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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I . -GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMALAR 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Devlet Bakanı Azimet 

Köylüoğlu'nun günlük bir gazeteye verdiği demece ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu ile Devlet Bakanı Necmettin Cev
heri'nin cevapları 

2. - Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Başkent oluşunun 71 inci yıldö
nümü münasebetiyle, Ankara'nın sorunlarına ve alınması gerekli tedbirlere 
ilişkin gündem dışı konuşması 

3. - İstanbul Milletvekili Erol Soylu'nün, Kars ve civarı illerin sorunları
na ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ceva
bı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER , , . ' 

1. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlumun, Dilekçe Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine ilişkin önergesi (4/349) 
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Sflyfft 
V.-ÖNERİLER 273 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 273 

1.-651 ve 689 S. Sayılı Meclis Araştırma Komisyönlan raporlarının gün
demdeki yeri, görüşme günü ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 273:274 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 274,294 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanununa Bir .Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayı- • 
lı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlı
ğa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. 
Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 274 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 274:275 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 275 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 275 

5. - Çorum Milletvekili Gemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/324) (S. Sayısı: 134) . 275 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
s ı : 283) 275 

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 275 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) « _ , _ _ , 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 276 
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Savfa 
10. - insan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme

sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 2 7 6 

11.-Doğru Yol Partisi Grap Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 276 

12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 276 

13. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişildik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 276 

14. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa-
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,1/155) (S. Sayısı: 112) - 277 

15. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun 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) 277 

16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 277 

17. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan Ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 277 

18. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322) 277:278 

19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 278 
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. . . • • • ' Sayfa 
20. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun • 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 278 

21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 278 

22. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 278 

23. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 278 

24. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldınm Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakam Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 279 

25. - 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 279 

26. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 
524 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon-
lan-raporlan (1/616) (S. Sayısı: 606) 279 

27. -2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 279 

28. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 279:280 

29. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan Ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) / 280 
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..Suyft* 
30. - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 

Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunların
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/588) (S. Sayısı: 615) 

3 1 . - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Ka
mu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşımn 1402 Sayı
lı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine iadesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları (1/537, 
2/384,2/623) (S. Sayısı: 693) " 281:293,294:301 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 302 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 302 
1., - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eşi ile bir arkadaşının yatlarının 

tamir ve bakımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/4875) 302:303 

2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay kalitesinin düştüğü iddiasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakam Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4888) 303:304 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne • 
ait bir aracın oğlunun hizmetine verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4896) 304:305 

4. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Devlet Kara
yolu tadilat projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulha-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/4898) 305:306 

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Seydişehir Aliminyum tesisle
rine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/4928) 506:308 

6. - İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği nez-
dindeki temsilcisinin görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Mümtaz Soysal'ın yazılı cevabı (7/4991) 308:309 

7. - İstanbul Milletvekili Elaaddin Elmas'ın, yabancı firmalardan yüksek fi
yattan buğday alındığı iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/5041) 309:310 

-©< 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Malatya Milletvekili M. Gazi Barut'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya'nın sorun
larına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, yolsuzlukların nedenlerine ve çözüm önerilerine; 
Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün de, çevre ülkelerde meydana gelen olaylara ve dış po

litikadaki gelişmelere, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Pakistan' a gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt' a, dönüşüne kadar. Devlet Bakanı Yıldırım 

Aktuna'hm; 
Almanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Timurçin Savaş'a, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı 

Halil Çulhaoğlu'nun, 
3 Ekim 1994 tarihinde Almanya'ya giden Kültür Bakanı Timurçin Savaş'a, dönüşüne kadar, 

Turizm Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun vekillik etmesi uygun görülmüşken; Halil Çulhaoğlu'nun Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına atanması sebebiyle, 4 Ekim 1994 tarihinden itibaren Kültür Bakanı
na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap'in, 

'Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye Şili parlamentolararası dostluk grupları kurulmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi ile; . 

(10/53,57,104,113,119,120,121,122,124,125,149,158) esas numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyona, karar tarihinden itibaren iki; 

(10/132, 123, 125) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının ise, Komisyo
na, karar tarihinden itibaren üç, 

Aylık yeni bir çalışma süresi verilmesine ilişkin tezkereleri ve; 
Danışma Kurulunun, TBMM Birleşik Toplantısının 18.7.1974 tarihinde yapılan 2 nci Birleşi

min 2 nci Kapalı Oturumu ve 20.7.1974 tarihinde yapılan 3 üncü Birleşiminin 1 ve 4 üncü kapalı 
oturumları görüşme tutanaklarının, içtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca yayımlanmasına; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının : 
51 inci sırasında yer alan 693 S. Sayılı kanun tasarısının 31 inci sırasına; 
76 nci sırasında yer alan 149 S. Sayılı kanun teklifinin 32 nci sırasına; 
58 inci sırasında yer alan 17 S. Sayılı kanun tasarısının 33 üncü sırasına, • . . , 
Alınmalarına; > 
Genel Kurulun 12.10.1994 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine, 
İlişkin önerisi kabul edildi. 
SHP Grubu adına Grup Başkanı Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ile Grup Başkanvekili İs

tanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı Kasım ayından 
bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/212), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edil
diği açıklandı. 
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Kurulacak komisyonun 11 üyeden teşekkül etmesi; 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması; • ' , 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. 
Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya, SHP Grubu adına Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ile 

RP Grubu adına Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, konuşmalannda partisine sataştıktan iddi
asıyla bir konuşma yaptı. 

12 Ekim 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.50'de birleşime son verildi. 
Vefa Tanır 

Başkanvekıli 

Ali Günaydın Abbas İnceayan 
Konya Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

" • . • ' . ' - ' . ' • • — m • . . - . ' ' ' 
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•II. - GELEN KÂĞITLAR 

12.10 .1994 ÇARŞAMBA 

Teklif 
1. - Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'iri, Vergi Usul Kanununun İki Maddesinde Yapıla

cak Değişikliklere ilişkin Kanun Teklifi (2/1195) (Plan ye Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.10.1994) 

Raporlar 
IV- Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin Sorunlarını Tes

pit Etmek ve Buradaki Vatandaşların Uygar Bir Düzen içerisinde Yaşamasını Temin Etmek Ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına ilişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/12) (S. Sayısı : 689) 
(Dağıtma tarihi: 12.10.1994) (GÜNDEME) 

2. T- DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Malatya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk ve Ankara Milletvekili Ali Dinçer'ih Güneydoğuda Uzun Süreden Beri Cereyan 
Eden Olaylan Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
İlgili Mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulun
mak üzere Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına ilişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/116) (S. Sayısı: 651) 
(Dağıtma tarihi: 12.10.1994) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumuna ait fabrikalara ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

3. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut 'un, linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

4. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

5. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatlanna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

6. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

7. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

8. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

9. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iktidarları döneminde gençlere verilen vaadlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

10. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

• * . ' 
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1 1 . - izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

12. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

13. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bırakılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

14. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

15. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bakanların ve bürokratların mal beyanlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

16. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

17. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

18. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

19. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

20. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

21. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı verilip verilmeye
ceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

22. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Serbest Bölgesine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

23. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir İline yeterli yatırım yapılmadığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

24. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunlarına ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1994) 

25. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan eğitim sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1994) . . . . . . 

26. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

27. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

28. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisi'nin DYP'li olmayan belediye baş

kanlarına baskı yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5259) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

I - ' 
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2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapımı devam eden Konya-Antalya yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5260) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.10.1994) ^ 

3. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsüne iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5261) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

4.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı-Üzümlü Köyünde yapılacak 
olan afet evlerinin ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5262) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkındaki iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5263) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.1994) 

6. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, Güneydoğu'da görev yapan öğretmenlere silah da
ğıtılıp dağıtılmayacağma ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5264) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.10.1994) 

7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; nakliyat komisyoncularının fatura kesmediği id
dialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5265) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.10.1994) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1..- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, kamu bankalarına ait sosyal tesislere ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesini 12.10.1994 tarihinde geri almıştır. (7/4799) 
' . • ' " ^ . • ' • • • ' 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN :Başl«mvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

• . . " ' • . • , • © - — • • • " . 

BAŞICA.N-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin, salonda bulundukla
rını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Çanakkale Milletvekili Rahmi Özer'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, konuşmaların çok kısa olması ricasıyla, 3 arkadaşıma gündem dışı 

söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 

L- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder'in, Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun gün
lük bir gazeteye verdiği demece ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Azimet Köylüoğ-
lu ile Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevapları 

BAŞKAN-Sayın Orhan Ergüder, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul)- Sayın Başkan, sayın üyeler; evvela şunu arz edeyim: 

Konunun mahiyeti itibariyle fevkalade heyecanlıyım. Konuşmalarım esnasında kaba ve yaralayıcı 
sözler sarf edersem, peşinen affımı istirham ediyorum. 

Belge: İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Köylüoğlu'nun, 11 Ekim 1994 tarihli Cum
huriyet Gazetesindeki demeci şu: "Köyleri devlet yakıyor."-

CENGİZ BULUT (İzmir)-Yazıklar olsun bunu söyleyene! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Aynı Bakan, bir televizyon programında kendileri
ne söz sırası geldiği zaman, "Tunceli'de 30 köyün boşaltılıp yakıldığını, 218 ailenin evinin yakıl
dığını, muhtarlardan, bir kasap dükkânında öğrendiğini" beyan ediyor. 

Muhterem üyeler, bu zat, Devlet Bakanıdır; yani, yalnız başına kaldığı zaman, Hükümettir. 
Mademki siz, devletin köyleri yaktığına muttali oldunuz; muttali olduğunuz dakikadan itibaren, 
sizden daha büyük makamlarda bulunan kimselere, meseleyi, şekvacısı olarak anlatacaksınız; bun
lar kimdir: Başbakandır, İçişleri Bakanıdır, Millî Savunma Bakanıdır. Oralardan bir medet uma-
mazsanız, Parlamento ahlakına göre, istifa etmeniz lazım. Bunun şakası yok. 

Siz, devlet olarak, orada -hem de kim yakıyor- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yani ordunun köy 
yaktığını söylüyorsunuz ve şekvacı oluyorsunuz. Arkasından da, izahatım verip, televizyonlara çı
kıyorsunuz ve hâlâ yerinizdesiniz! Başbakandan bir tekzip yok, Millî Savunma Bakanından bir tek
zip yok, İçişleri Bakanından bir tekzip yok. 
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Değerli üyeler, biz ne işle meşgulüz?! İstirham ederim... Biz, bir şirket mi yönetiyoruz, biz bir 
spor kulübü mü yürütüyoruz?! Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleriyiz, seçimle gelmişiz, 
demokratik bir devlette yaşıyoruz. Burada, bütün bakanların mesuliyetleri vardır. Herkes, mesuli
yetinin neticesine sahip ve razı olmalıdır. / 

Sayın Bakanım, aslında, teşrih ettiğiniz zaman, ingiliz sisteminde "state secretary" denilen bir 
devlet sekreteridir; görevi, tespittir. Kendisi bir yatırım bakanı değildir, klasik bakanlardan değil
dir; olsa olsa, insan haklarıyla ilgili meseleleri, devletin süzgecinden de geçirerek, ciddî mühürler
le tespitini yapar, Başbakana, makama tevdi eder; Millî Savunma Bakanıyla konuşur, tevdi eder 
ve hatta hatta Cumhurbaşkanına arz eder. Devletin idaresi, modem devlet idaresi budur. 

Sen, hardallı cümlelerle, aslan şövalye edasıyla, durup dururken, gazetelere, amme vicdanım 
bozacak, orduyla sivili karşı karşıya getirecek şekilde beyanat yerip, silahlı kuvvetlere de atfı cürüm
de bulunamazsın; tahtı mahkemeye alınırsın! Türk Ceza Kanununun 160 inci maddesine, evrensel 
hukuka aykırı davranıyorsun ve devletin vakar ve haysiyetini düşülüyorsun. Bu ne demektir?! 

Arkadaşlar, demokrasinin çok ciddî bir mesele, çok ciddî bir devlet tarzı olduğunu bilmemiz 
lazım; yoksa, demin arz ettiğim gibi, sırf, hava olsun, ağzımdan bu laflar çıksın diye, hükümet ve 
devlet idare olunamaz. 

Sayın içişleri Bakam, zatı devletlerini ihbar ediyorum; Sayın Başbakanım, çok zor durumdası
nız. "Ordu, köyleri yakıyor" diye bir iddia vardır. Benim bildiğim Türk Silahlı Kuvvetleri, benim 
mümtaz ordum, hiçbir zaman bir köyü yakamaz; bilakis, bu memlekette Türk'ün, Türk vatandasımn 
vakanyla, haysiyetiyle, güvenliğiyle ve hayatıyla meşgul bir güvenlik kuvvetidir; nasıl olur da ken
di köylüsünün köylerini yakar?! Müteaddit laflar gelmek suretiyle mi; iki muhtarın sözüne mi ina
nıyorsunuz? O halde, sizden istirham ediyorum; devleti yeniden yapılandırmak mecburiyetindeyiz. 
Bu şartlarla devam edildiği zaman, bu hardallı cümleler, bu genç bakanların başına bela-i azîm olur. 

ingilizlerin bir sözü vardır: "Bakan kumaşı çok mühim bir mesele." Sizin bizden farkınız var; 
biz, milletvekiliyiz; ama, siz, bakan olmuşsunuz. Demek ki, sizin sepetinizde bir şey görmüşler; 
ama, ben, maalesef, o sepetin içinde birtakım kırık yumurtalar görüyorum! Bundan sonra, Bakan
lık görevinize devam ederken, vakar ve haysiyete uygun, millî menfaatları esas almak suretiyle ça
lışmalarınızı yapınız. 

Sayın Başbakanın, içişleri Bakanının ve Millî Savunma Bakanının, bu şikâyetime mutlak su
retle bugün cevap vermesini istirham ediyorum. Aksi takdirde, kanunî yollara müracaat etmek 
mecburiyetinde kalacağız. .. 

Saygı ve sevgilerimle efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Ergüder'in konuşmasına yanıt vermek ve söylediklerimiz ile Tunceli'de ve güneydoğuda ya
şanan gerçekleri, bir kez de, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak Meclisin gündemi
ne getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bize böyle bir imkân verdiği için, Sayın Ergüder'e teşekkür ediyorum. Kendisinin biraz ifra
ta kaçan sözcüklerini, kendisine aynen iade ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, benim, gazetede, köyleri yakılmış olan 218 hane halkı Ovacık'ta bu
lunuyor demem, Tunceli Valisinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin üyelerine, Başbakan Yar
dımcısı Sayın Murat Karayalçın, Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu, bendeniz ve SHP Genel 
Sekreteri Sayın Fikri Sağlar'ın olduğu bir mecliste, brifing olarak verdiği rakamlardır. 

Evet, olay nasıl olmuştur? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de gerçeklerin üzerini örterek bir yere varamayız. Nedir ger
çek? 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Devlet yaktı mı, yakmadı mı? 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) - Söyleyeceğim. Bir dakika... Söy
leyeceğim. , 

Olayla ilgili, Jandarma Komutanına soruluyor; Komutan, "PKK yaktı" diyor. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Doğrudur. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) - Dinler misin... 

Doğrudur, yanlıştır; bilemiyorum. Dinle! 

ŞÜKRÜ YÜRÜR(Ordu)-Yalan mı söyleyecek?! 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Dinler misin... Yalan mı söylüyor, 
doğru mu söylüyor; ben, yalan söylüyor demedim. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Ne demek istiyorsun yani?! 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Burada, benim yazımda, Türk Si
lahlı Kuvvetleri yaktı diye bir şey var mi? 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sen, PKK'yı bu vesileyle hükümete taşıdın. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ben, PKK'yı Hükümete taşımaya

cak kadar onurlu bir milletvekiliyim. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Belli oluyor!.. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ha, onurlu... Dinlemesini öğren. 

BAŞKAN- Sayın Yürür... Sayın Yürür... Lütfen... 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, ya dinlemesini sağ
layın veyahut da susturun. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Bu şekilde konuşamaz, terbiyeli olsun. 

BAŞKAN - Lütfen efendim... Lütfen... Konuşmasını bitirsin efendim. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Terbiyeyi sizden öğrenecek deği
liz. Milletvekili onurludur, dinlemesini bilir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İktidar değil misiniz?! Çaresini bulmak sizin göreviniz. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sorumlu Bakansın... 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Yanıt vereceğim; yanıt vereceğim. 
Sizin döneminizde bu olaylar yaşandı... 
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ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Niye geçmiş dönemi anlatıyorsun? Kendi yaptığın hatayı anlatacaksın. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)-... ama, gerçeklerin üstünü örtmek
le bir yere varamazsınız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Efendim, böyle olursa, kimseye gündem dışı söz vermem. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri, daha ne dedi ki, neticeye varıyorsunuz? 

Lütfen... • / - , » ' ' 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, gündem dışı konuşmaya cevap verecek... 

-Sayın Bakan üç yıl öncesini suçluyor... 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) - Sataşırlarsa, cevap 
veririm, dinlerlerse, sataşmam. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, buyurun, devam edin. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Teşekkür ederim. 
Tunceli Valisinin vermiş olduğu brifıngteki rapor burada. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Kim yaktı diyor? 

' DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Tunceli'den Ovacık'a gittik; Ova
cık Belediye Başkanını dinledik. Belediye Başkanı Sayın Ycrlikaya, köylerin güvenlik güçleri ta
rafından yakıldığını söylüyor. Televizyon ve basının huzurunda, Tunceli İli Ovacık İlçesi Beledi
ye Başkanı, makam odasında, Esat Kıratlıoğlu Beye söyledi bunu. (ANAP sıralarından "Yalan, ya
lan" sesleri) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Gereğini yapsın o halde. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)-Yalansa, gelir cevap verirsiniz. 

Esat Kıratlıoğlu Bey dinledi, Sayın Murat Karayalçın Bey dinledi, basın ve televizyon muhabirle
ri dinledi; gazete ve televizyonların 16 muhabiri vardı. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sen hangisine inanıyorsun; Valiye mi, Belediye Başkanına mı? 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Şimdi, dinleyin; dinlemiyorsunuz; 

bu Meclis dinlemek zorunda. Dinlemezseniz... 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, lütfen... 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- 12 Eylülden önce biz de dinleme

sini bilmiyorduk. 
Size şunu söyleyeyim sayın milletvekilleri: Ben, PKK'nın ağzıyla konuşmayacak kadar onur

lu bir milletvekiliyim; ben, misakımillînin bütünlüğünü, bu Parlamentonun 428 milletvekillinden 
daha önce savunacak bir milletvekiliyim. Ben, ilk kez bu kürsüye çıkmıyorum; ama, önyargılarla 
konuşuyorsunuz. 

Bakınız, bir gazete... 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Cevap vermeyin, doğru neyse onu anlatın. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)-Doğruyu söylüyorum. 

Bir: Söylediğim şey, Tunceli'nin Ovacık İlçesi Belediye Başkanının herkesin önünde söyledi
ği şeydir. , 
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CENGİZ BULUT (İzmir)-Valinin dediği nedir? 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Dinle... Valinin dediğini de söyle
yeceğim. 

İki: Ondan sonra, olayı yaşayan 20 muhtar oradaydı; 20 muhtara, mührü olan bana gelsin de
dim; mührü olanları kasap dükkânına soktum; nedir olay dedim. 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Kasap dükkânına!.. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Yer yok tabiî Ovacık'ta. Bir kasap 
dükkânına soktum muhtarları. Senin gibi, bir müteahhitlik bürosunda toplantı yapacak halimiz yok. 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Yanıldın sen; ne müteahhidi?! 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Nedir olay dedim. Muhtarların de
diği şu: "Güvenlik kuvvetleri geldiler, 10 dakika içerisinde köylerimizin boşaltılmasını istediler." 
(ANAP sıralarından "yanlış" sesleri) Yanlıştır, doğrudur; o, sizin değerlendirmeniz. Yalnız, Mec
lis, bu işi öğrenmek istiyorsa, ben size öneriyorum, bir komisyon kurun... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Tamam. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Eğer, bazı devlet yöneticilerinin 
verdiği bilgiler doğruysa... Örneğin, dün bir araştırma yaptınız; niye o araştırmayı yapıyorsunuz? 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Devlet sizsiniz. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Bir şey söylüyorum; ben devletim; 

ben, devlette, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanıyım. Biraz önce, Sayın Ergüder, benim gö
revim için, "bir tespittir" dedi. Ben de tespit ediyorum ve diyorum ki, Türkiye'nin güneydoğusu ka
nıyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, çok... ' . 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Siz ne yapıyorsunuz?! Düzeltsenize! 
BAŞKAN-Beyler, böyle müzakere olur mu?! Lütfen... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Bize şikâyet ediyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Efendim, er geç cevap verecek vardır. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Kim var? 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ben varım, ben! Hükümetin Baka

nı burada; dinleyin! Burada ben konuşuyorum; dinleyeceksiniz! Dinlemeyi öğreneceksiniz 
ANAP'lılar! Öğreneceksiniz! 

BAŞKAN-Lütfen... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Hükümeti ayaklar altına alıyorsun. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Dün tespit yapmışım; bugün benim 
istifamı istiyorsunuz. Siz, bu tespite de yanaşmadınız. Ha, şunu söylüyorum; Ben, Türk Silahlı 
Kuvvetleri güneydoğuda köy yakıyor demedim. Güneydoğudaki 20 köy muhtarı! kendi evlerinin 
güvenlik güçleri tarafından yakıldığını, söylediler. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Yaktırmamak onun görevi; yaktırmasın. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ha, doğrudur, eğridir; öğrenmek 

istiyorsanız, kurarsınız bir komisyon, öğrenirsiniz. Onun için, size şunu söyleyeyim: Sayın Ergü-
der'e teşekkür ediyorum; biz, Türkiye'de devletin tekliğini... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN- Bu konuşmayı keserseniz, kafanızdaki yere varamazsınız. Müsaade edin... 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Burada neyin söyleneceğine ben 
karar veririm; bana yasalar bu yetkiyi vermiş; sizin gibi konuşamam; siz konuşmak istiyorsanız, 
gelirsiniz; bu mikrofon herkese açık. 

Türkiye'de devletin tekliğini, ülkenin tümlüğünü, halkın birliğini, çağdaş laik cumhuriyeti tar-
tıştıramayız; bunu bilin; bu bir. 

İki: Biz, teröre karşıyız, terör çıkmaz sokaktır. Terörün çıkmaz sokak olduğunun en canlı tari
hi, en canlı tanığı, uygarlık tarihidir. Bu çıkmaz sokağa biz de karşıyız ve bunun için gerekli ön
lemleri, elbette alacağız... (ANAP sıralarından "Biz ne söylüyoruz" sesleri) 

Hükümetin insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak yaptığım görev nedir; ben, Yu
nan mitolojisine göre tanrıların yasakladığı ateşi alıp halka vermişim... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Ne ilgisi var Sayın Başkan?! 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ben bir gerçeği söylüyorum; gö

revim de bu. Ben, insan haklan ihlallerini örtecek bir Bakan da değilim; gerçeği söylüyorum, ger
çeği Parlamento önünde dile getiriyorum. 

Güneydoğudaki 20 muhtar, güvenlik güçlerinin köylerini boşalttığını, söylüyorlar, yaktığım 
da söylüyorlar; Vali ve güvenlik kuvvetlerinin komutanları da" hayır, biz yapmadık" diyorlar. Ku
run bir komisyon... , 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Güvenlik kuvvetlerini başka bir hükümet mi yönetiyor?! 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Artı, Tunceli Valisinin bizlere ver

miş olduğu bir PKK bildirgesinden de anlaşılacağı gibi, PKK, köylerin boşaltılmasını istemiyor; 
çünkü, kendisi oradan lojistik destek alıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) " 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, son cümlemi söylü

yorum. 

BAŞKAN-Buyurun, devam edin-
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Terörün panzehiri, hukuktur, de

mokrasidir, insan haklandın Herhangi bir nedenle bir köyü boşaltabilirsiniz, boşaltırsınız; ama, bo
şalttığınız köyün insanlarına, yaşayacak bir yer göstermek zorundasınız. Ankara'da kimsenin evini 
kimse boşaltmıyor; onu söylemek istiyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Hükümetin bir bakanısın sen. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Hükümet sizsiniz... Ne yaptınız siz yani? 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)-Dinle, dinle! 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, konuyu saptırıyorsunuz. Lütfen... Rica ediyorum... 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)-Sayın Kastamonu Milletvekili, din

le! Dört bakan, oraya, senin gibi burada otursun da hava alsın diye gitmedi. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Ben çok gittim oralara. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Can güvenliği yok; onun için gitmedik. 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)-Evet... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN-Devam edin. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Dört bakan, oraya, önlem almak 
için gitmişlerdir. Bir günde Önlem alma imkânı yok. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Ne yaptınız yani? 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Sen "yok" diyebilirsin; ben de evet 
diyorum; inanmak mecburiyetinde değilsiniz. 

Terörün çözümü, ulusal uzlaşmadadır; burada uzlaşma yoktur; terörü böyle çözemezsiniz; bu
rada uzlaşmayı sağlamak zorundasınız. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Devletin Bakanı, devleti itham edemez. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Terörün çözümü, ev yakmak değil
dir, köy boşaltmak değildir; hukuktur, hukuk devletidir. (ANAP sıralarından gürültüler) Terörün 
çözümü özgürleşmedir, demokratikleşmedir. Türkiye'nin çok ciddi bir sorununu, muhalefet ve ik
tidar kanatları arasında, muhalefet ve iktidar duvarlan arasında, sen yaptın ben yaptım diyerek ör
temezsiniz; buna hakkınız yoktur. 

FARUK SAYDAM (Manisa)-Sen kimden yanaşın? 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ben Türkiye Cumhuriyetinden ya

nayım; 58 milyon insandan yanayım; misakımillîden yanayım, senin gibi karşıtı değilim. 
Sen kimden yanaşın; kimden yanaşın? 
FARUK SAYDAM (Manisa)- Devletten yanayım, milletten yanayım, demokrasiden yanayım; 

ama, yalandan yana değilim. 

BAŞKAN- Lütfen efendim... 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Sekiz senede bostan bekçiliği mi 
yapıyordun sen?! Sekiz senede bostan bekçiliği mi yapıyordun?! (ANAP sıralarından gürültüler) 

Terörün çözümü demokratikleşmedir, özgürleşmedir, sevgidir, kardeşliktir. Burada bir Baka
nı dinlemiyorsunuz; yüreğinizde sevgi yok sizin! (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bu kürsüden söylemeyle olmaz, uygulamayla olur; siz
de uygulama yok. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Korkularınızla değil.. (ANAP sı
ralarından "kimden yanaşın" sesleri, gürültüler) 

Burada beni Silahlı Kuvvetlere ihbar edemezsiniz; ben bu Türkiye'de en yurtseverden daha 
çok yurtseverim. 

Korkularınızla değil ANAP'lılar, inanaçlarınızla, aklınızla hareket etmek zorundasınız. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Siz ne yaptınız? 
DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Salt askerî yöntemlerle, salt polisi

ye yöntemlerle bu iş gitmiyor; hukuk devleti yöntemlerini yaşama geçireceğiz; ekonomik önlem
lerle olayların üzerine gideceğiz. Daha çok sanayileşme ile insan haklarını daha çok öne çıkaraca
ğız; olayın üzerine hukukun üstünlüğü ilkesiyle gideceğiz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)- Şiir okudur!.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Geç kaldınız, geç kaldınız. 
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DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Geç kalıp kalmamanın hesabım 
ulus sorar, sen soramazsın Dumankaya! Biz ulusa da hesap vermeye hazırız. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşmasında çok açık 
sataşmalar oldu; Genel Kurua değil, bize hitap etti. 

BAŞKAN-Efendim müsaade edin... Bir dakikanızı rica ediyorum... 

Hassasiyetinize yerden göğe kadar hak veriyorum;ama, burada içtüzüğü tatbik ediyoruz; gün
dem dışı bir konuşma olmuştur, ilgili Bakan cevap vermiştir; fakat, bu konuda içtüzüğün koyduğu 
sınırları aşan bir duygusallık var. Onun için, şimdi, Hükümetten yeni bir cevap verecek bakan var
sa, söz vereceğim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Olmaz efendim. 
. BAŞKAN-Efendim, bir dakika durun... Durun efendim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Öyle bir usul yok efendim. 

BAŞKAN - Efendim, ben de böyle bir kaidenin olmadığını söylüyorum; ama, yerinizde dura
mıyorsunuz; bunu nasıl tatmin edeceğiz? Yani, bir tarafta vatan gitsin, bir tarafta illa içtüzüğün sı
nırlarından çıkmayalım... Bu ikisini bağdaştırmaya mecburuz. 

Hükümet adına Sayın Bakan cevap verecek. 

Buyurun. 

DEVLET BAKAN NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; istanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergtider'in gündem dışı konuşmasına, ilgili Bakan arkada
şımız, kendisiyle ilgili beyanlar, yani kendisine atfedilen beyanlar yönünden cevap verdi. Burada, 
ben, biraz sonra dinleyeceğiniz ve haklı olduğumuza kanaat getireceğinizi sandığım bazı görüşle
rimi kısaca ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada ben meselenin ibret verici yönüne biraz değinmek istiyorum. Ya
nan köyler varsa, bu Meclisin himayesinde ve o Meclisin adına burada oturan Hükümetin ve hepi
mizin köyleridir, ona sahip çıkmak da hepimizin görevidir. (ANAP sıralarından gürültüler) Bir da
kika dinleyin lütfen. 

Yalnız, benim burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu: Bizim bu kan ve ateşi kucağımız
da bulduğumuzu siz de biliyorsunuz, tarih de biliyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Siz eşkıyayı buraya taşıdınız... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)-Hani, 500 eşkıyaydı?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-ANAP'ı karalama sen! 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)-Evet, tamam, oraya geleceğim. Bu

rada, benim, Anavatan Partisinden.. . 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-ANAFı karalama! 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcarf... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Canım, otur yerine Allah aşkına, 
otur! Seni yirmi senedir dinlemişim ben. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sen otur yerine! 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Haksız yere orayı işgal ediyorsun. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Burada şu var, şunu demek istiyo
rum sayın üyeler... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ne konuşuyorsun sen! On yıl öncesini söylüyorsun. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)-Otur yerine! 

