktır. 

önemli bir reform paketi oluşturan bu Kanunumuzun ulusumuza, ülkemize yararlı olma
sını, huzur ve aydınlık getirmesini diler, Hükümetimiz ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına söz isteyenlere geçiyoruz. , 
Sayın Ergüder, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Adalet Ba

kanımız, "her nedense, bu tasarı geldiği zaman, terör mütemadiyen yükseliyor" dediler. 
Maalesef, şimdi taze bir haber : Gece 23.00'te, Çukurcâ'yı hedef alan, bir ateş başladı; 

roketatarlar ve uzun namlulu silahlarla bütün hükümet konakları, jandarma karakolları tah
rip edildi, yeni aldığımız habere göre de olaylar devam ediyor. Aslında bir ara durmuştu; fakat 
şimdi devam ediyor. Bir erimiz şehit olmuş. " 

Sayın Başkan, sayın Üyeler; bu Parlamentoda tasavvur edemem ki, bir milletvekili terörü 
desteklesin, memleketin kan gölüne çevrilmesini istesin. Katiyen ve kâtibeten... Hepsi, milli
yetperver, ocağından bucağından gelmiş, memlekete katkıda bulunmak isteyen insanlardır. An
cak, anlayış farkı ihmal ve teseyyüb, zamanında yasaları uygulamama ve en mühimi de Parla
mentoya sahip çıkmama... 

Bendeniz, üçüncü devrede oluşmuş bir kanaatimden artık hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim : 
Benim için Parlamento esastır; hükümet, başbakan, cumhurbaşkanı değildir. Çünkü, benim 
şikâyette bulunacağım, rica edeceğim, kararlarını istihsal etmeye çalışacağım yer yüce parla
mentodur. Her ne derseniz deyiniz, hükümetler politiktir. Getirdikleri kanun tasarılarında çok 
gizli, manalı, köşeye sıkışmış cümlelerle bizleri iğfal edebilirler. O bakımdan, Parlamentonun 
ayağa kalkması lazımdır. Parlamentonun ayağa kalkması demek, Türkiye'de milletin ayağa kalk
ması demektir. Onun için, Parlamentoyu bir defa daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; Sayın Komisyon Başkanım, Cemal Şahin beye
fendi görüşmeleri esnasında, "Bunu, ittifakı ârâ ile çıkardık" dedi. 

Aslında doğru; komisyonda bu çalışmalar yapıldı. Ancak, 11.5.1992 tarihli oturumda, ben
deniz İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder (ANAP) aynen şöyle yazdım : "Bazı maddelere mu
halifim". 

Pek tabiîdir ki, bir hüküm geldiği zaman, hepsine intibak olmayabilir; görüşlerimiz, dün
ya görüşlerimiz ve hissedişlerimiz, aldığımız tahsil ve terbiye onu icap ettirebilir. O bakımdan, 
Sayın Başkanımın "hepsi aldı" demesinden, sadece bir hatırlatmak bakımından arz ediyorum. 

Efendim, bendenizin Koalisyon Hükümetiyle bir nazik kavgası var... Hitler'in "Mein 
KampP'ı gibi değil... Her şeyin demokratikleşme inhisarı beyefendilerde!.. Allah muhafaza, 
biz ANAP'lılar olarak sekiz sene antidemokratik çalıştık; demokratikleşme konusunda en ufak 
bir harekette bulunmadık??!.. Beyefendiler, Gorbaçov'un, evvela glastnost, arkasından perest-
roikası gibi, her şey bunlardan çıkıyor; ama, kabahat benim partimde; benim partim, propa
gandadan hoşlanmıyor. Ben şimdi partimi bir tarafa koyarak propaganda yapacağım. 

Bu kanun teklifini -Sayın Bakanım gayet iyi bilir- zatı âlinizden evvel ben verdim. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun tadiline müteallik kanun teklifini bendeniz daha evvel ver
dim, 1991'in 11 inci ayında. Zamimeten, Avukatlık Kanunu teklifini de verdim; halen derdest. 

Şu yakınlarda, Hükümetimizin tekalifiyle tahsilatı hızlandırmaya müteallik, namı diğer, 
Yüzsüzler Kanunu Teklifini de bendeniz verdim. Demek ki, mensubu bulunduğum misyonda, 
demokratikleşme konusunda, diğer arkadaşlarımla beraber, bunları evvela biz getirdik. 
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Sayın Bakanın -böyle, pek dikkat ediyorum da- tafrafüruşluk içerisinde, "Biz getiriyoruz, 
Türkiye'yi demokratikleştiriyoruz" ifadelerini yadırgıyorum. 

Dönelim maziye... Sayın Başbakanımın 6 defa ki Başbakanlığı zamanında elini değemedi-
ği Türk Ceza Kanununun 141, 142, 163 üncü maddelerini kim kaldırdı? Sayın Bakanım, hatıra 
defterinize bakınız! Anavatan Grubu... Faşist ve komünist maddeleri Anavatan Grubu kaldırdı. 

O halde, biz, demokratikleşmeden hoşlanıyoruz; ama, biz ayrıldık, siz devam ettireceksi
niz. Bu, gayet normal. Bunda hiçbir şek ve şüphe olamaz. Onun için, ikide bir, "demokratik
leşme, hukukun üstünlüğü" gibi laflar o kadar çok söylenmeye başladı ki... Tuhaf, yani bunu 
söylemem de çok ayıp; bugün alınan bir kararla, bundan sonra, Meclise, değerli seçmenleriniz 
giremeyecek. Demokratiktik mi bu? Bu işlem demokratik mi? Seçmen bugünden itibaren Meclise 
giremiyor. Daha ne kararlar alacaksınız; ama, bunu unutmayın!.. Ama, bunu unutmayın... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Altında Grup Başkanvekilinizin de imzası var... 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) -— Grup Başkanım eğer oraya imza atmışsa, ba

na göre o da antidemokratiktir. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Evet, attı. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bak, ne diyorum üstadım, o da antidemok

ratiktir. Çünkü, benim patronum, benim varlığım, seçmenim, yasağa giriyor. Lokantaya da 
yasağı soktunuz; ama, dikkat ederseniz, "demokratikleşme1' derken, yaptığınız yanlışları da 
unutmayınız. Onun için, rica ediyorum, şu pelesenki "demokratikleşme, demokratikleşme..."yi 
bir tarafa koyun, öyle antidemokratik işler yapıyorsunuz ki, bütün güzel sözleriniz kaybolup 
gidiyor... 

Şimdi gelelim Kanuna: Bu Kanunun yüzde 80 hükümleri doğrudur; ikrar ediyorum... Ben
deniz avukatım... Bizler, avukat olarak, cezaevlerine giren müvekkillerimizin dövülmemesi için 
daha evvel şartlı sistemlerle raporlar alıyorduk, karakola girmeden evvel tansiyon tespitleri yap
tırıyorduk, çıktıntan sonra mukayese yapıp, savunmalarımızı öyle yapıyorduk. 

Bütün bu iptidaî ve ilkel sistemler artık kalkıyor; tahkikatın hersafhasına değerli avukat
lar iştirak ettiriliyor; bravo... Ama bu, benim kanun teklifimde de var... 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — Sana da bravo... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — O bravonun yansı sana, yarısı da bana Be

yefendi. 
Binaenaleyh, bu hüküm gayet güzel. Müddetlerin kısaltılmasına dair görüş, doğrudur. 20 

nci Asırda artık her şey çok süratle ilerliyor. Yargılama müddetleri kısılmalıdır, hemen hâki
min karşısına çıkmalıdır, bir an evvel kararlar verilmelidir; doğrudur. Yani, bunları fazlaca if
tihar vesilesi yapıyorsunuz; ama, iftihar ederim ve tebrik ederim. 

Ancak, bu kanunu ısdar ederken, Türkiye'nin bir terör belası var. O terör belası, ne Sü
leyman Beyin eseridir, ne Sayın Mesut Yılmaz Beyin eseridir, hatta ne de Cumhurbaşkanının 
eseridir. 

. KAMER GENÇ (Tunceli) — Gökten yağmurla mı yağdı? 
HALtL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bu, böyledir. Bu, böyledir... Bu terörde müş

terek amacımız vardır; o da, kökünü kazımak. Yarın öbür gün, Allah muhafaza bize de sıra 
gelecek. Dün -bugünkü Hürriyet Gazetisinde gördünüz- 7 tane silahsız eri kurşuna diziyorlar. 
Biz bunu o Meksika filmlerinde vesairede seyrediyoruz;.. O kadar hazin bir mesele bu iş. Bu
nun için, Hükümetimiz her ne karar alırsa -Genel Başkanım burada, adına söylüyorum-
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okey... Okey; ama alamıyorsunuz kararı. Daha doğrusu, terörü durdurma metotlarını bilmi
yorsunuz. Başka hükümler var, başka meseleler var... O meseleleri halletmek lazım. Duydum 
ki, Sayın Erdal triönü Beyefendi, Süleyman Beyle beraber tekrar gidecekler doğuya. Ne fayda 
elde edilecek? Azgın adama ne fayda edecek? Azgın adama, hukukta kalmak şartıyla, azgın 
metotlar : istihbarat, kültür, malzeme gemisi, aspirin, ekmek, iş fabrika... Ancak bu metotlar
la olacak bir iş bu. Yoksa, biz İstanbul'da ve Ankara'da çok medenî yaşıyoruz. Gittiniz, gör
dünüz; arkadaşlarımın çoğu gitti, ne ıstırap çekti! Hatta, arkadaşlarımdan bir tanesi subay 
tarafından hakarete uğradı. Ne ayıp şey bunlar; ama orası stres içerisinde bir yer; o stresi Türk
iye Cumhuriyeti Devleti bütün güçleriyle muhasara altına alacak ve o işi bitirecek. 

Yalnız burada kanunları yaparken, çok akıllı bir kanun vazıı olarak, bunları görüşmemiz 
lazım. , 

Şimdi, Sayın Bakanım, komisyonda söylediğim, "Bazı maddelere muhalifim" sözlerim
de, arz edeceğim noktaya geleyim. Sayın Cumhurbaşkanı vetosunu kullanmış olduğu cümlede, 
"Bütün şimdiye kadar olan hükümler doğrudur" diyor. Yani, ara sıra Cumhurbaşkanının ve
tosuna kızıyorsunuz; ama bazen de fayda var tabiî; orada da bir ilim heyeti çalışıyor. Orada, 
"Ancak, Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle, Terör Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanu
nuna el atıyorsunuz" diyor. "Bunlara el atıp normal düzenine getirdiğiniz zaman..." ki, bun
lar normal düzeninde değildir, doğrudur, fevkalade hallerin hukukî sistemleridir, "O zaman, 
sıkıntılar meydana gelir" diyor. 

İşte bu sıkıntılardan bir tanesini, Yüce Meclisime -bakanıma değil, Bakanım beni diıilesin-
Yüce Meclisime, özellikle kan grubuma arz edeceğim. 

104 üncü madde, "Tevkifi şöyle yaptık" diyor. 
MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — Ne alakası var? 
HALÎL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Efendim, bir akrabalık var, onun için; biz 

sağcıyız, siz sosyaldemokratsınız, onun için... 
MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — Senin kan grubun RH pozitif mi? 
HALÎL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şimdi, halen 9 uncu fasılda : Kaçma şüphesi 

uyandıracak vakalar bulunursa. 
Suçun izlerini yok etmeye veya şeriklerini"uydurma beyanata yahut yalan şahitliğe sevk 

etmek. 
Suç devlet ve hükümet nüfuzunu kıran veya memleketin asayişini bozan fiillerden bulu

nur veyahut adabı umumiyeye aykırı ise, hâkim tevkif ediyor, hakikaten tevkif böyle başlıyor. 
Bazen bir otobüs bir uçuruma yuvarlanıyor, 30 ölü oluyor; fakat hâkim o şoförü tevkif 

etmiyor. Çünkü, öyle bir hava şartı olmuş ki... Veya bir fabrika hatası oluyor ki, tedbirsizlik 
ve dikkatsizlikle adam öldürmeye sebep; 30 kişi ölüyor; fakat tevkif etmiyor; ama bir meczup, 
bir sarhoş veya başıboş bir adam, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde tabancayı alıyor, ha
vaya ateş ediyor asayişi muhil... Hâkim onu tevkif ediyor veyahut genç bir sabi sübyan kızı 
sinemada yaşlı bir adam sıkıştırıyor; "nizama âlem aleyhinedir" diyor... Bunun cezası 2 sene
yi geçmez, 1 aydan 2 seneye kadar tevkif ediyor. Çünkü, Türkiye, aile hukukuna meraklı; karı, 
kız, kızan konusunda fevkalade muhafazakâr. 

Şimdi, bakınız, Sayın Bakanım, yetkililere hazırlattığı kanun tasarısında diyor ki, "Eğer, 
hâkimin önüne gelen iş..." dikkat buyurun çok rica ederim, Sayın Erdal Beyefendi de beni 
dinliyor öyle zannediyorum, "7 sene, artı 7 seneden çoksa..." dikkat buyurun, "yani, 7 seneden 

— 236 — 



T.B.M.M. B : 95 26 . 8 . 1992 O : 1 

aşağı ise, sen bunu tevkif edemezsin" diyor. "Niye?" diyoruz; "Ben onu öyle koydum" diyor. 
Ceza Kanununu baştan aşağı tarıyoruz. Sayın eski savcım, eski savcılarım da burada oturuyor. 
Bakıyoruz şimdi, acaba, hangi cürümler sayın hâkimin önüne gelecek tevkif etmeyecek? Dev
letin şahsiyetine karşı cürümler. Sayın Bakanımın Müsteşarı da tetkik ediyordur herhalde... 
Madde 135; 1 seneden 5 seneye kadar. Hangisi? Gizli askerî bölgelere girmek, devlet güvenliği 
ile ilgili belgeleri bulundurmak. Casus, adam, adam casus; hâkim bu adamı tevkif etmiyor! 
Neden? Bu, azamî 5 seneye mahkûm olacak!.. Dünyanın neresinde görülmüş? oluyor yani, 
vuruluyor muyuz, toplumda vuruluyor muyuz yani? 

Devam : Devlet sırlarını ifşa ediyor; yiyeceği ceza 5 yıl... Yayılması yasaklanan haberleri 
ifşa 3 sene... Vatana manevî hıyanet, düşman devletten nişan veya aylık alma 1 seneye kadar 
hapis. Tevkifle başlamıyor. Millî bayrağa veya millî alametlere saldırı... 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen toparlayınız. 
HALİL ORHAN ERGpDER (Devamla) — Başüstüne efendim. 
Bu şartlar altında bu olamaz beyler. Herhalde burada bir teknik hukukî hata var. Binae

naleyh, tevkif bir ceza değildir; ama tedbirdir. Hâkimin önüne çıkar, haysiyeti muhil bir suç 
işlenmiştir, toplum bozulmuştur derhal hâkim sokar. Kamuoyuna der ki, "bak girdi," Bende
niz buna gamızım. Bunun hakkında da bir önerge vereceğim. 