BAŞKAN- Saym Korkmazcan, böyle olursa, devam ettirmem. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Sen kim oluyorsun?! Otur yerine! 
Otur yerine! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Milletvekili azarlayacak kim oluyorsun sen?! 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ben Hasan Korkmazcanım! Efendice konuş! 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Burada, şunu söylemek istiyorum: 
ilgili bakan çıktı, "bunu Silahlı Kuvvetler yakmadı" dedi. "Yaktı dedim" demedi. 

Burada parmak geçirilen şey, yani, Hükümetin içerisinde bir meseleye parmak geçirip, bu mil
lî meseleyi kullanmayın, ben, onu demek istiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Hangi millî meseleyi?.. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Evet, onu kullanıyorsunuz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Haysiyetsizlik yapıyorsunuz... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)- Yoksa, eğer siz, Sayın Azimet 

Köylüoğlu'nun "söylemedim" dediği şeyi söylemek istiyorsanız; "bunu Silahlı Kuvvetler yaktı" 
demek istiyorsanız, Sayın Azimet Köylüoğlu'nun beyanına sığınmadan gelin, burada açık açık bu
nu söyleyin. 

Burada, Anavatan Partisinin "bu meseleye Hükümet içerisinden İçişleri Bakanı cevap versin" 
sözüne gelince; İçişleri Bakanı arkadaşım bir toplantıda olduğu için, Sayın Orhan Ergüder'in be
yanlarını dinleyemediğinden dolayı ben cevaplıyorum. 

Bu kanayan yaranın, bu ateş kokan yaranın bir millî mesele olması gerekirken, onu sanki Hü
kümet içerisinde bir çatlak şeklinde telakki edip, oraya parmağınızı geçireceğiniz yerde, bıraktığı
nız kan ve ateşi temizlemeye çalışan insanların gayretlerine saygılı ojun. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan, söz istiyorum... 

BAŞKAN- Efendim lütfen... Bir dakika... Ben sizi nasıl dinleyeyim?.. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Herkes ayakta olursa sizi nasıl dinlerim?.. 
Bir dakika efendim... Ne demek istiyorsunuz, evvela onu anlayalım. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, Sayın Ergüder'in gündem dışı konuşmasına 
Sayın Köylüoğlu cevap verdiler. İkinci kez başka bir bakanın yapmış olduğu konuşma İçtüzüğün 
60 inci maddesine girer ve dolayısıyla yapılmış olan bu konuşma üzerine, gruplara söz vermeniz 
lazım; onun için, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, bir kere bu konunun usule uygun olma
dığını kendiniz de ifade buyurdunuz. Usule uygun hale gelebilmesi -biraz önce arkadaşlarımızının 
ifade ettiği gibi- guplara söz hakkı doğduğunu kabul etmenizle mümkündür. O sebeple Grubumu
za doğan söz hakkım kullanmak istiyorum; bir. 

ikincisi; hem Sayın Azimet Köylüoğlu hem de Saym Cevheri, doğrudan doğruya Grubumuzu, 
Grubumuzun iktidar olduğu dönemi itham eden ve bizim ifade etmediğimiz beyanları bize atfeden 
açıklamalarda bulundular, bunlardan dolayı da sataşma gerekçesiyle söz talep ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, dikkat ettiyseniz, dedim ki, gündem dışı bir konuşma olmuş
tur. Gündem dışı konuşmaya, gündem dışını ilgilendiren; ama, gündem dışının sadece kendisini il
gilendiren konuda Sayın Bakan çıkmış cevap vermiştir; ama... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Ama, itham ediliyoruz... 

BAŞKAN-Müsaade buyurun efendim. 

Sayın Ergüder'in ithamı az değildir. Yani, Sayın Ergüder, bir konuyu aydınlığa kavuşturmak 
istiyor; öyle olunca, Hükümet adına da, bir başka bakana söz hakkı tanıdım. İçtüzüğün dışına çık
tığımı zannetmiyorum. Bunu böyle kabul edin. 

M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- Olmaz öyle şey! 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan, Grubumuza sataşma var. 

BAŞKAN- Grubunuza bir sataşma varsa, zabıt getirtiyorum, o zaman söz veririm. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Size göre sataşma yok mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Hayır bana göre yok; ama, kaçırmış olabilirim; zapta bakacağım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Çok güzel(!) 

2. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Başkent oluşunun 71 inci yıldönümü münasebetiyle, 
Ankara'nın sorunlarına ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN- Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez, Ankara'nın Başkent oluşunun 71 inci yılı 
münasebetiyle gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Saym Tez. 
İBRAHİM TEZ (Ankara)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi en derin say-

gılanmla selamlıyorum. 
Ankaramızın Başkent oluşunun 71 inci yılını coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetçilerin onurlu 

kenti 71 yıl önce genç Türkiye Devletinin Başkenti oldu. Malatya Mebusu İsmet Bey ve 14 mebus 
arkadaşının, 9 Ekim 1923 tarihinde yasa önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 13 Ekim 1923 
tarihinde alkışlarla, coşkuyla kabul edildi ve Ankara, Türkiye'nin Başkenti oldu. 

Bir Ankara Milletvekili olarak, İsmet Bey ye 14 arkadaşını şükranla, saygıyla anıyorum; ruh
ları şadolsun. Yalnızca onları değil, Anadolu destanını yazan, çağdaş Türkiye'nin temelini atan 
Atatürk ve cumhuriyetçileri her zaman şükranla ve saygıyla anıyoruz. 
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Anadolu'nun birçok kenti, Anadolu'da kurulan devletlere başkentlik yapmıştır. Ankara, yalnız
ca Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti olmuştur. Dünya durdukça, Ankara, Türkiye Cumhuriyetinin 
Başkenti olarak kalacaktır; değiştirilmesi düşünülemez, teklif edilemez anayasal bir kentimizdir. 
Ankara, cumhuriyetimizin prestij kentidir. Ankara, cumhuriyetçilerimizin eylemli ve onurlu kenti
dir. Genç Ankara, 1923'ten itibaren süratle kurulmaya başlamış, büyümüş ve gelişmiştir. Ülkedeki 
ekonomik ve sosyal nedenlerle sürekli göç almış, planlanan nüfusun üzerinde insan barındırmıştır. 
Ankara için çok şeyler söylemek olanaklıdır. Kültürel mirasının büyüklüğü, Kurtuluş Savaşındaki 
kahramanlığı, çağdaş Ankara'nın varoluşu, hepsi birbirinden önemli konulardır. Ben kendimi, bu 
kente karşı sorumlu hissediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başkentimizin il sınırlan içinde 3.5 milyon yurttaşımız 
yaşamaktadır. 24 ilçesinden 16 tanesi dış ilçedir. Ankara'nın kentsel kesimi ile kırsal kesimi arasın
da ekonomik, sosyal yönden büyük farklılıklar vardır. Dış ilçelerinin gelişmişlik ve kalkınmışlık 
düzeyi oldukça düşüktür. Üzülerek söylemek gerekirse, bazı ilçelerimiz, kalkınmada öncelikli yö
re kapsamındaki ilçelerden daha az gelişmiştir, daha geri kalmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı tara-
findan yapılan bir araştırmada, metropol sınırları dışındaki ilçelerimizden Kızılcahamam, Çamlıde-
re, Nallıhan, Kalecik, Bâlâ, Haymana, Güdül ve Evren birinci derecede; Polatlı, Beypazarı, Elma
dağ, Çubuk, Kazan, Akyurt, Şereflikoçhisar ve Ayaş ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöre ola
rak değerlendirilmiş ve saptanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara ve Türkiye için çok önemli olan Tuz Gölümüz, 
önemli bir sorunla karşı karşıyadır. Tuz Gölünü koruyup kollamazsak, Tuz Gölü yararlanılama-
yacak bir duruma gelecektir. Tuz Gölü bir doğa harikasıdır; ne yazık ki, çamûrlaşıyor ve toprakla 
doluyor. Etkin önlemler almazsak tuz alamayacağız.Kanalizasyonlar Tuz Gölüne akıyor. Evsel 
atıklar, fabrika atıkları hiçbir arıtmaya tabi olmadan Tuz Gölüne akıyor. Aslında 7-8 santimetre de
rinliğindeki Tuz Gölü genelde toprakla dolmaktadır. ; 

Yine, Ankara İlimizin toplam tarım alanı 2 632 600 hektardır; ne yazık ki, 2 500 919 hektar 
alan erozyona maruzdur. 

Mogan ve Eymir Göllerinin de kirliliği hızla artıyor. Eyrriir için durum her geçen gün daha can 
alıcı bir noktaya gelmektedir. Kirlilikler için etkin önlemler almak zorundayız. Kirlilikleri önleye
cek yatırımlara önem vermek mecburiyetindeyiz. Çevrenin korunmasında yeni çözümler, yeni pro
jeler, yeni yaklaşımlar, yeni iddialar üretmek zorundayız. 

Başkent Ankaramızın 7 427kilometrelik köy yolu mevcuttur; ama, yapılması gereken 984 ki
lometrelik ham yol vardır. Başkentimizin köylerinde su sıkıntısı vardır; 48 köyümüz ile 19 mahal
lemiz susuzdur. 950 köyümüzden yüzde 94'ünde telefon vardır. 

Ankara keçisinin sayısı azalıyor, 244 binlere düştü. Bu, ülke ekonomisi için büyük bir kayıptır. 

Ankara çiftçisi teknolojik yönden geridir. 459 köyümüzde arıcılık yapılıyor. Ankara'da balık 
üretimi düşüyor; devlet bu iki konuda ve diğer konularda destek vermelidir. Bunları aşmak zorun
dayız. Bunları çözmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başkentimizin 8 merkez ilçesinde, tüm sektörlerde ge
lişmişlik düzeyi oldukça yüksektir. Cumhuriyetimizin prestij kenti Ankara, 1930'lu yıllardan 
1965'li yıllara ve 1990'lı yıllara çok önemli gelişmeler göstermiştir, önemli sıçramalar yapmıştır. 
Küçük ve orta ölçekli sanayi kentiyiz, bunu daha da geliştirmeliyiz. Savunma sanayii, havayı kir
letmeyen elektronik sanayii için merkez durumumuzu daha da geliştirmeliyiz. Bir üniversite kenti 
olan Ankara'yı, kültür ve sanat merkezinin başkenti yapmak için daha yukarılara çekmeliyiz. 
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Ankara'nın yerel yönetimleri, yerel yönetimler, demokrasinin beşiği olduğunu unutmamalıdır-
l ar . : • 

Ankara'nın ilk belediye başkanı Kütükçü Ali Paşa'dır. Başkent Ankara'ya hizmet eden merhum 
belediye başkanlarını da saygıyla anıyorum. 

Belediye başkanlarının görevi, kent halkına hizmet sunmaktır; laf ve dedikodu üretmek değil
dir, insanları aşsız ve işsiz bırakmak değildir. Belediyecilik, bilgi işidir; belediyecilik, kültür işidir; 
belediyecilik, üretkenlik işidir. 

Başkent Ankaramız, Avrupa'daki 500'ü aşkın kent sıralamasında gelişmişlik yönünden 27 nci 
sıradadır. Biz, bunu, daha da yukarıya çekmek durumundayız; bunu, aşağılara indirmeyi içimize 
sindiremeyiz, bunu kabul edemeyiz. 

.Ankara için geliştirilecek stratejinin temel amaçlarından birincisi, Ankara'yı bir dünya kenti 
niteliğine kavuşturmak olmalıdır. Kentteki yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kentin, insanca ya
şanılabilir bir duruma gelmesi sürekli geliştirilmelidir. 

Ankara, teknolojik gelişmeleri yakından izlemek zorundadır. Ankara'nın, doğal yapısına zararı 
vermeyecek, ticaret hacmini ve istihdamını artıracak yüksek teknolojiye ve yüksek teknolojili ya
tırımlara yönelmesi gerekmektedir. Ankara sanayiindeki atılımı devam ettirmek durumundayız. Bi-
yo teknolojik araştırmaları ve çalışmaları durduramayız, bunu daha da hızlandırmamız gerekiyor. 

Ankara'da hava tekrar kirletilmemelidir. Metro Projesi hızla devam etmelidir. 

Ankara'nın büyük bir kongre salonuna ihtiyacı vardır, bu gereksinim de yerine getirilmelidir. 

Ankara'da, başkente yakışır bir hükümet konağı yapmamız ve bugünkü mevcut Hükümet Ko
nağını da cumhuriyet müzesi haline dönüştürmemiz gerekiyor. 

Biz, Ankara'ya karşı sorumluyuz; Ankara'yı aydınlığa değil de, karanlığa götürmek isteyenle
rin karşısında daima dimdik ayakta duracağız. Biz, cumhuriyeti, isteyerek, tanıyarak, alternatifleri
nin farkını bilerek seçtik ve sürdürüyoruz; sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu tercih, 60 milyonun 
tercihidir. Mustafa Kemal sevgisi,"Ankara'yı başkent yapanların sevgisi, cumhuriyetçilerin sevgisi, 
60 milyonluk ülkemizin kalbindedir. Hiç kimsenin, ne bu tercihi değiştirmeye ne de bu sevgiyi 
azaltmaya gücü yetmez; hiç kimse boşuna nefes tüketmesin. 

Cumhuriyetçiler, Ankara için çok şey'yaptılar; biz, aynı heyecanla, aynı duygularla devam et
mek durumundayız. 1920'lcrde, 1923'lerde, Ankara'nın taşı, bağımsızlığa; gözlerinin yaşı, ulusal 
bağımsızlığa dönüşmüştü. 21 inci yüzyıla yaklaşırken, Ankara' nm taşı, daha çok okula, daha çok 
fabrikaya, daha çok sanayi tesisine; toprağı, metroya, konuta; yüzü, aydınlığa, teknolojiye dönme
lidir. 

Ankaramızıri başkent oluşunun 71 inci yılını, tekrar kutluyorum. 
Yüce Meclise en derin saygılarımı sunar, teşekkür ederim, (SHP, DYP, ANAP ve CHP sıra

larından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür edirim Sayın Tez. 
3. - İstanbul Milletvekili Erol Soylu'nun, Kars ve civarı illerin sorunlarına ilişkin gündem dı

şı konuşması ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin cevabı 
BAŞKAN-Sayın Gürol Soylu, Kars'ın bugünkü durumunu ve sıkıntılarını dile getirmek için 

gündem dışı söz talebinde bulunmuştur. 

12 .10 .1994 0 : 1 
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Buyurun Sayın Soylu. 

GÜROL SOYLU (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Atatürk'ün Kars'a gelişinin yıldönümü nedeniyle, 6 Ekim günü, Meclis Başkanvekilimiz Sa
yın Vefa Tanır başkanlığında bir Parlamento heyetiyle, kutlama etkinliklerine katılmak üzere Kars 
İline gittik ve Parlamento heyeti olarak, bu etkinlikleri, büyük bir coşkuyla izledik. Bu ziyaretimiz 
süresince, Kars ve civarı iller halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisine, devletine, milletine, bay
rağına sahip çıktıklarını gördüm; Kars ve civar illerdeki valilerin, emniyet müdürlerinin, jandarma 
komutanlarının ve tüm güvenlik güçlerinin halkla bütünleşerek görev yaptıklarını tespit ettim. 

Değerli milletvekilleri, Kars ve civar illerde görevlerini başarıyla yapan güvenlik görevlileri
ni, en küçük biriminden bakanlığına kadar tüm birimlerinde görev yapanları huzurunuzda kutlamak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu gezimiz sırasında, Kars ve civar illerimizin sorunlarıyla ilgili olarak 
da bazı tespitlerim oldu. Hükümetimizin değerli yetkilileri, kısa sürede bu sorunları giderirlerse, 
Kars'ın ve civar illerin dertleri bitmiş olur ve böylece bu illerimiz, Türkiyemizin en huzurlu ve sa
kin illeri arasına girer. 

Bu sorunlardan bazıları şunlardır: 
1- Kars ve civar illerinin ticaretinin gelişebilmesi için, vakit geçirilmeden Türközü, Aktaş ve 

Doğu kapılarının açılması gerekir. Bu kapıların açılması, Kars ve civar illerin ticaretinin gelişme
sini sağlayacağı gibi, yöre halkımn göçünü de durduracaktır. 

2- Bölgenin, büyük çapta öğretmen açığının mevcut olduğunu tespit ettim; bu açığın derhal 
giderilmesi gerekmektedir. 

3- Kış mevsiminin yaklaşmasına rağmen, devlet, bölgeye henüz yakacak götürmemiştir. Halk, 
mevcut ormanları keserek, kış mevsimine hazırlanmakta; dolayısıyla, ormanlarımıza da yazık ol
maktadır. 

4- Kars Et Kombinası ve arı üretim tesisleri kapalıdır; bunların, faaliyete geçirilmesi gerek
mektedir. Halkın, şekerpancarı ekimi için, teşvik edilmesi gerekmektedir. 

5-5 Nisan tasarruf tedbirlerinin Kars ve civar illeri için kaldırılması gerekmektedir. Trilyon
luk makine parkları bulunan Köy Hizmetleri ve Karayolları bölge müdürlükleri, benzin ve mazot 
tasarrufu nedeniyle, görevlerini yapamamaktadırlar. Dolayısıyla da köy yolları ve içme sularının 
bakımı ve onarımı yapılamamaktadır. 

6- Yeni il olan Ardahan ve İğdır'ın konut ve lojman sorunu had safhadadır; bu illerde görev 
yapan devlet memurları oturabilecek ev bulamamaktadırlar. Toplu Konut İdaresinin bu yörelerde 
acil olarak konut yapması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce münakaşasını izlediğimiz konuyla ilgili olarak da bir hususu 
ifade etmek istiyorum. Terör nedeniyle köylerini boşaltan vatandaşların, şehirde bafınabilmeleri 
için prefabrik konut üretilerek, bu insanların kısa sürede bu konutlara yerleşimlerinin sağlanması 
gerekmektedir. İşsizlik sigortasından yararlandırılmak suretiyle bu insanların geçimlerinin temini 
sağlanmalıdır. 

Yapmış olduğum tespitlerde, biraz evvel çok üzülerek izlediğim, güvenlik güçleri tarafından 
köy boşaltılması, köy yakılması diye bir vakıaya rastlamadım. Gerçeği görmemiz gerekir değerli 
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arkadaşlarım, olay şudur: Doğu ve güneydoğuda 10-20 evden oluşan mezralarda, köylerde çeşitli 
uzaklıklarda ikâmet etmektedirler; dolayısıyla, her köyü koruma imkânı olmamaktadır. Yöreyi bi
lenleriniz için söylüyorum. Bu küçük yerleşim birimlerinin köy-kent modeliyle büyük köylerin et
rafına hatta içine getirilmesi zorunludur. Bunu zamamnda yapsaydık, bugün, yıkılan, yakılan köy 
diye bahsetmezdik. Dolayısıyla, bu durum Kars'ta da mevcut. Hiçbir köy yakılıp, yıkılmamaktadır; 
ancak vatandaş, devlete bağlılığı nedeniyle kendi güvenliğini daha emin ellerde görmek için, yaşa
mak için büyük köylere ve şehir kenarlarına göç etmektedirler. Dolayısıyla, güvenlik güçleri, boş 
olan bu dağ köylerinde, halkı korumayla ilgili herhangi bir gereksinme duymamaktadır ve PKK, 
boş olan bu köylere girerek barınmaktadır. Haklı olarak da, PKK'yı, bu köy ininden, evinden çıkar
mak, güvenlik güçlerinin elbette topuyla tüfeğiyle olmaktadır. Yıkılan, yakılan diye bahsedilen 
köyler bunlardır. Bu gerçeği görmemiz lazım. 

Güvenlik güçlerimiz, sağduyu sahibi insanlardır. Gecesini gündüzüne katarak görev yapmak
tadırlar; Sayın Başkanvekilimizle de bunu tespit ettik. Dolayısıyla, güvenlik güçlerimize, o mezra
larda yaşayan köylülerimize ve dar gelirli insanlarımıza sahip çıkacak makam, çatı burasıdır. On
lara sahip çıkmamızın gerekliliğine inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Cevap vermek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan

bul Milletvekili Sayın Gürol Soylu, yakılan, yıkılan konutlardan bahsettiler. Esasen, bu konuşma
lar daha evvel yapıldı; onun için, söz almayacaktım; ama, sayın arkadaşım konuyu tekrarladı, ba
na konuşma fırsatı verdi. 

Değerli arkadaşlarım, devlet, PKK terörüyle mücadele ediyor. Bu mücadelede gerçekten -bu
gün de bu tablo önümüze geldi- şehit veriyoruz. Gerçi, PKK'nın kökü kazınıyor, beli kırılıyor; ama, 
gerçekten yüreğimizi dilhun eden olaylar cereyan ediyor. 

Bakınız, dün, Tekman'da, gerçekten hepimizin yüreğini dağlayan bir olay cereyan etti. İki öğ
retmen, Tekman'da bir köye misafir olarak gitti. Orada dört öğretmen daha vardı. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu)-İnsan, değİlmi onlar... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Teröristler, bir hanım öğretmeni gönder

diler, diğer beş öğretmeni aldılar, götürdüler. Öğretmen hanıma da dediler ki: "Siz, katiyen haber 
vermeyin, yoksa bunları öldürürüz, bizim maksadımız ses vermektir, demonstrasyondur." Olay, 
20.20' de olmasına rağmen, hanım öğretmen, ancak sabaha karşı 05.30'da güvenlik güçlerine ye vi
layete haber verdi; fakat, gidildi görüldü ki; bir ahırda, öğretmenlerden birini bırakmışlar, diğer 
dört öğretmeni ise hunharca öldürmüşler. Bu, insanlıkla... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu)-İnsan hakları deyin... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)-... insan haklarıyla kabili telif bir hadise 

mi?. 
Değerli arkadaşlarım, işte, güvenlik güçleri birtakım operasyonlar yapıyorsa, bunlardan dola

yı yapıyorlar. Bakınız, güneydoğuda birtakım alanlar tutulmuştur/Strateji, alanları tutmaktır ve bu 
suretle, PKK terörizmini önlemektir. -

' ' . - 2 7 0 - • • • • • 



T.B.M.M. B:18 12.10.1994 0 : 1 

PKK ne yapıyor; Tunceli'ye gidiyor, Tunceli'yi rahatsız ediyor. Sayın Azimet Köylüoğlu ar
kadaşım da defaatle bana söylemiştir; bundan, o da rahatsızlık duyuyor... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu)- Allah bağışlasın size. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- ...Tunceli milletvekilleri de büyük rahat

sızlık duyuyor. 
Güvenlik güçleri, PKK teröristlerini yok etmek için, orada barındırmamak için, o bölgeye el 

atmışlardır; çünkü, bu tür olaylardan Sivas rahatsız oluyor. Zara rahatsız oluyor, İmranlı rahatsız 
oluyor. Hedefleri, Gümüşhane'ye gitmek, oradan da Bayburt'a geçmektir. Bütün bunlar, tespitleri-
mizdir. Güvenlik güçleri, o sarp dağlarda büyük mücadele vermektedir. "Evler yıkılıyor mu, yakı
lıyor mu?" konusuna gelince: Bununla ilgili olarak şunu söylemek isterim; devlet, masum insan
ları korumak için orada. Masum insanları korumak için oraya giden devlet güçlerinin, ev yakması 
mümkün değildir; ama, mücadelenin doğasından meydana gelen birtakım yangınlar da olabilir ve 
bunlar, isteyerek yapılmaz. 

Bu durum karşısında biz, evsiz kalan bu vatandaşlarımıza -Sayın Gürol Soylu'nun değindiği 
noktaya geliyorum- barınak temin etmek için, mesken temin etmek için kollan sıvamış bulunmak
tayız. Mesela, Erzincan'da 130 tane prefabrik ev var; bu vatandaşlarımızı, burada istihdam etmek 
istiyoruz. Gene, sayın bakanlarımız oralara gitti, birtakım tedbirler aldılar ve bu tedbirler de uygu
lanıyor. Buralarda, acilen prefabrik evler yapmak -ilk etapta 200 tane- suretiyle bu.vatandaşları
mızı, buralara hemen yerleştireceğiz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Bakan, kış geldi; on gün sonra kar yağacak... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Kar yağacak diye oturacak değiliz ki, 

kara rağmen, tabiat şartlarına rağmen, -hiç şüpheniz olmasın- bütün bunlar yapılacaktır. "Kar ya
ğacak" demek suretiyle, bizim hevesimizi, şevkimizi mi kırmak istiyorsunuz? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Konuyu saptırıyorsunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE(Devamla)-Değerli arkadaşlarım, bazen, "Nahit 

Menteşe, acaba meseleyi saptırıyor mu" şeklinde beyanlar yapılmaktadır. Meseleyi saptıran ben 
değilim. Eğer, gerçekten, güvenlik güçlerinin şevkini kırmak için bu beyanlar yapılıyorsa, işte esas 
saptırma budur. Onun için, ne denirse densin, biz kararlıyız, insan haklarına karşı saygılıyız ve esa
sen orada, yaşam hakkını korumak için, o yörenin insanlarını korumak için varız. Onun için müs
terih olunuz. 

Değerli arkadaşlarım, alınan tedbirleri burada teker teker saymayacağım. Devamlı şekilde, ba-
kanlıklararası komite kurulmuş ve bölgeye, Bayındırlık Bakanlığından görevli arkadaşlanmız da 
gitmiştir. Devlet, orada yaraları sarmak için vardır; ama, şunu tekrar ifade etmek istiyorum: Dev
let, hiçbir surette orman yakmaz; devlet, hiçbir surette ev yakmaz; ama, mücadelenin doğasından 
meydana gelebilecek birtakım yangınlar olabilir. Bunu da tamir etmek bizim görevimizdir. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyor ve Sayın Gürol Soylu'ya da, bana bu imkânı verdi
ği için, teşekkürlerimi arz ediyorum. (DYP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, otua senedir bu Mecliste bulunuyorum. Burada, Başkan ve 
Başkanvekillerinin tüzük dışı konuşmalarını hiç tasvip etmemiş ve karşı gelmişimdir; ama, bugün
kü konunun ehemmiyetinden dolayı, Sayın Gürol Soylu'nun yarım bıraktığı bir şeyi, anlatmak is-. 
tiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür ve Sanat Kurulu, bu sene, yerel kongrelerin yapıl-
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dığı illerde, kutlamalar yapılmasına karar verdi. Balıkesir'de yaptık, 19 Mayıs 1994 günü Sam
sun'da yaptık: Biliyorsunuz, ilk yerel kongre, Mondros Mütarekesinin hemen arkasından Kars'ta 
toplanmıştır. Kars Kongrenin açılış tarihi, bu ayın sonundadır; ama, Kars ilinde her yıl, Atatürk'ün 
Kars'a ilk gelişi, bir merasimle 6 Ekim tarihinde kutlanıyor. Mademki, 6 Ekim bir kutlama günü; 
biz de "bu yerel kongreyi, bunun içinde kutlayalım" diye, bir sempozyumla 4 üniversiteyi -Boğa
ziçi, Ankara, Atatürk ve Kafkas Üniversitelerini- Kars'ta bir salonda birleştirerek, bir sempozyum 
yaptık. 

Bu program benim elime geldiği zaman, Kars Valisinden bir ricada bulundum; dedim ki: 
"Acaba, bu programa Akyaka'yı ve Anı'yi ziyareti sıkıştırabilir misiniz?" Gittiğimiz zaman, prog
ramın birinci gününe Akyaka ve Anı sığdırılmış; ama, Akyaka'da akşam oldu, program ertesi gü
ne taştı. 

Akşam, orduevinde, Vali ve Tugay Komutanıyla yalnız kaldığımız zaman şunu söyledim: "Sa
yın Vali, ben Kars'ta askerlik yaptım, istihkâm taburu doktoruydum. Programa alınmasını rica et
tiğim yerlere en az yirmi kere gitmişliğim vardır; çünkü, tahrip kalıplı köprülerin mesuliyeti ben
deydi ve her ay kalıp değiştiriyordum. Sırf 'gidilemiyor, dolaşılamıyor' imajını yıkmak için bu iki 
uç noktanın programa alınmasını istedim ve sizden de gelecek cevabın menfi olacağını, 'güvenlik 
dolayısıyla oralara gidemeyiz' diyeceğinizi tahmin ediyordum; ama, sizi tebrik ederim; genç bir va
lisiniz; siz bizden cesur çıktınız ve bizi 70 kilometre uzaklıktaki -Ermenistan'la sıfır kilometre 
olan- en doğu uca ve 42 kilometre uzaklıkta -yine Ermenistan'la sıfır kilometre olan- güneydoğu
daki bir Ermeni hududuna götürdünüz." Rahatlıkla gittik, millete cesaret vermek için gittik, "bir 
Parlamento grubu gelmiş, rahatça buralan gezebiliyormuş" desinler diye gittik. Nitekim, -orada, 77 
kişilik bir karakolumuz vardır- oradaki askerlerle uzun müddet oturduk ve gecenin karanlığında, o 
70 kilometreyi katederek Kars'a geri döndük. 

Ertesi gün, Kars'ta, Hükümet konağının ve bir spor salonunun önüne 10 bin kişiyi toplamı
şız , ışık ve ses gösterisi yapıyoruz, havaî fişek atıyoruz; ama, bu gösteriden bir saat evvel, 20 nci 
kilometre doğuda, 40 inci kilometre batıda -birisi batıda, Sarıkamış'a yakın, 40 inci kilometrede; 
birisi yine Ermenistan'a yakın, 20 nci kilometrede- köyler basılmıştı; asker orada vuruşmaya de
vam ediyordu. Bu ışık gösterisini iptal edelim mi; -İki tarafta vuruşma var- iptal edemezsiniz. Mü
cadeleyi töpyekûn almazsanız, sinerseniz, bunda başarı olmaz. Biz, iki ateş hattı içerisinde bu gös
teriye de devam ettik. Bir yerde 3 roketatar kullandılar, sonra, saat 19.00'dan gecenin geç saatine 
kadar uzun atış yaptılar; roketatarlar otlara isabet etti, köy yanıyordu; bir tanesi ottan sekti, bir evin 
içerisine girdi, 17 yaşındaki bir delikanlı ile baba otururken, orada canını aldı. Ertesi gün bize dü
şen görev buraya gitmekti, Gittiğimiz zaman, köyde yangının sönmediğini gördük, köy. ayaktaydı. 
Öyle bir köy ki, karşıda dağ, arkası Ermenistan, sabaha kadar oradan ateşe devam etmişler. Bu kö
yü boşaltmazsanız, bu köydekilerden gücü olanlar zaten köyü boşaltır, güçsüzler kalır; onları da 
yem edersiniz. 

Sayın milletvekilleri, onun için, hepimiz vakit buldukça gidelim ve görelim. Gidip görmezsek, 
güneydoğunun ve doğunun içinde bulunduğu durumu takdir etmemize, kavramamıza imkân yok
tur; işte, biz gittik. Siz isterseniz "Kahraman" deyin isterseniz "mezardan geçerken şarkı söyledi
niz" deyin; ama, olay budur. 40 kilometre bu tarafta ateş, 20 kilometre bu tarafta ateş; biz, acaba 
halkımızın üzerindeki bu yılgınlığı kaldırabilir miyiz diye devam ettik. 

Sayın Gürol Soylu, gelişen olaylar içerisinde, zannederim burayı kısa kesti; arkadaşlarıma onu 
anlattım. 
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Sayın Abdüllatif Şener ve Sayın Ülkü Güney; yazılarınızı aldım; fakat, dikkat ettiyseniz, öyle 
bir galeyan içindeydiniz ki, size "Susun" demekten, bu kürsüde konuşulanları takip etme imkânım 
olmadı. Zabıtları getirtiyorum; gündeme geçtiğimiz zaman, eğer size söz hakkı doğuyorsa, bugün 
görüşmelerine başlayacağımız kanun teklifi de zaten bununla ilgili olduğu için, hakkınızı o zaman 
kullandıracağım. 

Sayın Abdüllatif Şener, gayet haklısınız; ama, ben, Sayın Cevheri'ye söz vermeden evvel, 
"gündem dışı konuşmaya bir sayın bakan cevap verir; ama, bu konuşmanın ayrı bir özelliği oldu; 
çünkü, Sayın Ergüder, sadece beyanat veren Bakanı değil Hükümeti de itham etti. Beyanat veren 
Bakan konuşmanın kendisini ilgilendiren bölümüyle ilgili konuştuğu için, konunun ehemmiyetin
den'dolayı, 60 mcı maddeyi hududuna doğru biraz zorlayacağım" dedim. Onun için, beni mazur 
göreceğinizi zannediyorum. 

Teşekkür ederim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan, benim talebimle ilgili bir beyanınız olma
dı. 

BAŞKAN- Oldu efendim. Galiba, Ülkü Bey ne yazdığını size söylemedi; sizin talebinizle Sa
yın Ülkü Güney'in talebi aynıdır; zabıtlar elime gelmedi... Yani, bendeki yazılı beyan Sayın Gü
neyin olduğu için, ona cevap verdim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Tamam efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan Sayın üyelerin 13 
Ekim 1994 Perşembe günü saat 14.00' te, Tören Salonu üzerindeki Dilekçe Komisyonu Salonunda 
toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum. Bu duyuru, ilan 
tahtasına da asılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/349) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonundan, geçerli gördüğüm sebeplerden dolayı, ayrılmak 
istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
M.Cem Kozlu 

İstanbul 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - 651 ve 689 S. Saydı Meclis Araştırma Komisyonları raporlarının gündemdeki yeri, görüş
me günü ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
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Danışma Kurulu Önerisi 

No: 153 Tarih: 12.10.1994 
Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüş

tür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Nevzat Ercan Eyüp Aşık 
DYP Grubu Başkanyckili ANAP Grubu Başkanvekili 

Ercan Karakaş Abdüllatif Şener 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneri: 12.10.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan; 651 sıra sayılı 
güneydoğuda cereyan eden olaylar konusundaki Meclis Alıştırması Komisyonu raporunun, Gün
demin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci sırasında, 689 sıra sayılı, İstanbul İli
nin sorunları konusundaki Meclis Araştırması Komisyonu raporunun 2 nci sırasında yer alması, her 
iki raporun görüşmelerinin, Genel Kurulun 18.10.1994 Salı günkü Birleşiminde yapılması ve gö
rüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Kabul edenler...Etmeyenler...Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, daha evvel aldığımız karar gereğince bugün, sözlü sorulan görüşmüyo

ruz. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi

yoruz. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
Sayın milletvekilleri, basılı gündemden takip edelim; çünkü, tamamını kıraat etmek Meclisin 

Çok zamamnı alıyor. 

VI.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlı
ğa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasan ve il
gili komisyon raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlannda Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. ' 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN- Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN- insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. • 
Ertelenmiştir. 
5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ite Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN- Doğu Anadolu Projesi B,ölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve ilgili komisyon raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7.-İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı : 391) < 

BAŞKAN- İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının 
görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) >. • ' 

BAŞKAN- Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
nun görüşmelerine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

- 9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlannm görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

10. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 

BAŞKAN- İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. ; N 

Ertelenmiştir. 
11.- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in, Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ıft; Özelleştirme Kanu
nu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. . 
Ertelenmiştir. 
12. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
11319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e linçi Ek) 

BAŞKAN- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve ilgili komisyon raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN- Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon ?..Yök. 
Ertelenmiştir. 
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14. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı: 112) r 

BAŞKAN- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
75. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun 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, 1152, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) • 

BAŞKAN- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve ilgili komisyon raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş

kin kanun tasarısı, ilgili komisyon maddeleri geri aldığı için ertelenmiştir. 
17. -Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ye Bütçe 
Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
18.- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişliklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlaya
cağız. 
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Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

19. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemle
riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN- (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

20. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (11577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN- Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. , 

21. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN- Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun gö
rüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

22. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayaca
ğız., • - . . ' ' -

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

.23. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu
nun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?., Yok. 

Ertelenmiştir. 
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24. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN- (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

25. - 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (11574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
BAŞKAN- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 Sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları ra
porlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27.- 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN- 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporla
rının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. . 
Ertelenmiştir. 
28. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 
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BAŞKAN- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ilişkin kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. , 

Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. v 

29.- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dı
şişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılr 
Kanun Hükmünde Kararnamenin iki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye iliş
kin kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlaya
cağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
30. - Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Personel, Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (21588) (S. Sayısı: 615) 

BAŞKAN- Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Personel, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Sayın Başkan, bu kanunun öncelikle, ivedilikle ve birinci sırada 

görüşülmesi için Danışma Kurulu daha önce karar almıştı. Bu kararda koalisyon ortağı grup baş-
kanvekili arkadaşımızın da imzası vardır. Bu kanun teklifi de yine koalisyon ortağı partili arkadaş
larımız tarafından verilmiştir. Bütün üniversite mensupları bu kanunu beklemektedir. Bugüne ka
dar Yüce Mecliste ertelendi, ertelendi. Sizden rica ediyorum, bu konuyu bugün mutlaka görüşelim. 
Bizim, üniversite mensuplarıyla, üniversite öğretim üyeleriyle ve Türkiye'deki bütün üniversite in
sanlarıyla alay etmeye, onları oyalamaya hakkımız yoktur. Lütfen, bu konuyu görüşmemiz için yar
dımcı olun efendim. 

BAŞKAN- Sayın Güney, bu Meclisin, tecrübeli, grup başkanvekilliği yapmış bir üyesisiniz. 
Elinizdeki gündemin 1 nci sırasındaki kanun tasarısı 1992 yılının 7 nci ayında sıraya girmiş, Baş
kanlık olarak ne yapabiliriz; başkanvekillerinin komisyonu zorla yerine oturtması imkânı olmadığı 
için, bana düşen görev, komisyonu aramaktır." 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Belki insafa gelirler. 
BAŞKAN-Komisyon?..Yok. 

Ertelenmiştir... (ANAP sıralarından "ara verelim" sesleri) 
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31. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Ka
mu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletveki
li Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevleri
ne İadesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Millî Sa
vunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537,2/384, 21623) (S. Sayısı: 693) (1) 

BAŞKAN- Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Persone
li ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri ş 

Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayı
lı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine ladesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Büt
çe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. - . 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

ALİ ER (İçel)-Biraz evvel neredeydiler! 
BAŞKAN-Bugün ilk defa olan bir olay mı bu?! 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. (ANAP sıralarından "karar ye
tersayısının aranmasını istiyoruz" sesleri) Raporun okunmasını kabul edenler...Kabul etmeyenler... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Karar yetersayısı yok. 

BAŞKAN- Arıyoruz efendim... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.18 

(/)- 693 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.35 

BAŞKAN-Başkanvekili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: AH GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 
' • • • ' • ' • • ) • 

..— ' © : : 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 18 inci Birleşimin îkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

31. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Ka
mu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletve
kili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevle
rine ladesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Mil
lî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) (S. Sayısı: 693) 
(Devam) 

BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Hükümet ve Komisyon hazır. 
Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu 

Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili 
Ali Uyar ve 2 arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine 
îadesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Mil
lî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının okunup okunmaması hususunun 
oylaması sırasında karar yetersayısı istenmiOş; yapılan oylamada karar yetersayısı bulamadığımız 
için 10 dakika ara vermiştik. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun olcûnması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Şu ana kadar grupları ve şahısları adına herhangi bir konuşma talebi olmamıştır. 
ABDÜLLATİF ŞENER ( Sivas )- Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz 

konuşacaklar efendim. 
BAŞKAN-Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; hu

zurlarınızda bulunan, 693 sıra sayılı, Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Ve
rilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı üzerinde, Partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Sayın Başkanı ve muhterem arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, yıllar yılı, bu kanun üzerinde uzun uzun durmuş, bu 
araştırmanın çok kimseyi mağdur ettiğini, herkesin bununla ilgili şikâyetleri bulunduğunu ifade et
miş; sızlanmalarımız, tenkitlerimiz olmuştu. Bunun, insan haklarına aykırı olduğu ve özellikle de, 
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insan haklarını ihlal eden çok güç bir engel olduğu hususu uzun yıllar tartışılmıştır. Bugün için, bir
çok arkadaşlarımızın emekleriyle huzurlarınıza gelen bu kanun tasarısıyla bu engelin aşılması he
deflenmiştir. Ayrıca, bunun bir sisteme bağlanması, kimler hakkında güvenlik soruşturması yapı
lacak, kimler hakkında yapılmayacak; yapılacaksa nasıl yapılacak ve eskiden, haklarında güvenlik 
soruşturması yapılarak mağdur edilmiş kimselerin veya 1980 harekâtından sonra işinden olmuş, 
hatta bulunduğu bölgelerin dışına çıkarılmış ve işlerine son verilmiş, işlerine son vermeden sonra, 
uzun yıllar mağduriyetleri devam etmiş olan bu insanların, bu mağduriyetlerinin nasıl telafi edile
ceği hususundaki tasan dört komisyondan geçtikten sonra, son Komisyon olan Plan ve Bütçe Ko
misyonunun metni olarak huzurlarınızda müzakereye açılmış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, dört komisyondan geçtikten sonra huzurlarınıza gelen ve daha önce 5 
madde halinde müzakere edilerek esasa bağlanmış -üç komisyonda, 5 madde halinde müzakere 
edilmiş- bulunan bu kanun tasarısındaki 5 madde, 1 maddeye sıkıştırılarak özetlenmiş, ondan son
ra da diğer hususlar geçici maddeler halinde huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

1 inci maddede "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, 
yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütün
lüğün, iç ve dış menfaatların zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bu-
lunduğu gizlilik dereceli birimler ile askerî, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak ka
mu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır" hük
mü getirilmiş bulunuyor. 

Bu, bugüne kadar, daha geniş, şümullü bir konu idi. Bu araştırmalar, hâkimler ve kaymakam
lar da dahil olmak üzere, devlet kademelerine alınacak, kamu hizmetinde görev yapacak kimsele
rin hepsi hakkında yapılıyordu. Hem öyle yapılıyordu ki, uzun yıllar devam eden bu araştırma, in
sanları ağır derecede mağdur ediyordu ve uzun yıllar süren bu araştırmadan sonra, haklarında ve
rilen raporlarla veya alınan, toplanan malumatla, devlet görevi verilmeyenleri veya verildikten bir 
müddet sonra işlerine son verilenleri, başka türlü tedbirlerle, alındıkları dairelerden ya da görevler
den uzaklaştırılanları ve çok ağır derecede mağdur edilen devlet görevlilerini görüyorduk. Şimdi, 
bunun, bir paragraf halinde, mücmel bir şekilde hükme bağlanması, muhakkak ki, çok isabetli ol
muştur. 

İkinci fıkrada "Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlannın 
zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu persone
li ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturması
nın ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticileri
nin kimler olduğu Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir" de
nilmektedir. 

•• Şimdi, burada da bunun nasıl yapılacağı hususunun, bir yönetmelikle düzenleneceği hükme 
bağlanmış bulunuyor. Halbuki Hükümetin teklifinde 1 inci maddede, kimler hakkında güvenlik so
ruşturması yapılacağı hususu hükme bağlanırken, 2 nci maddede kimler hakkında yapılamayacağı 
hükmü mevcuttu. Burada ise, bu, birinci fıkrada toplandıktan sonra, ikinci fıkrada bunun nasıl ya
pılacağı hükmü derpiş ediliyor ve bunun bir yönetmelikle, hem de Bakanlar Kurulunun çıkaracağı 
bir yönetmelikle düzenleneceği hükmü getirilmiş bulunuyor. Böylece, bugüne kadar yapılmış bu
lunan, mağduriyetlere mahal veren araştırmaların hepsine son verilmiş oluyor. Sadece bir madde 
içinde, kimler hakkında araştırma yapılacak ve nasıl yapılacak hükmü esasa bağlanmış bulunuyor. 
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Geçici -maddelerde ise, gerek Örfi idare Kanunu hususunda, gerekse Örfi idare görevlilerinin 
işaret edeceği ve özellikle örfi idare mıntıkası içerisinde kimlerin hizmet yapabilecekleri, kimlerin 
yapâmayacaklan hususundaki direktifleri dairesinde, idarenin, onlann işine son verebileceği veya 
p bölgenin dışına çıkarabileceği hususlarında hükümler getiriliyor ki, arkadaşlanmız, devletin gü
venliği açısından da zaruret görüp, bunları huzurlarınıza getirmiş bulunuyorlar. Tabiî ki, bu da, YüT 

ce Heyetinizin takdirine vabeste bir konudur. 

Diğer maddeler üzerinde de, Grubumuz adına, arkadaşlarımız söz alarak; lehinde ve aleyhin
de görüşlerimizi Yüce Heyetinize arz edeceklerdir. Görüşümüz, şu ana kadar/getirilmiş olan şu 
maddede bir sakınca olmadığı yönündedir Bu madde, geçmişteki zararlan bertaraf edici şekilde ve 
eskilerin dediği gibi, efradını cami, ağyânnı mâni hükümler halinde getirilmiş olmakla, muhakkak 
ki, bir hizmetin ifası ve geçmişte kanayan yaraların kapatılması hususu düşünülmüş bulunuyor. 
Onun için, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Çıkacak olan kanunun, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor ve Yüce He
yeti saygıyla selamlıyorum. (RP ve SHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Hasan Çakır ko
nuşacaklardır. 

BAŞKAN- ANAP Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Hasan Çakır; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya)- Sayın Başkan/değerli arkadaşlarım; 
sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlanın. 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu 
Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve Bazî Kanunlarda Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısını görüşmekteyiz. 

Kanun tasarısı, güvenlik soruşturmasıyla ilgili ve 5 maddeden ibaret olup, güvenlik soruştur
ması hakkında yenilikler getiriyor; fakat, bu tasarıya öyle kanun teklifleri ekleniyor ki, kanun tasa
rısının maksadı kayboluyor. 

Güvenlik soruşturmasıyla ilgili kanun tasarısı değiştirilirken, bu sefer, 12 Eylül 1980 tarihin
den sonra, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa tabi olanlarla ilgili birtakım teklifler getiriliyor. Ta
sarı, bunun dışında, yine, 12 Eylül uygulamalarından sonra resen emekli edilenlerle ilgili hüküm
ler ihtiva ediyor. 

Kanun tasarısının, Adalet Komisyonundan gelişi başka, İçişleri Komisyonunda kabul ediliş 
şekli başka, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonraki durumu ise tamamen başka. Ya
ni, tam bir karışıklığı ifade ediyor. Bunun altından çıkmak mümkün değil. 

İçişleri Komisyonununda görüşülürken, komisyonun bir üyesi olarak, bu kanun tasarısına 
müspet bakmaya gayret ettim; çünkü, 12 Eylülden sonra, haberim olmadan -memuriyet hayatımda, 
bütün sicillerimin olumlu olmasına rağmen, idare amirlerimden, valilerimden teşekkür ve takdirna
meler almış olmama rağmen- resen emekli edilenlerden biriyim. Bunun acısının, bunun sıkıntısı
nın ne olduğunu çok iyi biliyorum; ailece de bunu yaşadık. 

Gerek resen emekli edilenler, gerekse 1402'ye göre muameleye tabi tutulan memur arkadaş-
lanmın, çekmiş olduklan acıları, çekmiş oldukları sıkıntıları en iyi bilenlerden biriyim. Bu bakım-
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-dan, İçişleri Komisyonunda bu tasarı görüşülürken, çok müspet bakmaya gayret ettim, bazı mad
delerine muhalefet şerhi koydum, geneli üzerinde müspet oy kullandım. Bu tasarı, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gittikten sonra, daha başka bir şekle büründü. Hiçbir suçu olmadan resen emekli 
edilmiş olanların hakları düşünülmedi, tasandan çıkarıldı; 1402'ye göre işleme tabi tutulmuş olan-
lann haklarının verilmesi için, tasarıya maddeler eklendi. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı komisyonlarda görüşülürken, 5 Nisan kararlan alınma-'_ 
mıştı; yani, devletimiz, ekonomik bakımdan 5 Nisan darboğazına girmemişti. Şu veya bu sebeple 
mağdur edilmiş olan memurların mağduriyetinin önlenmesi, elbette, insanî bakımdan fevkalade bir 
husustu; ama, kanun tasarısı öyle bir şekle getirildi ki, bu mağduriyeti önlemek yerine, mağduri
yetleri derinleştirecek ve mağdur olanlar arasında da korkunç farklılıklar, huzursuzluklar yarata
caktır. 

ilerde, maddeler geldiği zaman bilgilerinize arz edilecek, görüşeceğiz. Deniliyor ki; "1402'ye 
göre muameleye tabi tutulanlardan, bu kanun yürürlüğe girinceye kadar müracaat etmiş olanlar" 
Bakın, bir tahdit getiriyor. Adalet Komisyonunda, tahdit tarihi olarak 1992 yılı sonu verilmişti; ya
ni "30 Aralık 1992 tarihine kadar müracaat edenler" denilmişti. O tarihe kadar müracaat etmeyen
ler, bundan haberi olmayanlar', mağdur olanlar ne olacak? içişleri Komisyonunda bunu ortadan 
kaldırmayı düşünmüştük ve tasanda kaldırmıştık. Şimdi, son şeklinde "kanun, yürürlüğe girinceye 
kadar müracaat etmiş olanlar" deniliyor. Kanundan haberi olmayan, müracaat etmeyen, mağdur 
olan onbinlerce insanın durumu ne olacak? Bu, birincisi. 

ikincisi, daha evvel, 90 bine yakın kadro tahsisi istenmişti; tasarının bu son şeklinde ise, buın-
lann mağduriyetinin önüne geçilmesi için, 24 500 kadro tahsisi talep ediliyor. 12 Eylülden sonra
ki uygulamalarda, 1402'ye göre veya resen emeklilik işlemine tabi tutulan memur sayısı 24 500 de
ğil ki, yüzbinlere varıyor. Peki, yüzbinlerin hakkı düşünülmüyor da, neden 24 500 kişinin.hakkı dü
şünülüyor? Bunlardan, bu kanun tasarısı kanunlaştıktan sonra, hangi adamı olanlar kayınlacak, 
kimler alınacak, uygulama nasıl yapılacak; bunu tespit etmek mümkün değil. Kimler uygulayacak, 
kıstas ne olacak? Yönetmelik çıkarılacak; yönetmelikteki hükümler ne olacak? ', ' . . 

Bunun dışında, 1980'den sonra mağdur olan 1402'likleri düşünüyorsunuz; ama, onların büyük 
bir kısmını bunun dışında bırakıyorsunuz; çünkü kadro tahsis edemiyorsunuz. Ayrıca, resen emek
li olanlar, Plan ve Bütçe Komisyonunda tasannın dışına çıkarılıyor. Yani, bu tasarıyla, mağdur 
edilmiş olanlann tamamını kucaklayabilmek mümkün değil; bu bir. 

İkincisi, uygulamada adaleti gerçekleştirmek mümkün değil. 

Üçüncüsü, bu şekilde mağdur olanların pek çoğu zaten vefat etti; onların çoluk çocuğunun da 
müracaat etmiş ve kanunun aradığı şekil ve şartlan yerine getirmiş olabilmesi mümkün değil. Ya
ni, burada, sureti haktan, 12 Eylülden sonra, 1402'ye göre mağdur olanlara haklar verilecek; aradan 
geçen ohdört sene emeklilikten sayılacak; devlet, bunların karşılığını verecek; geçen hizmetleri me
muriyetten sayılacak... Bu durumda, devlete karşı da çok büyük bir yanlışlık oluyor; çünkü, İçinde 
bulunduğumuz ekonomik bunalımı hepimiz biliyoruz. Bu tasarı hazırlanmadan önce böyle bir eko
nomik bunalım yoktu. Enflasyon yüzde 130. Bir taraftan, bir seneden beri, devlet memuruna, yüz
de 130'luk enflasyon karşısında 230 bin lira veriyoruz; öbür taraftan, mağdur olan yüzbinlerce 
1402'liklerden sadece 24 500'ü için kadro ihdas ediyor ve her türlü haklannı vermeyi planlıyoruz! 
Bunun uygulaması nasıl olacak, bunun altından nasıl kalkılacak? 
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Sonra, aradan bunca sene geçmiş; bunlar; bu kadar acıyı çekmişler, bu kadar üzüntüyü çek
mişler; peki, şimdi memuriyetle nasıl bağdaşacaklar, memuriyette nasıl faydalı olacaklar? Bir de
fa, bu, o kadar acı bir şey ki, biraz önce ifade ettim, bunu, ancak tadan bilir. Bu insanların yarala
rını, bu maaş farkıyla, memuriyete geri almakla saramazsmız. Bu şekilde mağdur olanların hepsi
ni, başbakan, cumhurbaşkanı bile yapsanız, içlerindeki acıyı silemezsiniz. Çünkü, onlar öyle bir şe
kilde mağdur oldular, öyle bir şekilde ezildiler ki, aileleri hasta oldu, çocukları perişan oldu, ken
dileri toplum dışına itildiler... Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Ben, bunları biliyo
rum ve bildiğim için söylüyorum. 

O halde, devlet, bunların tamamını kucaklayâmayacağına göre, bunu, tamamına uygulaması 
mümkün olmadığına göre -hele bugünkü, ekonomik darboğazda- bu şekilde bir kanun tasarısının, 
Millet Meclisinin huzuruna getirilmesi, benim ve Grubumun kanaatine göre, Koalisyon ortakların
dan SHP kanadının, demokratikleşme inadının neticesinden başka bir şey değildir. Eğer, bu 24 500 
kadroyu vermekle Türkiye Cumhuriyeti demokratikleşecekse, gelin, biz, 50 bin kadro verelim... 
(SHP sıralarından "Kadro yok" sesleri) 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)-Yasada yok. 
I" 

HASAN ÇAKIR (Devamla)- Var, Hükümet teklifinin 10 uncu maddesine aynen atıf yapmış. 
Bu bakımdan, Anavatan Partisi Grubu olarak, yasa tasarısının güvenlik soruşturmasıyla ilgili 

kısmına "evet" diyoruz; fakat, güvenlik soruşturması kısmına getirilecek olan eklemeleri, yani, 
1402'liklerle ilgili her türlü tedbirleri, zaman bakımından da, devletin içinde bulunduğu şartlar ba-
kımından da uygun görmüyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Seyfi Oktay; buyurun. (SHP sıralarından al

kışlar) 
SHP GRUBU ADINA M SEYFİ OKTAY (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; bugün, kısaca, Güvenlik Soruşturması ve 1402 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Ya
sa Tasarısı olarak adlandırılan tasarı, Yüce Mecliste görüşülüyor. Bu nedenle duymuş olduğum 
mutluluğu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Konuyla ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin görüşlerini sunmadan önce, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının yasalaşmasının, birçok açıdan önem taşıdığına inanmakta
yım. 

' Güvenlik soruşturması ve 1402 uygulamaları, 12 Eylül döneminin hukuk dışı keyfî uygulama
larının başlıca araçlarından olmuştur. Bu uygulamalar, âdeta, o dönemin hukuk ve demokrasi anla
yışını simgelemektedir. 

Bu tasarının yasalaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 12 Eylül döneminin anlayışına, 
antidemokratik uygulamalarına "hayır" demesi, onu bütünüyle reddetmesi, bir bakıma, onu mah
kûm etmesi anlamını taşıyacaktır. Bu yönüyle, bundan böyle, hukuk dışı uygulamalarla, devlet ve 
toplum yönetmeyi amaçlayanlar için bir ibret-i müessire, etkili ve caydırıcı tarihsel bir karar, tarih
sel bir olay olacaktır diye düşünüyorum. j 

Bu açıdan, bu tasarının yasalaşmasının, hepimizin, demokrasiden yana olan herkesin önemse
yeceği ve Önemsemesi gereken böylesine bir anlamı vardır.. 
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12 Eylül döneminde, yargı tarafından hakkında herhangi bir karar verilmemiş, hatta kovuştur
ma ve soruşturma dahi yapılmamış ihsanlar, âdeta güvenilen insanlar -güvenilmeyen insanlar, sa
kıncalılar- sakıncasızlar ayırımına tabi tutulmuşlar ve bunlara karşı farklı işlemler yapılmıştır. Bir
çok insan, böyle bir anlayışla, kamu haklarından yoksun bırakılmış, işlerinden atılmış; aç, perişan 
ve sefil bırakılmıştır. 

Güvenilirlik ve sakıncalılık, sübjektif değerlendirmelere son derece açık deyimlerdir. Kimile
rine göre güvenilir veya sakıncasız olan insan, başkalarına göre güvenilmeyen, sakıncalı insan ola
rak tanımlanabilir veya anlaşılabilir. 

12 Eylül dönemi, böyle, sübjektif değerlendirmelerle yapılan uygulamaların somut örnekleri
ni vermiştir. Atatürkçü, demokrat; çağdaşlıktan, Özgürlükten, bağımsızlıktan yana olan birçok in
san, güvenilmeyen yurttaşlar olarak devlet arşivlerine kaydedilmiştir. Örneğin; Atatürk'ün "tam ba
ğımsızlık" ilkesinden hareketle, ülkemizle Amerika arasında akdedilen ikili anlaşmaları eleştiren
ler; devletin demokratikleşmesi, bireylerin özgürleşmesi konusunda görüş bildiren, çaba sarf eden 
insanlar; böylesine, çağdaşlıktan, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden yana tavır koyan, insan 
haklarını savunan kurum ve kuruluşlara üye olan insanlar -memurlar, işçiler, polisler, askerler, avu
katlar, doktorlar, mühendisler, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler, yazarlar, düşünürler- güvenil
meyen insan, sakıncalı insan olarak nitelendirilebilmiş; belediye kanal işçisi dahi, fişlenmek sure
tiyle, devlet açısından sakıncalı sayılabilmiştir. 

insanların kamu haklarını kullanıp kullanamayacaklarını, hiçbir yargı kararı olmaksızın, süb
jektif değerlendirmelere dayanmak suretiyle saptamak, insanları hukuk güvencesinden yoksun bı
rakmak, çağdışı bir anlayış olduğu gibi, ulusal bütünlüğe, ulusal dayamşmaya ve toplumsal banşa 
en büyük kötülük ve en büyük darbedir diye düşünüyorum. 

İşte, bütün bunlar dikkate alınarak, Koalisyon Protokolünde "güvenlik ve başkaca özellik arz 
eden birimler ve işler ayrı olmak üzere, bugünkü uygulama şekliyle güvenlik soruşturmasına son 
verilecek, vatandaşın güvenilir kişi olduğu noktasından hareket edilecektir" hükmü yer almış bu
lunmaktadır. 

Koalisyon Protokolünün bu hükmünün bir gereği olarak, 49 uncu Hükümet döneminde ve Ba
kanlığım zamanında bu tasarı hazırlanarak sunulmuştur. Bu tasarıyla, 1 inci maddede görüldüğü 
üzere, bazı istisnalar dışında güvenlik soruşturmasına son verilmektedir. 

Güvenlik soruşturması kapsamı dışında bırakılan personelle ilgili olarak düzenlenen fişler ve 
belgeler imha edilecek; böylece, insanlarımız, haksız bir şekilde damgalanmaktan, yaramaz ve sa
kıncalı vatandaş damgasından, bu yolla düşürüldüğü ikinci sınıf vatandaş olma durumundan kurtu
lacaktır. Böylece, insanlarımızın, yargı kararına ve hiçbir ciddî nedene dayanmadan, yönetim ma
kamlarınca, kamu haklarından yoksun bırakılmaları dönemi sona ermiş olacaktır. 

Bilindiği gibi, Sıkıyönetim Yasasıyla, sıkıyönetim komutanlarına, sakıncalı olarak nitelendir
dikleri kamu görevlilerinin ve işçilerin işlerine son verme yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 
birçok kamu görevlisinin işine son verilmiş, bu insanlar bir anda, işsiz, aşsız kalmışlar, aç ve peri
şan olarak sokaklara terk edilmişlerdir. 