Bu kadar benim savunmam. Benim bütün güvencem Yüce Meclistir. 
Saygı ve sevgiyle sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Şahsı adına Sayın Alınak, buyurun. 
A. BAKÎ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Daha önce yazdırıldı Sayın Tuğ; siz üçüncüsünüz. Malumu âliniz, şahsı adı

na iki kişiye söz verebiliyoruz. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın 

Adalet Bakanımızın da köklü bir reform yasası olarak.takdim ettiği ve şu anda görüşmekte 
olduğumuz yasa, hepinizin bildiği gibi, büyük bir gürültüyle, büyük bir propagandayla kamu
oyuna sunuldu; demokratikleşme adına sunuldu; demokratik açılım adına sunuldu. Hani, ne
redeyse, "yargı reformu" tabiri bile bir tarafa itilerek,.bir devrim yasası gibi sunuldu ve bu 
hepimizi çok çok mutlu etti. Şahsen beni ve inanıyorum ki, bütün milletvekili arkadaşlarımızı, 
bu ülkede demokrasinin kurulması gerektiğine inanan bütün insanlarımızı, kamuoyunu, halkı 
çok mutlu etti. • - . ' . -

Bir gelişmeydi, bir açılımdı, bir adımdı, çok önemli bir adımdı. Ceza Muhakemeleri Usu
lü Yasasında yapılacak çağdaş bir değişiklik gerekliydi, zorunluydu, halkımızın, toplumumu
zun buna ihtiyacı vardı. Ancak, üzülerek ifade edeyim ki, klasik tabiriyle, dağ, fare doğurdu. 

öncelikle Hükümetin ve bu arada -sayın Bakanımız burada- Sayın Bakanımızın yanıtla
masını istediğim, daha doğrusu, açıklığa kavuşturulmasını istediğim bir konu var : Sayın Cum
hurbaşkanı, veto gerekçesinde, 22 Mayıs 1992 tarihinde yapılan üst düzeydeki bir töpluntadı, 
yöneticilerin, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan yeni düzenlemeler karşısında bü
yük endişeler duyduklarını belirtmekte, veto gerekçesinde bu gerekçeyi ileri sürmekte ve daha 
önceden, 21.5.1992 tarihinde Yüce Kurul tarafından kabul edilen yasayı veto etmektedir. Daha 
sonra, bildiğiniz gibi, basında konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Yorumlardan birisi şuydu 
ve tekzip edilmedi : Genellarler, söz konusu yasanın bazı maddelerine karşı çıktıkları için, 
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Sayın Cumhurbaşkanı veto etti ve hepinizin bildiği gibi, kamuoyunun gözünün önünde DYP 
ve SHP, yani iktidar ortağı partilerin grup başkanvekilleri arasında birçok polemik yaşandı; 
basma da yansıdı. Sayın Gürkan, "Olmaz böyle şey; yasa, olduğu gibi geçer" diyor; DYP Grup 
başkanvekilleri ise, başka tarzda konuşuyorlar. Sanıyorum ki, mutabakat sağlanmıştır. Bura
dan kısmen dinleyebildiğim konuşmalardan anlayabildiğim kadarıyla mutabakat sağlanmıştır. 
iki yıllık bir erteleme üzerinde mutabık kalınmıştır. 

Şimdi, bu noktada, izninizle şunu sormak istiyorum. Bu sorum Hükümete, Hükümeti tem-
silen Sayın Bakana; Sayın İnönü de burada ve Sayın değerli bakanlar da buradadır. 

1. Sayın özaPın sözünü ettiği üst düzeydeki toplantı hangi toplantı idi? Bu toplantıda 
bu yasanın bazı maddelerine karşı çıkanlar kimlerdi? Böyle bir güç var mı? Bu güçler, bizlerin 
iradesinin üstünde güçler midir? Tekzip edilmedi bugüne kadar. 

2. tki yıllık erteleme getirildi. "Anayasa" diyoruz, "Anayasaya bağlılık" diyoruz ve 
"demokrasi" diyoruz. 

Anayasaya göre, herkes kanun önünde eşittir. Değil mi? Eşit; ama uygulamada, bakıyo
ruz ki, hiç de Anayasada söylendiği gibi eşitlik yok. 

Şimdi bir yasa çıkaracaksınız, toplumun belirli bir kesimine, yasanın kesinleştiği andan 
itibaren yasa yürürlüğe girecek; ama bir başka kesimi için iki yıl sonra yürürlüğe girecek! 

Arkadaşlarım, şimdi bunun Anayasanın eşitlik prensibiyle, yakından, uzaktan ilgisi yok; 
dahası, şiddet ortamını ortadan kaldırma amacıyla, saikiyle hareket edildiği iddia edilse bile, 
hepinizin bildiği gibi, tarih boyunca yaşadık ve yaşıyoruz; yasaklar ve baskılar, çağdışılık şid
dete verilebilecek en büyük primdir, en büyük kredidir. Bugün bu noktaya gelmişsek, sanıyo
rum, bu anlayışın, ülkemizde, Parlamentoda, demokratik kuruluşlarımızda, kamuoyumuzda 
yerleşememiş olmasındandır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, bu yasa etrafında çok bü
yük gürültüler koparıldı, propagandalar yapıldı. Yasayı inceledim karınca kararınca... tyi bir 
hukukçu değilim; ama inceleyebildiğim kadarıyla şunu gördüm ki, yasanın 23, 26, 74, 122, 132, 
138, 139, 140, 142, 145, 146, 154, 298, 299, 305 ve 104 üncü maddelerinde esasa ilişkin hiçbir 
değişiklik, hiçbir açılım yok. Son derece soyut, biçimsel; ama büyük bir değişiklik gibi sunu
lan düzenlemeler... İçeriği aynı; ama kelimeleriyle, cümleleriyle, noktalarıyla, virgülleriyle oy
nanmış... Sözde yeni düzenlemeler... Sözde, tutuklama süresi sınırlandırılmış; öyle görülüyor... 
Oysaki, 104 üncü maddede yapılan değişiklik incelendiğinde görüleceği gibi, "Alt sınırı 7 se
neye kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda tutuklama kaldırılır" gibi yeni bir kavram 
ge'tirilmiş ve 2 yıl tutuklu kalan bu şahsın, bu süre sonunda salıverileceği hükme bağlanmıştır. 

Hukukçu arkadaşlarımız bilirler, yedi yıl hapis cezası alan bir şahsın, Ceza Kanununun 
-ki uygulamada Ceza Kanununun 59 uncu maddesi genelde uygulanmaktadır- 59 uncu mad
desi ve 647 sayılı Yasa uygulandığında, fiilen çekeceği ceza 2 yıl 3 aydır. Yani burada, İktidar, 
üç aylık bir lütufta bulunuyor gibi görünüyor. 

Şimdi bu noktada sormak istiyorum : İki yıl boyunca cezaevinde tuttuğunuz şahıs, dava 
sonucunda beraat ederse ne olacak? Bu konuda tasarı büyük bir açmaz içerisinde. 

Gözaltı süresi 8 gün olarak belirlenmiş. 
Bu olmaz değerli arkadaşlarım. Bugüne kadar suçların ceza ile sona erdirildiği görülme

miştir. İnanın ki, biraz da affınıza sığınırım, bağışlayın, sanıyorum kendi kendimizi oyalıyoruz 
ya da yanıltıyoruz. (DYP sıralarından "Sahverilmeli(!)" sesleri) 
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"Salıverilmeli" demiyorum, öyle bir şey Söylemiyorum; ama temel felsefeye değinmek is
tiyorum, dünya bakışına değinmek istiyorum ben. Temel felsefe, suçun nedenlerini ortadan kal
dıracak yeni bir sistem geliştirmek; yani, mevcut yasalara göre suçu gerekçesiz hale getirmek; 
gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı sürece, zemini ortadan kaldırılmadığı sürece, nedenleri or
tadan kaldırılmadığı sürece, suçu önlemek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Bu ülkede, büyük bir talihsizlik, idamlar yaşandı; ama buna rağmen, Türk Ceza Kanu
nunda cezası idam olan suçlar işlendi... Tutmuyor... O zaman, yeni bir açılım, yeni bir bakış, 
yeni bir felsefe, yeni bir sistem geliştirmek durumundayız. Adamı alacaksınız, sekiz gün gözal
tında tutacaksınız, sekiz gün sonra "Kardeşim, yanlışlık oldu güle güle" diyeceksiniz. Sekiz 
gün boyunca içeride bulunan şahsın çektiği manevî işkence, stres, çocuklarının çektiği manevî 
işkence... Bu sabah saat 09.00'da Şırnak'tan geldim... 

SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Nasıl geldin, nasıl gittin?.. 
BAŞKAN — Sadi bey, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Yürüyerek gitmedim. 
SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Orada sana ne dediler? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben sizin gitmenizi tavsiye ediyorum... Keşke gelse

niz, birlikte gitsek, sizi ben başımın üstünde götürürüm, büyük bir mutlulukla götürürüm, 
yeter ki gelin; orada devleti de dinleyin, halkı da dinleyin, topyekûn bir bilgi alin ki, kamuoyu
nu yansız, objektif bir şekilde hep birlikte bilgilendirebilelim. 

BAŞKAN — Bu hususu yarın konuşacağız. -• 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Lütfedip gelirseniz büyük bir şerefle birlikte gideriz. 

Bunu, özellikle bütün parlamenterlerden de istirham ediyorum bu vesileyle; lütfen bölgeye gi
dilsin, halkla konuşulsun, devlet yetkilileriyle konuşulsun; durum nedir, neyin nesidir bir gö
rülsün. Bunun zararı yoktur, bunun yararı vardır, çözüme ancak bu şekilde ulaşabiliriz. 

SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Senin gibiler olmadan gideriz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) ~ Bensiz gidin, yeter ki gidin. 
BAŞKAN — Sadi Bey, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Tasarıda yapılan ön çalışmalarda da, tasarının kamu-. 
oyunda tartışmaya açıldığı süreçte de, avukatın gözaltına alınan müvekkiliyle her şart ve du
rumda görüşebileceği belirtildi. Ben şahsen, tasarı metnini inceleyinceye kadar böyle olduğu
nu sanıyordum. Oysaki, tasarı metninde müdafiin, gözaltına alınan kişiyle görüşebilmesi için, 
gözaltına alınan kişinin istemesi gerekiyor. Bir şahıs gözaltında, avukat olarak başvuruyorsu
nuz, "Ben, gözaltındaki Ahmet ya da Mehmet ile görüşeceğim" diyorsunuz, görüşmek isti
yorsunuz; gözaltındaki şahıs, güvenlik mensubunun aracılığıyla "Ben görüşmek istemiyorum" 
dediği zaman, sizin müdafilik sıfatınız sona eriyor. 

Değerli arkadaşlarım, avukatlıkta ben çok karşılaştım. 1979 yılında bizim uğraşılarımız, 
ricalarımız üzerine -komutan sağolsun- Erzurum, Ağrı, Artvin Sıkıyönetim Komutanı, gözal
tına alınan kişilerle ilgili bir genelge yayınladı ve "Gözaltına alınan kişiler müdafileri ile 
görüşebilsinler" denildi. Genelge son derece açık olmasına rağmen, inanın ki görüşemedik. 
Çünkü, gidiyoruz, oradaki güvenlik görevlisi diyor ki, "Seninle görüşme istemiyor." Oysaki, 
ben de gözaltına girdim, yani "Gelen avukatı reddediyorum" demek mümkün müdür? Şimdi 
burada müdafi isteme şartı getirilmiş, örneğin, yasanın İ35 inci maddesinde getirilen değişik-
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lik, bu nedenle tek başına değerlendirilemez. 135 inci maddeyi 136 ncı madde ile birlikte de
ğerlendirmek zorundayız, 136 ncı maddenin üçüncü fıkrası ile birlikte değerlendirmek zo
rundayız. 

Deniyor ki, "Yakalanan kişi veya sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde, bir veya 
birden fazla müdafiin yardımından faydalanabilir..." 

Güzel, tamam, içerideki şahsın bu hakkı ya gasp edilirse ya avukat görüştürülmek isten
mezse, bunun güvencesi ne?.. O belli değil. 

Değerli arkadaşlarım, yasa çok ileri bir yasa olarak sunuldu. Hep söylüyoruz, oysaki, bil
diğiniz gibi, mevcut Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, oysaki, polise güvenlik görevlisi
ne ifade alma hakkını veren, yetkisini veren herhangi bir düzenleme yoktur, bildiğim kadarıyla 
yoktur. Varsa, Sayın Bakan lütfen burada açıklasınlar ve desinler ki, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun falan maddesine göre zabıta ifade alabilir. Oysaki... 

BAŞKAN — Sayın Almak, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım, hemen bitireceğim. 
Oysaki, bu yeni getirilen tasarıda yapılan düzenlemede zabıtaya, esktradan sorgu yapma, 

ifade alma yetkisi verilmektedir. 
Ben merak ediyorum: Geçmiş Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, güvenlik görevlisi

nin böyle bir yetkisi yok; ama bu yasada var. Peki, bu yasanın neresi, eski yasadan ileride?.. 
Dahası, biz "cumhuriyet savcısı" diyoruz, cumhuriyetin savcısı... Savcıyı, dolayısıyla yargıyı 
devre dışı bırakan, savcıyı bir noter durumuna getiren, dolayısıyla yargıyı da noter durumuna 
getiren yeni bir çağdışı yasa; daha doğrusu bir demagoji yasası, bir makyaj yasası; toplumu 
kandıran, yanıltan bir yasa. Bizim değerlerimizle, Yüce Meclisin, kamuoyunun değerleriyle oy
nayan bir yasa. 

Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım, değerli zamanınızı aldım, sabrınızı taşırmamak için 
şunu arz etmek istiyorum : Gönül isterdi ki, demokrasi söylemleri ile kurulan DYP-SHP Hü
kümeti -ki, Genelkurmay Hükümeti de demek mümkün- şunları yapsaydı : Sanık, müdahil 
ile vekilleri, cumhuriyet savcılarını reddedebilsinler; basın ve düşünce suçları içijn tutuklama 
kararının verilmediği bir düzenleme olsun. Gönül bunu isterdi. Tutuklama yeni esaslara bağ
lanmalı ve kuvvetli delillerin varlığı koşulu getirilmeliydi. Gönül bunu isterdi. İsterdik ki, tu
tukluluk süresi altı ayı geçmesin. Yani, devlet bir anlamda, ihmalini, kusurunu, savunmasız 
yurttaşına yüklüyor. Ben yargıcım, ben savcıyım, ben devletim, şansı tutuklamışım, delil top-
layamıyorum; delil toplayamadığım içinde, içerideki şahıs tutuklu kalıyor. Peki, içerideki şah
sın günahı ne? Az önce de ifade ettiğim gibi, iki yıl tutuklu kalıp, tahliye olan bir insan ne olur?.. 