Yargı kararına dayanmaksızın işlerinden ve kamu haklarından yoksun bırakılan bu insanların 
durumu, kamu vicdanında yaralar açmış; tarih boyunca kendisine yabancı olanlara dahi hoşgörüy
le, toleransla yaklaşma ve onların hak ve hukukuna saygı duyma erdemini göstermiş olan ulusumu
zun bu erdemine gölge düşürecek nitelik kazanmıştır. 
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Bu tasarıyla, sıkıyönetim komutanlarının, işte bu, göreve son verme yetkileri kaldırılmaktadır. 
Bunun yerine, görevinden uzaklaştırma önlemi ile bölge dfşına çıkarma yetkisi verilmektedir. Böy
lece, sıkıyönetim kararlarıyla insanların kamu haklarından yoksun bırakılmaları sistemine de son 
verilmektedir. 

; Değerli milletvekilleri, yine Koalisyon Protokolünde, "12 Eylül döneminde çeşitli mağduri
yetlere uğramış kişi, kuruluş ve örgütlerin mağduriyetleri hızla giderilecektir" denmektedir. O ne
denle, güvenlik soruşturması ve 1402 Sayışıl Yasa uygulamalanyla çeşitli mağduriyetlere uğramış 
insanların mağduriyetlelerini giderecek hükümler getirilmişti; ancak, üzüntüyle belirtelim ki, tama
men yanlış anlayış ve kanılara dayalı olarak* Bakanlar Kurulundan, Adalet ve içişleri Komisyon
larından geçmiş olan - hem de oybirliğiyle geçmiş olan- ve haksız olarak yaratılan mağduriyetleri 
gidermeyi amaçlayan bazı hükümler, bu metinden çıkarılmıştır. Bunlarla ilgili olarak hazırlanmış 
önergeler mevcuttur. Uygun gördüğü takdirde, Yüce Meclisin, bu önergeleri desteklemesini diliyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, teröre bulaşmış, ülke ve ulus bütünlüğüne ihanet etmiş insanlar, iha
netlerinin hesabını yargıda vermektedirler. Hiç kimse bu hesabı vermekten kurtulamaz. Bu düzen
leme, haksızlığa uğramış ve bundan sonra da uğrayacak insanlar içindir. Haksızlığı bir yöntem ola
rak uygulayan bir toplumda, barışı, kardeşliği, dayanışmayı, ülke ve ulus bütünlüğünü güvenceye 
almak, olası değildir. Bu düzenlemeyi, işte bu anlayışla getirmiş bulunuyoruz. 

Bu tasarının, ulusumuzun, demokrasimizin esenliğine katkıda bulunacağına inanarak, hayırlı 
olmasını diliyor; Yüce Meclise en içten saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Gruplar adına başka söz talebi yok. 

Kişisel söz istemlerine geçiyorum. 

Sayın Uluç Gürkan, buyurun. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki tasarı, ya
nılmıyorsam, yaklaşık birbuçuk yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde -komisyon
larda görüşülüyor- ve galiba üzerinde uzlaşıldığı söylenen demokratikleşme paketinin öncelikli ya
salarından teki olarak da, şu an, görüşülme durumunda. 

Tasarının olumlu yönleri belirgin. 

Güvenlik soruşturmasını, kamudaki hemen her görev için olur olmaz biçimde, çoğu zaman da 
kötü bir yöntem olarak kullanılmaktan çıkarıyor, gerçekten gerekli olduğu durumlara indirgiyor; bu 
yönüyle olumlu. 

Tasarının, aynı zamanda, olumlu bir niyeti var; başlangıçta çok belirgin olan, ama Plan ve Büt
çe Komisyonunda âdeta zedelenen olumlu bir yönü de var. O da şudur: Çoğu durumda, özellikle 
12 Eylül sonrasında, belirgin biçimde hoşgörüsüzlük, darkafalılık, siyasal hınç veya diş bileme gi
bi nedenlerle yapılmış haksızlıkları düzeltmeyi öngörüyor, bu haksızlıkların onarılmasına çalışıyor. 
Başlangıçta, bu yönüyle de son derece olumlu bir tasarıydı; ancak, burada, özellikle Sayın Seyfı 
Oktay'ın da vurguladığı gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılmış olan bazı değişiklikleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yeniden olumluya dönüştürmek zorundayız diye dü
şünüyorum. Çünkü, bakın, Plan ve Bütçe Komisyonunda neler yapıldı: 
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Sınav kazandığı halde işlerine son verilenler, güvenlik soruşturması nedeniyle durumları dü
zeltilirken bir hak iadesine konu olmuyorlar; sadece ve sadece, işin aslında, zaten sahip oldukları 
bir hak kendilerine bahşedilmiş gibi görünüyorlar; yani, kendilerine yeniden sınav hakkı veriliyor. 
Güvenlik soruşturması nedeniyle, bir sınav kazandığı halde işe alınmayan kişinin sınav hakkı elin
den alınmıyor ki zaten Türkiye'de; ömür boyu sınava girebilir. Siz, onun zedelenmiş hakkını, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, bir anda oluşan bir cephe anlayışıyla yapılan değişiklikle, o hakkı verme
diniz. 

îkinci bir önemli -düzeltilmesi gereken- değişiklik: 1402 Sayılı Yasayla görevlerine son veri
lenler, kamu hizmetine dönebiliyorlar; bu, olumlu bir adım. Dönüyorlar; ama, bunların geçmişe yö
nelik özlük hakları verilmiyor. O zaman, yani, hangi hakkı veriyorsunuz siz? Eğer, hakkını teslim 
ediyorsanız, geçmiş mağduriyetinin, özlük haklarındaki zedelenmenin giderilmesi, o hakkın özün
dedir. Bir hak veriyor gibi görünüp, kişiyi, özlük haklarından onca yılki mağduriyetini gidermek
ten mahrum etmek, hak verme mantığıyla hiç bağdaşmamaktadır. Bu yönüyle de olayın düzeltil
mesi gerekmektedir. 

Bir başka ana başlık: Hükümet tasarısıyla ve Adalet ve İçişleri Komisyonlarının kabul ettiği 
metinlerde yer alan geçici 4 üncü maddeyle, özellikle 12 Eylül mağdurlarının bir bölümünün mağ
duriyetleri giderilmekteydi. Bu mağdurlar, doğrudan idarenin tasarrufu veya sıkıyönetim komutan
larının istemleri üzerine, talepleri dışında, başka kurumlara gönderilmiş veya sınıfları değiştirilmiş-
se; eğer^ yüzkızartıcı bir gerekçe söz konusu değil idiyse, bu koşullarda, istifa etmeye veya emek
li olmaya zorlananların hepsinin hakkı düzeltiliyordu. Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bunun 
da giderildiğini görüyoruz; bunun da tasarı metninden çıkarıldığını gözlüyoruz. Son derece anlam
sız, yersiz bir çifte standartla karşı karşıyayız. Sıkıyönetim komutanlarının emriyle, 1402 sayılı Ya
saya göre işten atılanlara güya, eksik gedik bir hak veriyoruz; ama, başka kuruma gitmeye zorlan
mış olanlara hak vermiyoruz; öyle bir olayın, 12 Eylül döneminde yaratmış olduğu mağduriyeti ka
bul etmiyoruz! 

Bu bakımdan, geçici maddeler üzerinde verilmiş olan değişiklik önergeleriyle, bu tasarının, bu 
kör topal halini düzeltmek gerekiyor. Aksi takdirde, bir haksızlığı onarmaya çalışırken, başka hak
sızlıkları yaratmış oluruz. Bu, olacak iş değildir; bir haksızlığı gidermeye çalışırken yeni haksızlık
lar yaratmak olacak iş değildir. 

Zaten, Plan ve Bütçe Komisyonunda, yeni haksızlıklara açık kapı bırakan düzenlemeler, biraz 
da, 5 Nisan kararlarının mantığıyla yapıldı; geçmiş hakların iadesinde kapsamın, ilk halindeki, 
Hükümet tasarısındaki genişliğinin daraltılması, biraz, sözde tasarruf niyetiyle, amacıyla yönlendi
rildi. Eğer Hükümet ve Hükümeti destekleyen partiler, 5 Nisan kararlarıyla, olumlu noktaya geldi
ğimizi düşünüyorlarsa, dilerim, tasarının başlangıçtaki kısmına sahip çıkarlar ve bir hakkı olabildi
ğince gerçekçi biçimiyle Meclisten geçirme şansına kavuşmuş oluruz. 

Bu arada, gerçekten, devletin buraya harcanacak parasının da sahibi olmak isteniyorsa, Hükü
metimiz, pekâlâ, bu konuda, bu mağduriyetleri giderirken uğradığı, ödemek zorunda olduğu mad
dî kayıpları, bu mağduriyetlerin yaratılmasında şahsen sorumlu olanlardan rücu hakkını kullanır, 
fazla malî bir yük altına da girmemiş olur. 

Bu anlayışla, tasarının, başlangıç biçimine, ilk biçimine, Plan ve Bütçe Komisyonunda özü ze
delenmemiş biçimine dönüştürülmesi için, Yüce Meclisi, Genel Kurulu, değişiklik önergelerini 
desteklemeye çağırıyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın Korkmazcan, buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)^ Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüş

mekte olduğumuz tasan 12 Eylül döneminin, bazı kamu görevlilerinin şahsında meydana getirdi
ği zararları tazmin edebilmek amacıyla sevk edilmiştir; ama, ondört yıl aradan sonra, bu tazminin 
kapsamı, şekli ve bağlandığı şartlar itibariyle bu amacın gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Kamu hizmeti ve kamu görevleri.öncelikle kamunun ihtiyaçlarına göre belirlenir ve kamuda
ki istihdamın tek ölçüsü, kamu hizmetinin gerekleridir. Birtakım insanların uğradıkları zararları 
tazmin edeceğiz gerekçesiyle, bazı insanları ondört yıl aradan sonra, zoraki olarak, birtakım görev
lerde istihdam edemezsiniz. Evvela bu, o kişilerin çaresizliklerini istismar etmek sonucunu doğu
rur. O kişilerin tazmin edilecek zararlarının yükümlülüğünü toplum üzerine almışsa; bunu, evvela, 
mağdur olanların tamamını kapsayacak şekilde düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

12 Eylül yönetiminin uygulamalarından en fazla mağdur olanlar, siyasetle meşgul olan insan
lardır. Ben de, 12 Eylülün, siyasî haklarım kısıtladığı kişilerden birisiyim. Benim gibi, o günün 
şartlan içerisinde siyasetten uzak tutulmuş, gerek daha önce siyaset yapmış gerekse 12 Eylül son
rası dönemde siyasete girmek isteyenlerin mağduriyetleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapamı
yorsunuz, yapamazsınız da; çünkü, toplum hayatında bazı de facto durumlar vardır. Bu durumlan, 
birtakım maddî tazminlerle ortadan kaldırmak mümkün değildir; olsa olsa, bunlan manevî bakım
dan tazmin edecek bazı uygulamalar, bazı düzenlemeler yaparsınız. Bunlann başında da -bana gö
re- 12 Eylül Anayasasını değiştirmek gelir. 12 Eylül Anayasasını değiştirirsiniz; bu, evvela, 12 Ey
lül döneminin mağdurlan için, toplumun ödediği en önemli manevî tazminat olur. 

iktidar, Koalisyon Protokolünü bahane ederek bir tasarı getiriyor. Bu tasan, evvela, mağdur 
olduğu iddia edilen kesimi dahi tamamıyla kapsamıyor. Ondan sonra, bu tazminatın şekli olarak, 
kişilere, "gel, ondört yıl sonra sana derecene uygun bir görev verelim" deniliyor; belki hayatını 
başka istikametlerde kurmuş, yeni meslekler edinmiş birtakım insanlara bunu diyorsunuz. Bunla
nn bir kısmı bu haklardan zaten yararlanamayacak. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)-Gelmeyecek. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)-Yeni bir iş bulmuştur, ihtiyacı yoktur. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Gelmeyecektir; tamam. 
ERCAN KARAKAŞ (istanbul)- isteyen kullanacak, zorla olmaz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Yani, netice itibariyle, tamamını kapsayamıyorsunuz. 

Kaldı ki, mağdur olmamış değiller, hepsi mağdur oldular. Ne demek?! Yani, yargısız olarak, bir 
emirle, birtakım insanlar, hayatlannın en verimli çağında birtakım görevlerden uzaklaştırılmışsa, 
mağdur olmuştun Birkısım insanlar da -şunu ifade edelim- sadece, sıkıyönetim komutanlan tara
fından bir idarî işlem yapıldı diye, acaba, hakikaten bu tazminata müstahak mıdır, değil midir; onun 
ayırılabilmesi de mümkün değil. Yani?11402 sayılı Kanunun uygulamasından dolayı, kamu göre
vinden uzaklaştırılmış olanların tamamı suçsuz kişiler midir; işin bir de o yönü vardır. Bunu nasıl 
ayıklayacaksınız? 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- Mahkemeye gitsin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Kim mahkemeye gitmiştir? Sıkıyönetim döneminde 

birtakım toplu işlemler yapıldı, birtakım... 
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ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- Cezalandırılsın diye bir önerge verin, yasa çıkaralım. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- İyi, ondört yıl sonra yeniden yargılayalım, öyle mi?! 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- Efendim, yeniden mahkemeye sevk edecek bir yasa tek
lifi verin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- İşte, toplum, bazı olayları, artışıyla eksisiyle, de facto 
olarak kabul eder, onu bir kenara bırakır. Hele, bu tazminin şekli; yani, ondört yıl aradan sonra, bir
takım insanları, bulunduklan noktadan getirip, kamu hizmetinin içine sokmak, yanlış bir tazmin 
yoludur; kesin olarak ifade ediyorum. Toplum olarak, her türlü maddî imkânla, haksızlığa uğramış 
olan bu kişilerin haklarını verelim; ama, bugün, onlara, sadece mağdur oldukları gerekçesiyle, bel
ki çalışmak istemeyecekleri, belki başarılı olamayacakları bir görevi vermeyelim. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- Verin efendim... Mantaliteniz onu gerektiriyor!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Efendim, kendisi gelir; ama, topluma o hizmeti verip 
veremeyeceği belli değil. 

BAŞKAN - Sayın Ateş... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara)-Peki, çözüm nasıl olacak? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bu kişileri yeniden bir değerlendirmeye tabi tutarsınız, 
o ayrı bir konudur; yani, kamunun, o kişinin hizmetinden bugün aktüel olarak yararlanma imkânı 
var mı, yok mu; bunu araştırırsınız, o ayrı bir konudur. Şimdi... 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- Sayın Korkmazcan, 12 Eylül kararlarına sahip çıkıyorsu
nuz; açıkça onu söyleyin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- 12 Eylül'e siz sahip çıkıyorsunuz sayın bakanım. 12 
Eylüle üç yıldan beri sahip çıkan sizlersiniz. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- 12 Eylüle sahip çıkıyorsunuz, bunu açıkça da ifade edi
yorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Çünkü...-

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- 12 Eylüle sahip çıkıyorsunuz, işte, onu söylüyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Ateş, daha tümü üzerinde görüşüyoruz. Herkese, maddeler üzerinde söz hak
kı var; lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Sayın bakan benim ne söylediğimi algılayamıyor. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- Sayın Korkmazcan, ne söylediğinizi duymuyorsunuz, tu

tanakları okuyun lütfen. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Ben, ne söylediğimi duyuyorum da, siz algılayamıyor-

sunuz. Çünkü, 12 Eylül Anayasası konusunda, sizin onursal genel başkanınız, bizim, yedi yıldan 
beri hangi çabaları gösterdiğimizi bilir. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep)- 12 Eylül Anayasasına sahip çıkıyorsunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Muhalefetteyken, 12 Eylül Anayasasının sahipliğini. 

siz yaptınız, iktidara geldiniz, gene sahipliğini siz sürdürüyorsunuz. Bu konuda söyleyeceğiniz bir 
şey yok. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın Korkmazcan, niye reddediyorsunuz? Geçici 15 inci 
maddeyi değiştirelim, geçici 15 inci madde değişikliğiyle hesap soralım. 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Efendim, geçici 15 inci madde meselesi değil. Anaya
sanın, tümü bir sistem bütünlüğü içerisinde 12 Eylülün eseridir. Siz, onun, ancak 4 maddesini de
ğiştirdiğiniz zaman, "Türkiye'ye demokratikleşme gelecek" diye ilan ettiniz. Evvela bu tespit dahi, 
"Anayasayı ve 12 Eylülün eserlerini ortadan kaldıracağız" vaadiyle işbaşına gelenler için yüzkara
sı bir tespittir. 

ERCAN KARAKAŞ (istanbul)- Anayasanın tamamını değiştirmeye çalışıyoruz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Getirdiğiniz tespit bu: 4 maddeden ibaret. Değişikli
ği zenginleştirmeye çalışan da gene biz olduk. 

Değerli arkadaşlarım, bir de bu tasarıda Hükümete bir yetki veriliyor: Hükümet, mağdurların 
mağduriyetlerini giderebilmek için gerekli gördüğü kadro değişikliklerini yapabilecek. İşte burada 
yeni birtakım haksızlıkların yolu açılıyor. Tasarruflarıyla şimdiye kadar kamu görevlilerini nasıl is
tihdam ettiği bilinen ve kamu görevlilerini istihdam şeklinin, Türk demokrasi tarihindeki en parti
zan uygulamalarını teşkil ettiği bu Hükümet, aldığı bu yetkiyle, mağdurlar arasında da seçmeler ya
pacaktır. Kesin olarak bilinen bir hadise var, bazı mağdurlar kapısını çaldığında Hükümet, "size uy
gun kadro yok" diyecek, öbürleri için kadrolar ihdas edecek, kadro değişikleri yapacak. Bu Hükü
metin nasıl bir hükümet olduğunu arasıra unutan arkadaşlarımız varsa, biraz önce yapılan gündem 
dışı görüşmeleri hatırlamalarını isterim; Sayın Başkanın İçtüzüğü zorlamasına da sebep olacak şe
kilde bir hükümet görüntüsü sergilendi. Böyle bir hükümet görüntüsünü hiçbir demokratik parla
mentoda görmek mümkün değildir, böyle bir olayı yaşamak da mümkün değildir. Devletle hükü
met kavramını henüz kafasında netleştirememiş bakanların, art arda gelip burada konuşmalar yap
tıkları bir hükümet görüntüsünü ibretle izledik. Böyle bir hükümete kanunla vereceğiniz yetkiler, 
mağdurlar arasındaki derecelendirme yetkisi tarzında yorumlandığı zaman, yeni birtakım mağduri
yetlere de yol açacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, sizler, kamu görevlilerinin mağduriyetlerini düşünüyor olsaydı
nız, şu anda, gündemin bu kısmının 31 inci sırasındaki tasarıyı değil, 30 uncu sırasındaki üniversi
telerle ilgili tasarıyı görüşüyor olacaktık. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda sizler, bütün gruplarınızla, bütün..; 

. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, konuşmanızı bağlayınız lütfen. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-... bakanlarınızla, üniversite öğretim üyelerine söz ver

diniz; sizlere güvenerek, muhalefet olarak biz de söz verdik; netice itibariyle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, bu konuda, bir angajmana girdi; onbeş günden beri bu angajmanın gereği yerine geti
rilmiyor. Netice itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarıyla da oynuyorsunuz. 

Eğitim ordumuzun, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, lise öğretmeni gibi kesimlerini pa
zarcı yapmışsınız, işportacı yapmışsınız, çorap satıcısı yapmışsınız; sıra şimdi üniversite hocaları
na gelecek bu kafayla giderseniz. 

Üniversite öğretim üyeleriyle ilgili her şeyi hazırlanmış kanun tasarısını, günlerden beri oya
lıyorsunuz; oyalanmanın gerekçesi, "devletin bütçe imkânları zorlanacak" tarzındadır; ama, aynı 
bütçe imkânlarını başka bir konuda cömertçe harcamaya çalıştığınızı etrafa gösteriyorsunuz. 

Aslında, şunu da ifade edeyim: Biraz önce Sayın Uluç Gürkan'ın ifade ettiği gibi, burada, va
at edilmiş bir şeyin ambalajını birtakım insanlara sunuyorsunuz; aslında,1 vaadinizi de yerine getir
diğiniz yok; yani, bu tasarı çıktığı zaman, 1402 sayılı Kanunun uygulamasından mağdur olan ke-
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simlere, fazla bir şey vereceğiniz de yok. Yeni haksızlıklar yaratacaksınız, mağdurlar arasında çe
kişmeler meydana getireceksiniz ve kamu düzenini bozan uygulamalar meydana gelecek. Devletin 
işleyişinden artık habersiz hale gelmiş birtakım unsurları devlete monte etmek suretiyle, "tazmin 
ediyoruz" gerekçesi altında, devlet işleyişini bozacaksınız. Böylesine çelişkiler içerisindeki bir 
hükümet uygulamasına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Tasarıyı sevk ederken yazılan gerekçeler ile Genel 
Kurula gelen şekli arasında bütün bağlantıları kopmuş bir metni ortaya çıkaracaksınız ve "işte, biz, 
vaadimizi yerine getirdik, demokratikleşmeyi sağladık" diye övüneceksiniz!.. 

Size söylüyorum; meselenin ambalajıyla uğraşmayın. İşin gerçeğini yapmak istiyorsanız, 
anayasa değişikliklerinden itibaren, 12 Eylül yönetimiyle ilgili bütün düzenlemeleri, demokratik 
bir platforma getirelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN-Şimdi, maddelere geçilmesini oylayacağım; fakat, daha evvel verilmiş bir yoklama 

talebine ilişkin önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin oylamasından önce, 

çoğunluk bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cengiz Altınkaya M.Rauf Ertekin Ali Er Selçuk Maruflu 
Aydın Kütahya İçel İstanbul 

Nevşat Özer Engin Güner Süha Tanık Murat Başesgioğlu 
Muğla: İstanbul İzmir Kastamonu 

Sadi Pehlivanoğlu Mehmet Sağdıç 
Ordu Ankara 

BAŞKAN- Önergede imzası bulunanların burada bulunup bulunmadıklarını arayacağım. 

Cengiz Altınkaya?.. 
HASAN ÇAKIR (Antalya)-Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN- Tekabbül ediyorsunuz. 
M.Rauf Ertekin?..Burada. 

Ali Er?..Burada. 

Selçuk Maruflu?..Burada. 

Nevşat Özer?..Burada. 
Engin Güner?..Burada. 
Süha Tanık?..Burada. 
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Murat Başesgioğlu?..Burada. 

Sadi Pehlivanoğlu?..Burada. 

Mehmet Sağdıç?..Burada 

' Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN-Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

31. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Ka
mu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletve
kili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevle
rine İadesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Mil
lî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) (S. Sayısı: 693) 
(Devam) 

BAŞKAN-Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyeni er...Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, 1 saatimiz kaldı, şu kanunu geçirelim. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile, 
Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, 

yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütün
lüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bu
lunduğu gizlilik dereceli birimler ile askerî, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak ka
mu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. 

Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebile
ceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek 
gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv 
araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler ol
duğu Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir. 

BAŞKAN-Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiatıyla, demokrasilerde herkesin istediği yerde çalışması, çalışma hür
riyetinin olması ve buna karşı gerekli özlük haklarını elde etmesi doğaldır. Bu tasarı, 1980 yılından 
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sonra durumlan mahzurlu görülen bazı kişilerin görevlerine son verilmesi veya haklarının askıya 
alınmasını amirdir. Biz Anavatan Partisi olarak, memleketimizin bu kadar sorunu varken, belli 
kişilerin bu şekilde ele alınmasını mahzurlu gördüğümüz için, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
tasarıya muhalefet ettik; çünkü, bugün memlekette asıl mesele işsizlik sorununun çözülmesidir. 
Yoksa burada, bu tasan çerçevesinde-kaç kişi olduğunu tam manasıyla bilmiyoruz- bazı insanlann 
haklarının iadesi bugünün meselesi değildir. 

Aslında bu tasarının, buraya bu şekilde, aniden gelmesinin altında yatan neden, bir pazarlık 
meselesidir. Bu, Hükümetin bir süre daha devamını sağlayacak, SHP Grubu tarafından Doğru Yol 
Partisine kabul ettirilmek istenilen bir pazarlığın sonucu olarak buraya gelmiştir; işin esası budur. 
(ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Yoksa, bu, ne bazı kişilerin haklarının iadesidir ne de 
bunların mağduriyetinin giderilmesidir. 

Ben, şunu da ifade etmek isterim: Eğer, devletimize, milletimize karşı, faaliyetleri muzır 
görülen, zararlı görülen kişiler varsa, onların tekrar devlet görevlerine iadesi de aynı şekilde mah
zurludur ve bu, muzır faaliyetlerin devamı anlamına gelecektir. Bu nedenle, bu tasarının geç
memesi için, Anavatan Partisi Grubu olarak ve şahsen ben gereken düşüncelerimizi söyleyeceğiz, 
sizleri ikaz edeceğiz ve sizleri kendi kaderinizle karşı karşıya bırakacağız. 

Ben, 1 inci madde üzerinde bunu ifade etmek için söz aldım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde gruplar adına başka söz talebi yoktur. 
Şahsı adına, Sayın Coşkun Gökalp; buyurun. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güvenlik Soruşturması, 
Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli île Kamu Görevine Alınmayanlann 
Haklannın Geri Verilmesine ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 
üzerinde kişisel görüşlerimi dile getirmek için huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, 
Yüce Kurulu saygılanmla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül Harekâtı, çok inşam canından bezdirdi, hayatından bezdirdi, 
yaşamından bezdirdi, insanlığından utandırdı, işinden gücünden etti... 

CENGÎZ ALTINKAYA (Aydın)-Anayasada böyle yazmıyor. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Sıkıntınız var galiba. 

Gönül ister ki, buradaki tüm arkadaşlarımızla birlikte Anayasanın demokratik olmayan tüm 
maddelerini değiştirelim, Türk Milletine, Türk Halkına uygun olan yepyeni bir anayasa yapalım. 
Bu, Yüce Meclisin elindedir. Türk halkı da bizden bunu istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eksikliklerine ve noksanlıklarına rağmen bu tasarı daha önce de gün
deme geldi. Keşke, o zaman kanunlaşmış ve meriyete girmiş olsaydı. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- Ö zaman pazarlık yoktu. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Siz pazarlık olarak değerlendirin; ama, yanlışın ve hatanın 

neresinden dönülürse dönülsün, kârdır. Mühim olan, doğruyu bulmak, iyide birleşmektir. Yüce 
Meclisin, Türk halkının ve insanlarımızın hak ve menfaatlarına yönelik konularda birlik olacağına 
inanıyorum. Bunda... 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-SHP ve CHP birleşiyor. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)-O, bizim konumuz. Ben... 

EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa)- Acele etmeyin; daha birleşmediniz... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Bir gidip bir geliyorsunuz Mevlana gibi. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Değil efendim. O, bizim konumuz, müsaade edin, onu biz 
değerlendirelim. Eğer, bana oradan laf atan arkadaşların yüreği varsa, gelsin, burada, bu kanun 
tasarısını savunsun. • 

HASAN ÇAKIR (Antalya)- Fazla yağ çekme; zararınıza olur. 

' COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Ben, yağ değil 

BAŞKAN - Sayın Çakır... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Ben, burada vicdanımın sesini dinleyerek, düşünce ve duy

gularımı Yüce Kurula arz ediyorum. Yüce Kurul hangi kararı verirse, ona elbette razı olmak zorun
dayız; ama, benim, daha önce bu konuyla ilgili yapmış olduğum birkaç tespitim var, somut hadis-. 
eler var; cereyan etmiş; bu güvenlik soruşturması nedeniyle hakkı elinden alınmış, sınavı kazandığı 
halde okula alınmamış insanlarla ilgili olarak elimde ciddî belgeler var. 

Değerli arkadaşlarım, bunun sıkıntısını yüreğimde taşıyor, kalbimde hissediyorum. Bu bakım
dan, bu kanun tasarısı eksik de olsa, metnin yazılışı benim açımdan yetersiz de olsa, bu tasarıyı 
burada savunmak, bunun lehinde.oy kullanmak zorundayım. Aynca, Cumhuriyet Halk Partili mil
letvekillerinin de bu tasarının lehinde oy vereceklerini belirtmek istiyorum. 

HASAN ÇAKIR (Antalya)-Hayırlı olsun! 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, İşin en ilginç tarafına geliyorum. 
Sayın Hasan Çakır, siz de lütfen bu konuyu dinleyin, zira, bu metni okuduğumda siz de bana hak 
vereceksiniz; çünkü, eski bir, idarecisiniz, devlet yönettiniz, kaymakamlık ve valilik yaptınız; bir 
baba ve bir veli olarak elbette sizin de vicdanınız sızlıyor. Şimdi, polis memuru adaylığını kazan
mış kendi ilimden bir kişi hakkında yapılan güvenlik soruşturması nedeniyle, İçişleri Bakanımız 
adına, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hukuk Müşaviri Muhittin Taşpınar'ın imzasını taşıyan 
yazısını okuyacağım ve bunun değerlendirmesini de Yüce Kurula bırakacağım. 

Bu yazıda bakınız ne deniyor;: "Polis memuru adayı hakkında yaptırılan tahkikattan; adayın 
amacasının oğlu Oktay Erbaş'ın, 1980 yılında, ideolojik nedenle toplu olarak öğrenim özgürlüğünü 
engellemek, görevli polise mukavemet ve^devlet malına hasar vermek suçlarından kaydının bulun
duğu -dikkat edin beyler- adayın da ideolojik yönden aynr düşüncelere sahip olduğu, aynca 
babasımn da yasa dışı yıkıcı ve bölücü terör odaklannın legal temsilcisi olan İnsan Hakları Derneği 
Yönetim Kurulu yedek üyesi bulunduğu... " 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)-Dedesinin?!.. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Evet... Sayın Ali Tutu, sizin de destek verdiğiniz bu 
hükümetin İçişleri Bakanı adına, bunlar yazılıyor. 

Bu, insanları düşündürüyor. Bu, gülmekle olmuyor, geçiştirilecek bir konu değil bu!.. Bu, in-
sanlanmız için sıkıntı kaynağı, bir huzursuzluk kaynağı; bu, gülüp geçilecek bir konu değil!... 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Destek anlamında söylüyorum... 

BAŞKAN- Efendim, lütfen... 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Aynı yazı, devam ediyor Sayın Tutu; müsaade ederseniz 
bitireyim, zamanım daralıyor; zamanımı almayın lütfen. 

BAŞKAN-Sayın Hasan Çakır aranızı açtı. 

Devam edin lütfen. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- ...fırsat bulduklarında, devletimiz aleyhine faaliyet gös
terebilecek bir yapıya sahip oldukları, dosyasında yapılan inceleme neticesi anlaşılmıştır." 

ikinci paragraf: "Polis Okulları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 9 uncu bendi, 'Yasadışı ide
olojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine karışmamış, katılmamış veya desteklememiş 
olmak' ve 11 inci bendi, 'kendisi, annesi, babası, kardeşleri ve eşi hakkında yapılacak soruştur
mada, emniyet teşkilatına girmesine engel bir hali bulunmamak' hükmü gereği, adı geçeninin em
niyet teşkilatına alınması uygun görülmediğinden, dosyası 14.12.1993 gün ve 32 554 sayılı 
yazımızla işlemden kaldırılmıştır." 

Değerli arkadaşlarım, buraya gelip konuşan her değerli arkadaşım, işlerin taşrada görülmesi 
gerektiğini, mahallî yerde görülmesi gerektiğini, bu yükün Ankara'ya taşınmaması gerektiğini 
defalarca söylemiştir; ama, biraz önce sunduğum yazıda polis okulunu kazanmış bir adayın am
casının oğlu hakkında şöyle olduğu böyle olduğu denildiğinden dolayı, bu çocuk polis adayı 
olamıyor. Bu, utanılacak bir hadise. Bu bakımdan, eğer Ankara'nın yükünü hafifletmek istiyorsak, 
bu sorunları yerinde çözelim, bu sorunları Ankara'ya taşımayalım ve bu insanlara yargı yolunu aç
mayalım. Mağdur olan insanlarımız hakkını aramak için elbette yargıya başvuracaktır; ama, o in
sanlarımızın Ankara'ya gelmeleri, Ankara Bölge îdare Mahkemesine dava açmaları hem zaman 
kaybına sebebiyet veriyor hem de mağdur olan insanlarımızın maddî açıdan büyük sıkıntılara gir
mesine neden oluyor. 

BAŞKAN- Efendim, lütfen bağlayalım... Daha görüşülecek çok madde var. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Bitiriyorum efendim. 

Biraz önce huzurlarınızda okumuş olduğum İçişleri Bakanlığının bu kararı, Ankara ikinci Böl
ge idare Mahkemesinin 1994-239 esas sayılı dosyasıyla iptal ediliyor. Mahkemenin gerekçeli 
kararı da şöyle: "Anayasanın 70 inci maddesinde yer alan 'Her Türk, kamu hizmetlerine girme hak
kına sahiptir. 

Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.' hük
müne ve hukukun temel prensiplerine uygun görülmemiştir." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; netice olarak, bu kanun tasarısı bu tür yanlışlıkları da 
gidereceği için, bu tasarıya kişisel olarak olumlu oy vereceğimi bildiriyorum. 

Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin seki
zinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
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"Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından 
çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre sı
kıyönetim bölgesi dışında atanma ve sıkıyönetim bölgesi dışına atanmak üzere görevden uzaklaş
tırılma istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. 

Sıkıyönetim komutanlarının sekizinci fıkradaki nedenlerle mahallî idarelerde çalışanların gö
revden uzaklaştırılması istemleri, ilgili mahallî idare yetkililerince derhal yerine getirilir. Bu suret
le görevden uzaklaştırılanlar sıkıyönetim bölgesi dışındaki mahallî idarelerde görev ve iş bulmala
rı ve bu idarelerin ilgili görev ve işe almayı istemeleri halinde, mahallî idare yetkililerince görev
den uzaklaştırma karan derhal kaldırılır ve bunlann atamaları öncelikle yapılır. 

Görevden uzaklaştınlanlann aylık ve ödemeleri hakkında ilgili olduğu mevzuat hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN- Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN- Efendim, bize tezkere gelmedi. Yeni bir uygulama değil; üç yıldır burada bu uy

gulamayı yapıyoruz. Lütfen... Grup başkanvekilleri kendileri konuşacaklarsa buyursunlar; ken
dileri konuşmayacaklara, kimin konuşacağım yazılı olarak bize bildirsinler. 

Şahsı adına Sayın Coşkun Gökalp; buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce kabul edilen 

maddeyle ilgili görüşlerimi geniş bir şekilde Yüce Kurulun huzurunda dile getirmiştim. Bu mad
deyle, sıkıyönetim komutanlanna, bölgesinde çalışan insanlan, memurları ve işçileri başka yerlere 
uzaklaştırma yetkisi getirilmektedir anladığım kadanyla. Bu maddeyi fazla inceleme fırsatını ger
çekten bulamadım. Bu bakımdan da Yüce Kuruldan özür diliyorum. 

Gerçekten, sıkıyönetim komutanlarının -memuru olsun, işçiyi olsun- bölgesinde yaşayan in
sanlan bir yerden başka bir bölgeye tayin etme yetkisi olmamalı; insanlan yerinden yurdundan 
kimse tedirgin etmemelidir. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-Keyfî olarak. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Keyfî olarak elbette... 
Bu duygu ve düşüncelerle, temennilerimi Yüce Kurula iletmiş bulunuyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Gökalp. 
Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

- yasa tasansının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz ahnış bulunuyorum, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Uzun zamandır sözü edilen, tartışılmakta olan demokratikleşme paketi çerçevesinde, Mec
lisimizin gündemine sunulmuş bulunan bu yasa tasarısı, genel anlamda, toplumda uzun yıllardır 
birçok kesimin özlük haklan ve temel hakları yönünden mağdur edilmeleri konusunda belirli 
düzenlemeleri içermektedir. Bu anlayışla, benden evvel 1 inci madde üzerinde söz alan Coşkun 
Gökalp arkadaşımın da belirttiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak, ben de genel an
lamda yasa tasarısını uygun bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Ancak, bu yasa tasarısının 2 nci 
maddesi, kanaatimce, demokratikleşme anlayışına ve ruhuna uymamaktadır, hatta temelinde çeliş
ki içindedir. 
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Bu yasa tasarısının 2 nci maddesiyle, sadece 12 Eylül anlayışının günümüze intikal eden 
yasaklarına değil, ondan önceki 12 Mart anlayışının yasaklarına geçit vermekteyiz. 12 Mart döne
mi sonrasında, o günün koşullan altında, o güne özgü ortamda yürürlüğe konulan 1402 sayılı 
Yasayla, sıkıyönetim komutanlarına, belirli koşullar altında, o bölgelerde görev yapmalan sorunlu 
kamu görevlilerinin o yörede o görevi yapmalannın mahzur teşkil ettiği şekilde değerlendir
mesinin yapılması halinde, o kişileri, derhal, o yöreden, o görevden aldırabilme yetkileri verilmiş
tir. Yani, sıkıyönetim komutanlan, kendi bölgelerindeki istedikleri kamu görevlilerini o bölgeden 
uzaklaştırmak için talepte bulunabilmekte ve onun gereği yapılmaktaydı. Bu yapılmıştır, binlerce 
insan haksız muameleye tabi tutulmuş, haklanndan hukuklanndan olmuşlardır. Bunların bir 
bölümü güvenlik gerekçeleriyle yapılmış olabilir, özünde, sonradan haklı olduğu anlaşılabilen uy
gulamalar olmuş olabilir; ama, bir hukuk devletinde, kişilerin temel hakları, sıkıyönetim anlayışı 
içinde, sıkıyönetim komutanının iki dudağına bırakılamaz. Bu, gençliğimizdeki Nurettin Aknoz an
layışının 1990'lı yılların sonunda da devamının bir başka göstergesidir. Eğer, Türkiye demokratik-
leşecekse, artık, yıllardır kanımıza işlemiş bulunan bu sıkıyönetim anlayışından kendimizi anndır-
mamız lazım. Tabiatıyla, güvenlik nedeniyle bazı özel durumlar uygulamaya konulabilir. Ama, 
belli ki, artık, Sıkıyönetim Yasası, yeni bir anlayışla, çağdaş sivil yönetim uygulamalannı gündem
den çıkarmayacak,, sivil idarenin sürekliliğine, devamına engel teşkil etmeyecek yeni bir çağdaş 
çerçeveye kavuşturulmalıdır. Bu yasa tasarısı bundan yoksundur. Hatta, bu yasa tasarısı konuyu 
sadece kamu görevlileriyle sınirlandırmamakta, onu aşarak yerel yöneticileri de kapsamaktadır. O 
nedenle, bu maddeyle ilişkili olarak, arkadaşlarımızla vermiş bulunduğumuz bir değişiklik önergesi 
var; bu önergeyle, biz, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasının 
tümüyle ilgili yasa metninden çıkarılmasını öngörüyoruz. Bu yapılmadığı sürece, bu yasa 
tasarısının bundan sonraki maddelerine de yansımış bulunan bu ruhun; yani, sıkıyönetim komutan
lan tarafından kullanılmaya devam edilecek bu yetkiyle, mağdur olacak kişilerin haklannı düzen
lemeye yönelik çabaların, temelsiz, yersiz ve demokratikleşme ruhuna uygun olacağı kanaatinde 
değiliz, yaraları sarabileceği kanaatinde değiliz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla)- Bu yasanın bu şekilde devam etmesi, yeni yaralar açıl

maya devam edecektir anlamına gelecektir. Bunun, sıkıyönetim anlayışının, sivil iradenin ve sivil 
toplum anlayışının önüne çıkarılmasına zemin teşkil edeceği görüşündeyiz. 

Bu duygularla, saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde iki önerge vardır; önergeleri, veriliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 

cümlesindeki " bölgesi dışındaki" ifadesinden sonra gelmek üzere "diğer kamu kurum ve kuruluş
ları ile" ifadesinin metne eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Yılmaz Mehmet Adnan Ekmen Mehmet Kerimoğlu 
Malatya » Batman Ankara 

Güler İleri M. Seyfı Oktay Ercan Karakaş Ural Köklü 
Tokat Ankara İstanbul Uşak 

- 2 9 9 -



T.B.M.M. B : 1 8 - 12.. 10 ..1994 0 : 2 

Gerekçe: 

Hükümet tasansında, söz konusu durumda olanların, mahallî idarelerin yanı sıra, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında da fıkradaki esaslar dışında görev alabilmeleri uygun bulunmuştur. Bu 
durum Anayasada yer alan kişilerin kamu görevine girme hakkının tabiî sonucudur. Kaldı ki, böy
le bir düzenlemenin sakıncası da bulunmamaktadır. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde, değiş
tirilmesi için gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla 

Madde 2.- 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin sekizinci 
fıkrası kanun metninden çıkarılmıştır. 

Algan Hacaloğlu Coşkun Gökalp İsmail Cem 
İstanbul Kırşehir İstanbul 

. Ali Dinçer Veli Aksoy Mustafa Yılmaz 
Ankara İzmir Gaziantep 

Gerekçe: 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 12 Mart 1971 döneminin koşullarında, sivil yöne
tim anlayışının oldukça erozyona uğradığı bir ortamda hazırlanmıştır. 

Artık Türkiye, Türkiye demokrasisi her koşul altında çağdaş hukuk kuralları ile yönetilmelidir. 

Bu nedenle, ilgili maddenin ilgili fıkrasının 1402 sayılı Yasadan çıkarılması demokrasiye ve 
sivil toplum yapısına saygının gereği olarak görmekteyiz. 

BAŞKAN- Önergeleri aykırılık derecelerine göre okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 693 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesi için gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Madde 2.- 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin sekizinci 
fıkrası kanun metninden çıkarılmıştır. 

Algan Hacaloğlu (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN-Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul)- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)- Karar yetersayısı aranmasını istiyoruz efendim. 
BAŞKAN-Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 
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Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır; ara verdiğim takdirde de karar yeter
sayısını bulma imkânı yoktur. 

Arkadaşlarımdan rica ediyorum; eğer burada bu saate kadar bu sıkıntıları çekmişsek, lütfen, 
herkes teklifine sahip çıksın. 

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 13 Ekim 1994 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum 

Kapanma saati: 18.21 

— © • : 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1'. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven''in, eşi ile bir arkadaşının yatlarının tamir vebakımla

rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/4875) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Marina yasası veya yönetmeliğine göre; devlete ait marinalarda çeşitli hizmet sektörle

rine hitaben servisleri vardır. Ancak, eşiniz Özer Uçuran Çiller ile Zeki Küçükberber'in yatlanmn 
tamir-bakım işlemlerinin bu yasa veya yönetmeliği çiğnediği yapılan araştırmalarca tespit edilmiş
tir.. 

1. Ailenize ait yat olan Presıdent 57 ile Zeki Küçükberber'e ait yatı veya yatlanmn tamir-ba
kım işlemlerinin Levent Göktuna isimli Atlas Yat Firması olan bir motor tamircisi tarafından ya
pıldığı ve halende yapılmakta olduğu tespitimizdir. Bu Turban Genel Müdürlüğünce de doğrulan
makta mıdır? Doğrulanmaktaysa, Turban ile bu kişi arasında bu yönde ne gibi bir protokol yapıl
mıştır? Bunu ibra etmek mümkün müdür? 

2. Şayet, bu kişiyle bir protokol yok ise, bu kişiye tamir-bakım izni kim tarafından, ne şekilde 
verilmiştir? Aynca, bu kişinin Zeki Küçükberber'le yakınlığı nedir? 

3. Her tamir-bakımlarda Turban'a kesilen faturalar nedir? Bunu ibra edebilir misiniz? 

4. Vergi yüzsüzleri arasında, vergi kaçıranlar arasında Levent Göktuna'ya ait Atlas Yat Firma
sının olduğu da söylenmekte, bu hususta da bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmamış; ise, bu ki
şinin kaçırdığı vergi nedir? 

5. Aynca, bu tamir-bakımlann Levent Göktuna'ya verildiğinde, Marina Müdürü kim idi? 

' '. T C - '. 
Devlet Bakanlığı 10.10.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2-02177 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 8.9.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4875-10755/40782 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan-
dınlması tensip edilen "Prensident 57 adlı yatın tamir ve bakım işlemlerinin yatın bağlı bulunduğu 
marina yerine özel bir firma tarafından yapılması" konusundaki 7/4875 esas numaralı soru önerge
sine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. "President 57" yatının bakım ve onarımı yatın bağlı bulunduğu Turban'a ait marina yöneti
mince bu hususta düzenleme getiren kurallara uygun olarak yapılmaktadır. Bu konudaki ödemeler 
de fatura karşılığında Turban A.Ş.'ne yapılmaktadır. 

2. Bakım, onarım, konaklama ve deniz botu ile ilgili olarak Turban A.Ş.'ne 3 milyar 111 mil
yon TL. ödeme fatura karşılığında yapılmıştır. 
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3. Tamir ve bakımlar yatın bağlı bulunduğu Turban Marina Müdürlüğünce yaptırılmış olup bu 
konuda adı geçen müdürlüğün özel bir firma veya kişiyi görevlendirip görevlendirmediği hususu 
bilinmemektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay kalitesinin düştüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/4888) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumundan sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla 

Ahmet Kabil 
Rize 

Son yıllarda özel sektörün de devreye girmesiyle piyasada satılan çayların kalitesi günden gü
ne bozulmaktadır. 

Bu durum tüketicinin talebini azaltmakta vede günde içilen çay miktarını olumsuz yönde etki
lemektedir. Her yıl çay yerine içilen meşrubat oranı çaya kıyasla artmakta, çayın yerini diğer meş
rubatlar almaktadır. 

Ayrıca çay tiryakilerinden kalite arayanlar yabancı çaylara yöneldiklerinden yurda giren ka
çak çay teşvik edilmiş olmaktadır. Bu nedenle; 

Soru : 1. Piyasaya çıkartılan çayların piyasaya intikal etmeden Rize'de kurulacak bir çay bor
sası ve yine Rize'de her özel fabrikanın ve Çay kurumunun ürettiği çayları kalite, çevre ve sağlık 
yönünden kontrol edip, TSE Markası vurularak piyasaya intikali çaycılığın geleceği bakımından 
daha uygun olmaz mı? 

2. Sınır kapılarından her gün tonlarca çayın Türkiye Piyasasına girdiği bilinmekte. Ancak 
mevcut yasalarla bunun önlenemediği görüldüğü halde, çay kaçakçılığına ve poşet sahtekârlığına 
karşı daha caydırıcı tedbirler getirmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.009/7-4888 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: b) 8 Eylül 1994 tarih ve 7/4888-10776/40891 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in (b)'deki Yazılı Soru Önergelerine verilen cevabımız 

ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 
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Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in TBMM'ne Sunduğu Yazılı Soru Önergesine Verilen 
Cevaplar (7/4888-10776 Sayılı Önerge) 

1. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve diğer özel sektör firmalarının ürettiği çayların üretim 
aşamasında kalitesinin kontrolü, çevre ve sağlık yönünden hijyenik şartlara uygunluğunun sağlan
ması konusunda Kuruluşumuz tarafından başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. 

Şöyleki, 3092 sayılı 'Çay Kanunu" 19 Aralık 1984 tarihli Resmî Gazete'de bir madde olarak 
yer almış ve günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak kalmıştır. Hatta çayın ülkemizde gerek üre
tilmesi esnasında ve gerekse piyasasında önemli ölçüde bozulmalara neden olmuştur. Geçen süre
ler içerisinde de düzeltilmesi yönünde hiç bir adım dahi atılmamışken, 1992 yılından beri Kurulu
şumuz çayda temel çözümler getirecek yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar; çayda üretim 
dengesi sağlanacağı gibi üretimde kaliteyi düzeltme ve piyasada tüketicileri korumak ve çay içme 
alışkanlığını kaybettirmeyecek tedbirleri içermektedir; Yapılan çalışmalar Bakanlığımıza intikal et
tirilmiştir. 

Bu cümleden olarak Bakanlar Kurulu'ndan 15.12.1993 tarih ve 93/5096 sayılı kararname çıka
rılmıştır. Bu kararnamenin uygulanmasına yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. 

Ayrıca, 3092 sayılı "Çay Kanunu" değişikliği için gerekli çalışmalar yapılmış olup, çaya ger
çek değerinin verilmesi ve çayda spekülatif beklentilerin sona erdirilmesi için çay sektöründe yer 
alan özel ve tüzel kişilerin katkı ve iştirakleriyle bir "Çay Borsasının kurulması hususunda" Çay-
kur tarafından Bakanlığımıza bu konuyla ilgili 8.10.1993 tarihinde bir yasa metni intikal ettirilmiş
tir. 

2. Sınır kapılarımızdan kaçakçılık yoluyla her gün küçük partiler halinde Türkiye piyasasına ka
çak çay sokulduğu ve mevcut yasalarla bu olgunun caydırıcılığı olmadığı bilinmektedir. Ancak, ge
nelde bavul ticareti ve TIR Taşımacılığı yoluyla yapılan bu tür kaçakçılığın önüne geçilmesi için 
gerekli önlemler alınmaktadır. 

Öte yandan, poşet sahtekârlığına karşı da Çaykur tarafından sürdürülen denetim çalışmaları ara
lıksız devam etmektedir. Bunun yanında sahte poşet basan ve dolumunu yapan firmaların tespit 
edilmesi halinde Defterdarlık, Malî Polis, Belediye ve Çevre Sağlığı gibi birimlerle işbirliği yapıl
maktadır. 

Ayrıca, sahteciliğe karşı poşet ağızlarının kapatılması için, taklit edilmeyen üç boyutlu halog-
ram etiket kullanımına Çaykur tarafından önümüzdeki aylarda başlanacaktır. 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Turban Genel Müdürlüğüne ait bir aracın oğlunun 
hizmetine verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/4896) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : SAT Komandosu oğlunuz Mert'in Kuşadası Marinasındaki tatili esnasında Turban Ge
nel Müdürlüğüne ait Concorde Marka bir makam aracının Mert'in emrine tahsis edildiğini öğren
dik. 
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Aynca, Marina Müdürlüğünce 65 milyona bir motosikletin satın alınarak çocuklarınızın emri
ne tahsis edildiğide bilgi dahilindedir. 

Yine, Kuşadası marina Müdürlüğünde iki bodyguard'ın birbirlerini yaraladığı ve Söke Devlet 
Hastanesinde tedavi edildiği iddiaları mevcuttur. 

1. Bunları ne şekilde izah edeceksiniz? 

2. Çocuklarınıza tahsis edilen araçların benzin faturası nereye çıkarılmıştır? Şoförüde yine 
Turhan'dan mı? 

3. İki bodyguardın birbirlerini yaralaması olayın kamuoyundan niçin gizlenmiştir? Böyle bir 
olay vuku bulmuş mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 10.10.1994 

Sayı: B.02.0.006.0/2-02202 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.9.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4896-10806/40980 

sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Turban Genel Müdürlüğü'ne ait bir taşıtın ve Marina Müdürlüğünce satın 
alman bir motosikletin Sayın Başbakan'm çocuklarına tahsis edildiği yine Marina Müdürlüğünce 
iki bodyguard'ın birbirlerini yaraladığı" konularındaki 7/4896 esas numaralı soru önergesine iliş
kin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Sayın Başbakan ve aile efradının koruma hizmetleri mevzuat çerçevesinde Emniyet Genel 
Müdürlüğü personelince yerine getirilmekte olup, anılan personelin koruma hizmetlerini gereği gi
bi ifa edebilmeleri amacıyla kendilerine araç tahsis edilmesi ve bu araçların yakıtlannın sağlanma
sı da mevzuata uygun bulunmaktadır. 

2. 7/4865 esas numaralı önergenize verilen cevapta belirtildiği gibi sözü edilen motosiklet Çil
ler ailesinin parasını ödeyerek satın aldığı bir araç olup Turban Marina Müdürlüğü ile hiç bir ilgi
si bulunmamaktadır. 

3. Mezkur önergede belirtilen biçimde bir olayın vukuu bulup bulmadığı hususunda ise Sayın 
Başbakan ve aile efradının herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakam 

4. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Devlet Karayolu tadilat projesine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/4898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlması 
hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
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Hopa-Kemalpaşa-Sarp Devlet Karayolu tadilat projesi kapsamında yapılan tünel ve dolgu ça
lışmaları, bölgede arazi sahibi olan bir çok vatandaşımızı mağdur edebilecektir. 

Dolgu işleminin gereğinden yüksek yapılması bazı ev ve arazilerin Deniz ve Karayolu ile irti
batını keserken çukurda kalacak bu ev ve arazilerde su toplanması ya da çölleşmesine neden ola
caktır. 

Bu Nedenle Sorulurun: 

1. Hopa-Kemalpaşa-Sarp Devlet Karayolu tadilat projesini halkın şikayetlerini dikkate alarak 
yeniden değerlendirir misiniz? 

2. Mevcut proje nedeniyle zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını karşılayacak mısınız? 

3. Yol Projesine ait inşaatın bir an önce bitmesi için 1995 yılı bütçesinde inşaatın tamamını 
karşılayacak ödeneği ayırmayı düşünülmüşünüz? 

T.C.- ' 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı -

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 11.10.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2420 

Konu: Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun yazılı soru cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 8.9.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-)/4898-10811/41002 sayılı yazısı. 
îlgi yazı ilişiğinde alınan Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Devlet Ka

rayolu tadilat projesine dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 29 Km. uzunluğundaki Hopa-Kemalpaşa-Sarp Yolu'nun inşaatı, Hopa geçişi hariç olmak 
üzere önceki yıllarda tamamlanmıştır. 

Daha sonra, Sarp Sımr Kapısı'nın açılması nedeniyle Hopa-Kemalpaşa-Sarp Yolunun tahki
mat işleri ile üstyapısının inşaatı Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama olarak ihale edilmiştir. 

1992 yılının Kasım ayında meydana glen deniz tahribatı nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıl
mıştır. Söz konusu tahribatın asgariye indirilmesi amacıyla yolun tekrar projelendirilmesinin ge
rekmesi üzerine, projenin çevre ile olan uyumu da dikkate alınarak, kot yüksekliklerinin yolun tü
münde sabit tutulmaksızın sıfır ile dört metre arasında olması planmanmış olup; buna göre inşaata 
devam edilmektedir. 

2. Hopa-Kemalpaşa-Sarp Devlet Yolu'nun projelendirilmesi ve yapımının çevresi ile halkın 
mağduriyetine neden olması söz konusu değildir. Bu yönde bir zarar, ziyan vuku bulduğunda ola
bilecek zararlar Karayolları'nca karşılanmaktadır. 

3. Yolun inşaasının 1996 yılında bitirilmesi planlanmış olup, 1995 yılı yatırım programı tasa
rısında bu projeye 300 Milyar TL. ödenek teklif edilmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve Isân Bakanı 

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Seydişehir Aliminyum tesislerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabhi Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/4928) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularimın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla 

Mustafa (İnaldı 

Konya 
Sorular : Seydişehir Aliminyum tesisleri bölgenin geçim kaynağı can damarıdır. Bu tesisler 

üzerine söylenen her olumsuz söz çevre halkının yüreğini hoplatmaktadır. Bu tesislerin zarar etti
ği iddialarıda bunlardan birisidir. Bu müessesenin gelişmesi ile ilgili her haberede sevinç ve umut
la bağlanmaktadırlar. Son duydukları böyle bir haberde Oyma Pınar Barajı elektrik üretiminin en-
terkollektif sistemden ayrılıp Seydişehir Aliminyum tesislerine verileceği hakkındaki haberdir. 

1. Etibank Genel Müdürünün Seydişehirlilere müjde olarak verdiği bu haber doğru mudur? 
2. Doğru ise bu olayın gerçekleşmesi mümkün müdür? 

3. Mümkün ise ne zaman gerçekleşecektir? 
• • • ' • * ' . T . C . 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 11.10.1994 
Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-1664 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 9 Eylül 1994 tarih A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4928-10876/41212 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı 
soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Soru Önergesi ve Cevaplan (7/4928) 
Seydişehir Aliminyum tesisleri, bölgenin geçim kaynağı can damarıdır. Bu tesisler üzerine 

söylenen her olumsuz söz çevre halkının yüreğini hoplatmaktadır. Bu tesislerin zarar ettiği iddiala
rıda bunlardan birisidir. Bu müessesenin gelişmesi ile ilgili her habere de sevinç ve umutla bağlan
maktadırlar. Son duydukları böyle bir haberde Oymapmar Barajı elektrik üretiminin enterkollektif 
sistemden ayrılıp Seydişehir Aliminyum tesislerine verileceği hakkındaki haberdir. 

Soru : Etibank Genel Müdürünün Seydişehir'lilcre müjde olarak verdiği bu haber doğru mu
dur? 

Cevap : Oymapmar Hidroelektrik Santralının (HES) Etibank Seydişehir Aliminyum İşletme
leri Müessesesi Müdürlüğüne devir edilerek tesislerin Dünya Aliminyum sektörü enerji maliyet be
deli üzerinden elektrik enerjisi temin etmesi için çalışmalar yapıldığı doğrudur. 

Soru : Doğru ise bu olayın gerçekleşmesi mümkün müdür? 
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Cevap: Çalışmalar; Etibank Genel Müdürlüğünün 10 Mayıs 1994 tarihindeki yazılı isteği üze
rine başlatılmış, TEDAŞ, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünün bilgileri dahilinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Koordinatörlüğünde yürütülmüş
tür. 

Soru : Mümkün ise ne zaman gerçekleşecektir? 

Cevap: Oymapınar HES'nın işletme hakkının Etibank Seydişehir Alüminyum İşletmeleri Mü
essesesi Müdürlüğüne 30 yıl süre ile bedelsiz olarak devredilmesi için Yüksek Planlama Kuru-
lu'nun kararı gerekmekte olup konunun YPK'da görüşülmesi beklenmektedir. 

6. - İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki temsilcisinin 
görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'in yazılı cevabı (7/4991) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Mümtaz Soysal tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Cavit Kavak 

istanbul 
Çok iyi yetişmiş insanların çok az yetiştiği ülkemizde uzun yıllardan beri gerek Dışişleri Ba

kanlığında ve gerekse diğer kamu görevlerinde fazilet ahlak ve çalışkanlığıyla temayüz etmiş bir 
Cumhuriyet bürokratının Brüksel'de AT temsilcisi olarak görev yapmakta iken çok iyi çalışmala
rı ile ülke çıkarlarını koruduğu bir sırada büyükelçi Cem Duna ani olarak hangi gerekçe ile görev
den alınmıştır? 

Devlet bürokrasisinin canla başla çalışması Hükümetlerin başarısını sağlayan en önemli konu
dur. Hükümetlerin bürokrasideki haksız ve partizanca kaprisli tutumlarının etkileri yalnız görev
den alınan Büyükelçi değil tüm büyükelçilere yansır ve geleceklerinden endişeye kapılarak çalış
ma şevkleri kırılır bununda Devlet hizmetlerinin aksamasına neden olacağı şüphesizdir. 

Yurtdışında çalışma süresi dolmamışken görevinden alınmasının tüm bürokraside ve özellikle 
Dışişleri camiasında rahatsızlık uyandırdığı kanısındayım. 25 yıl devlete dürüst hizmet vermiş, ye
tişmiş, ehliyetli bir Büyükelçiyi kaprisle harcama lüksüne sahip misiniz? Görevden alınmada et
kili çevrelerin dahli olmuş mudur? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 7.10.1994 
Sayın: SPLD/399-717-7/4991 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 26.9.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4991-10994/41506 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak'ın Bakanlığımıza yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 

önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Mümtaz Soysal 

Dışişleri Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak'ın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
Yurtdışında Sayın Cumhurbaşkanı*nı temsilen görev yapan Büyükelçilerin atanmalarındaki 

temel ölçü hizmetin gereğidir. Büyükelçilerin görev yerleri bu ölçüye uygun olarak belirli süreler 
sonunda değiştirilmektedir. 