Dün Şırnaİc'ta güvenlik görevlileri ile konuştum... Güvenlik görevlileri şunu söylüyorlar : 
"Biz psikopat olduk diyorlar. Biz, artık bundan sonra Batıda görev yapamayız" diyorlar. "Bir 
haftadır ayağımdan ayakkabıyı çıkarmadım. Aile düzenim yıkılmış. Benim psikolojik tedavi
den geçirilmem gerekir" diyor. Savunmasız şahsı alacaksınız, 2 yıl tutuklu tutacaksınız, on
dan sonra "Haydi git güle güle" diyeceksiniz, tşinden olacak, evinden barkından olacak, aile
sinden olacak, sağlığından, moralinden olacak, dünyası yıkılacak; "güle güle" diyeceksiniz! 
Böyle çağdaşlık olmaz Sayın Bakanım. x 

İsterdik ki, gözaltı süresi 48 saat olsun ve yine isterdik ki, müdafi gözaltı dahil, soruştur
manın her hal ve derecesinde, kendi iradesiyle, gözaltına alınan şahısla görüşebilsin ve biz is
terdik ki, kamuoyu isterdi ki, yakalananların, gözaltına alınanların kanunî temsilcileri, eşi, 
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birinci ve ikinci derecedeki kan hısımları, müdafi tayin edebilsinler. Artı, müdafi dahil, bu ki
şilerin talepleri halinde, gözaltında bulunan kişinin derhal adlî tabibe şevkini isteyebilsinler, 
bu hakları olsun. 

Yasanın muhtelif maddelerinde, gözaltına alınan şahsın eşine birtakım haklar verilmiş; 
hiç de dişe dokunur olmayan, hiçbir işe yaramayan birtakım haklar. Oysaki, eğer gerçekten 
gözaltına alınan kişinin, "savunma kutsal bir haktır" kuralı gereği, kendi haklarını, kutsal 
olan bu savunma hakkını, uygun koşullarda, demokratik koşullarda, insanî koşullarda kullan
masını... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, kaç dakika daha konuşacak? 
BAŞKAN — Sayın Alınak, arkadaşların da sabrı tükendi. Lütfen... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hemen bitiriyorum efendim, özür diliyorum. Ne olur

sunuz? Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
... Eşi, birinci ve ikinci derecedeki hısımları da bu haklara sahip olabilsinler; ama böyle 

bir düzenleme getirilmemiştir Sayın Başkanım. 
İsterdik ki, demokrasi söylentileriyle kurulan ve bu söylemleri ağzından düşürmeyen -kötü 

bir niyetle söylemiyorum- ama demokrasi sicili bozuk çıkan bu Hükümet, gönül isterdi ki, da
ha çağdaş, daha ileriye yönelik değişimler ve dönüşümler yapsın ve gözaltı süresini 48 saate 
indirsin. Ve Anayasayı da ihlal etmesin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sağolun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.58 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saali : 14.00 

BAŞKAN : Başkaısvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoglu (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

, ,— e , _. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşiminin İkinci Oturumu 
açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

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

/. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Va
zife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı : 113) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyonun bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tüzüğümüzün 89 uncu maddesine göre, görüşülmekte olan 113 sıra sayılı Yasayı bir kere 
daha görüşmek üzere geri çekiyoruz. 

Arz ederim. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Cemal Şahin 
Çorum 

BAŞKAN — Kanun, önergelerle beraber, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya 
mahsus olmak üzere Komisyona geri verilmiştir. 

Olağanüstü toplantı konusu olan kanun, Komisyonca geri alınmıştır. 
Gündemizde başka bir konu yoktur... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, vereceğim. Bir dakika... 
Pek muhterem arkadaşlar, bir hususu izah etmek istiyorum, müsaadenizi ve sabrınızı is

tirham edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, her şeyden önce, ses düzeni, bu kısımda, arzu edildiği gibi de
ğil. Bu konuda büyük emekler sarf edildi. Gerek önceki sayın başkanlarımız, gerekse şimdiki 
Sayın Başkanımız, bu ses düzeni için büyük masraf ve gayret sarf ettiler; fakat seslerin hepsi
nin buradan anlaşılması mümkün olmuyor. Zaman zaman, sağımda veya solumda olan arkadaş-
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larıma, sol taraf daha yakın olduğu için özellikle solumdaki arkadaşlara, "Ben tam olarak 
anlayamıyorum, lütfen takip ediniz, belki bir şey kaçırabiliriz, dikkatimizden kaçabilir" diye 
istirhamda bulunuyorum. 

Dünkü toplantıda bir yemek meselesi konuşuldu. Arkadaşlar -diğer grup başlcanvekili ar
kadaşlarım da buradalar- burada; öğle yemeği hakkında hiçbir şey konuşulmadı; istirham edi
yorum. Yarın da, sayın milletvekilleri öğle yemeklerini yesinler diyerek ve Anavatan Partisinin 
grup toplantısı olduğu için, toplantı saat 13.00'e alındı, 11.00'e değil. Ayrıca, "Akşam yemek
lerinden sarfınazar ederiz" denildi. 

Arkadaşlar, Divandaki her arkadaşın bir sıkıntısı var : Her zaman herkese yaranmak im-
, kânı olmuyor. Hiç, taraflı hareket ettiğimizi zannetmeyiniz. •. 

MEHMET CAVİT KAVAK (istanbul) — Niye saymıyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Onu da arz edeceğim efendim... 
Bir huyum vardır -biraz'önce basına da söyledim- zaman zaman, mevcut milletvekillerini, 

eğer konuşma müsaitse, sayarım; üç kere sayarım, beş kere sayarım... Bunu, karar yetersayısın
dan dolayı bir alışkanlık haline getirdim. Biraz önce de kendim saydıktan sonra, acaba doğru 
mu diye, sol taraftaki arkadaşıma da sordum, itiraf edeyim, iktidar kanadı sizden fazla idi; 
ciddî söylüyorum. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — öyleyse oylasaydınız, iki dakikalık işti... 
BAŞKAN — işte Kâtip Üye arkadaşım da burada. (ANAP sıralarından gürültüler) istir

ham ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ben, bana verilen rakama bakıyorum. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Babanın talimatı mı oldu.. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Pek muhterem arkadaşlar, görevde bulunan her insan, her zaman aynı performansta ol

mayabilir. Ben, Sayın Alınak konuşmaya başlamadan evvel, toplantıyı 12.45'te kapatmak ka
rarında ve mecburiyetinde idim. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Başkan, Özrün kabahatinden büyük. 
BAŞKAN — ... Ancak Sayın Alınak'ın konuşması uzadığı için, konuşmasının bitmesini 

beklemek mecburiyetinde kaldım. 
Sayın Doktor, size de bir şey söyleyeceğim. Doktor benim meslektaşım... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ben konuşayım da sonra siz söyleyin. Benim ne ko

nuşacağımı bilemezsiniz. Ben konuşayım, bir hata olursa öyle söylersiniz. 
BAŞKAN — Haklısınız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Toplantı konusu bitmiştir, dolayısıyla Meclisin çalışma saati 

de dolmuştur efendim; söz veremezsiniz. 
BAŞKAN — Hayır, daha önce tutumum hakkında söz istedikleri için kendimi müdafaa 

ediyorum... 
VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/.—Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'tn konuşmaları sırasında Hükümeti ve TBMM'yi 
rencide edici bir cümlesine Başkanın müdahale etmesinin gerekip gerekmediği hakkında 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepini

zi saygıyla selamlıyorum. 
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Muhterem milletvekilleri, Sayın Meclis Başkanımıza vekâlet eden, şu anda Riyasette bu
lunan Meclis Başkanvekilimiz Sayın Doktor Yıldırım Avcı*nın tutumuyla ilgili söz aldım. Söz 
alış nedenim, deminki olayın çok daha önünde; önce onu arz etmek istiyorum. 

Bakınız, Sayın Alınak, konuşmasını tamamlarken bir cümle sarf ettiler, dediler ki: "Ge
nelkurmay Hükümeti" Zabıtlarda aynen var. Görüşmeleri çok yakından takip etmek mevkiin
de, durumunda ve mecburiyetinde olan Başkan, bu cümleye hiçbir tepki göstermedi... 

CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Aynı kanaatte olabilir!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla)— Müsaade buyurun efendim. 
BAŞKAN — Hayır, aynı kanaatte değilim. Ben kanaatsizim, burada tarafsızım. (ANAP 

sıralarından gülüşmeler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Hükümet bir tepki göstermedi. 
BAŞKAN — Bu cümleyi duymadım efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, ben konuşacak mıyım?.. 
BAŞKAN — Buyurun, buyurun... 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İktidar gruplarının sayın temsilcileri bir tepki gös

termedi... 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Hiçbirimiz bu sözü duymadık. Bizi suçlamayın lütfen. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, demek ki dinlemiyorsunuz, Sayın Daçe, 

bu kadar önemli bir konuda bir sayın milletvekilinin söylediği sözleri dinlemiyorsunuz demektir. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sizden çok daha fazla hassasız bu konuda. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — O zaman, ben duyuyorum da, siz niye duymuyorsu

nuz efendim? Yani, ses o tarafa az gidiyor da, bu tarafa mı fazla gidiyor? (ANAP sıralarından 
alkışlar) Lütfen sözümü kesmeyin efendim; Sayın Daçe, size saygım sonsuz, lütfen sözümü kes
meyin. Hiç tevil tarafına da saplanmayın. Tevil edecekseniz, burada; müdafaa edecekseniz, bu
rada; aksini söyleyecekseniz, burada söyleyin. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -— Her şeyi istismar etmeyin. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Ben, Anamuhalefet Grubunun Grup Başkanvekili 

olarak, bu sözün, maksadını aşan bir ifade olduğunu en azından, Sayın Alınak'ın belki söyle
mek isteyeceğini veya Sayın Başkanın buna karşı çıkıp, "Hayır efendim, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetidir, bu Meclisin bağrından çıkmıştır" demesinin gerekeceği veya bu cümleyi Sayın 
Hükümetin sarf etmesinin gerekeceği veya İktidar Gruplarına mensup arkadaşlarımızın sarf 
etmesi gerekeceği düşüncesiyle Sayın Başkanı ikaz etmek istedim. 

Sayın Başkan, büyük bir telaş içinde daha beni dinlemeden "Efendim, yemek arası 
veriyorum" diye yerinden telaşla kalkıyor. 

Ne yemek arası veriyorsunuz Sayın Başkan? Ben söz istediğimde saat daha 12.55 idi, 13;00 
bile değildi. Velev ki, yemek arası verecek olsanız beş dakika bekleyemez misiniz? O zaman 
anladım ki, sizin beni dinlemek bir tarafa, buradaki sayı farkından dolayı, olağanüstü toplan
tıya çağırmış bir konuda, İktidar kanaatlarının bir zaafını örtme gayesinden hareket ediyorsu
nuz, onun telaşı içindesiniz (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer tarafsızsanız, 
böyle bir göreviniz yok sizin. Tarafsızsanız, hakikaten tarafsız olunuz, İktidar kanadının zaafı
nı kapatmak, sizin göreviniz değil; sizin göreviniz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisine sahip çıkmak. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Siz bunu yapmıyorsunuz; bunu yapmadığınız gibi, bir taraftan da tevil tarafına saplanı
yorsunuz, yok karnımız acıkmış da, yok şöyle olmuş da, böyle olmuş dal.. Niye toplandık sa
yın milletvekilleri olağanüstü olarak?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Niye bağırıyorsun bu kadar? 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Duymuyorsunuz da, onun için bağırıyorum Sayın 

Sayın. O kadar sağırsınız ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne ülkenin en önemli mese
lesi olarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişiklikleri getiriyorsunuz. Bugün Şır-
nak'ta olaylar oluyor, bugün güneydoğuda ona benzer pek çok olaylar oluyor, bunlarda has
sasiyet göstermiyorsunuz da, saat 12,55'te hassasiyet gösteriyorsunuz! Bağırmak benim hak
kımdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bağırma, saygısız adam. 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkan, size saygım sonsuz, sadece sizi zor 
durumda bırakmak için söz almadım; ama, benim esas vurgulamak istediğim buydu. Siz be
nim sözümü dinleseydiniz, bana konuşma imkânı verseydiniz, sadece bu yanlışlığı düzeltecek
tiniz. Bu yanlışlığı düzeltmediğiniz gibi, başka bir münakaşaya zemin açtınız. Yoksa, takdiri
nizi kullanırdınız, ben ona bir şey demezdim; 12.55'te kapatırdınız, oylamayı yaptırmazdınız, 
biz itirazımızı yapardik; ama, böylesine yapmazdık. Şimdi, böylesi bir itiraza bizi mecbur etti
niz, inşallah bundan sonraki tutumunuzda bu tür hatalara meydan vermezsiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Artistlik yapıyorsun; hüsnüniyetsiz adam. 
BAŞKAN — Usul tartışması açıldığı için lehte ve aleyhte olarak söz vereceğim. 
Lehte Sayın Tuğ, buyurun efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Söz istiyorum Sayın Başkan: 
BAŞKAN — Lehte iki kişiye söz verebiliriz tabii. 
Buyurun Sayın Tuğ. 
BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Kalemli'nin, en 

az kendileri kadar, bu konuda hassas olduğumuzu çok iyi bilmeleri gerekir. Şunun için gere
kir : Bu siyasî İktidar, bu Meclisin bünyesinden çıkmıştır. Bu hükümete, hiç kimsenin "Genel 
Kurmayın Hükümeti" demeye ne hakkı vardır, ne de yetkisi vardır değerli arkadaşlarım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, Sayın Almak da bu siyasî İktidara, bu Hükümete müspet oy kullanmıştır. Bunu 
da kendilerine hatırlatmak bizim görevimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, "Genelkurmay" dediğimiz zaman, Genelkurmay Başkanı ve onun 
emrindeki silahlı kuvvetler de bu ülkenin bağrından çıkmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Ne İktidara, ne Meclisin görevlerine talip değildir; Meclisin emrinde ve hizme
tindedir. Bunu gayet açık ve net olarak ifade ediyorum. Ne Genelkurmayımızı incitmeye, ne 
de bu siyasî İktidarın varlığına gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Ben burada bir şeyi tekrar etmek istiyorum : Gerçekten, bu siyasî iktidarı, Türk Milletinin 
bölünmezliğinin, birliğinin ve beraberliğinin teminatı olarak görüyorum değerli arkadaşlarım. 
(Alkışlar) Bugünkü şartların gereği budur. Bunu her arkadaşımın bilmesinde yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Güneydoğuya baktığınız zaman, ölen de bizim çocukları
mız, öldüren de bizim çocuklarımızdır; kan gölü içerisinde... 
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Bizim, birbirimizi tenkitten daha çok, bir araya gelmemiz, birleşmemiz, bütünleşmemiz 
ve millî bir mutabakat sağlamamız gereklidir, şarttır. Değerli arkadaşlarım, zaman geçmemiştir... 