Büyükelçilerin bulundukları dış görevlerde belirli sürelerle tutulmaları, diplomasinin de temel 
ilkelerinden biridir. 

26.9.1989 tarihinden bu yana yurtdışında görev yapan AB Nezdindeki Daimi Temsilcimiz Bü
yükelçi Cem Duna'nın merkez görevine atanmasının öngörülmüş olmasının bu çerçevede değer
lendirilmesi gerekir. 

7. - İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'in, yabancı firmalardan yüksek fiyattan buğday alın
dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı 
(7/5041) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Elaattin Elmas 

İstanbul 
Buğday alımı değil, sanki arpalık dağılımı başlığı ile Basında yer alan haberlerde tonu 80 do

lardan yabancı firmalara buğday satıldığı ve depolarda hiçbir ücret alınmadan bekletilen buğdayla
rın ihtiyaç olması sebebiyle aynı firmalardan tonu 150 dolardan geri alındığı ve 70 dolar tonda za
rar edildiği ve devletin kaybına yol açıldığı bildirilmekte olup, 

Sorular : 1. Bu olay doğru mudur? 
2. Neden bu yabancı şirketler tercih edilmektedir? 
3. Depo bekleme ücreti niçin alınmamıştır? 
4. Devletin bu yolla zarara sokulmasını nasıl açıklayacaksınız? Zarar miktarı ne kadardır? 

5. Çiftçiden değilde niçin aynı firmalardan buğday alınması yoluna gidilmiştir? 

6. Müsebbipleri hakkında kanuni bir işlem yapılacak mıdır? 
7. Bakanlık Müfettişlerinde olaya el konulmuş mudur? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 12.10.1994 

Sayı: ÖKM.2-347 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 26.9.1994 tarih ve 7/5041 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce 1994 yılı hasat döneminde çiftçi ödemelerinde 

kullanılmak üzere gerekli finansmanın temini amacıyla muhtelif tarihlerde açılan uluslararası iha-
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leler yoluyla buğday ihracat bağlantıları yapılmıştır. Yüklemeler de ilgili kontratlardaki tespit edi
len programlar dairesinde devam etmektedir. 

Konu ile ilgili olarak basında (Milliyet Gazetesinde) çıkan haberin gerçekle bir ilgisi olmayıp, 
ihracat bağlantısı yapılan buğdayların geri alınması söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 

' . ' • - ' . Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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•KANUN TASARI VE "TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN BÎĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına îlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16A1986'Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa. Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanını 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. —- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plân ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tadilleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Saydı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji 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 Kamın 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7J992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kânun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : H80) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız va 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
ülkemize* Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı »Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakam Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca, Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmeline İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 
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_ . _. , 
17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ye Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

20j — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin 'Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yor Alan Bazi Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen. 
îenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarımı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı •: 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23. —- İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi VG Bu Kamına 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko-
misyonları raporları (1/553) (S, Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

__ 4 __ 
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
m; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

X 30. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) . 

31. —.Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu 
Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402* Sayılı Kanun 
Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görevlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, Millî 
Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537, 2/384, 2/623) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
ttioğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele 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) 

X 33. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 34. — Uluslararası ,Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

— 5 — (18 inci Birleşim) 
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X 35, — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları rapoHari (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağto^ 

X 37..--. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı: 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 38. —r Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları '(1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

X 39. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
vo Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1 /687) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1 /685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı: 664) (Dağıtma tarihi: 14.6.1994) 

X 43 .— Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 15.6.1994) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 
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X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair. Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (1/619) 
(S. Sayısı: 674) (Dağıtma tarihi : 15.7.1994) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/673) (S. Sayısı : 681) {Dağıtma.tarihi : 15.7.1994) 

X 47. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/683) (S, Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

X 48. — Türödye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 8.9.1994) 

49. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun. Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

50. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve "Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6,1994) 

51. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (î/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi :"3.5.1993) 

X 52. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve- Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

53. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo* 
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

X 54. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın. 6643 Sayıh Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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55. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

56. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Klanım Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

57. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

58. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

59i — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güncj 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 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. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

61. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (Sâ Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve îflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi.: 
23.9,1992) 
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63. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

64. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhanc Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) • 

65. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı. Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627a 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) 

66. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433* 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi: 2,4.1993) 

67. —- Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

68. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(İ/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

69. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

70. —• Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 71. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

72. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 73. —.•Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî-Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

74. — Kars Milletvekili Zeki Naoifcarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me< 
mıırları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Amten Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu' 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

75*'— Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Halikında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

76. ~ Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Rapora (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

77. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1.992) 

78. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve. Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

793 — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ra (2/80) (S. »Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vn 
3177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunumu; 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
tnesi Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/18) (S. Sayısı ; 37) 
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992) 

81. — Manisa Milletvekili Tovfik Diker'in, 27.7.1967' Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik. Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihî : 27.4.1992) 

82. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 3,1.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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83. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güne$ 
Müt'tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanım TeMifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25,5.1992) 

84. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar„. Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Rapora'(2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi': İ.6.1992) 

85. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtlcri İç Hizmet Kanununun İlci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt 
rna tarihi : 1.6.1992) 

86. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
{& Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

87. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayıl) 
Suiarns Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

88. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahmaıı Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Atı̂ U Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Rapora (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

89. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

90. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Rapora (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

91. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Blkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıü 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilme?;! Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

92. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet-
teri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi ': 23.9.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

94. — İstanbul Milletvekili Sabrı #ztürk ve 9 Arkadaşının, 7S2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde-Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve' Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma .tarihi : 5.10.1992) 

95s — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
va 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

96, — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
S.10.1992) 

97/— Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu* 
nunun 102 noi Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Rapora (2/386) (S. Sayısı : 182). (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

98. —- Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekliu' 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

99. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

100. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
§ehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

102. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
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Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Rapora (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

104. __ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt, 
ma tarihi : 19.11.1992) 

106. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

107. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

108. —- $ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayıh Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi': 11.1.1993) 

109. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993)' 

110. — 3146 Sayıh Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 vSayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayıh Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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112. — Şırnafc Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

113. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

114., — vSırnak Milletvekili' Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı ; 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

115. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kamın Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı :.244) (Dağıtma 
tarihi.;. 26.1.1993) 

116. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
ilki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönendin, 1479 Sayıh Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) • 

118. — Aydın .Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayıh 
Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kamın Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

119. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

120. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayıh Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raponı (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) -
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12i. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi ; 
4.3,1993) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi ; 4.3.1993) 

123. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/513) 
'(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

126j — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
öadokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

127. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (î/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

128. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında'Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

129. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikerin, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu.(2/537)'(S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : î3.4.1993) 

130. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 
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131. — Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (î/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

132.— Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

133.— Cırnak Milletvekili Mahmut Aiınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

134. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişjeri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

135.— Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

136. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

137. —.Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

138. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.İU993) 

139. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da< 
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
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140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

142. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

143. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

144. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Rapora (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 145. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

146. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağılma tarihi : 
31.12.1993) 

147. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

148. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ)tma tarihi: 8.2.1994) 
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149. — Çorum Milletvekili Cemal gahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı''Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 150. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve KÖyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı. : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

151. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yonu Rapora (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

152. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkaüaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

153. —• §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.4994) 

154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
mırmn Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Haklcmda Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

155. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1 /660) (S. Sayısı :564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

156. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kamın Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

157. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S, Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

158Ü — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) ^ 
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159. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

160. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiktik'Yapılmasına Dair Kanun 'Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

161. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

162. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

163j — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ye Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

164. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

165. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

166. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

167. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3. İ 994) 

168̂  — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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169. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

170. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma-ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nm Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ırı Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna. Bazı Maddeler. Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

176. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair, 
Kanım Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) ' '*':"' 

177. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İÜ Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) 

178. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar B'irlî i Kanunu Tasarısı 
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ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 179. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

180. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

181.— 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

182. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayw : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

183. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Süreikli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tariki : 25.4.1994) 

184j — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

185. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titüz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) . 

186. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 
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187. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

188. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
.ve'Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

189. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667). (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

190. _ 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136. Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 
X 191. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiMeri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-

çe ve 'Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili istanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) -

X 192. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi ; 10.6.1994) 

193. — Balıkesir 'Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 10.6,1994) 

194. _ Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

195. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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196. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

197j — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi ': 20.6.1994) 

198. — Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Millî Savunma ko
misyonları raporları (7/710) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 6.9.1994) 

199. —- Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bh\Madde-> 
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

200. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı: 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S.Sayısı: 693) 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Ka
mu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Ve
rilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Ar
kadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin 
Görevlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletveki
li Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, 

Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/537,2/384,2/623) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19.4.1993 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKG/101-444104020 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.4.1993 ta

rihinde kararlaştırılan "Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen 
Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bakanlıklar ile kamu kurumu ve kuruluşlarının gizlilik işlevli birimleri ile askerî, emniyet ve 
istihbarat teşkilatlarında gizlilik dereceli bilgiler üzerinde ve gizlilik dereceli yerlerde çalıştırıla
caklarla göreve alınacak veya yer değiştirecek kamu personeli hakkındaki güvenlik soruşturması, 
8.3.1990 tarihli ve 90/245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulması kararlaştırılan ve 
13.4.1990 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğine göre yapıl
maktadır. . 

Sözkonusu Yönetmelik herhangi bir kanuna dayanılarak çıkarılmamıştır. 
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısın

dan; gizlilik dereceli sayılan yerlerde çalıştırılacak ve gizlilik dereceli bilgilere nüfuz edecek kamu 
personeli hakkında yapılacak güvenlik soruşturması bu Tasan ile ilk defa yasal bir baza oturtulmak 
istenmektedir. 

Bu suretle, güvenlik soruşturmalarında keyfiliğe son verilmiş olacaktır. Güvenlik Soruşturma
sı Yönetmeliği gizlilik dereceli bilgiler üzerinde ve gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacakların ya
nında, göreve alınacak veya yer değiştirecek diğer kamu personeli hakkında da güvenlik soruştur
ması yapılmasını öngörmektedir. Bu durum ise güvenlik soruşturması yapılması ile güdülen ama
cı da aşar mahiyet arz etmektedir. 
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Nitekim, 12.9.1980 sonrasında bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında açılan giriş sı
navlarını kazanıp da haklarında yapılan güvenlik soruştunnası sonucunda sakıncalı bulundukları 
gerekçesiyle göreve veya işe alınmayanlar ile alındıktan sonra görevine veya işine son verilenler 
büyük bir haksızlığa uğramışlardır. 

Bilindiği üzere, 12.9.1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasın
dan sonra 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda yapılan değişiklikle sıkıyönetim komutanlarının is
temi üzerine memurlar ile diğer kamu personeli ve işçilerin görevlerine ve işlerine yargı kararına 
dayanmaksızın veya haklarında soruşturma yapılmaksızın son verilmiş veya görev yerleri değişti
rilmiştir. Bu tasarruflara karşı yargı yolu da kapatılmıştır. 

Yine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 13.11.1981 tarih ve 
2559 sayılı Kanunla memurlar ve diğer kamu görevlileri emekliliklerini isteme zorunda bırakılmış, 
kanunun tanıdığı süre içinde emekliliklerini istemeyenler ise resen emekli edilmişlerdir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda yapılan değişiklikle, sıkıyönetim komutanlarınca sakınca
lı durumu görülmeyen bazı memurlar ile diğer kamu görevlilerinin ve işçilerin görevlerine ve işle
rine dönmeleri sağlanmış ise de, görevlerine ve işlerine iade edilenler sayı itibariyle azınlığı teşkil 
etmekte olup, kamu vicdanında bu konuda oluşan rahatsızlıklar giderilememiştir. 

Sıkıyönetimin kalkmasından sonra açılan davalarla da soruna köklü bir çözüm de getirileme
miştir. 

Danıştayın, görevine veya işine son verilenlerin görev yaptıkları bölgede sıkıyönetimin kalk
masından sonra görevlerine ve işlerine dönebilmelerine olanak sağlayan Tevhidi Içtihad Kararı 
üzerine de birçok memur ve diğer kamu görevlisi veya işçisi görevine veya işine dönebilmiş, an
cak büyük bir kesim bu olanağı dahi bulamamıştır. 

Bu hal, söz konusu tasarrufların kamu vicdanında tartışılır olmasını önleyememiştir. Bu tasar
rufları Anayasa hükümleri ve personel rejiminin memurlar ve diğer kamu görevlilerine tanıdığı gü
vence ilkesi ile bağdaştırmak olanağı bulunmamaktadır. 

1982 Anayasasının kabulünden sonra yapılan seçimler sonucu oluşan hükümetler döneminde 
bu soruna kısmın de olsa çözüm getirilmek istenmiş ise de; hazırlanan Tasarı Adalet ve Millî Sa
vunma Komisyonlarından geçmiş, ancak kanunlaşma imkânı bulamamıştır. 

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra koalisyon hükümeti
nin oluşmasına olanak veren Ortak Hükümet Protokolü ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde oku
nup onaylanan Hükümet programında; 

"Günümüzün evrensel gelişmeleri ve ihtiyaçları ile AGÎK süreci sonucu 20 Kasım 1990'da 
kabul edilen ve ülkemizin de katıldığı Paris Şartı ve yeni dünya düzeni içinde Dünya ile bütünle
şebilmek için hukuk sistemimizin gözden geçirilerek, onu güncel ve evrensel hale getireceği"; 

"Hükümetimizin 12 Eylül hukuku kalıntıları olarak nitelendirilebilecek, yasal düzenlemelerin, 
uygulamaların ve kısıtlamaların hızla yürürlükten kaldırılacağı, her alanda tam demokratik bir si
yasî ortamı yaratmak gerekliliğine kesinlikle inandığı"; 

"Yargı kararı olmadan yaratılan yasakların ve alınan hakların iadesi yoluna gidileceği, hoşgö
rü ve sosyal barışın toplumun bütün katmanlarına yayılacağı" 

belirtilmiştir. 
12.9.1980 askerî müdahalesinden sonra memurlar ve diğer kamu görevlileri ile işçiler hakkın

da yapılan söz konusu tasarruflar, uluslararası taahhütlerimize de aykırı düşmekte; ülkemizin Batı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 693) 



§ 

- 3 -

ile bütünleşmesine engel teşkil ettiği gibi uluslararası kuruluşlarda ülkemiz aleyhine propaganda 
yapılmasına neden olmakta ve hatta bazı uluslararası teşekküllere katılmamıza engel olarak göste
rilmektedir. 

Ülkemizde toplumsal barışı sağlamak; kamu vicdanını rahatlatmak; katılımcı, çoğulcu ve tam 
demokratik bir ülke olmayı sağlamak için kamuoyuna yapılan taahhüt gereği olarak, 12 Eylül yö
netimi tarafından haksız, yanlış ve hukukî dayanaktan yoksun bilgilerle görevlerine ve işlerine son 
verilen, görev veya iş yerleri değiştirilen memurlar ile diğer kamu görevlilerinin ve işçilerin yeni
den göreve ve işlerine dönebilmelerini sağlamak; kamu personeli hakkında bir yönetmeliğe göre 
yapılmakta olan güvenlik soruşturmasını sağlıklı, doğru, adil ve yasal bir baza oturtarak güvenlik 
soruşturması ile güdülen amaca ulaşmak, olağanüstü yönetimin ürünü olarak 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununa eklenmiş olan hükmün amaca uygun bir şekilde değiştirilmesi ve vatandaşların te
mel haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü insan haklarına aykırı biçimde yöneticilere geniş 
takdir yetkisi vererek kısıtlayan 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesindeki ifadeyi yü
rürlükten kaldırmak amacıyla bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde hükmüne göre, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütün
lüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bu
lunduğu gizlilik işlevli birimler ile askerî, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak ve giz
lilik dereceli bilgilere nüfuz edecek kamu personeli hakkında güvenlik soruşturması yaptırabilecek
lerdir. 

Madde 2. — 1 inci madde kapsamı dışında kalan görevlere yeni alınacaklarla yer, sınıf veya 
kurum değirtirecek kamu personeli ile üst kademe yöneticiliklerine atanacak veya bulunduğu yer
de başka görev alacak kamu personeli hakkında güvenlik soruşturması yapılmayacağı hüküm altı
na alınarak, bu durumlar için uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 3. — Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli yerlerin tanımı ve güvenlik 
soruşturmasını yapacak merciler ile bunun usul ve esaslarının ve üst kademe yöneticilerinin kim
ler olacağının yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 4. — Değiştirilen fıkrada yapılan değişiklikle, sıkıyönetim komutanlarının, bölgele
rinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmet
leri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre sıkıyönetim bölgesi dışına atandırılma ve
ya sıkıyönetim bölgesi dışına atandırılmak üzere görevden uzaklaştırma istemlerinin ilgili kurum 
ve organlarca derhal yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

Mahallî idarelerde çalışanlar ise; sıkıyönetim komutanlarının yukarıdaki fıkradaki nedenlerle 
görevden uzaklaştırma istemleri mahallî idarî yetkililerince derhal yerine getirilecektir. Bu şekilde 
görevden uzaklaştırılan mahallî idare çalışanları sıkıyönetim bölgesi dışındaki diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile mahallî idarelerde görev ve iş bulmaları ve bu idarelerin ilgiliyi görev ve işe al
mayı istemeleri halinde, mahallî idare yetkililerince görevden uzaklaştırma kararı derhal kaldırıla
cak ve bunların atamaları öncelikle yapılacaktır. 

Görevden uzaklaştırılanların aylık ve ödemeleri hakkında ilgili olduğu mevzuat hükümleri uy
gulanacaktır. 

Madde 5. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"Memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahsur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca 
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tespit edilenlere" ifadesi çok soyut olup, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden olan seyahat öz
gürlüğünün amacı dışında kısıtlama olanağı verdiğinden yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Maddede, 12.9.1980 tarihinden sonra bakanlıklar ile kamu kurum ve ku
ruluşlarında açılan kamu görevine ve işçiliğe giriş sınavını kazananlardan haklarında yapılan gü
venlik soruşturması sonucunda sakıncalı olduğunun bildirilmesi nedeniyle göreve ve işe alınma
yanlar ile alındıktan sonra görevine ve işine son verilenlerin bu görev ve işlere veya eşdeğer görev 
ve işlere alınma esasları gösterilmektedir. 

Geçici Madde 2. — L2.9.1980 tarihinden itibaren 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre sı
kıyönetim komutanlıklarının istemleri üzerine bir daha kamu hizletlerinde çalıştırılmamak üzere ; 
görevlerine son verilenlerin ilk kez kamu görevine alındıkları tarihte bu görev için ilgili mevzuatın
da veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen niteliklerin kaybedilmemiş olması ve 1.1.1993 tarihine 
kadar kurumlarına başvurmuş olupta göreve ve işe alınmamış bulunmaları koşuluyla ve bu Kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuruları halinde görevlerine son verildiği tarihte 
almakta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, ayrıldıkları yerdeki eski gö
revlerine veya eski görevlerine eşdeğer bir göreve başvurma tarihinden itibaren 60 gün içinde iade 
edilmeleri hüküm altına alınmaktadır. Görevlerine son verildiği tarih ile görevlerine veya eşdeğer 
göreve iade edildikleri tarih arasında açıkta geçen sürelerin ilgili mevzuatına göre hizmetlerinde 
veya mesleklerinde geçmiş sayılması öngörülmektedir. Bu şekilde değerlendirilen hizmet süreleri 
emekli kesenekleri ve sigorta primleri ilgili mevzuatına göre ödenmek suretiyle emeklilik yönün
den de değerlendirilecektir. Ancak bu dönem içinde sosyal güvenlik kuruluşlarından birine bağlı o-
larak geçen sürelere ait kesenek ve karşılıkların ödenmemesi öngörülmüştür. 

Bu durumda olanlara açıkta geçirdikleri sürelere ait aylık ve yan ödeme ile diğer özlük hak
ları ödenecektin Ancak, ödeme yapılan dönemde kamu veya özel teşebbüsten elde edilmiş gelirler 
ödenecek miktardan düşülecektir. 

Geçici Madde 3. — Sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine görevlerine veya işlerine 
son verilmiş olup da, sıkıyönetim komutanlarınca durumları yeniden incelenip kamu hizmetlerin
de görevlendirilmeleri uygun görülenlerden görevlerine başlatılanlarla yargı kararlarına dayalı ola
rak görevlerine iade edilenlere 2 ne i maddedeki esaslar dairesinde aylık ve yan ödemelerle diğer 
özlük haklarının ödenmesi ve değerlendirilmemiş olan sürelerin emeklilik yönünden değerlendiril
meleri hüküm altına alınmıştır. 

Geçici Madde 4. —r Sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine görev yerleri ve sınıfları de
ğiştirilenlere 1.1.1993 tarihine kadar kurumlarına başvuranlara eski görevlerine dönebilme imkânı 
getirilmektedir. Bunlardan meslekleri dışında başka görevlere atananların bu görevlerde geçirdik
leri süreler mesleklerinde geçmiş sayılmaktadır. Bu şekilde eski görevlerine iade edilenlerin aylık 
ve özlük haklan bakımından uğradıkları kayıpların da 2 nci madde esasları çerçevesinde giderilme
si öngörülmektedir. ' 

Yeni kurumlarından istifa veya emeklilik nedeniyle ayrılmış olanların da başvurmaları halin
de maddedeki esaslara göre eski görevlerine veya aynı yerdeki eşdeğer görevlere dönmelerine ve 
yeniden T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5. — Sıkıyönetim komutanlarının istemi veya ilgili mevzuatına göre resen 
emekliye sevkedilenler ile 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesine gö
re resen emekli edilenlere kamu hizmetlerine girmek için mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımak 
ve emeklilik yaş haddini aşmamak ve 1.1.1993 tarihine kadar kurumlarına başvurmuş olmak koşu
luyla eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve dönebilmeleri olanağı getirilmektedir. 
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Bu suretle eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve iade edilenlerin resen emekliye ayrıldık
ları tarih ile Kanunun yayımı tarihi arasında geçen süreleri, keseneklerinin kendilerince; karşılıkla
rının da kurumlarınca ödenmesi koşuluyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirile
cek, ancak bunlara değerlendirilen sürelere ilişkin olarak aylık ve ikramiye farkı ödenmeyecektir. 

Geçici Madde 6. — 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi ile Türk Ce
za Kanununun 140, 141,142 ve 163 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu suretle bu mad
delerde sayılan fiiller suç olmaktan çıkartılmıştır. 

Bu maddelerin yürürlükten kaldırılmasından önce bu fiillerden dolayı yargılanarak mahkûm 
olmaları nedeniyle görevlerine son verilen memurlar ve diğeir kamu görevlileri ile toplu iş sözleş
mesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri feshedilmiş olan işçilerden öngörülen sürede başvuranların 
sonradan göreve alınmalarına engel teşkil edecek bir ceza ile mahkûm olmamak koşuluyla eski gö
rev yerindeki görevlerine veya eşdeğer bir göreve alınmaları zorunluluğu getirilmektedir. Mahkûm 
olsun veya olmasın hakkında bu eylemlerden dolayı disiplin cezası verilmiş olanların disiplin ce
zaları da bütün sonuçlarıyla affedilmektedir. Ancak, bu durumda olanların açıkta geçen süreleri 
için herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu süreleri değerlendirilmeyecektir. 

Geçici Madde 7. — Güvenlik soruşturması sonucu veya sıkıyönetim komutanlarının istemi 
üzerine haklarında olumsuz içerikli belge veya sakıncalı olduklarına ilişkin kayıtlar düşülenlerin bu 
belge ve kayıtlarının hükümsüz kılınması ve özlük dosyalarından çıkarılması, bu konuda ilgili ku
rumlarda bulunan ve adlî sicil kayıtları dışında kalan kayıt ve fişlerin işlemden kaldırılması ve yok 
edilmesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 8. — Emniyet teşkilatının özelliği ve hizmet gerekleri gözönüne alınarak emni
yet mensuplarının bu Kanunun geçici maddeleri hükümlerine göre, görevlerine son verildiği veya 
resen emekli edildikleri tarihdeki rütbe, meslek derecesi ve görev unvanını aşmamak koşuluyla es
ki görevlerine veya eşdeğer bir göreve iade edilmesi öngörülmektedir. Ancak bu Kanunun geçici 
maddeleri hükümlerinin tanıdığı malî ve sosyal haklardan yararlanmada bir sınırlama yapılmamış
tır. Bunlar Kanunun tanıdığı malî ve sosyal haklardan aynen yararlanacaklardır. 

Geçici Madde 9. — Bu Kanunun geçici maddeleri hükümlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
görevli asker ve sivil personel hakkında uygulanmaması öngörülmektedir. 

Ancak, 1402 sayılı yasaya göre görev ve işlerine son verilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö
revli asker ve sivil personelin bu görev ve işleri dışında diğer kamu kurumu ve kuruluşlarında işe 
girmeleri halinde görevine veya işine son verildiği tarih ile işe ve göreve girdikleri tarih arasında 
emeklilik, aylık, yan ödeme ve özlük haklan bakımından geçici 2 nci madde hükümleri uygulana
caktır. 

Geçici Madde 10. — Bu maddede bu kanunun uygulanması sebebiyle ortaya çıkacak kadro ih
tiyacının karşılanması için 24 500 adet kamu görevlileri, 5 000 adette kamuda çalışan işçiler için 
alınmaktadır. 

Bu kadroların kullanım esas ve usullerinin Bakanlar Kurulu kararı ile tespiti öngörülmektedir. 

Gececi Madde 11. — 3 üncü maddedeki Yönetmeliğin, Kanunun yürürlük tahinden itibaren 
altı ay içinde çıkarılması ve yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar eski yönetmelik hü
kümlerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 6. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 7. — Yürütme ile ilgilidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1402'liklerle İlgili Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Doç. Dr. Ali Uyar Sinan Yerlikaya Mustafa Doğan 

Hatay Tunceli Gaziantep 

GEREKÇE 

Bu Yasa Teklifi Danıştay kararına rağmen görevlerine dönemeyen kamu görevlilerinin önün

deki engelleri kaldırmak için verdik. Bilindiği gibi Danıştay ve İdare Mahkemeleri; 1402'liklcr ola

rak bilinen kamu görevlilerinin, tekrar görevlerine dönmelerine karar vermiştir. Lakin bu vatandaş

larımızın büyük bir kısmı bu kararlara rağmen işlerine dönememiştir. Çünkü, işyerlerine gittikleri 

zaman "Kadro yok" sözü ile karşılaşmaktadırlar. Yanı sıra işe başlayanlarında Sıkıyönetim süre

since geçen süreleri intibaklarına sayılmamaktadır. 

Bir hukuk ayıbı ve insanlık suçu olan bu uygulamanın bir an önce kaldırılması demokratikleş
me ve insan hakları önündeki engelleri kaldırmayı temel amaç edinmiş hükümetimizin yerinde bir 
karan olacaktır. Bu yasanın bir an önce kanunlaşması binlerce aileyi sevindirecek, hukuk devleti
nin gerektirdiği karar alınmış olacaktır. Zira 1402 sayılı yasa uyarınca görevine son verilenlerin ya
pılan uygulamanın hiç bir haklı gerekçesi olmadığı afaki ithamlarla ve ihbarlarla tutuklanıp görev
lerine son verildiği yargı kararıyla ortaya çıkmıştır. " 

Hatta uygulamaların bir bölümünü de bizzat sıkıyönetim mahkemeleri kaldırmıştır. Hatta gö
reve iade etmiştir. Ne var ki bu olumlu kararlara rağmen bu insanların maaşları ödenmemiş, özlük 
hakları verilmemiştir. 

Bu şekilde görevlerine iade edilenler o günün siyasî koşulları nedeni ile yargı yoluna baş vu
ramadılar. 

Hükümetin Resmî Gazete de çıkan en son kararı ile sıkıyönetimin kalktığı tarihten itibaren ya
pılan uygulamalara kesin çözüm getirdiği halde sıkıyönetim dönemi ile ilgili çözüm getirilememiş
tir. 

Bu nedenle hiç bir haklı gerekçesi olmayan, büyük bir haksızlık örneği teşkil eden ve göreve 
dönmelerinde mahkemece bir sakıncası olmayan, 1402'lik olarak adlandırılan kamu görevlilerinin 
görevlerine iadesi özlük haklarının ve maaşlarının verilmesi, geçen sürenin emeklilik ve intibakla
rından da sayılması çok isabetli olacaktır. 

HATAY MİLLETVEKİLİ ALİ UYAR VE 2 ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1, — 1402 sayılı Yasa gereğince görevine son verilenlerden, memurluk yapmaları 
mahkemece sakıncalı görülmeyenler, mahkeme kararı aranmaksızın görevlerine iade edilir. 

MADDE 2. — Görevlerine son verildiği günden, Kanunun yürürlüğe giriş tarihine kadar ge
çen süre emekliliklerine sayılır, intibakları yapılır, her türlü özlük hakları ile maaşlan kendilerine 
ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalct Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Sayı: 2/384 

Karar No.: 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının; 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son 
Verilenlerin Görevlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi Adalet ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkla
rı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklifte, 1402 sayılı Kanun gereğince görevine son verilenlerden herhangi bir nedenle görevi
ne iade edilmeyenlerin, mahkeme kararı aranmaksızın görevlerine iade edilmesi ve görevlerine son 
verildiği günden, Kanunun yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen sürenin emekliliklerine sayılması 
ve her türlü özlük haklarının kendilerine verilmesi öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7.12.1989 tarihli ve Esas No. : 
1988/6, Karar No.: 1989/4 sayılı kararında, 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2766 sayılı Ka
nun ile değişik son fıkrasında yer alan "... bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar" hükmü
nün sıkıyönetim süresi ile sınırlı bir tedbir olması dolayısıyla, sıkıyönetim komutanlarının istekle
ri üzerine işlerine son verilen memurların, diğer kamu görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görev
li işçilerin, ilk kez kamu görevlerine girdikleri tarihte bu görev için kanun ve yönetmeliklerde ön
görülen nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim kalk
tıktan sonra, kurumlarınca eski görevlerine iade edilmeleri gerekeceğine karar verilmiştir. 

Bu karar üzerine, yayımlanan 123 seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, 
1402 sayılı Kanun uyarınca görevlerine son verilen personelden ilk kez kamu görevlerine girdikle
ri tarihte eski görevleri için öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olanların görevlerine iade edilmele
ri gerektiği bildirilmiştir. 

Gerekli şartları taşıdığı halde görevlerine dönmeyen personel varsa bu yasal bir engel oldu
ğundan değil, ilgililerin görevlerine dönmek istemeyişlerindendir. 

Diğer taraftan, aylık, bir kadroya dayalı olarak fiilen yapılan görev karşılığı bir ödemedir. Ge
nel kural bu olmakla birlikte yargı organlarınca tazminata hükmedilmesi halinde, fiilen görev ya
pılmasa da görev yapılmayan sürelere ilişkin aylıklar tazminat şeklinde ödenebilmektedir. 1402 sa
yılı Kanun uyarınca görevlerine son verilen personel hakkında verilmiş bulunan yargı kararlarının, 
1050 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükmü gözönünde bulundurularak görev talep edildiği ta
rihten geriye doğru 5 yılı geçmemek ve sıkıyönetimin kaldığı tarihten önceki bir tarihi kapsamak 
üzere özlük haklarının ödeneceği yolunda olması nedeniyle yukarıda sözü edilen 123 Seri No'lu 
Tebliğde yargı karan aranmaksızın sadece bu döneme ilişkin ödemelerin yapılacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle sözkonusu teklif Komisyonumuzca uygun mütalaa edilememiş 
ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 693) 



Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Cemal Şahin 
Çorum 

Kâtip 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Üye 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Başkanvekili 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Üye 

Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 
Üye 

Mehmet Fevzi Şihanhoğlu 
Şanlıurfa 

Sözcü • 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Üye . 

/, Elaattin Elmas 
İstanbul 

Üye . 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Üye 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Üye 

V. Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

, (Muhalifim) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifim ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını, arz ederim. 

Saygılarımla. 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

GENEL GEREKÇE 
Çağımızda insanlığın ortak değeri haline gelmiş olan "demokratik hukuk devleti"nin en temel 

yapıtaşı, devlet gücünü ellerinde bulunduranların uygulamalarına karşı bireylerin geçerli hukuksal 
güvencelerle donatılmalarıdır. Uyruklarına bu güvenceleri sağlamayan devlet, demokratik hukuk 
devleti olarak adlandırılamaz. 

Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesiyle başlayan sürecin, temel insan hakları ve devlet-birey iliş
kileri açısından eh temel sonucu, hukuksal sistemin insanlar için güvence kaynağı olmaktan çıkar-
tılmasıdır. Darbeyle başlayan ara dönemde temel hak ve özgürlüklerin hiçbir işlerliği olmamış, par
lamento dahi bu uygulamalardan kapatılarak nasibini almış; anayasal sivil dönemde ise, yurttaşlar, 
iktidar gücü karşısında hukuk devletinde varolması gereken güvencelerden yoksun kalmışlardır. 
Bu nedenledir ki, Anayasa ve Anayasa'nm tanımladığı yasa düzeni, (Hukuk düzeni değil), devlet 
gücüne karşı yurttaşı koruyan değil, bireye karşı devleti dizginsiz bırakan bir Anayasa olarak top
lum vicdanında mahkum olmuş ve savunucusuz kalmıştır. 

Ülkemizde bugün demokratik hukuk devletini kurma ihtiyacı öylesine derindir ki, aradan 11 
yıl geçmesine karşın, genel seçimler sırasında siyasal partiler, 12 Eylül'ün devlet ve toplum yaşa
mında yolaçtığı tahribatın ve bu dönemde yapılmış haksızlıkların giderilmesine özel bir önem ver
mişlerdir. Nihayet, seçim sonrasında kurulan hükümetin programında, Türkiye'nin çağdaş, demok
ratik bir sivil toplum anayasasına olan ihtiyacının altı çizilerek, bunun için "12 Eylül hukuk kalın
tıları" olarak nitelendirilen yasal düzenlemeler, uygulamalar ve kısıtlamaların süratle yürürlükten 
kaldırılacağı vurgulanmıştır. Hükümet programı bu haliyle TBMM'den üçte ikiye yakın çoğunluk
la kabul edilmiş ve toplumun 12 Eylül hukuku kalıntılanndan anndınlması, seçmenlerden sonra 
TBMM'nin de siyasî iradesi haline gelmiştir. 

Bu siyasî irade doğrultusunda yapılması düşünülen zorunlu ve ivedi düzenlemeler, en ayrıntı
lı ifadesini, hükümet programına kaynaklık eden koalisyon protokolü ekindeki "Demokratikleşme" 
başlıklı belgede bulunmaktadır. "İyi niyet belgesi değil, senet" olarak kamuoyuna açıklanan de
mokratikleşme paketinde "hukukun temel ve evrensel ilkeleri, vatandaşın hak ve adalet duygusuy
la bağdaşmayan uygulamalann ortadan kaldınlması" ve hukuk devletinin ihyası için yapılacak dü
zenlemeler arasında, "1402 sayılı yasa ile, yargı karan olmaksızın görevine son verilen kamu gö
revlilerinin görevlerine dönmeleri sağlanacaktır" denilmektedir. 

Kısaca "1402'likler" olarak adlandırılan bu kesim, yargı karan olmaksızın sıkıyönetim komu-
tanlan tarafından görevlerine son verilen sivil kamu görevlilerinden oluşmaktadır. Esasen, bu ke
simin uğradığı haksızlıklann giderilmesiyle ilgili hukuksal süreçler sonuç aşamasına gelmiştir. Ör
neğin, Danıştay İçtihatlan Birleştirme Kurulu, 7 Aralık 1989 tarihinde aldığı ve 9 Şubat 1990 ta
rihli Resmî Gazetede yayımlanan karannda, "Sıkıyönetim komutanlannın istemi üzerine görevle
rine son verilen kamu personeli ile ilgili olarak, 1402 Sayılı Yasa'nın (Bir daha kamu görevinde 
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çalıştırılamazlar) hükmünün sıkıyönetim kalktıktan sonra, ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte 
bu görev için yasa ve yönetmeliklerde öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olmak koşuluyla eski gö
revlerine iade edilmeleri gerektiği" kararına varmıştır. 

Keza Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 28 Şubat 1991 tarihinde aldığı ve 18 Haziran 
1991 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararıyla da, 1402'liklerle ilgili davalarda idarenin hak
sız idarî işlemi savunmak için öne sürdüğü Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun ve Anayasanın ge
çici 15 inci maddesiyle ilgili tartışmayı bitirmiştir. Kararda şöyle denilmektedir. " 

"Anayasanın geçici 15 inci maddesinde, 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalkmasından sonra, 12 Eylül 1980-7 Aralık 1983 tarihleri arasında alınan Bakanlar 
Kurulu kararları ve diğer idarî işlemlerin idarî yargı denetimini engelleyici hiçbir hüküm bulunma
dığından uygulama işlemleri üzerine bu kararlar konu edilerek açılan davaların esastan incelenme
si gerekeceğinden, içtihadın birleştirilmesine karar verildi." 

Danıştay İçtihatları Birleşme Kurulunun bu kararı, gerek Hükümet Programındaki vaad açısın
dan ve gerekse yasa önerimizde giderilmesi istenen haksızlık açısından özel bir önem taşımaktadır. 

Özetlemek gerekirse : 

1402'liklerin uğradığı haksızlık hukukî zeminde çözüme kavuşmuş ve bu haksızlığın gideril
mesi için idareye düşen, Danıştay kararlarını uygulamaktan ibarettir. Ne var ki, 12 Eylül 1980'den 
sonra, mahkeme kararına dayanılmaksızın görevlerine son verilenler " 1402'likler" olarak ifade edi
len sivil kamu görevlilerinden ibaret değildir. Bu dönemde, Millî Savunma Bakanlığının bir yazılı 
soru önergesi dolayısıyla TBMM Başkanlığına bildirdiğine göre, 397 subay, 176 astsubay ve 447 
askerî öğrenci, haklarında bir mahkeme karan bulunmadığı halde, hizmete ilişkin bir kusurlarından 
söz edilmeksizin, salt, taşıdıkları görüşlerin "yasadışı" olabileceği varsayılarak Türk Silahlı Kuv
vetlerinden (TSK) çıkarılmışlardır. Bu insanlar, Hükümet Programında kökünün kazınacağı vaade-
dilen işkence koşullarında sorgulanmışlar ve maalesef, J. Teğmeni Ahmet Erdoğdu,sorgu süreci
nin yol açtığı ruhsal çöküntü içerisinde Mamak Cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermiştir. 
Sıkıyönetim mahkemelerinde uzun yıllar süren yargılamalarda ise, tespit edilebildiği kadarıyla sa
dece 3 subay hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. 

"1402'likler" olarak adlandırılan sivil kamu görevlilerinin uğradığı haksızlık, hukukî zeminde 
olumlu bir çözüme kavuşmuştur, ancak, askerî kesim kamu görevlilerinin uğradığı haksızlığı hu
kukî zeminde gidermek mümkün olmamıştır. Danıştay Içtihadları Birleşme Kurulunun sivil kamu 
görevlileriyle ilgili kararlarına rağmen, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, subaylar hakkındaki re
sen emeklilik işlemlerinin iptali için açılan davaları, Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunu ve Ana
yasanın Yüksek Askerî Şura kararlarını yargı denetimi dışında tutan 125 inci maddesini gerekçe 
göstererek, esasa girmeden reddetmiştir. Böylece, iç hukuk yolları tükendiğinden, bu insanlar, uğ
radıkları haksızlığı, Türkiye'nin imza koyduğu anlaşmalar gereği, uluslararası yargı yerlerine gö
türme tercihiyle başbaşa kalmışlar ve olay, TBMM'nin devreye girmesini gerektiren bir boyut ka
zanmıştır. Bu noktada, TBMM'nin, 90 yıl önceki Fransa'da haksızlığa uğradığı 12 yıl sonra anla
şılabilen Dreyfus'a haklarını iade eden Fransız Parlamentosunun gösterdiği duyarlığın gerisinde 
kalmaması doğal bir beklentidir. Demokratik hukuk devletinin ihyası için ülkenin 12 Eylül huku
ku kalıntılarından arındırılması yolundaki siyasî iradeyi benimseyen TBMM, bu beklentiye cevap 
vermek durumundadır. Zira, demokratik hukuk devleti, ancak, uyruklularının ona güvenmeleriyle 
ayakta kalır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Sözü edilen haksızlığın, uluslararası yargı yerlerine götürülmesine gerek kalmadan gideril
mesinin temel adımı, idarî yargı denetimi yapılamayan re'sen emeklilik işlemlerinin tüm sonuçla
rıyla birlikte yürürlükten kaldırılmasıdır. Çünkü, bu insanlar 12 Eylül 1980 tarihinde başlayan ola
ğanüstü dönemin koşulları içinde, haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığı hal
de, "tutum ve davranışlarıyla yasadışı görüşleri benimsediğinin anlaşıldığı" iddiasıyla, Subay Sicil 
Yönetmeliğinin 99/e ve 100 üncü, Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 53/e ve 54 üncü maddelerine gö
re TSK'den çıkarılmışlar ve haklarında, re'sen emeklilikle ilgili TSK Personel Yasası'nın 50/c ve 
Emekli Sandığı Yasası'nın 39/c maddeleri uygulanmıştır. Yapılan işlem kendi yazılı kuralları için
de bile haksızdır. İlgili yönetmeliklerde, ilk sicil amirinden başlayarak aşağıdan yukarıya doğru dü
zenlenecek sicillere göre TSK'dan çıkarma kararının verilebileceği belirtilmişken, uygulamada, 
önce üçlü kararname yöntemiyle ayırma kararı verilmiş ve siciller daha sonra bu karar doğrultu
sunda düzenlenmiştir. Sözkonusu üçlü kararnamelerin Resmî Gazetede yayımlanmamaları ayrı bir 
vakıadır. Yapılan idarî işleme karşı idarî yargı yolunun kapatılması ise, bütünüyle keyfiliktir ve 
Anayasanın eşitlik ilkesiyle kesin bir çelişkidir. Yasadışı görüş ve faaliyet suçlamasıyla sıkıyöne
tim mahkemelerinde yapılan yargılamanın beraatle sonuçlanması bir yana TBMM'nin TCK'nun 
140,141, 142 ve 163 üncü maddelerini yürürlükten kaldırmasından sonra, varsayılan birtakım gö
rüşler nedeniyle insanları işten atmak gibi bir haksızlığı orta yerde bırakmak, adalet duygusuyla 
bağdaşmaz. Bu nedenle, 12 Eylül 1980'den sonra anılan şekilde işine son verilen askerî personel 
hakkındaki resen emeklilik işlemlerinin tüm sonuçlarıyla birlikte yürürlükten kaldırılması bir zo
runluluktur. 

a) Resen emeklilik işlemlerinin kaldırılması, özlük haklarının herhangi .bir kayba meydan ver
meden iadesini gerektirecektir. Nitekim, 1402'liklerle ilgili uygulamada, mahkeme kararıyla gö
reve iade edilen personele tüm özlük hakları yasal faiziyle birlikte iade edilmekte ve bu kişiler, em
salleriyle aynı derece ve kademeye getirilmektedir. 

b) Resen emekliye sevkedilen askerî personelin uzun süre TSK'dan ayrı kalmış olmaları ne
deniyle, görevin gerektirdiği nitelikleri büyük ölçüde yitirmiş olmaları doğaldır. Ancak, ilgili kuv
vet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının yapacağı inceleme sonunda, göreve devam 
edebilecekleri anlaşılanların, TSK'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdam edilmeleri yararlı ola
caktır. Çünkü, bir subay ve astsubayın yetiştirilmesi kolay değildir. Kaldı ki, yeniden yapılanma ça
basındaki TSK, geçmişte haksız bir muameleye maruz kalmış bu insanlara ihtiyaç duyuyor olabi
lir ve karşılıklı rıza ile göreve iade, bir ihtiyaca cevap verebilir. 

c) Resen emeklilik işleminin kaldırılmasına karşın, nitelik yönünden TSK'da yeniden istihdam 
edilemeyecekleri anlaşılan personelden, toptan ödeme yoluyla tasfiye edilmiş hizmetlerini ihya et
tikten sonra emeklilik için yeterli hizmet süresine sahip olanların emsalleriyle aynı,dercce ve kade
me üzerinden Emekli Sandığı Yasası hükümlerine göre emekliye ayrılmaları tabii bir haktır. 

Emeklilik için hizmet süresi yetersiz olanlara ise, istemde bulunmaları halinde, eksik kalan sü
re için borçlanarak ya da idarenin göstereceği başka bir kamu görevinde çalışarak, emsalleriyle ay
nı tarihte emekli olma hakkı verilnielidir. Bu, kendilerinin yolaçmadığı bir haksızlığı gidermenin 
tabii gereğidir. • 

Bu noktada, 27 Mayıs 1960 müdahalesinden sonra, Millî Birlik Komitesi (MBK) tarafından, 
42 sayılı yasa ile resen emekliye sevkedilen askerî personelin uğradığı mağduriyetin giderilmesi 
için T.C. hükümetlerinin ve TBMM'nin gösterdiği çabalan anımsatmak yararlı olacaktır. 
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42 sayılı yasa ve geçici hükümleri, 2 Ağustos 1960 tarihi ile 3 Kasım 1961 tarihleri arasında 
kendi istekleriyle ya da resen emekliye sevkedilen askerî personel için, 25 yıllık fiili hizmet süresi 
koşulu aranmadan emeklilik işlemi yapılmasını (Geçici madde 1); fiilî ve itibarî hizmet süresi 25 
yıldan az olanların da 25 yıl hizmet etmiş gibi emekli aylığına bağlanmasını öngörmüştür (Geçici 
madde : 5). 

Çoğunluk binbaşı, yarbay, albay rütbesindeki 42 sayılı yasa mağdurlarının emekli aylıkları 26 
Haziran 1973 tarih ve 1782 sayılı yasa ile, emekliye ayrıldıkları tarih ile 3 Ekim 1971 tarihi arasın
daki sürenin her üç yılı bir derece yükseltilmek suretiyle düzeltilmiştir. Yine bu yasa ile, 30 yıldan 
az hizmet süresi olanlara, borçlanarak bu süreyi 30 yıla tamamlama olanağı sağlanmıştır. Böylece, 
42 sayılı yasa mağdurlarının emekli intibakları 1 inci derecenin 4 üncü kademesine çıkarılmış ve 

. emekli aylıkları bu derece ve kademe üzerinden ödenmeye başlanmıştır. 

42 sayılı yasa mağdurları için 1981 yılında 6 Kasım 1981 tarih ve 2551 sayılı bir yasa daha çı
karılmıştır. Bu yasa ile de, bu durumdaki askerî personele, ilk emekliye sevkedildiği tarihteki gö
rev aylığı üzerinden borçlanmak, borçlanma bedeli emekli aylığından kesilmek suretiyle, emekli 
aylığı bağlanmasına esas hizmet süresini 40 yıla çıkarma hakkı verilmiştir. Bu yasa ile, mağdur per
sonelin, orduda göreve devam eden emsallerinden geri kalmaması amaçlanmış ve yasanın ek geçi
ci 3 üncü maddesiyle, emekli aylıklarının intibakında, göreve devam eden emsal rütbedeki perso
nele uygulanan ek göstergelerin dikkate alınacağı vurgulanmıştır. 

Ve nihayet T.C. Hükümeti, 6 Temmuz 1992 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu bir yasa 
tasarısı ile 42 sayılı yasa mağdurlarının emekli aylıklarının, kıdemli albaylara uygulanan ek göster
ge üzerinden düzeltilerek ödenmesini; bu işleme ilişkin borçlanma bedelinin emekli aylığından her 
ay % 10 kesilerek tahsil edilmesini öngörmektedir. 

42 sayılı yasaya tabi askerî personelin uğradığı mağduriyetin giderilmesi için, T.C. hükümet
leri ve TBMM'nin 30 yıl boyunca gösterdiği duyarlığın, 12 Eylül 1980 sonrasında, hiçbir mahke
me kararına dayanılmadan ve kendilerine yargı yolu da kapatılarak resen emeklilik adı altında or
dudan çıkarılan askerî personel için de gösterilmesi zorunludur. Bu, aynı zamanda, 12 Eylül huku
kunun izlerini silme sözlerinin bir gereğidir. 

2. Resen emekli personel ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerinin bu yasanın sağlayacağı 
haklardan yararlanabilmeleri için, 6 (altı) aylık bir süre yeterlidir. Bu, aynı zamanda hak düşürücü 
bir süredir. 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ CELAL KÜRKOĞLU'NUN TEKLİFİ 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1.- 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağı
daki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 61. - 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, haklarında kesinleşmiş bir mah
kumiyet hükmü bulunmadığı halde, "tutum ve davranışlarıyla yasadışı görüşleri benimsediğinin 
anlaşıldığı" iddiasıyla, Subay Sicil Yönetmeliğinin 99/e ve 100 üncü, Astsubay Sicil Yönetmeliği
nin 53/e ve 54 üncü maddelerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilerek, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Kanununun 50/c ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39/e maddele
rine göre resen emekliye sevkedilen personel hakkındaki resen emeklilik işlemleri, aşağıdaki esas
lara göre ve bir defaya mahsus olmak üzere tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 693) 



- 13 -

Birinci fıkra uyarınca; 

a) Haklarında resen emeklilik işlemi kaldırılan personelin görevine son verildiği tarih ile bu 
kanunun sağladığı haklardan yararlanmak için idareye başvurulduğu tarih arasındaki süreye ilişkin 
tüm özlük hakları, yasal faiziyle birlikte kendilerine ödenir ve bu kişiler emsalleriyle aynı derece 
ve kademeye yükseltilir. 

Ancak, görevlerine son verildiği tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında başka ka
mu veya özel kuruluşlarda çalışan yahut serbest meslek mensubu olanların elde ettikleri kazançla
rı ödemelerden düşülür. 

b) Bu durumdaki personelin uzun süre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrı kalmış olmaları nede
niyle görevin gerektirdiği nitelikleri yitirmiş olabilecekleri gözönüne alınarak, ilgili kuvvet komu
tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yapılacak inceleme sonunda, göreve devam edebile
cekleri anlaşılanlar, tarafların karşılıklı rızası ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu alan
larda istihdam edilebilirler. 

c) Nitelik yönünden yeniden istihdamı mümkün olmayan personelden toptan ödeme yoluyla 
tasfiye edilmiş hizmetlerini ihyîi ettikten sonra emeklilik için yeterli hizmet süresine sahip olanlar, 
emsalleriyle aynı derece ve kademe üzerinden T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
emekliye sevkedilirler. Emeklilik için hizmet süresi yetersiz olanlar ise, istemde bulunmaları halin
de, eksik kalan süre için borçlanarak yada idarenin göstereceği başka bir kamu görevinde çalışarak, 
emsalleriyle aynı tarihte emekliliğe hak kazanırlar. Bu durumdaki personel, emeklilik için eksik ka
lan sürede de emsallerinin sahip oldukları sosyal haklardan yararlandırılırlar. 

Bu Kanunun getirdiği haklardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
başvuruda bulunan personel ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri yararlanırlar. 

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No.: 2/623 25.6.1993 
Karar No. : 57 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 24.6.1993 tarihli 12 nci 
Birleşiminde, Teklif sahibi ile Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz ve Millî Sa-
vunma, içişleri, Adalet ve Maliye ve Gümrük bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip 
görüşüldü. 

Gerekçede de belirtildiği üzere Teklifte; 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, tutum ve davranışla
rıyla yasa dışı görüşleri benimsediği gerekçe gösterilerek olumsuz sicil ve disiplinsizlik nedeniyle 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden resen emekliye sevk edilen personel hakkındaki emeklilik işlemleri
nin bir defaya mahsus olmak üzere ve tüm özlük hakları geri verilerek ortadan kaldırılması ve bun
lardan göreve devam edebilecekleri anlaşılanların yeniden Silahlı Kuvvetlerde istihdam edilebil
mesi, nitelikleri yönünden istihdamı mümkün olmayanlardan yeterli hizmet süresine sahip olanla
rın emsallerine uygulanan derece ve kademe üzerinden, emeklilik için hizmet süresi yetersiz olan
ların ise borçlanarak veya idarenin göstereceği bir kamu görevinde çalıştırılarak emekliliğe hak ka-' 
zandırılmaları öngörülmektedir. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

Yargı kararı olmaksızın sadece yasa dışı görüşler taşıdıkları endişesiyle 1 000 civarında subay, 
astsubay ve askerî öğrencinin gerek üçlü kararlarla gerekse Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla görev
lerinden uzaklaştırıldıkları, bunlardan 3'ü hariç diğerlerinin Sıkıyönetim mahkemelerinde açılan 
davalar sonucunda beraat ettikleri, dolayısıyla mağduriyetlerine neden olunduğu ve rencide edil
dikleri, 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son verilmiş olan sivil personel görevle
rine iade edildiği halde askerî personele bu hakkın tanınmamasının ayrıcalık teşkil ettiği ve hukuk 
anlayışıyla bağdaşmadığı, 

Yargı yolunun bütün idarî işlemler için açık olması gerektiği ancak, Yüksek Askerî Şûra ka
rarlarının yargı denetimi dışında tutulmasının bir Anayasa hükmü olduğu, dolayısıyla bu konunun 
Anayasada değişiklik yapılmadan kanunlaştırılamayacağı, 

Yüksek Askerî Şûra kararları ile sadece, Ordu'da kalmaları kesin olarak sakıncalı görülen ve 
ıslahı mümkün olmayan personelin resen emekli edildiği, bu işlemlerin de bugüne kadar yılda 3-5 
kişiyi geçmediği, dolayısıyla telaffuz edilen 1 000 rakamı içinde yargı yolu kapalı olarak ilişikleri 
kesilenlerin azınlıkta kaldığı, büyük çoğunluğun görevlerinden uzaklaştırılması kararlarının yargı 
denetimine tabi olduğu ve müracaatların yapıldığı, 

Askerlik mesleğinin temelinin disipline dayandığı, disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle 
görevden ayırma işlemlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de uygulandığı ve bu işlemlerin yargı de
netimine açık olduğu, 

Hükümetçe hazırlanarak T.B.M.M. Başkanlığına sunulan "Güvenlik Soruşturması, Bazı Ne
denlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklannın 
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Geri Verilmösine İlişkin Kanun Tasarısı"nda, konuyla ilgili düzenlemelere yer verilmiş olduğun
dan, Teklifin Tasarı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı, 

Gibi görüş ve düşünceler ileri sürülmüştür. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Hükümetçe hazırlanarak 19.4.1993 tarihinde 
T.B.M.M. Başkanlığına sunulan (1/537) esas numaralı "Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle 
Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Ve
rilmesine ilişkin Kanun Tasarısı"nda, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununa göre işlerine son verilen kamu personeli ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş bulunduğun
dan ve söz konusu Tasarı kapsamı nedeniyle Adalet, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına ha
vale edilmiş olduğundan; farklı düzenlemelere meydan vermemek amacıyla, bu teklifin behsedilen 
Tasarı ile birlikte değerlendirilmek üzere, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edil
mesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
A. Baki Tuğ 

Ankara 
Sözcü 

Mustafa Kaçmaz 
Van 
Üye 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
Üye 

Mukadder Baseğmez 
İstanbul 

Üye 

Tevfik Diker 
Manisa 

Başkanvekili 

Ural Köklü 
Uşak 

Üye 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
Üye 

Ethem Kelekçi 
Afyon 
Üye 

Asım Kaleli 
İçel 

Üye 

, Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 10.11.1993 
Esas No. : 1/537 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu 

Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Adalet Bakanı Sey-
fı Oktay'ın, Adalet, İçişleri, Maliye ve Gümrük bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı temsil
cilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. " 

Tasarının 1 inci maddesine yapılan ilave ile görevinin niteliği dikkate alınarak ceza infaz ku
rumları ile tutukevlerinde çalışacak personel de Tasarı kapsamına dahil edilmiştir. 

Tasarının 2, 3,4, 5 ve geçici linçi maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında süre sınırlaması amaçlanmamıştır. Fık
rada yapılan değişiklikle 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 93 üncü maddesi ile konu
ya ilişkin Danıştay İçtihatları birleştirme kurul kararına uygunluk sağlanması düşüncesiyle beş yıl
lık süre esası getirilmiştir. 

Tasarının geçici 3 üncü maddesinde geçici 2 nci maddeye atıf yapıldığından mükerrer düzen
lemeye sebebiyet verilmemesi amacıyla maddede yer alan "görevlerine son verildiği tarih ile göre
ve başladıkları veya göreve iade edildikleri süreye ait" ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiş
tir. 

Tasarının geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile bu Kanun hükümlerinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde görevli asker ve sivil personel hakkında uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kişilerin göreve alınma
ları halinde açıkta geçen sürelerle ilgili ödemelerin hangi görev unvanı veya rütbe esas alınarak 
ödeneceği konusunda açıklık bulunmadığından bu hususa açıklık getirmek üzere "özlük haklan ba
kımından" ibaresinden sonra "görevlerine son verildiği tarihteki unvan veya rütbe esas alınarak" 
ibaresi ilave edilmiştir. 

Tasarının geçici İ0, geçici 11 inci maddeleri ile yürürlüğe ilişkin 6 ve yürütmeye ilişkin 7 nci 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. ° 

Raporumuz İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Cemal Şahin Ali Yalçın Öğütcan 
Çorum Adana 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
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Kâtip 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 

Üye 
Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Üye 

Süha Tanık 
îzmir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Üye. 
Fethullah Erbaş 

Van 
(imzada bulunamadı) 

MUHALEFET ŞERHİ 
TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonun 10.11.1993 Çarşamba günü yapmış olduğu toplantıda görüşülen "Güvenlik So
ruşturması Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınma
yanların Haklarının Geri Verilmesi" ile ilgili Kanun tasarısına tamamen muhalif olduğumu bilgile
rinize arz eder. Saygılarımı sunarım. 

Süha Tanık 
İzmir 

MUHALEFET ŞERHİ 
Tasarıda, hak düşürücü süreye ilişkin olarak zaten yürürlük tarihinden itibaren bir yıllık süre 

başvuru koşulu getirilmektedir. Bu durumda yürürlük tarihinden önce hangi ölçüte göre belirlendi
ği bilinmeyen 1.1.1993 tarihinin yasadan yararlanmak için son başvuru tarihi olarak belirlenmesi 
öncelikle tasarının gerekçesi ile çelişmekte ve çoğunluğun bu yasadan yararlanmasını önlemekte
dir. Bunun yanı sıra hak düşürücü sürenin yürürlük tarihinden önceki bir tarih olarak belirlenmesi, 
yasanın genel amacına, yasa tekniğine ve anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. 

Ayrıca, tasarının geçici 4 üncü maddesindeki (sicil durumu hariç) ibaresinin o dönemde sicil
lerin nesnel ölçüler içinde doldurulmayıp sübjektif etkenlerle doldurulduğu göz önüne alınarak 
(yüz kızartıcı suçlarla ilgili suçlar hâriç) şeklinde düzenlenmemesi de hakkaniyete aykırıdır. 

Cemalettin Gürbüz Cemal Şahin 
Amasya Çorum 

Adalet Komisyonu Başkanı 
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içişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 1.12.1993 
Esas No.: 1/537 

Karar No.: 3 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Güvenlik soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu 
Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 
24.11.1993 tarihli toplantısında Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay başkanlığında ilgili bakanlık tem
silcilerinin de katıldığı toplantıda incelenip görüşülmüştür. 