CEM KOZLU (İstanbul) — önce bir politika oluşturun da, ondan sonra... 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Politikayı bir kenara bırakalım değerli arkadaşlar; politikayı her 

zaman yapabiliriz; bizden sonra'kiler de yapabilir, bizden öncekiler de yaptılar politikayı. Geli
niz, politikayı bir kenara bırakalım, millî konularda millî mutabakatımızı sağlayalım; Güney
doğumuzu rahat ettirelim, Türk Milletini rahat ettirelim, tarihin bize yüklemiş olduğu vebalin 
ve sorumluluğun gereklerini yerine getirelim. Aksi takdirde, tersini yaptığımız takdirde, bura
da hep çekiştiğimiz takdirde, tarihe karşı sizlerin de sorumluluğu vardır, bizlerin de sorumlulu
ğu vardır. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmediğimiz takdirde, yarın tarih bizi affet
meyecektir. O nedenle... 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — öldüren, bizim çocuklarımız değil; yanlış olmasın? ölen
ler bizim çocuklarımız; ama, öldürenler değil. 

BAKİ TUĞ (Devamla) — Değerli milletvekilim, teröristlerin dışında ölenler de bizim ço
cuklarımızdır; tavzih ediyorum. (Alkışlar) 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Doğru, ölenler bizim; ama, öldürenler teröristler. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Teröristlerin dışındakiler de bizim çocuklarımızdır. Yani, Gü

neydoğudaki insanlarımızı bizim dışımızda düşünmemiz mümkün değildir. Bu ülkede benim 
hakkın neyse, oradaki insanın hakkı da odur. O nedenle, -ben, arkadaşlarımın daha fazla vak
tini almak istemiyorum ancak- bu Meclisin çok kısa bir sürede bir araya gelip, millî bir konu
da, millî meselemizde bir mutabakata varmasını, ondan sonra da Güneydoğudaki rahatsızlık
larımızı tekrar gündeme getirmesini, oradaki şartları tespit etmesini, hatta gerektiği takdirde, 
5 kişilik, 10 kişilik, 20 kişilik milletvekili gruplarının yöreye gönderilmesini, meselelerin yerin
de tespit edilmesini diliyorum, istiyorum. Bu, zannediyorum bütün arkadaşlarımın da arzusu
dur, isteğidir. Güneydoğudaki olayların da gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum; sağ olun, var olun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürkan, buyurun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, ara ve

rilmesiyle ilgili konuda, Sayın Genel Kurulumuzu bilgilendirmek istiyorum. Aslında, Danış
ma Kurulunda öğle için ara verilmeyeceği yolunda bir karar alınmamıştı, bu nedenle Sayın Baş
kanın takdirindeydi; ama, benim asıl değinmek istediğim nokta o değil, başka bir noktada Ge
nel Kurulumuzu bilgilendirmek istiyorum. 

Ara verilmesine ihtiyaç duyduk, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili arkadaşlarımızla 
birlikte. Çünkü, önemli bir gelişme oldu. Bilindiği üzere, Anavatan Partisi Grubu, gerekli ana
yasal sayıyı sağlayarak, Meclisimizi, yarın, Şırnak olayları başta olmak üzere, Güneydoğudaki 
sorunları görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı. Dün, Danışma Kurulunda da, diğer 
partiler bu yolda destek verdiler. Yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, gerçekten bu önemli 
ve yakıcı sorun konusunda bir olağanüstü toplantı yapması kararlaştırıldı. Ancak, yaklaşık 
birsaat önce, aynı zamanda, Sayın Cumhurbaşkanının, Hükümeti ve Millî Güvenlik Kurulunu 
Diyarbakır'da toplantıya çağırdığını öğrendik, müzakereler sürerken ve saat 13.00'e çok az bir 
süre kala. Tabiî, bu, rejim açısından ve sorunların çözümü açısından aşmamız gereken bazı 
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zorlukları beraberinde getirdi. Bir yandan, Parlamento burada bu önemli sorunun üzerinde 
görüşürken, Hükümetin burada olamaması ya da Parlamento toplantılarına katılıyorsa, Millî 
Güvenlik Kurulu toplantısına katılamaması, gibi bir durum ortaya çıktı. Bunu çözmek zorun
daydık. Bu nedenle, Meclis Başkanımıza başvurduk ve o sırada rastlantısal olarak, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımız Sayın Ülkü Güney ve Refah Partisi Grup Başkanvekili 
arkadaşımız da orada idiler; onları da davet ettik ve birlikte, Hükümette var olan arkadaşları
mızla, Meclis Başkanımızla, parti grup başkanvekillerimizle bu meseleyi görüşüp, yarın hem 
Meclisin, hem Hükümetin mesele üzerinde görüşmesini sağlayıcı bir formül arayışı içinde bu
lunduk. Bu nedenle arada zaruret vardı; bunun, yasanın oylama gücüyle uzaktan yakından 
bir ilgisi yoktu. Bunu düzeltiyorum. 

Asıl önemli nokta : Sayın Kalemli'ye teşekkür ediyorum. Sayın Kalemli'nin duyarlılığına 
katılıyorum. Söylenmiş sözü, söylenmiş kabul ediyorum. Şu ana kadar ilgili arkadaşımızdan 
herhangi bir biçimde, bu yolda, bu sözü söylemediğine dair bir bilgi intikal etmedi; söylenmiş 
kabul ediyorum. Duymadık. 

Gerçekten, gösterilen duyarlılığa minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum ve böyle bir sö
zü, bu Parlamentoda hiç kimsenin kabul etmeyeceğini, bu sözü söylemenin ayrıca çok büyük 
bir yanlışlık olduğunu yürekten ifade etmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin her hükümeti, gücünü halktan ve onun temsilcisi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden alır. Onun dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve ken
disi, hiçbir gücü kabul etmez. Bunu kabul etmesi, varlığını inkâr anlamına gelir. 

Bu Hükümet, bu Yüce Meclise bir koalisyon doğrultusunda hükümet programı sunmuş
tur ve o Hükümet Programı ve Koalisyon Protokolü doğrultusunda görev yapmaktadır. Ken
disini bağlayan tek şey, Yüce Meclisin iradesi, demokrasi ilkeleri, Koalisyon Protokolü ve Hü
kümet Programıdır. Onun dışında, bu Hükümet ve bu Hükümete destek veren parti grupların
daki milletvekillerinin hiçbiri, bir başka gücü tanımamaktadır, bir başka gücün varlığım kabul 
etmek eğiliminde değillerdir. Kaldı ki, bu sözleri söyleyen değerli arkadaşım, bu Koalisyon Pro
tokolüne ve bu Hükümet Programına güvenoyu verdi ve ayrıca, bu Hükümeti destekleyen ka
natlardan birinin grup başkanvekilliği görevini de üstlendi. Zaman zaman siyasal görüşlerimiz 
ayrılabilir. Bu arkadaşımız bu görevi terk etti, partiden ayrıldı. Çok doğaldır; siyasal görüşler 
arasında her zaman farklılık olabilir; ama, siyasal görüşler arasındaki farklılığı bu ölçüde bir 
karalamaya götürmek, rejime ve Türkiye sorunlarının çözümüne yararlı olmaz. Onun için, bu 
sözün geri alınmasını talep ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten de, 
öğleden evvelki oturumumuz sırasında, bu Mecliste olmaması icap eden, yaşanmaması icap 
eden bir olaya tanık olduk. 

Sayın Başkan, birleşime ara verilmesine 5 dakika kala, oylama yapılması mümkünken ve 
yeterli Vakit varken, kendi ifadesine göre, kendi iradesini kullanarak birleşime ara vermiştir; 
ama İktidar Grubuna mensup Grup Başkanvekili biraz evvel buradan açıklıyor ve diyor ki, 
"Biz, grup başkanvekilleri olarak ara verilmesini şu sebepten dolayı istedik." 

Aslında, o sebep, önemli bir sebeptir, doğrudur; ama, 5 dakika sonra görüşülmesi de müm
kün bir sebeptir, 5 dakika sonraya tehirinde mazarrat olmayan bir sebeptir. Dolayısıyla, Sayın 
Gürkan'ın buradaki müdafaasına katılmamız mümkün değil. 
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Her şeyden önemlisi, bu Mecliste belli teamüller var, belli usuller var. Bu usulleri, ihtiyacı
mıza göre zorlar, değiştirirsek, burada görüşmelerin salabetini ve sükûnetini kaybedebiliriz. 
Bu itibarla, Başkanlık Divanının, her şeyden önce bu usullere azamî dikkati göstermesi gerek
mektedir. Kaldı ki, bizim Grup Başkanvekilimiz, oylamayla ilgili olarak değil, hatibin sarf et
tiği ve bu yüce kürsüden sarf edilmemesi icap eden, Başkan tarafından behemahal düzeltilme
si icap eden, zabıtlardan çıkarılması icap eden bir cümleyi hatırlatmak ve Meclisin dikkatini 
çekmek üzere söz istemişti. 

, Şimdi, Sayın Gürkan'ın burada yaptığı teklife ben de katılıyorum; Sayın Almak, bu cüm
leyi geri almalıdır. Yüce Meclisin güvenoyuna mazhar olmuş bir Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine -biz muhalefet de olsak, o Hükümete güvenoyu vermemiş de olsak- hiç kimse, "Genel
kurmay Hükümeti" demek suretiyle, hem Hükümeti, hem de Silahlı Kuvvetlerimizi rencide 
edecek, rejimde birtakım bulanıklıklara ve yanlış anlamalara sebep olabilecek bir cümleyi bu 
kürsüden ifade edemez. Başkanlığın görevi, bu tür ifadeleri düzeltmektir, bu tür ifadelere ma
ni olmaktır ve bunlara imkân vermemektir. Bu itibarla, Başkanın tutumu aleyhinde söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın Avcı'ya saygımız sonsuz, kendisinin siyasî tecrübeleri de var; ama ne hazindir ki, 
Sayın Avcı'mn yönetiminde hep bu tür karışıklıklar olmaktadır. Ben bu hususu özellikle ifade 
etmek istiyorum ve kendisini daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Sayın Alınak gelsin, sözü
nü, bu Yüce Meclisin huzurunda, bu kürsüden geri alsın, onu teklif-ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Keçeciler. 
Efendim, biraz önce de arz ettim, buradan her konuşmayı takip etme, fasih olarak anla

ma imkânı olmuyor. Bütün grup başkanvekili arkadaşlarım ve hatipler bu hususta müttefik. 
Biz buradan ayrılırken, derhal zabıtları da istedik. Gayet tabiî ki, Hükümetin, bir Genelkur
may Hükümeti olmadığını, Meclisin sinesinden çıktığını kabul etmeyecek hiçbir arkadaşımız 
yoktur. Milliyetçilik çizgimiz... (ANAP sıralarından "Var, var" sesleri) 

Bir dakika efendim, bir yanlışlık olabilir... (ANAP sıralarından "Var, var" sesleri) 
Bir dakika efendim, bir dakika... 
Şimdi elime zabıtlar gelebildi; bu kısmını okuyorum : "DYP - SHP Hükümeti ki, Genel

kurmay Hükümeti de demek mümkün" ifadesi kullanılıyor. 
Sayıri Almak, bütün Meclisin ve Divanın bu hususta müştereken talebi vardır; lütfen geli

niz, bu sözünüzü tashih ediniz ve geri alınız. 
Buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Uygulamada geri alma diye bir şey yok. 
BAŞKAN — Efendim, var. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Ben, bu sözü hangi koşullar altında, hangi gerekçeler 

altında söylediğimi... 
BAŞKAN — Efendim, buyurun lütfen. Bakınız, bütün Meclis, hassasiyetle ifadenizi bek

liyor. Siz geri alabilirsiniz sözünüzü ve zapta geçer, maksat hâsıl olur. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Türkiye Bü

yük Millet Meclisini, tek siyasal otorite, tek karar merkezi ve halkın idaresinin temsilcisi, hal
kın yüreğinin çarptığı kutsal bir müessese olarak görüyorum ve demokrasi eğer bu ülkede ger-
çekleştirilecekse, ülkemiz esenliğe çıkacaksa, bu ülkede, sorunların azaldığı, insanların 
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mutlu olduğu, kardeşçe, barış içerisinde, demokrasi koşulları içeresinde yaşayabildikleri bir düzen 
sağlayabileceksek, bu, sizlerin ve bu Yüce Parlamentonun işleyişiyle olacaktır, kararıyla olacaktır. 

Takdir edersiniz ki, bu yasa çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kutsal çatı, kurum, 
bu yasayı çıkardı. Bu yasa, Sayın Cumhurbaşkanına gitti... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Kısa kes, sözünü geri al. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — izin verirseniz birazdan arz edeceğim. 
Bu yasa Sayın Cumhurbaşkanına gitti ve veto edildi... 
BAŞKAN — Sayın Alınak, mevzumuz daha önceki yasa değil, lütfen... O hususta kâfi 

derecede konuştunuz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — tzin verir misiniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Lütfen, zabıtlara geçmiş olan cümlenizin tashihini ve geri alınmasını istiyoruz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben bu sözü kullanırken, Hükümetin, SHP ve DYP 

Koalisyon Hükümetinin Yüce Meclisi dışladığını, Yüce Meclisin iradesini yok saydığını, Yüce 
Meclisin iradesini hiçe sayarak, daha önceden bu Kurul tarafından benimsenen ve oylanan bir 
kanunu -ki, Sayın Cumhurbaşkanının gerekçesinde de mevcuttur- Millî Güvenlik Kurulu üye
leri istedi diye, birtakım yeni maddeler ekleyerek, daha doğrusu değiştirerek, eskiden koyduğu 
imzayı inkâr ederek... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Söylediği sözü izah etmeye çalışıyor... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — ... yok sayarak buraya getirdiği için, ben, "Genelkur

may Hükümeti" dedim. Elbette ki, bu Hükümet, bu Parlamentonun içinden çıkmıştır ve bu 
Hükümet, öncelikle bu Parlamentoyu temsil etmelidir ve Parlamentonun saygınlığını koruma
lıdır, Parlamentonun iradesini öne çıkarmalıdır. Benim vurgulamak istediğim budur. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Alınak, Sayın Almak bir dakika... (SHP, DYP ve ANAP 

sıralarından gürültüler, "sözünü geri alsın" sesleri) 
Sayın Alınak, ifadenizde, "Genelkurmay Hükümeti demek mümkündür" diyorsunuz. 

(ANAP sıralarından "Sözünü geri alsın" sesleri) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Anlamadım Sayın Başkan? 
BAŞKAN — İfadenizde, Genelkurmay... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkan, beni zorlamayınız beni zorlamayınız, 

beni zorlarsanız çok farklı şeyler olur. (Gürültüler) 
AHMET KABİL (Rize) — Ne olur, ne olur?.. 
BAŞKAN — Hayır, zorlamıyorum. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Burası özgür bir kürsüdür. (DYP, SHP ve ANAP sı

ralarından gürültüler) Ben, bu kürsüyü kullanacağım. Kullandırmazsanız bu kürsüyü terk ede
rim, bu Parlamentoyu terk ederim. Yapmayın Sayın Başkan. (DYP ve SHP sıralarından "terk 
et, terk et" sesleri, ayağa kalkmalar ve sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Efendim bir dakika... 
. MAHMUT ALINAK (Devamla) — ...Parlamentoyu terk ederim; bu kürsüyü kullanaca

ğım ben. Gerektiğinde dayak yeme özgürlüğümü kullanacağım. Bu kürsü kutsal bir kürsüdür. 
Bu kürsü halkın iradesini temsil eden bir kürsüdür. Lütfen yapmayın, bu kadar da üstümüze 
gelmeyin Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Alınak, "üstünüze gelmiyoruz. 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — Lütfen; ama... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... (DYP, SHP ve ANAP sıralarından gürül

tüler; kürsü önünde toplanmalar) 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Yani burada Hükümet eleştirilmeyecek mi?.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — O zaman biz burada niye bulunuyoruz, halkımız biz

leri buraya niye gönderdi değerli arkadaşlarım? Sizler niçin buradasınız, bugün bana olan ya
rın sizlere de olacaktır. (Gürültüler, sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Alınak, Sayın Alınak... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — ... Beni zorlamayın Sayın Başkanım. Usulde söz al

dırmak diye bir şey yoktur. Lütfen... 
BAŞKAN — Sayın Alınak, bir dakika, bir dakika... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Lütfen... Söz aldırma diye bir şey yoktur usulde. Biz, 

demokrasiyi kendi içimizde işletmek zorundayız... 
BAŞKAN — Sayın Alınak... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — ... özellikle, demokrasiyi kendi içimizde işleteceğiz. 

(DYP, SHP, ANAP sıralarından gürültüler; kürsü önünde toplanmalar ve itişmeler) 
Arkadaşlar, mukabelede bulunmayın, lütfen... Bizim zorla işimiz yok, bizim cebirle işi

miz yok. Biz, barış istiyoruz, huzur istiyoruz... (Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) . 
BAŞKAN — 93 milletvekilinin olağanüstü toplantı istemi üzerine Başkanlıkça yapılan çağrı 

uyarınca, Güneydoğu bölgemizde cereyan eden olaylar ve gelişmeler konusundaki genel görüş
me önergesini görüşmek için 27 Ağustos. 1992 Perşembe günü saat 13.00'te olağanüstü toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 14.32 

VII.— SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Artvin'in Şavşat İlçesinde gözaltına alındık
tan sonra ölen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/251) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 2.7.1992 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

Artvin İli, Şavşat İlçesinde 23.5.1992 günü Hasan Güldal, Rahmi Polat ve Hüseyin Göçer 
adlı şahıslar gözaltına alınırlar. Bunlara gözaltında iken çok ağır işkence yapıldığı R. Polat 
ve H. Göçer'in vücutlarında hâlâ mevcut bulunan işkence izlerinden anlaşılmaktadır. 
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R. Polat ve H. Göçer Nevşelıir E-Tipi Cezaevinde yaptıkları açıklama da gözaltında bu
lundukları sırada Artvin Alay Komutanı Mehmet Sezbiaban'a sesini alamadıkları Hasan Gül-
dal'ı sorduklarında aldıkları cevap "Hasan'ı kaçarken vurduk... Çoruh Nehrine attık... Çatış
mada öldü... Sizi de aynı şekilde öldüreceğiz, sonrada çatışma süsü vereceğiz" der. 

Olayın basma yansımasının üzerine Artvin Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Avni özcan Ha
san Güldal için "... 28 Mayıs 1992 tarihinde öldüğünü" söylerken Artvin Al. Kom. Albay Meh
met Sezbiaban üzerinde sahte kimlik bulunan ve adını kesin bilmediğimiz terörist Alay Komu
tanlığımızda mide kanamasından öldü. Ve Artvin Belediye mezarlığına defnedildi." der. 

1. Yargı organının yerine geçerek Hasan Güldal'ı suçlu (terörist) olduğuna karar veren 
yetkilinin/yetkililerin bu olmayan yetkilerini sınırlandırmayı düşünüyor musunuz? 

2. tşkenceli sorgulama yaptıkları açık olan yetkililer hakkında bir soruşturma başlatıldı 
mı? Başlatılmadıysa başlatılacak mı? 

3. Hasan GüldaPın ailesine gözaltına alındığına dair neden herhangi bir bilgi verilmedi? 
4. Albayın hasta olduğunu ileri sürdüğü Hasan Güldal neden hastaneye kaldırılmadı? 
5. Karakolları camdan yapacağını vadeden Sayın Hükümet ve Sayın Bakan işkenceli sor

guları ne zaman sona erdirecektir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 20.8.1992 
HRK. : 7504-787-92/Asyş.Ş.Şikâyet-(2380) 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Başkanlığı Gensek.liği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Bşk.lığının 7 Tem

muz 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/251-1891/9947 sayılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın Artvin ti J. K. lığınca gözaltına alınan Hasan 

Güldal, Rami Polat ve Hüseyin Göçer adlı şahıslara sorgulama sırasında işkence yapıldığı ko
nulu soru önergesi incelenmiştir. 

1. Artvin - Şavşat karayolu üzerinde 23 Mayıs 1992 günü saat 22,00 sıralarında yapılan 
yol araması ve kontrolü sırasında, 34 PL 379 plakalı BMW marka araç içerisinde; Tokat ili 
merkez ilçe Aydınca köyü nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Rami Polat, Erzincan ili Kemaliye 
ilçesi Şahintepe köyü nüfusuna kayıtlı 1960 doğumlu Hasan Gülünay ve Bursa ili Merkez ilçe 
Fidyekızık köyü nüfusuna kayıtlı 1954 doğumlu Hüseyin Göçer adlarına düzenlenmiş nüfus 
cüzdanı bulunan şahıslar şüphe üzerine yakalanarak sorgulanmak üzere Artvin ti Jandarma 
Alay Komutanlığı Sorgu Merkezine getirilmişler, müteakiben C.M.U. Kanununun 129 uncu mad
desi gereğince adli makamlardan 10 günlük gözaltı süresi alınmıştır. 

2. Gözaltına alınan şahısların kullandığı araç plakası, parmak izleri ve kimlik kartları 
üzerinde yapılan araştırma sonucunda araca ait belgeler ile Hasan Gülünay ve Rami Polat'a 
ait nüfus cüzdanlarının sahte olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan Hasan Gülünay isimli şahsın as
len Sivas ili Kangal ilçesi Kürkçü köyü nüfusuna kayıtlı 1962 doğumlu Ali Ekber Atmaca oldu
ğu, kendisinin yasadışı örgüt üyesi olmak suçundan arandığı, Rami Polat'a ait parmak izi in
celemesinde de kendisinin Tunceli Ovacık ilçesi Salıverdi köyü nüfusuna kayıtlı Kazım Gündo-
ğan olduğu anlaşılmıştır. 
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3. Konu ile ilgili elde edilen bu bilgilerin değerlendirilmesi sonucu, araç içerisinde ele 
geçen malzeme listesindeki giyecek vb. malzemelerin kendileri tarafından alınarak; kırsal alan
da örgüt üyelerine teslim edildiği, Şavşat kırsalına istanbul ilinde tanıştıkları Celil Hasan kod 
isimli örgüt üyesi tarafından görevlendirildikleri, ayrıca Hasan Gülünay isimli örgüt üyesinin 
de Tunceli'den Şavşat'a örgüt üyelerini götüren aracı kullanan araç sürücüsü olduğu, ayrıca 
kırsalda örgüte çok miktarda dinamit teslim ettiği anlaşılmıştır. 

4. Sanıkların gözaltına alındıkları günden itibaren kendilerine verilen yemekleri yeme
yerek açlık grevine gitme ve sorulan sorulara cevap vermeme kararı aldıkları, sadece şekerli 
su istediklerini beyan etmelerine rağmen doktor nezaretinde yemek verilmeye çalışılmış fakat 
sanıklar yemeği kabul etmeyerek sadece şekerli su almışlardır. Sorgulaması devam eden Hasan 
Gülünay isimli sanığın 28 Mayıs 1992 günü saat 13.00 sıralarında rahatsızlandığının anlaşıl
ması üzerine Artvin Devlet Hastahanesine kaldırılmak istenirken yolda ölmüş olup, C. Baş
savcılığınca iki doktor nezaretinde yapılan otopside ölüm nedeninin mide perfarasyonu oldu
ğu anlaşılmıştır. 

5. Anılan sanıkların gerek gözaltına alınma, gerekse C. Başsavcılığına şevkleri sırasında 
doktor raporu alındığı, iddia edildiği şekilde ti J. A. Komutanı J. Alb. Mehmet Sezbilabban 
tarafından basına açıklama yapılmadığı, çıkarıldıkları adlî makamlarca 2 Haziran 1992 günü 
tutuklanarak cezaevine konuldukları, ayrıca konu ile ilgili soruşturmanın hazırlık soruştur
ması aşamasında olup, Artvin C. Başsavcılığınca yürütüldüğünü arz ederim. 

tsmet Sezgin 
içişleri Bakanı 
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TÜMCİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

95 İNCİ BİRLEŞİM (Oİağanüstü) 2 6 . 8 . 1 9 9 2 Çarşamba Saat : 10.30 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 99 Milletvekilinin; Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkınr 
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 
tarih ve 3801 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporunun görü
şülmesi için olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/50) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ W 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

H 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkili önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndillcr ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'vc 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
11. — Erzurum Milletvekili Rıza Mültüoglu ve iz arKaaaşının, Kamu Kurutuşla

rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü.maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983, ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) ' 
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22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti

mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnccöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25 .— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) ' 

28. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

. 31. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1.1) 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 
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34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarım sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve. 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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45. — Malatya Milletvekili Öğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49)' 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

m 
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55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdcr ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'dc Ncwyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"nc katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şckerbank'ın İstan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

64. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 

m 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

65. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

66. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 
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1. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. —İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvecİ'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) . 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

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

13. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

"15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başcsgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz-
îü soru önergesi (6/99) ' , ' 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

«19. _ Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23- — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve iskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

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

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin,Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

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

*32. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) . 

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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*34. ^- Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

36. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

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

43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru.önergesi (6/131) 

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

46. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

_ _ - R — 
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49. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'dc yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

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

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin,. Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/147) 

6 1 . — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

ra 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) , . 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

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

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri îl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

71. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

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

74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TUGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır Ui Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) , . 

84. •— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

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

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) . 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95.—Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

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

98. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

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

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Deylet Bakamnın günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Afyon Milletvekili ismet Atilla'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri Ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfî ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) • . .-• 

1 ıo. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Haccr Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

114. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'in, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

119. — Giresun Milletvekili Rasİm Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

120.—Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendillcr'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT'Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

126. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerirîi Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilcn Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köyİcrin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin-y Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman îli Ayrancı - Kâ-
z-ımkarabckir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer :lıtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

141. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANÎAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

145. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru Önergesi (6/237) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,.T.K.Î. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza îlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/243) . • > • 

152. — Trabzon Milletvekili EyüpÂşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

155. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

156. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 
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157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

161. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

163. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

164 — içel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

168. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

170. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

171. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

• 172. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 
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173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) -

174. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

175. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

177. _ Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - İkizdere, Çobandcde- Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

179. _ Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

180. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

181. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

182. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/277) 

184. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

185. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

186. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan '.'Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) . 

187. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in,- bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

192. —̂ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

193. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

194. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

195. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

199. _ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

201. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü- , 
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

203. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

204. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

205. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 
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206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

207. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

208. T- istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ye sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

214. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

215. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas iline Ankara ve istanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

216. — Samsun Milletvekili Ali Escr'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

217. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

218. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

219. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan'Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

225. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde E1 silikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

231. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

235. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 

236. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

237. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

238. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Konya Krom Magnczit,Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 
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239. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru.öner-
gesi (6/336) 

240. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337) 

241. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) ' 

242. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

243. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

244. — Bitlis Milletvekili Edip Safdcr Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü^soru önergesi 
(6/342) 

245. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

246. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

247. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

249. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) 

250. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

251. — Kahramanmaraş Milletvckil Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

252. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

24 
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KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihlî ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202,1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 1 inci Ek) (Dnfclmn 
tarihi 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181,1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve MiUî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenme
si ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 
5.5.1992) 

8. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (f/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
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9. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin 
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 
ve 24 Arkadaşının 1992 Yılında Erzincan'daki Vcrgİ Mükelleflerinden Vergi Alın
maması Hakkında Kanun Teklifi, Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve Erzurum 
Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun 7.338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir 
Geçici Madde İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/418, 2/270, 2/289) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

10. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

11. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Ana
vatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun, 
11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S. Sa
yısı 1 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

12. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş MÜflü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

13. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar 
Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı: 141) 
(Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

14. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

15. — Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 
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- 16. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşulları- • 
nın Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağılma tarihi : 2.7.1992) ^ 

X 17. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 18. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 19. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

20. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

22. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 3/483) (S. Sayısı: 113) 
(Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

23. _ Doğruyol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilme
si, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici 
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Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/370, 1/378, 2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı: 145) (Dağıtma tari
h i : 2.7.1992) 

24. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

25. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

26. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 27. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S, Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

30. —- İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

31. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 32, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

28 
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v X 33. —Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı: 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

36. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

37. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal tşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

38. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

39. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kurutuş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

41. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

42. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 43. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 
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44. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişle

ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanyekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı :.91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 51. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

52. —• Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 53. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı : 
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 54. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

55. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

56. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

57. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

58. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M.'M. (S, Sayısı: 113) 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Ta
rih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 

3/483) 

Türkiye Cumluırbaşkanhğı 
Ankara 8.6.1992 

B.Ol.O.KKB.0.00.00.01 
Kan Kar. : 39-18/A-6-92-4U 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 25 Mayıs 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1392-5865 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 

21.5.1992 tarihinde kabuledilen 3801 Sayılı "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, Terörle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun" incelenmiştir. 

1. Başta Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu olmak üzere yargı ile ilgili çeşitli kanunlar
da yapılan değişiklikler, aşağıda yazılı olduğu biçimde özetlenebilir. 

a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun : 
1. (Hâkimin red sebepleri ve kimlerin talep edeceği) başlığını taşıyan 23 üncü maddenin 

ikinci fıkrası değiştirilerek; Cumhuriyet savcısı, sanık ve davacı yanında, müdafii, müdahil ile 
vekillerinin de hâkimi red talebinde bulunmaları imkânı sağlanmıştır. 

Bu suretle sanığın bulunmadığı duruşmalarda müdafiiye, hâkimi red talebinde bulunma 
imkânı verilmek suretiyle, savunma hakkına katkıda bulunulmuştur. 

2. (Hâkimin reddi talebine karar verecek mahkeme)ye ilişkin 26 ncı maddenin birinci 
fıkrası değiştirilmek suretiyle; ağır ceza mahkemesi hâkimlerinin reddinde,-aynı yerde ağır ce
za mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde, numara olarak kendisini takip eden 
daire, son numaralı daire için de, bir numaralı daire, red talebini inceleyip kısa sürede karara 
bağlaması sağlanmıştır. 

. 3. (Sanığın şuurunun tetkiki)ne ilişkin 74 üncü maddesinde, bazı deyim değişiklikleri ya
pılmış ve bu arada resmî müesseselerde gözetim süresi altı haftadan üç haftaya, sürenin yetmemesi 
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halinde, her seferinde altı haftayı geçmemek üzere verilen ek süreler üç haftaya ve nihayet top
lam süre azamî altı aydan, üç aya ve dosyanın mahkemeye geri gönderilmesi süresi de bir ay
dan 15 güne indirilerek, bu tür tetkiklerin daha kısa sürede tamamlanması yoluna gidilmiştir. 

4. (Sanığın tutuklanması ve tutuklama müzekkeresinin şekli)ne ilişkin 106 ncı maddesi
nin bir ve ikinci fıkraları değiştirilerek; tutuklanması talep edilen sanık hazırsa karardan önce 
dinlenmesi gerektiği, hazır bulunan sanığın istemesi halinde sorgu sırasında vekaletname aran
maksızın müdafiinin de hazır bulunacağı, karar verilmeden önce, Cumhuriyet Savcısı ile mü-
dafiinin dinleneceği, sanık hazır değilse tutuklama talebine ilişkin kararın yokluğunda ve ev
rak üzerinde verileceği; tutuklama müzekkeresinde sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim 
olduğu ve şekli ile kendisine istinad olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman ve yer, fiilin kanunda 
hükme bağlandığı maddeler, suçun kanunî unsurları ve tutuklamanın sebebinin belirtileceği 
hükme bağlanmıştır. 

5. (Kefalet parasının irat kaydı ve acele itiraz)a ilişkin 122 nci maddesinin birinci fıkrası
nın ilk cümlesi değiştirilerek; duruşmadan vareste tutulmayan sanığın duruşmaya gelmemesi 
halinde de kefaletin Hazineye gelir kaydedileceği, ayrıca para cezasına hükümlü bulunan sanı
ğın para cezasını süresinde ödememesi halinde, kefaletin değerlendirilmesi yoluna gidilerek para 
cezasının buradan tahsil edileceği, belirlenmiş ve bu suretle infazda, sürat ve kolaylık sağlanmıştır. 

6. (Maznunun celbi)ne ilişkin 132 nci maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilerek, sanık 
yerine (kişi) deyimi kullanılmış, normal halde suç işleyen kişilerin ifadelerinin alınması için 
celbname ile davet edilecekleri, gelmezlerse zorla getirileceği hususunun, celbnameye yazılaca-
>;< bdktiîmiştir. 

7. (Sorgunun tarzı)na ilişkin 135 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek; suç işle-
yr u bir kimsenin sorgulanması sırasında hâkimin nelere dikkat edeceği konularına açıklık ge
tirilmiştir. 

8. Ceza Muhakeme Usulü Kanununa 135 inci maddesinden sonra gelmek üzere 135/a 
maddesi eklenmiştir. 

Getirilen yeni hükümle; ifade verenin ve sanığın beyanının özgür iradesine dayanması ge
rektiği belirlenmiş ve bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yor
ma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan 
bedenî veya ruhî müdahalelerin yapılamayacağı, kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemeyece
ği, belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadelere rıza olsa dahi, delil olarak değerlendirile-
meyeceği belirlenmiştir. 

9. (Maznunun müdafii tayini)ne ilişkin 136 ncı maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilmiş; 
ilave edilen yeni hükümle, kanunî temsilci varsa onun dahi yakalanana veya sanığa bir müdafii 
seçebileceği; bundan ayrı olarak zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama iş
lemlerinde bir, Cumhuriyet savcılığında yapılan sorgulamada ise üç müdafiinin, hazır buluna
bileceği; soruşturmanın her safhasında, müdafiinin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşmesi, 
ifade alması, sorgulaması, mümkün hale getirilmiştir. 

10. (Mahkemece müdafii tayini)ne ilişkin 138 inci maddesi, başlığı ile birlikte değiştirile
rek; mahkemelerce müdafii tayini yerine barolarca müdafii tayini yolu benimsenmiş ve yürür
lükte bulunan hükme göre, sanığın 15 yaşını bitirmemiş olması yahut sağır veya dilsiz veya ken
disini müdafaa edemeyecek derecede akıl ve beden noksanlığı bulunması halinde müdafii tayi
ni yoluna gidilirken, maddedeki yaş sınırı onbeşden onsekize çıkarılmıştır. 
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11. (Mahkemece tayin edilen müdafiin vazifesinin nihayet bulması)na ilişkin 139 uncu 
maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilerek, baro tarafından tayin edilmiş müdafilerin görevinin, 
daha sonra sanık tarafından bir müdafii seçilmesi halinde sona ereceği kabul edilmiştir. 

12. (Mahkemenin intihap edeceği müdafiler)e ilişkin 140 inci maddesi değiştirilerek; ba
roca tayin edilecek müdafiilerin sanığın bulunduğu yer barosuna ait olduğu belirlenmiştir. 

13. (Birden fazla sanıkların müdafaası)na ilişkin 142 inci maddesi, başlığı ile birlikte de
ğiştirilerek; deyim değişikliğine gidilmiş, yakalanan kişi veya sanıklar birden fazla ise ve men-
faatları da birbirine uygun bulunuyorsa, müdafii seçemeyenlerin savunmasının bir müdafüye 
verileceği hükme bağlanmıştır. > 

14. (Müdafiin dava evrakının tetkiki)ne ilişkin 143 üncü maddesi, bütünüyle değiştirile
rek; yakalanan kişiyi veya sanığı savunacak olan müdafii hazırlık aşamasında da, soruşturma 
evrakını inceleyerek, isteği halinde evrakın bir suretinin harçsız olarak kendisine verileceği, ka
bul edilmiştir. 

15. (Mevkufun müdafii ile görüşmesi)ne ilişkin 144 üncü maddesi, başlığı ile birlikte de
ğiştirilerek; yakalanan ve tutuklu bulunan kişilerin, vekaletname aranmaksızın müdafiiyle her 
zaman görüşebilecekleri, bu kişilerin müdafiiyle yazışmalarının denetime tabi tutulmayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

16. (Duruşma sırasında maznuna müşavir olarak bulunabilecek kimseler)e ilişkin 145 inci 
maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, duruşma sırasında sadece kocanın karısına müşavir 
sıfatı ile yardımcı olması kaldırılarak, her iki eşin de, duruşmada müşavir olarak bulunabile
cekleri kabul edilmiştir. 

17. (Müdafi ücreti)ne ilişkin 146 ncı maddesi, bütünüyle değiştirilerek; baro tarafından 
tayin edilen müdafiye ödenecek ücretin ödeme şekli belirlenmiştir. 

18. (Hukuku âmme davasını açmak vazifesi)ne ilişkin 154 üncü maddenin ikinci fıkrası 
değiştirilerek; bütün zabıta makam ve memurlarının el koydukları olayları, yakalanan kişiler 
ile uygulanan tedbirleri, Cumhuriyet savcılarına derhal bildirecekleri, hüküm altına alınmıştır. 

' • " ' . i 

19. (Delilleri takdir selahiyetî) başlığını taşıyan 254 üncü maddeye bir fıkra eklenmek 
suretiyle; soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delille
rin, hükme esas olmayacağı belirtilmiştir. 

20. (Kanunî mümessillerin ve kocanın müracaat hakkı)na ilişkin 291 inci maddesi, baş
lığı ile birlikte değiştirilerek, sanık kadın ise kocası için tanınmış olan kanun yollarına müraca
at hakkı, her iki eşe de tanınmıştır. 

21. (İtiraz olunabilen veya olunamayan mahkeme kararları)na ilişkin 298'inci maddenin 
ikinci fıkrası değiştirilerek; tutuklamaya, hacze ve üçüncü şahıslara ilişkin kararlar gibi, tutuk
luluğun devamına ilişkin mahkeme kararlarına da itiraz edilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

22. (İtirazın tetkiki mercileri ve usulü)ne ilişkin 299 uncu maddenin birinci fıkrasının 
üç numaralı bendi değiştirilerek; bir yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulun
ması halinde, numara olarak kendisini takip eden dairenin, son numaralı daire için bir numa
ralı dairenin, ağır ceza mahkemesi ile başkanları tarafından verilen itirazları incelemeleri im
kânı sağlanmıştır. 
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23. (Temyizi kabil olan ve olmayan hükümler)e ilişkin 305 inci maddenin ikinci fıkrası
nın bir ve iki numaralı bentleri değiştirilmek suretiyle, ceza mahkemelerinden verilen hüküm
lerin temyiz sınırı 300 000 liradan 2 000 000 liraya; yukarı sınırı 1 000 000 lirayı geçmeyen para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümlerine ilişkin kararlarda para sınırı 
10 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

24. Bundan ayrı olarak Ceza Muhakeme Usulü Kanununun (Hafif hapisli suçlarda tev
kif) başlığını taşıyan 105 inci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişiklik
ler son derece olumlu karşılanmıştır. 

b) Bilindiği gibi yargılama, bir olay hakkında hukukun ne dediğini bildirmektir.' 'öğre
tinin de kabul ettiği gibi; "sadece tahkik veya sadece itham usulü, usul hukukunu tahrip et
mektedir. Dava ne münhasıran otorite ve ne de münhasıran hürriyettir. Önemli olan, otorite-
hürriyet çatışmasını aşabilmektir. Bu sebeple en iyi usul, tahkik ve itham usullerinin karmasıdır." 

Usul hukuku, "hak" hudutlarının aşılmamasını sağlamalıdır. "Kısmen haklı, kısmen haksız 
bir hüküm bazı hususiyetler taşır. Bu karışım haklı ve haksız olduğu nisbete göre, değerlendiri
lemez. Haksızlığın nisbeti ne olursa olsun, hükmün haklı tarafını da yok edecektir." Usul hu
kukunun gayelerinden biri de, mahkûm edeceği kimseyi dahi korumaktır. 

Usulde önemli olan husus, iyi araştırmak ve mutlak doğruyu bulmaktır. "Adalet mülkün 
temelidir" kanısı ceza usulünün devamlılığını izah eder. Herşeyin sonunda adil bir mahkeme
nin bulunduğunu bilmek, toplum içinde emniyet duygusunu sağlar. Bu bakımdan "adalete gü
ven", toplumu ayakta tutan bağların başında gelmektedir. Hukukçu, hekim misali, haksızlığı 
"teşhis" edebilendir. 

Bütün bunlara rağmen, anayasalara yansıyan diğer önemli bir husus da; toplumun içinde 
bulunduğu şartlara ve özelliklere göre, değişik ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak zarure
tinin mevcudiyetidir. ' 

Anayasanın 12 nci maddesinde; 
' 'Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 

sahiptir." 
"Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorum

luluklarım da ihtiva eder." 
Hükmü yer almaktadır. 

Temel hak ye hürriyetlerin niteliğini belirleyen bu maddeden sonra; Türk Devletinin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin genel asayişin, korunması amacıyla ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde ön
görülen özel sebeplerle Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabileceği; 
hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağı; savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, bu 
olağanüstü durumların ortaya çıkardığı ağır tehlikeler sonucu, hak ve hürriyetlerin kullanıl
masının tamamen durdurulabileceği veya bunların korunması amacıyla Öngörülmüş bulunan 
güvencelere aykırı ve bu güvenceleri ortadan kaldıran tedbirler alınabileceği, millet hayatı ve 
ülke için ağır tehlike ve tehditlerin ortaya çıktığı bu durumlarda, getirilecek hükümlerin kendi
liğinden meşruluk kazanacağı, açık bir şekilde ifade edilmiştir. , 
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Hal böyle olunca; savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerle, bu olağanüstü 
durumların ortaya çıkardığı ağır tehlikeleri, normal hallerle bir tutmak, Anayasanın 13, 14 ve 
15 inci maddelerine aykırı olacaktır. 

c) Anayasada yeralan bu hükümlere rağmen incelenen 21.5.1992 tarih ve 3801 sayılı Ka
nunun çerçeve 30 uncu maddesiyle; 

— 2845 sayılı "Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Ka-
nun"un 16 ncı, 

— 3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu"nun 11 inci maddesi, 
— 2559 sayılı "Polis Vazife ve Selahiyet Kanumj"nun 13 üncü maddesinin altıncı fıkra

sıyla ek ikinci maddesinin birinci fıkrası, 
Yürürlükten kaldırılmaktadır. 

1. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu : 
Anayasanın 143 üncü maddesinde; 
"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 

Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış gü
venliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur." 

Hükmü yer almaktadır. 

Maddenin gerekçe bölümünde de açıklandığı gibi, "Devletin varlığı ve devamlılığı ile ilgi
li bazı eylemler vardır ki, bunların işlenmesi halinde hem çabuk ve hem en isabetli karara vara
bilmek için özel bir uzmanlık ister. Bu gibi hallerde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bulun
durulması gerekli olur." 

Buna göre, 2845 sayılı Kanunla kurulan Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren 
suçlar sebebiyle yakalanan veya tutuklanan kimse genelde tutuklama yerine en yakın mahke
meye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en 
çok 15 gün, Anayasanın 120 inci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yaka
lanan veya tutuklanan kimseler hakkında belirtilen süreler iki kat olarak hesaplanmak suretiy
le hâkim önüne çıkarılma mecburiyeti tanınmış iken, yukarıda da açıklandığı üzere bu madde 
yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Bugün Ankara, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, izmir, Kayseri, Konya ve Malatya illerin
de Devlet Güvenlik Mahkemeleri bulunmaktadır. 

Olağanüstü hallerde özel bir mahkeme kurulma yoluna gidilmediğinden, halen Güneydo
ğu Anadolu'da devam eden olağanüstü hal nedeniyle, bu bölgede Devlet aleyhine işlenen suç
larda bu mahkemelerden sadece Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tüm yükü karşılama
ya çalışmaktadır. Büyük şehirler başta olmak üzere terör olaylarının yayılma eğiliminde olma
sı ve bölücü örgütlerin olayları olağanüstü hal bölgesi dışına yayma çabaları her bölgede Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin yükünü artıracaktır. 

Bilindiği gibi, büyük olaylar cereyan etmekte, bazen yüzü aşkın kişiler yakalanmakta, ay
nı olayda pekçok kişinin ölüm sebebinin tespiti ve delillerin toplanması yolunda büyük gayret 
sarfedilmektedir. 
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Ceza Muhakeme Usulü Kanununun 108 ve 128 inci maddelerinde yapılan değişiklikle; ya
kalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine gönderilmesi için gerekli 
süre hariç 24 saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılacağı ve sorguya çekileceği, üç veya daha 
fazla kişinin bir suça iştiraki halinde toplu olarak işlenen suçlarda delillerin toplanmasındaki 
güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet savcısının bu süreyi dört 
güne soruşturmanın belirlenen bu sürede de sonuçlanmaması halinde, Cumhuriyet savcısının 
talebi ve sulh hâkiminin kararıyla sekiz güne kadar keza uzatılabileceği, kabul edilmiştir. 

2845 sayılı "Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun"un 16 ncı maddesinin kaldırılarak, yakalanan şahsın azamî sekiz gün içinde sulh hâki
minin huzuruna çıkarılması, delillerin yeteri kadar toplanmamasına neden olacak bunun so
nucu sulh hâkimi suçluyu ve suçsuzu teşhis edemeden karar vermek zorunda kalacaktır. 

Ceza usulünde temel kaide, Devletin cezalandırmak hakkıyla sanığın hürriyet hakkı ara
sındaki çatışmayı, ceza hukuk kaidelerine göre ve geçerli bir kararla çözmektir. 

Delillerin yeterince toplanamaması, çoğu zaman sanığın hürriyet hakkını da menfi yönde 
etkileyecektir. Hâkim, istemediği halde meydana gelen ve pekçok kişinin ölümüne neden olan 
olaylarda, noksan tahkikatla karar verecektir. 

O nedenle Ceza Muhakeme Usulü Kanununun 108 ve 128 inci maddelerinde değişikliğe 
gidilirken, Anayasaya uygun olarak düzenlenen özel kanunlardaki maddelerin saklı tutulması 
gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini belirleyen 148 inci maddesinde dahi; olağa
nüstü hallerde sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şe
kil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılama
yacağı kesin bir şekilde hüküm altına alınmıştır. 

Anayasanın 19 uncu maddesinde; "Yakalanan ve tutuklanan kişi, tutuklama yerine en ya
kın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suç
larda en çok 15 gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim ka
rarı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve 
savaş hallerinde uzatılabilir." Şeklindeki hüküm karşısında, normal hallerle, toplu olarak işle
nen suçları, olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerini, aynı değerde tutmamak gerektiği 
bir defa daha vurgulanmıştır. 

2. Terörle Mücadele Kanunu : 
Belirlenen bu durumlar çerçeve 30 uncu maddeyle kaldırılan; Terörle Mücadele Kanunu

nun 11 inci maddesi, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun ek ikinci maddesi için de geçerlidir. 
3. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu : 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası, aşağıdaki hükmü 

taşımaktadır. 
' 'Soruşturma konusunun açığa çıkarılması bakımından kesin bir mahzur doğmuyorsa ki

şinin yakalandığı yakınlarına derhal duyurulur." 
Bu defa bu hüküm de yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Anayasanın (Kişi hürriyeti ve güvenliği) başlığını taşıyan 19 uncu maddesinin yedinci fık

rasında; 
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"Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa 
çıkmasının sakıncalarının gerektirdiği kesin zorluk dışında, yakınlarına derhal bildirilir." 

Hükmü yer almaktadır. 

Görülüyor ki, genelde yakalanan ve tutuklanan kişinin durumu yakınlarına derhal bildi
rildiği halde, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakıncalarının gerektirdi
ği kesin zorunluluk arz eden hallerde, genel hükümlerden ayrılmanın Anayasaya aykırı bir yö
nü bulunmayacağı belirlenmiştir. 

Anayasaya rağmen bu değişikliğin yapılıp uygulanmaya başlaması, özellikle örgütler ve 
terörle mücadele konusunda örgüt mensuplarının ikazı ve onlara verilecek bir alarm anlamını 
taşıyacak ve örgüt mensuplarının karşı önlem almalarını sağlayarak, olayın incelenmesi ve ope
rasyonun devamı yönünden büyük boşluklara neden olabilecektir. Bu nedenle bu maddenin 
kaldırılması da uygun mütalaa edilmemiştir. 

d) İncelenen Kanunun çerçeve dördüncü maddesiyle 1412 sayılı Ceza Muhakeme Usulü 
Kanununun 104 üricü maddesi bütünüyle değiştirilerek; sanığın tutuklanmasını gerektiren se
bepler arasında yeralan, "suç Devlet veya Hükümet nüfuzunu kırar veya memleketin asayişini 
bozan fiillerden bulunur veyahut adabı umumiye aleyhine olursa" şeklindeki hüküm madde 
metninden çıkarılmış, ayrıca,"tahkikatın mevzuu olan suçun ağır cezalı cürümlerden olması" 
keyfiyeti, sanığın daima kaçacak sayılmasının nedeni kabul edildiği halde, bu bent dahi madde 
metninden çıkarılmış ancak; soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst 
sınırı yedi yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi, tutuklama nedeni sayıla
bileceği hüküm altına' alınmıştır. 

Bilindiği gibi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinde, muvakkat ağır ha
pis cezası, kanunda tasrih edilmeyen yerlerde bir seneden yirmidört seneye kadar cezaları kap
samaktadır. 

Yapılan değişiklikle işlenen suç; Devlet veya Hükümet nüfuzunu kıran veya memleketin 
asayişini bozan veyahut adabı umumiye aleyhine işlenmiş olsa dahi, işlenen bu tür suçların 
kanundaki cezasının üst sının yedi .yıldan az olması halinde; sanığın ikametgâhının ve meske
ninin bulunması ve kim olduğunu ispat etmesi durumunda, hâkim tutuklama yoluna gitmeye
cektir. 

Ayrıca bu hükmün Kanun metninden çıkarılmış olması, çeşitli yorumlarla takdir hakkı
nın çok değişik bir şekilde kullanılmasına yol açabilecek ve yakalanmış muhtemel suçlunun. 
tutuklanmaması, özellikle terörle ilgili suçlarda bir daha yakalanmamasına neden olabilecektir. 

Bu halde.de Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babını oluşturan "Devletin 
Şahsiyetine Karşı Cürümler" arasında yeralmakla beraber; casuslukla ilgili 134 üncü madde, 
askeri bölgelere girme -Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurmaya ilişkin 135 inci mad
de, harp zamanında Devlet buyruklarına uymamakla ilgili 139 uncu madde, yabancı hizmeti
ne asker yazmak veya silahlandırmak ile ilgili 148 inci madde, askeri ve zabıtayı itaatsizliğe 
teşvik suçunu düzenleyen 153 üncü madde ve Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini, Hükümetin-Devletin-Adliyenin manevî şahsiyetini, tahkir ve tezyif ile ilgili 159 un
cu maddesi kapsamına giren suçları işleyenler, tutuklanmayacaklardır. 
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Bütün bu durum nazara alınarak, 104 üncü maddede yapılması istenilen değişikliğin de
ğerlendirilmesi ve en az bugün olduğu gibi, (suç Devlet veya Hükümet nüfuzunu kırar veya 
memleketin asayişini bozan fiilerden bulunur veyahut adabı umumiye aleyhine olursa) bendi
nin uygulanması hallerinde, yedi yıllık tahdidin kaldırılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

e. 3801 sayılı Kanunun çerçeve 7 nci maddesiyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun mülga 110 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

(Tutuklulukta geçecek süre) başlığını taşıyan bu maddenin birinci fıkrasında; hazırlık so
ruşturmasında tutukluluk süresi azami altı ay, kamu davasının açılması halinde ise bu süre ha
zırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil en fazla iki yıl olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, istisnalar sıralanmıştır. 
Getirilen bu hüküm sıkıyönetim, olağanüstü hal, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev 

alanına giren suçlarla Terörle mücadele Kanunu için de söz konusu olacaktır. 
Bugün için ülke düzeyinde adli teşkilatlanma istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. 

Hâkim ve savcı sayısı mahkemelere intikal eden işleri karşılayacak sayıda değildir. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, bir yılda mahkemelere intikal eden yeni dava 

sayısına göre, mahkemelerin teşkilatlanması konusunda prensip kararı alınmış olmasına rağ
men bu kararın gereği yapılamamıştır. 

Birkaç örnek vermek gerekirse, Kurul kararına göre; 
Ağır ceza mahkemelerine bir yılda yeni gelen iş miktarı, 300-350, asliye ceza mahkemele

rinde 700-800, sulh ceza mahkemelerinde 1 000-1 200'ü bulması halinde, o il ve ilçede yeni 
bir mahkeme kurulması gerekmektedir. 

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde görev yapan ağır ceza mahkemele
rine ve bunların dairelerine belirlenen bu sayıların en az iki katı oranında iş intikal etmekte, 
geçmiş yıllardan kalan dosyalarla her daire senede en az 700-1 000 davayı çözümlemek zorun
da kalmaktadır. 

Bu durumda adlî teşkilatlanmada varolan bu noksanlık, suç işleyen ve kötü niyetli olan 
kişilerin lehine bir sonuç yaratacak, hazırlık soruşturması altı ayda ve açılan kamu davası iki 
yılda bitirilemeyecek ve sanığın tahliyesi ile ö tarihe kadar toplanamayan delillerin yok olması
na imkan hazırlanacaktır. 

Ayrıca bu hususun terörle ilgili suçlara uygulanması ile hazırlık soruşturmasında altı ayı, 
kamu davasının açılması halinde ise iki seneyi geçirmenin bir nevi amaç haline geleceği, bu 
konuda bütün yollara başvurularak, tahliyenin sağlanmasına çalışılacağı ve bundan sonra da 
beklenenin tam aksine davaların sonuçlanmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. 

önemli olan karar verecek olan savcı ve hâkimin adaletli karar vermesine imkân sağlamaktır. 
Kabul etmek gerekir ki, Ülkemizde on yılı aşkın süreden beri devam eden ceza davaları 

mevcuttur. Halen bu tür davalar, mahkeme veya Yargıtay aşamasındadır. 

SONUÇ 
1. Ceza Muhakeme Usulü Kanununda yapılan ve mahiyetleri yukarıda arzedilen deği

şiklikler son derece olumlu karşılanmıştır. 
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' 2. Ancak, bu düzenlemeye gidilirken Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun 16'ncı, Terörle Mücadele Kanununun ll'inci maddeleri 
ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 13'üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı Kanunun 
ek ikinci maddesinin birinci fıkrasının kaldırılması; genel suçlarla terör suçlannın aynı ölçüler 
içinde değerlendirilmesi, kanaatımızca büyük sakıncalar yaratacaktır. 

3. 21 Mayıs 1992 tarih ve 3801 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda kabulünden bir gün sonra, 22 Mayıs 1992 tarihinde yapılan üst düzeydeki bir toplantı
da; başta Hükümet yetkilileri ve yöneticiler olmak üzere, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
ve içeriği yukarıda açıklanan düzenlemeler karşısında büyük endişelerini açıklamışlar, doğa
cak kanuni boşlukların yaratacağı olumsuz durumlara değinerek, bu konularda, vakit geçiril
meden yeni düzenlemelere gidilmesini ve bu düzenlemelerin olağanüstü hal ve terörle mücade
le konularını menfi yönde etkilemeyecek şekilde yapılması gereğini, önemli gerekçelerle ortaya 
koymuşlardır. Sayın Başbakanın da katıldığı bu düzeltme ihtiyacı, Kanunun yürürlüğe girme
den önce bir defa daha incelenmesini gerektiren ayrı bir sebep olarak değerlendirilmiştir. 

4. Sonuç olarak yukarıda açıklanan nedenler ve yetkililerce ileri sürülen düşünceler de
ğerlendirilerek mahzurlu olacağı düşünülen maddelerin bir defa daha görüşülmesine imkân 
sağlamak üzere 21.5.1992 tarih ve 3801 sayılı "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, Terörle Mücadele Kanu
nun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun" Anayasa'nın 89'uncu mad
desi gereğince iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Turgut Ozal 

Cumhurbaşkanı 

Adalet Komisyonu Raporu / 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi 
Adalet Komisyonu Raporu 18.6.1992 

" Esas No. : 1/412, 3/483 
Karar No. : 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzun 11.5.1992 tarih ve 20 nolu raporu ile sonuçlandırdığı Ceza Muhakeme

leri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak- -
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
nun ve-Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.5.1992 Tarihli 79 uncu Birleşiminde görüşülmüş ve 
kabul edilmiştir. 

Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının 25.5.1992 Tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
A.01.0.GNS.0.10.00.02.-1392-5865 sayılı tezkeresi ile Sayın Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşül
mek üzere Kanunu geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 
16.6.1992 Tarihli 83 üncü Birleşiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 



_ 10 — 

Komisyonumuz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunu, geri gönderme gerekçesi ile birlikte Adalet Bakanı 
Sayın Seyfi Oktay'ın ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla bir kez daha inceleyip gö
rüşmüş ve aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cemal Şahin 

Çorum 
Üye 

Cemil Erhan 
Ağrı 
Üye 

Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Başkanvekili 
Ali Yatçın Öğütcan 

Adana 
Üye 

Cemalettin Gürbüz. 
Amasya 

Üye 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Üye 

Mustafa Yûmaz 
Malatya 

Üye 
V. Sinan Yerlikaya 

Tunceli 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Derişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Sala
hiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırıl

masına Dair Kanun 

Kanun No. : 3801 Kabul Tarihi : 21.5.1992 

MADDE 1. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 23 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Savcısı, sanık, müdafi, davacı ve müdahil ile vekilleri hâkimi red talebinde 
bulunabilirler. 

MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hâkimin reddi talebine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak reddi istenen hâ
kimin müzakereye iştirak edememesinden mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar veril
mesi reddi istenilen hâkim Asliye Mahkemesine mensup ise bu mahkemenin bulunduğu Ağır 
Ceza Mahkemesine ve reddi istenen hâkim Ağır Ceza Mahkemesine mensup ise, p yerde Ağır 
Ceza Mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini takip 
eden daireye, son numaralı daire için bir numaralı daireye; o yerde Ağır Ceza Mahkemesinin 
tek dairesi bulunması halinde ise, en yakın Ağır Ceza Mahkemesine aittir. 

MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 74 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasındaki "gözaltına alınmasına" kelimeleri "gözlemine", üçüncü ye beşinci fıkrala
rındaki "gözaltına alma" kelimeleri "gözlem altına alınma" olarak değiştirilmiş ve dördüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Resmî müessesede gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa 
resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinde üç. haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebi
lir; fakat sürelerin toplamı üç ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gönderilirken soruşturma 
dosyası da birlikte yollanır. Dosyanın bütünü ile yollanmasında sakınca gören hâkim, bazı bel
gelerin suretlerini gönderebilir. Dosya en geç pnbeş gün içinde geri gönderilir. Gerektiği tak
dirde hâkim bu süreyi altı haftayı geçmemek Üzere uzatabilir. 

MADDE 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 104. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıdaki hallerde tu
tuklanabilir. 

1. Kaçma şüphesini uyundıracak vakıalar bulunması. 
2. Delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi, gizlenmesi, şeriklerin uydurma beyana veya ta

nıkların yalan tanıklığa veya tanıklıktan kaçmaya sevkedildiğini, bilirkişilerin etki altına alın
masına çalışıldığını gösteren hal ve davranışların bulunması. 

Soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az ol
mayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi veya sanığın ikametgâhı veya meskeninin bulun
maması veya kim olduğunu isbat edememesi durumuunda yukarıda 1 ve 2 numaralı bentlerde-
ki haller var sayılabilir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Sala
hiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırıl

masına Dair Kanun 

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

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

MADDE 3 . — Kanunun 3 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak, suçun toplumda 
infial uyandırması veya ikametgâhı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat 
edememesi halinde tutuklanabilir. 

Soruşturma konusu fiilin önemi veya uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri dikkate 
alındığında tutuklama haksızlığa sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir başka yargıla
ma önlemi ile amaca ulaşılabilecek ise tutuklamaya karar verilemez. 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 106 ncı maddesinin bir 
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sanığın tutuklanmasına ancak hâkim karar verir. Tutuklanması talep edilen sanık hazırsa 
karardan önce dinlenir, hazır bulunan sanık isterse sorgu sırasında vekaletname aranmaksızın 
müdafii de hazır bulunabilir ve karar verilmeden önce Cumhuriyet Savcısı ile hazır olan mü
dafi dinlenir. Sanık hazır değilse talebe ilişkin karar, yokluğunda ve evrak üzerinden verilir. 

Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli 
ile kendisine isnad olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman ve yer, fiilin kanunda hükme bağlan
dığı maddeler, suçun kanunî unsurları ve tutuklamanın sebebi belirtilir. 

MADDE 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 inci maddesinin bir 
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Sanık tutuklama müzekkeresi üzerine tutulduğunda derhal ve nihayet yirmidört saat için
de yetkili hâkim önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etmeyeceği hakkın
da bir karar verilir. 

Sanığı en yakın hâkim önüne getirmek için gerekli süre bu yirmidört saatlik süreye dahil 
değildir. 

Bu Kanunun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 229 uncu maddesindeki tutuklama 
sebepleri hariç sanığın sorgusu sırasında yalnız Cumhuriyet savcısı ile müdafi hazır bulunabi
lir ve tutulmanın devam edip etmeyeceği hakkında bir karar verilmeden önce Cumhuriyet sav
cısı ile hazır bulunan müdafi dinlenir. 

MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Mülga 110 uncu madde
si aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Tutuklulukta Geçecek Süre 
Madde 110. — Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi azamî altı aydır. Kamu davası

nın açılması halinde bu süre hazırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil iki yılı 
geçemez. 

Soruşturmanın veya yargılamanın özel zorluğu veya geniş kapsamlı olması sebebiyle yu
karıda belirtilen sürelerin sonunda kamu davası açılamamış veya hüküm tesis edilememiş ise, 
soruşturma konusu fiilin kanunda belirtilen cezasının alt sınırı yedi seneye kadar hürriyeti bağ
layıcı cezayı gerektiren suçlarda tutuklama kararı kaldırılır. Yedi sene ve daha fazla hürriyeti 
bağlayıcı cezalar ile ölüm cezasını gerektiren suçlarda tutuklama sebebine, delillerin durumu
na ve sanığın şahsî hallerine göre tutukluluk halinin devamına veya sona erdirilmesine veya 
uygun görülecek nakdî kefaleti vermesi şartıyla sanığın tahliyesine karar verilebilir. 

MADDE 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 122 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

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

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

f 

MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 



Sanık soruşturma veya duruşmada mazeretsiz hazır bulunmaz veya mahkûm olup da hür
riyeti bağlayıcı'cezanın infazından kaçarsa kefalet karşılığı hazineye gelir kaydedilir veya para 
cezasını, ödeme emrinin tebliğine rağmen süresinde ödemez ise kefalet karşılığından para ce
zası mahsup edilerek kalan para hazineye gelir kaydedilir. 

MADDE 9. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine 
gönderilmesi için gerekli süre hariç yirmidört saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorgu
ya çekilir. Yakalananın talebi halinde müdafi de sorguda hazır bulunabilir. 

Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda, delille
rin toplanmasındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet sav
cısı bu sürenin dört güne kadar uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Soruşturma bu sürede 
sonuçlandırılamazsa Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh hâkiminin kararı ile sekiz güne ka
dar uzatılabilir. 

Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar verir. 

Yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine veya yakala
ma işlemine karşı, yakalanın kişi veya müdafii veya kanunî mümessili veya birinci veya ikinci 
derecede kan hısımı veya eşi hemen şerbet bırakılmayı sağlamak için sulh hâkimine başvurabi
lirler. Sulh.hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhal ve nihayet yirmidört saat dolma
dan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya süre uzatmanın yerinde olduğu kanısına va
rırsa müracaatı reddeder veya yakalananın derhal soruşturma evrakı ile Cumhuriyet savcılığın
da hazır bulundurulmasına karar verir. 

Yakalama süresinin dolması veya hâkimin serbest bırakma kararı üzerine serbest bırakı
lan kişi hakkında yakalamaya konu olan fiil sebebiyle yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve 
Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha bu madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 10. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 uncu Faslının başlı
ğı "tfade alma ve sorgu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 132 nci maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İfade veya Sorgu Jçin Celp 
Madde 132. — Kişi, ifade alınması veya sorgu için celpname ile davet olunur. Gelmezse 

zorla getirileceği celpnameye yazılabilir. 

MADDE 12. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İfade ve Sorgunun Tarzı 
Madde 135. —. Zabıta amir ve memurları ile Cumhuriyet savcısı tarafından ifade almada 

ve hâkim tarafından sorguya çekilmede aşağıdaki hususlara uyulur : 
1. tfade verenin veya sorguya çekilenin kimliği tespit edilir, tfade veren veya sorguya çe

kilen kimliğe ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmak zorundadır. 
2. Kendisine isnad edilen suç anlatılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

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

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

MADDE 12. — Kanunun 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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3. Müdafi tayin hakkının bulunduğu, müdafi tayin edebilecek durumda değilse baro ta
rafından tayin edilecek bir müdafi talep edebileceği ve onun hukukî yardımından yararlanabi
leceği, isterse müdafiin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ve vekaletname aranmaksınız ifade 
veya sorguda hazır bulunacağı bildirilir; yakınlarından istediğine yakalandığını duyurabileceği 
söylenir. 

4. tsnad edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. 
5. Şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği hatırlatı

lır ve kendisi aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları 
ileri sürmek imkânı verilir. 

6. İfade verenin veya sorguya çekilenin şahsî halleri hakkında bilgi alınır. 
7. İfade veya sorgu bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta; 
a) tfade verme veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih, 
b) tfade verme veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile 

ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği, 
c) tfade vermenin veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip ge

tirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise sebepleri, 
d) TUtanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından 

okunduğu ve imzalarının alındığı, 
e) İmzadan imtina halinde bunun nedenleri yer alır. 

MADDE 13. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 135 inci maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 135/a maddesi eklenmiştir. 

Yasak Sorgu Yöntemleri 
Madde 135/a — İfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu en

gelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir 
ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedenî veya ruhî müdahaleler 
yapılamaz. 

Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil 

olarak değerlendirilemez. 

MADDE 14. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yakalananın veya Sanığın Müdafi Seçimi 
Madde 136. — Yakalanan kişi veya sanık, soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya 

birden fazla müdafiin yardımından faydalanabilir. Kanunî temsilcisi varsa o da yakalanana ve
ya sanığa bir müdafi seçebilir. 

Zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama işlemlerinde, ancak bir müdafi 
hazır bulunabilir. Cumhuriyet Savcılığı işlemlerinde bu sayı Üçü geçemez. 

Zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere, soruşturmanın her safhasında müda
fiin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve 
hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Kanunun 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Kanunun 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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MADDE 15. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 138 inci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Baronun Müdafi Tayini , 
Madde 138. — Yakalanan kişi veya sanık müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan 

ederse talebi halinde baro tarafından kendisine bir müdafi tayin edilir. Yakalanan kişi veya sa
nık onsekiz yaşını bitirmemiş yahut sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede 
malul olur ve bir müdafi'de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine müdafi tayin edilir. 

MADDE 16. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 139 uncu maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tâyin Edilen Müdafiin Görevinin Sona Ermesi 
Madde 139.— Sanık sonradan bir müdafi seçerse evvelce baro tarafından tayin edilmiş 

müdafiin görevi son bulur. 

MADDE 17. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 140 ncı maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tayin Edilecek Müdafikr 
Madde 140. — Müdafi, soruşturmanın veya yargılamanın yapıldığı yer barosunca tayin 

edilir. . \. 

MADDE 18. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 142 nci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' ,"•; 

Yakalanan Kişi ve Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma 
Madde 142. — Yakalanan kişi veya sanıklar birden fazla ise ve menfaatleri de birbirine 

uygun ise, müdafi seçemeyenlerin savunması bir madafie verilebilir. 

MADDE 19. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 143. — Müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği 
evrakın bir suretini harçsız alma hakkına sahiptir. 

Müdafinin hazırlık evrakını incelemesi veya hazırlık evrakından suret alması hazırlık so
ruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh 
hâkimi kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak kısıtlanabilir. 

Yakalanan kişinin veya sanığın sorgusunu içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve yakala
nan kişi veya sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hak
kında ikinci fıkra hükmü uygulanamaz. 

MADDE 20. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yakalanan veya Tutuklunun Müdafi ile Görüşmesi 
Madde 144. — Yakalanan veya tutuklu bulunan kişi vekaletname aranmaksızın müdafii 

ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişile
rin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz. 

MADDE 21. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 145 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

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

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

MADDE 18. — Kanunun 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Kanunun 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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Duruşma sırasında sanığın eşinin müşavir sıfatıyla bulunmasına müsaade edilir ve dilerse 
dinlenir. 

MADDE 22. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 146 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 146. — Baro tarafından tayin edilen müdafie, görevin ifasından doğan masraflar 
hariç avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak bu tarifenin hazırlanış yöntemine göre tespit 
edilecek ücret ödenir. İleride yargılama giderleri ile mahkûm olan sanıklardan müdafie öde
nen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliğinin rücu hakkı vardır. 

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı harçlarının 
% 15'i ve idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının % 15'i bir önceki 
yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktar esas alınarak yılı içinde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Birinci fıkraya göre ödenecek ücretler 
bu hesaptan karşılanır. 

Türkiye Barolar Birliği tarafından barolar arasında yapılacak dağıtımın usul ve esasları 
Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

. MADDE 23. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bütün zabıta makam ve memurları, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygula
nan tedbirleri Cumhuriyet Savcılıklarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet Savcılığının adliyeye 
ilişkin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Cumhuriyet Savcıları emirle
ri yazılı olarak verir, acele hallerde sözlü emir de verebilir. Sözlü emir verildiği durumlarda 
Cumhuriyet Savcısı, vermiş olduğu emirden zabıta amirini de haberdar eder. Cumhuriyet Sav
cısının yazılı emri üzerine yakalanan kişiler, olayın sanık ve tanıkları, yapılan işleme ait evrak 
ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundurulur. 

MADDE 24. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 254 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

.Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hük
me esas alınamaz. 

MADDE 25. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 291 inci maddesi başlı
ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. v 

Kanunî Mümessilin ve Eşin Müracaat Hakkı \ 
Madde 291. — Sanığın kanunî mümessili ve eşi sanığa açık olan kanun yollarına süresi 

içinde kendiliklerinden müracaat edebilirler. Sanığın müracaatına ilişkin hükümler, bunlar ta
rafından yapılacak müracaat ve onu takip eden işlemler için de geçerlidir. 

MADDE 26. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 298 inci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tutuklamaya, tutukluluğun devamına, hacze ve üçüncü şahıslara ilişkin kararlar hakkın
da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

MADDE 27. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 113) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

MADDE 23. — Kanunun 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Kanunun 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 27. — Kanunun 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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3. Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkim kararları aleyhine yapılacak itirazların in
celenmesi, mensup oldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hâkim veya başkanına ve asli
ye mahkemesi hâkim ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi 
yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından 
verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla 
dairesi bulunması halinde, numara olarak kendisini takip eden daireye; son numaralı daire için 
bir numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde ise, en ya
kın ağır ceza mahkemesine aittir. 

MADDE 28. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' 

1. tkimilyon liraya kadar (ikimilyon dahil) para cezalarına dair olan hükümler, 
. 2. Yukarı sınırı onmilyon lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı veri

len beraat hükümleri, 

MADDE 29. — 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü 
fıkra eklenmiştir.-

1412 sayılı Geza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesine göre yakalamaya 
veya yakalama süresinin uzatılmasına karşı ilgililer serbest bırakmayı varsa o yer Devlet Gü
venlik Mahkemesi yedek üyelerinden, aksi halde, yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. 
Bu istemler, evrak üzerinde inceleme yapılarak derhal ve nihayet yirmidört saat dolmadan so
nuçlandırılır. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahkemesi
nin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 26 
ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş intikal etmiş bulunan ağır ceza 
mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hakkında yetkisizlik karan veremezler. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler dolmuş veya sürelerin dol
masına bir aydan az zaman kalmış ise Kanunun yürürlük tarihinden itibaren hazırlık evrakı 
bir ay, dava dosyaları üç ay içinde ele alınarak 110 uncu maddeye göre gerekli karar verilir. 

GEÇtCt MADDE 3. — 1992 yılı için 146 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Türkiye Ba
rolar Birliğine aktarılacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak hesaplanır ve bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç iki ay içinde Türkiye Barolar Birliğine aktarılır. 

MADDE 30. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845 
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı 
maddesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası 
ile Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 inci madde
si yürürlükten kaldırılmış ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin baş
lığı "Müdafi tayini" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 28. — Kanunun 28 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Kanunun 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 30. — Kanunun 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Kanunun 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 32. — Kanunun 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

<S3> —: 
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