Komisyonumuz, gerekçesi doğrultusunda tasarıyı olumlu bulmuş, tümü üzerindeki görüşme
leri tamamladıktan sonra, maddelere geçilmesini ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin gö
rüşmelere esas alınmasını kabul etmiştir. -

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yerlerinin çoğunluğu gizlilik dereceli olduğundan, askerî, 
emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak tüm personel hakkında güvenlik soruşturması ya
pılması uygun bulunmuş ve 1 inci madde, yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 nci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Yasadan yararlanacak olanların başvurularının 1.1.1993 tarihi itibariyle sınırlandırılması, ya
sanın amacı ile bağdaşmayacağından ve çoğunluğun bu yasadan yararlanmasını önleyeceğinden 
Geçici 1 inci maddede geçen "....1.1.1993 " ibarenin yerine "....bu kanunun yürürlüğü" ibaresi 
konulmuş ve madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddede öngörülen başvurunun 1.1.1993 tarihi itibariyle sınırlandırılması hakkın 
kısıtlanması sonucunu doğurduğundan, maddede geçen "1.1.1993 ibaresi "......bu kanunun yürür
lüğü" şeklinde değiştirilmiş ve madde, yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği geçici 3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddede geçen "....(Sicil durumu hariç)" ibaresi, sicillerin o dönemde sübjek
tif etkenlerle doldurulduğundan "....(Yüz kızartıcı suçlarla ilgili sicil durumu hariç)" şeklinde de
ğiştirilmiş, aynı maddede geçen "1.1.1993" tarihleri ise "....bu kanunun yürürlüğü" ibareleri şeklin
de değiştirilmiş ve aynca maddenin son fıkrasında geçen "Bunlardan re'sen ve istekleri üzerine 
emekli edilip de eski görevlerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya başka bir göreve" ibaresi 
eklenerek madde kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci ve 6 nci maddelerde geçen "....1.1.1993" tarihleri, çoğunluğun yasadan yararlan
masını sağlamak için "....bu Kanunun yürürlüğü" şeklinde değiştirilmiş ve geçici 5 inci ile 6 nci 
maddeler, yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci maddeler ile yürürlüğe ilişkin 6 nci ve yürütme
ye ilişkin 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Tasan 5682 Sayılı Pasaport Kanunu ile 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda değişiklik öngör
düğünden, tasarının adı da kanun tekniği açısından yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 

Kâtip 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Harman Özüberk 

Gaziantep 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
Üye 

Ahmet Bilyeli 
İçel 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Akın Gönen 

Manisa 
İmzada bulunamadı . 

Üye 
Seyit Eyyüpoğlu 

Şanlıurfa 
İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Mehmet Kerimoğlu 

Ankara 
Üye 

Hasan Çakır 
Antalya 

Geçici İkinci Md. son fıkrası ile 
ilgili esasa itiraz ediyorum. 

Üye 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 
Üye . 

Ömer Şeker 
Konya 

Üye 
Mehmet Cebi 

Samsun 

Üye 
Güler İleri 

Tokat 

Üye 
Muhtar Mahramlı 

Tekirdağ 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 20.6.1994 
EsasNo.: 1/537,2/384,2/623 

Karar No.: 68 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 19.4.1993 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavaleleri gereği Adalet ve İçişleri Komis
yonlarında görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Güvenlik Soruşturması, Bazı Ne
denlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının 
Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı", Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun "Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" ile Ha
tay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının "1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Veri
lenlerin Görevlerine İadesi Hakkında Kanun Teklifi" birbirleriyle ilgili olmaları nedeniyle İçtüzü
ğün 36 nci maddesi uyarınca birleştirilmesi suretiyle Komisyonumuzun 9.6.1994, 15.6.1994 ve 
17.6.1994 tarihlerinde yaptığı 59, 61 ve 62 nci birleşimlerde Hükümeti temsilen önce Adalet Ba
kanı Seyfi Oktay'ın daha sonra Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın Başkanlığında Adalet ve Ma
liye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla ince
lenip görüşülmüştür. , 

Bilindiği gibi; kamu kurum ve kuruluşlarında ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından, giz
lilik dereceli sayılan yerlerde çalıştırılacak ve gizlilik dereceli bilgilere nüfuz edecek kamu perso
neli hakkındaki güvenlik soruşturmaları, Bakanlar Kurulunun 8.3.1990 tarih ve 90/245 sayılı Ka
ran ile yürürlüğe konulan güvenlik soruşturması yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Ancak, söz-
konusu yönetmelik herhangi bir kanuna dayanılarak çıkarılmış değildir. Ayrıca mevcut Güvenlik 
Soruşturması Yönetmeliğinin gizlilik dereceli bilgiler üzerinde ve gizlilik dereceli yerlerde çalıştı
rılacakların yanında göreve alınacak veya yer değiştirecek diğer kamu personeli hakkında da gü
venlik soruşturması yapılmasını öngörmesi, arzu edilen amacı aşan bir mahiyet taşımakta ve bu du
rum neticesinde büyük bir kesimin haksızlığa uğraması söz konusu olmaktadır. 

Tasarı ile; 

- Kamu personeli hakkında bir yönetmeliğe göre yapılmakta olan güvenlik soruşturmalarının 
belli usul ve esaslara bağlanması ve hedeflenen amaca uygun hale getirilmesinin, 

- Sıkıyönetim Kanununda yapılan değişikliklerle ve Danıştay'ın Tevhidi İçtihad Karan ile 
mağduriyete uğramış bir kısım personelin durumu düzeltilmekle birlikte çeşitli nedenlerle durumu 
düzeltilemeyen personelin de mağduriyetinin giderilmesinin, 

-Toplumsal barışı sağlamak ve kamu vicdanını rahatlatmak amacıyla askerî yönetim tarafın
dan hukukî dayanaktan yoksun bilgilerle görevlerine ve işlerine son verilen, görev veya işyerleri 
değiştirilen memurlar ile diğer kamu görevlilerinin yeniden göreve ve işlerine dönmelerinin sağ
lanmasının, 

- Pasaport Kanununun 22 nci maddesindeki hüküm ile vatandaşların temel haklanndan biri 
olan seyahat özgürlüğüne getirilen kısıtlamanın yürürlükten kaldırılmasının, 

amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
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- Yeterli bilgi ve belgeye dayanmadan sübjektif ölçülere göre yapılan güvenlik soruşturmala
rı nedeniyle mağdur olanların elbetteki durumlarının düzeltilmesinde sayısız yararlar bulunduğu, 
ancak, bir haksızlığı önlerken başka haksızlıkların yaratılmamasının da o derecede önemli olduğu, 

- Tasarının daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesinde yarar bulunduğu, 

- Yeni kadro ihdasının ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda uygun olmayacağı, gerçekten 
ihtiyaç duyulan kadro adedinin ne kadar olduğu, yeni kadro ihdas edilmesi yerine, mevcut boş kad
rolardan yararlanılmasının daha yerinde olacağı, 

şeklindeki eleştirileri takiben, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 

- Tasarının, vatandaşın güvenilir kişi olduğu ilkesinden hareket edilerek hazırlandığı, 

-Tasarı ile, hiçbir yargı kararı olmaksızın ve hakJarında.soruşturma yapılmaksızın görevleri
ne veya işlerine son verilerek mağdur edilen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesine çalışıldığı, 

- Mağduriyetlerin sona erdirilmesi suretiyle kamu vicdanının rahatlatılacağı, 

- Görevlerine iade edilecek olan kamu görevlileri için istenen kadroların gerektiğinde, Bakan
lar Kurulu kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilebileceği, 

- Çalışma Bakanlığınca İLO Teşkilatına verilen bilgiler doğrultusunda 5 246 kişinin 1402 sa
yılı Kanun, 358 kişinin de güvenlik soruşturmaları nedeniyle olmak üzere toplam 5 604 kişinin gö
revlerine dönemedikleri ve Devletin bir anlamda geçmişteki hatasını telafi etmek durumunda bu
lunduğu, 

ifade edilmiştir. 

Tasarı ve tekliflerin geneli üzerindeki bu görüşmeleri takiben verilen bir önergenin kabulü ile 
tasarı ve tekliflerinin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılabilme
sini teminen, konu bir Alt Komisyona havale edilmiş, alt komisyonda tasarı ve teklifler incelenmiş 
ve yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan raporda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle 
17.6.1994 tarihinde yapılan 62 nci birleşimde görüşmelere devam edilmiştir. Görüşmelerde, tasan 
ve teklifler Komisyonumuzca da prensip olarak benimsenerek, İçişleri Komisyonu metni esas alın
mak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

İçişleri Komisyonu Metninin; 

- 1,2 ve 3 üncü maddeleri; sadece güvenlik soruşturmasının yeterli olamayacağı, belgeye da
yanması nedeniyle -Arşiv Araştırması yapılmasının daha sağlıklı sonuçlara ulaşmada etkili olaca
ğı görüşüyle madde metnine "Arşiv Araştırması"nın ilave edilmesi, bilgi ve belgelerin, personel ve 
meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturması ve ar
şiv araştırmasının usul ye esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler 
olduğunun Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi hususlarını kapsayacak şe
kilde ve tek metin halinde 1 inci madde olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi, mahallî idarelerde çalışanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, yine 
mahallî idarelerde çalıştırılmalarını temin bakımından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalış
ma imkânı sağlayan ve 2 nci fıkrada yer alan " diğer kamu kurum Ve kuruluşları ile..." ibaresi
nin metinden çıkarılması suretiyle ve 2 nci madde olarak, 

- 5 inci maddesi ile, Pasaport Kanununda değişiklik yapılması öngörüldüğünden, sözü edilen 
değişikliğin ilgili kanununda yapılması gerektiği görüşünden hareketle madde metninden çıkarıl
ması suretiyle, 
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- Geçici 1 inci maddesi, işçiliğe giriş sınavını kazandıkları halde güvenlik soruşturması sonu
cu sakıncalı bulunanların evvelce yapılan güvenlik soruşturmaları dikkate alınmaksızın sınavlara 
girebilme imkânını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Geçici 2 nci maddesi, sıkıyönetim komutanlıklarınca bir daha kamu görevlerinde çalıştırıl
mamak üzere görevlerine son verilenlerin, emeklilik yaş haddi sınırı aşılmamış bulunması ve geri
ye dönük malî hiç bir yükümlülük getirilmemesi koşuluyla, eski görevlerine veya eşdeğer bir gö
reve iade edilmeleri imkânını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

kabul edilmiştir. 
Diğer taraftan, 
- Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeleri yeniden düzenlenen 2 nci madde hükümleri ile mükerrerlik 

arzettiği için metinden çıkarılmış, 
- Geçici 6 nci maddesi; "başvurma" ve "reddedilmiş olma" koşullarının mağdurlar arasında 

eşitsizlik yaratabileceği düşüncesiyle metinden çıkarılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve metinden çıkarılan maddeler nedeniyle geçici 3 üncü madde olarak değiştirilmiş, 

- Geçici 7 nci maddesi; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacaklar ile 1 inci 
madde kapsamı dışında kalanların, adlî sicil kayıtları dışındaki kayıt ve fişlerinin ilgilinin başvuru
su aranmaksızın dosyasından çıkarılacağına ilişkin bir hüküm Geçici 4 üncü madde olarak kabul 
edilmiş, 

- Geçici 8 inci maddesi metinden çıkarılmış, 
- Geçici 9 uncu maddesi; geçici 8 inci maddede yer alan emniyet mensupları ile Türk Silahlı 

Kuvvetleri personelinin durumunu kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve geçici 5 inci mad
de olarak kabul edilmiş, 

- Geçici 10 uncu maddede yer alan kadrolara gerek olmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarında 
bulunan mevcut boş kadroların değerlendirilmesinin daha yararlı olacağı görüşünden hareketle ye
ni bir düzenleme metne geçici 6 nci madde olarak eklenmiş, 

- Geçici 11 inci madde, 1 inci fıkranın yeniden düzenlenmesi suretiyle ve geçici 7 nci madde 
olarak değiştirilmesi, 

- Yürürlüğe ilişkin 6 nci madde ile yürütmeye ilişkin 7 nci maddeler 3 üncü ve 4 üncü mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

İlyas Aktaş Mehmet Dönen 
Samsun Hatay 
Sözcü Kâtip 

Yılmaz Ovalı Hayri Doğan 
Bursa Antalya 
Üye Üye 

Veli Andaç Durak Timurçin Savaş 
Adana Adana 

Üye Üye 
Gaffar Yakın Bilal Güngör 

Afyon Ankara 
İmzada Bulunmadı 
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Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Necmi Hoş ver 

Bolu' 
İmzada bulunamadı 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 

Üye 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Alp 

Kars 

Üye 
Osman Develioğlu 

Kayseri 
İmzada bulunamadı 

Üye 
AlaettinKurt 

Kocaeli 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Bahattin Şeker 

Bilecik 

Üye 
Zeki Er gezen 

Bitlis 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 
İmzada bulunamadı 

Üye 
•Abdullah Gül 

Kayseri 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Bazı maddelerine karşıyım 
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Üye Üye 
Münir Doğan Ölmeztoprak Doğan Baran 

Malatya Niğde 
Üye Üye 

Hasan Peker Koray Aydın 
Tekirdağ Trabzon 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

•Üye 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

Tunceli 
t. « 

KARŞI OY YAZISI 
Güvenlik soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu 

Görevine Alınmayanların Haklarının Veri Verilmesine İlişkin Kanun Tasansı daha önce Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülmüş ve Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Oluşan Alt Komisyon 17.6.1994 tarihli raporu hazırlamıştır. Raporda benimsenen metin Ba
kanlar Kurulunca hazırlanan Tasarıya göre öz ve içerik yönünden büyük farklılıklar göstermekte
dir. 

Alt Komisyon raporu ile tasarıda amaçlanan hedeften uzaklaşılmış, yasadan yararlanacakların 
kapsamı iyice daraltılmıştır. 

Tasarıda yeralan Res'en emekliler (Geçici Madde 5), Geçici 6 ncı maddede yeralan işçi ve me
murlar kapsam dışına çıkarılmıştır. 

Alt Komisyon raporu Geçici Madde 1 "Güvenlik Soruşturması sonucu işe başlatılmayan ve 
görevine son verilenlerin açılan sınavı kazanmaları halinde göreve veya işe başlayabilme" ilkesini 
getirmekte, Kazanılmış hakkı gözönünde tutmamaktadır. 

Böylece 1402 sayılı SYNT yasasından ve güvenlik soruşturmasının yarattığı olumsuzluklar
dan kaynaklanan sıkıntıların bir bölümü korunmuş olmaktadır. 

Yine Alt Komisyon raporunun Geçici 2 nci maddesi ile 1402 sayılı yasa uyarınca 12.9.1980 
tarihinden başlayarak görevine ve işine son verilenlerin göreve ve işe dönmeleri kabul edilmekte 
ancak geçmişe yönelik aylık ve diğer özlük haklarının verilmemesi hükmü getirilmektedir. 

Bu düzenleme ile Danıştay dava daireleri kurulunun içtihadı birleştirme kararı ile verilmiş bu
lunan haklar ortadan kaldırılmaktadır. Bu ise benzer durumda olanlardan bazılarının bu haklarım 
alamaması gibi bir sonuç doğuracaktır ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Belirtilen nedenlerle komisyonca kabul edilen metne karşıyım. 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

MUHALEFET ŞERHİ 
Kanun maddeleri üzerinde düzeltici mahiyetteki önergeleriniz kabul edilmediği için muhali

fiz. 
Zeki Er gezen Abdullah Gül 

Bitlis Kayseri 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle 
Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Güvenlik Soruşturması; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili 
olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, 
iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu 
gizlilik işlevli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak ve gizlilik de
receli bilgilere nüfuz edecek kamu. personel i hakkında yapılır. 

MADDE 2 . - 1 inci madde kapsamı dışında kalan görevlere yeni alınacak; yer, sınıf veya ku
rum değiştirecek; üst kademe yöneticiliklere atanacak veya bulunduğu yerde başka görev alacak 
olan kamu personeli hakkında güvenlik soruşturması yapılmaz. 

MADDE 3. - Devletin güvenliğini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü, iç ve dış menfaatlerinin 
zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli birim ve kısım
ların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler 
ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönet
melikle düzenlenir. 

MADDE 4. - 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin seki
zinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve„maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından 
çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre sı
kıyönetim bölgesi dışına atanma veya sıkıyönetim bölgesi dışına atanmak üzere görevden uzaklaş
tırılma istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. 

Sıkıyönetim komutanlarının sekizinci fıkradaki nedenlerle mahalli idarelerde çalışanların gö
revden uzaklaştırılması istemleri, ilgili mahalli idare yetkililerince derhal yerine getirilir. Bu suret
le görevden uzaklaştırılanlar sıkıyönetim bölgesi dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ma
halli idarelerde görev ve iş bulmaları ve bu idarelerin ilgiliyi görev ve işe almayı istemeleri halin
de, mahalli idare yetkililerince görevden uzaklaştırma kararı derhal kaldırılır ve bunların atamala
rı öncelikle yapılır. 

Görevden uzaklaştırılanların aylık ve ödemeleri hakkında ilgili olduğu mevzuat hükümleri uy
gulanır." 

MADDE 5. - 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"Memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca 
tespit edilenleri," ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle 
Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli 

ile Kamu Görevine Alınmayanların 
Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Güvenlik soruşturması; ba
kanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında, 
yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları 
halinde Devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve 
bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar göre
bileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve 
belgelerin bulunduğu gizlilik işlevli birimler 
ile askerî, emniyet ve istihbarat teşkilâtlarında 
çalıştırılacak ve gizlilik dereceli bilgilere nüfuz 
edecek kamu personeli ile ceza infaz kurumla
rı ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkın
da yapılır. 

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

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle 
Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli 

ile Kamu Görevine Alınmayanların 
Haklarının Geri Verilmesine ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Güvenlik soruşturması; ba
kanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarında, yet
kili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları ha
linde Devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve 
bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar göre
bileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve 
belgelerin bulunduğu gizlilik işlevli birimler 
ile askerî, emniyet ve istihbarat teşkilâtlannda 
çalıştırılacak kamu personeli ile ceza infaz ku
rumları ve tutukevlerinde çalışacak personel 
hakkında yapılır. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun ka
bul ettiği metnin 2 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Adalet Komisyonunun ka
bul ettiği metnin 3 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Adalet Komisyonunun ka
bul ettiği metnin 4 üncü maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Adalet Komisyonunun ka
bul ettiği metnin 5 inci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. - 12.9.1980 tarihinden sonra bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşla
rında açılan kamu görevine ve işçiliğe giriş sınavını kazanıp da haklarında yapılan güvenlik soruş
turması sonucunda sakıncalı olduğunun bildirilmesi nedeniyle göreve ve işe alınmayanlar ile alın
dıktan sonra görevine ve işine son verilenlerden 1.1.1993 tarihine kadar göreve ve işe alınmaları 
için kurumlarına başvurup da göreve ve işe alınmamış olanlar ilgili mevzuatında veya toplu iş söz
leşmelerinde öngörülen niteliklerin kaybedilmemiş olması koşuluyla bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren bir yıl içinde kurumlarına müracaat ettikleri takdirde, başvuru tarihinden itiba
ren en geç 60 gün içinde durumlarına göre; söz konusu görev ve işe alınırlar veya eski görevlerine 
veya eşdeğer bir göreve ve işlerine iade edilirler. 

Bu suretle göreve ve işe alınanlarla göreve ve işine iade edilenlere geçmişe yönelik olarak ay
lık ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. - 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre, 
12.9.1980 tarihinden başlayarak sıkıyönetim komutanlıklarının istemleri üzerine bölgelerinde ge
nel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetlerinin 
yararlı olmaması nedeniyle bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak üzere görevlerine son ve
rilenler, ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili mevzuatında veya toplu iş söz
leşmelerinde öngörülen nitelikleri yitirmemiş olmaları ve 1.1.1993 tarihine kadar kurumlarına baş
vurmuş olup da göreve ve işe alınmamış bulunmaları koşuluyla ve bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren bir yıl içinde müracaatları halinde, görevlerine son verildikleri tarihte almakta olduk
ları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, ayrıldıkları tarihte bulundukları yerdeki es
ki görevlerine veya eşdeğer bir göreve, başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde iade edi
lirler. . 

Bunların görevlerine son verildiği tarih ile bu Kanun gereğince görevlerine veya eşdeğer gö
reve iade edildikleri tarih arasında açıkta geçirdikleri süreler, ilgili mevzuatına göre hizmetlerinde 
veya mesleklerinde geçmiş sayılarak değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet süreleri; emeklilik ve sigorta pirimi erinin kesenekleri ken
dilerince karşılıkları da kurumlarınca ödenmesi suretiyle emeklilik yönünden de değerlendirilir. 
Ancak, bu dönem içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışılan süre varsa 
bu sürelere ait kesenek ve karşılıklar ödenmez. 

Bunlara açıkta geçirdikleri sürelere ait aylık ve yan ödemeleri ile diğer özlük haklan ödenir, 
ancak, ödeme yapılan dönem içinde kamu ya da özel teşebbüsten elde etmiş oldukları gelirler, öde
necek miktardan düşülür. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. - Tasarının Geçici 
1 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine gö
re, 12.9.1980 tarihinden başlayarak sıkıyöne
tim komutanlıklarının istemleri üzerine bölge
lerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu dü
zeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen 
veya hizmetlerinin yararlı olmaması nedeniyle 
bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak 
Üzere görevlerine son verilenler, ilk kez kamu 
görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili 
mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde ön
görülen nitelikleri yitirmemiş olmaları ve 
1.1.1993 tarihine kadar kurumlarına başvur
muş olup da göreve ve işe alınmamış bulunma
ları koşuluyla ve bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren bir yıl içinde müracaattan halinde, 
görevlerine son verildikleri tarihte almakta ol
dukları aylık derecesine eşit derecenin aynı ka
demesinden, ayrıldıkları tarihte bulundukları 
yerdeki eski görevlerine veya eşdeğer bir göre
ve, başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün 
içinde iade edilirler. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. - 12.9.1980 tarihin
den sonra bakanlıklar ile kamu kurum ve kuru
luşlarında açılan kamu görevine ve işçiliğe gi
riş sınavını kazanıp da haklarında yapılan gü
venlik soruşturması sonucunda sakıncalı oldu
ğunun bildirilmesi nedeniyle göreve ve işe 
alınmayanlar ile alındıktan sonra görevine ve 
işine son verilenlerden bu Kanunun yürürlüğü 
tarihine kadar göreve işe alınmaları için ku
rumlarına başvurup da göreve ve işe alınmamış 
olanlar ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleş
melerinde öngörülen niteliklerin kaybedilme
miş olması koşuluyla bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kurumla
rına müracaat ettikleri takdirde, başvuru tari
hinden itibaren en geç 60 gün içinde durumla
rına göre; söz konusu görev ve işe alınırlar ve
ya eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve ve 
işlerine iade edilirler. 

Bu suretle göreve ve işe alınanlarla göre
ve ve işine iade edilenlere geçmişe yönelik 
olarak aylık ve diğer özlük hakları verilmez ve 
açıkta geçen süreleri değerlendirilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. - 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine gö
re, 12.9.1980 tarihinden başlayarak sıkıyöne
tim komutanlıklarının istemleri üzerine bölge
lerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu dü
zeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen 
veya hizmetlerinin yararlı olmaması nedeniyle 
bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak 
üzere görevlerine son verilenler, ilk kez kamu 
görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili 
mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde ön
görülen nitelikleri yitirmemiş olmaları ve bu 
Kanunun yürürlüğü tarihine kadar kurumlarına 
başvurmuş olup da göreve ve işe alınmamış 
bulunmaları koşuluyla ve bu Kanunun yürür
lük tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat
ları halinde, görevlerine son verildikleri tarihte 
almakta oldukları aylık derecesine eşit derece
nin aym kademesinden, ayrıldıkları tarihte bu
lundukları yerdeki eski görevlerine veya eşde
ğer bir göreve, başvurma tarihinden itibaren en 
geç 60 gün içinde iade edilirler. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. - 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre, sıkıyö
netim'komutanlarının istemleri üzerine görevlerine veya işlerine son verilenlerden durumları sıkı
yönetim komutanlıklarınca yeniden incelenerek kamu hizmetlerinde görevlendirilmeleri uygun gö
rülen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerden görevlerine baş
latılanlarla yargı kararlarına dayanılarak göreve iade edilenlere; görevlerine son verildiği tarih ile 
göreve başladıkları veya göreve iade edildikleri süreye ait ödenmemiş aylık ve yan ödemeleri ve 
özlük hakları ile değerlendirilmemiş olan sürelerin emeklilik yönünden değerlendirilmesi hususun
da geçici 2 nci madde hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. - 12.9.1980 tarihi ile ülke genelinde sıkıyönetim uygulamasının kalktığı 
tarih arasında geçen sürede, doğrudan idarenin tasarrufu ile veya 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 
ile ek ve değişikliklerine göre sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine, talepleri dışında ku- [ 
rumiarı ve sınıfları değiştirilenlerden (sicil durumu hariç) 1.1.1993 tarihine kadar kurumlarına baş-; 
vurmuş olup da istemleri yerine getirilmemiş olanlar bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir j 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bunların görevlerine son verildiği tarih ile 
bu Kanun gereğince görevlerine veya eşdeğer 
göreve iade edildikleri tarih arasında açıkta ge
çirdikleri süreler, ilgili mevzuatına göre hiz
metlerinde veya mesleklerinde geçmiş sayıla
rak değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet sürele
ri; emeklilik ve sigorta primlerinin kesenekleri 
kendilerince karşılıkları da kurumlarınca öden
mesi suretiyle emeklilik yönünden de değer
lendirilir. Ancak, bu dönem içinde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışı
lan süre varsa bu sürelere ait kesenek ve karşı
lıklar ödenmez. 

Bunlara, göreve iade edildikleri tarihten 
geriye doğru beş yılı geçmemek üzere açıkta 
geçirdikleri sürelere ait aylık ve yan ödemeleri 
ile diğer özlük hakları (fiilî çalışma karşılığı 
ödenen giyecek yardımı, yiyecek yardımı, te
davi gideri vb. ödemeler hariç) ödenir. Ancak 
ödeme yapılan dönem içinde kamu ya da özel 
teşebbüsten veya şahsî ticarî faaliyetinden elde 
etmiş oldukları gelirler, ödenecek miktardan 
düşülür. 

GEÇtCİ MADDE 3. - 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine gö
re, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzeri
ne görevlerine veya işlerine son verilenlerden 
durumları sıkıyönetim komutanlıklannca yeni
den incelenerek kamu hizmetlerinde görevlen
dirilmeleri uygun görülen memurlar, diğer ka
mu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli 
işçilerden görevlerine başlatılanlarla yargı ka
rarlarına dayanılarak göreve iade edilenlere; 
ödenmemiş aylık ve yan ödemeleri ve özlük 
haklan ile değerlendirilmemiş olan sürelerin 
emeklilik yönünden değerlendirilmesi husu
sunda geçici 2 nci madde hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 
4 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet 

(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Bunların görevlerine son verildiği tarih ile 
bu Kanun gereğince görevlerine veya" eşdeğer 
göreve iade edildikleri tarih arasında açıkta ge
çirdikleri süreler, ilgili mevzuatına göre hiz
metlerinde veya mesleklerinde geçmiş sayıla
rak değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilen hizmet sürele^ 
ri; emeklilik ve sigorta primlerinin kesenekleri 
kendilerince karşılıkları da kurumlarınca öden
mesi suretiyle emeklilik yönünden de değer
lendirilir. Ancak, bu dönem içinde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışı
lan süre varsa bu sürelere ait kesenek ve karşı
lıklar ödenmez. 

Bunlara, göreve iade edildikleri tarihten 
geriye doğru beş yılı geçmemek üzere açıkta 
geçirdikleri sürelere ait aylık ve yan ödemeleri 
ile diğer özlük hakları (fiilî çalışma karşılığı 
ödenen giyecek yardımı, yiyecek yardımı, te
davi gideri vb. ödemeler hariç) ödenir. Ancak 
ödeme yapılan dönem içinde kamu ya da özel 
teşebbüsten veya şahsî ticarî faaliyetinden elde 
etmiş oldukları gelirler, ödenecek miktardan 
düşülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği methin Geçici 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - 12.9.1980 tarihi 
ile ülke genelinde sıkıyönetim uygulamasının 
kalktığı tarih arasında geçen sürede, doğrudan 
idarenin tasarrufu ile veya 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 
sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine, 
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yıl içinde başvurmaları halinde, eski görevlerine veya aynı yerdeki eşdeğer görevlere başvurma ta
rihinden başlayarak engeç 60 gün içinde döndürülürler. 

Bunlardan, meslekleri dışında başka görevlere atananların bu görevlerde geçirdikleri süreler 
mesleklerinde geçmiş sayılır. 

Yukarıdaki süreler içinde atandıkları yeni kurumlardan istifa veya emeklilik nedeniyle ayrıl
mış olanlar da 1.1.1993 tarihine kadar kurumlarına başvurmuş ve istemleri reddedilmiş olmaları 

koşuluyla ve emeklilik yaş haddini aşmamak kaydıyla yukarıdaki esaslara göre eski görevlerine ve
ya aynı yerdeki eşdeğer görevlere döndürülürler. 

Bu madde hükümlerine göre eski görevlerine veya eşdeğer görevlere iade edilenlerin, aylık ve 
yan ödemeleri ile diğer özlük hakları bakımından uğradıkları kayıplar, geçici 2 nci madde hüküm
leri gereğince giderilir. 

Bunlardan re'sen ve istemleri üzerine emekli edilip de eski görevlerine dönenler emeklilikte 
geçen süre için keseneklerinin kendilerince, karşılıklarının da kurumlarınca ödenmesi koşuluyla 
yeniden T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilirler. Bunların emekli aylıklarıyla görevde olsalardı 
alacakları aylıklar ve yan ödemelerin toplamı arasındaki fark kurumlarınca ödenir. 

GEÇİCÎ MADDE 5- - 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre, sıkıyö
netim komutanlarının istemleri üzerine veya 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek geçici 2 
nci maddesine göre re'sen emekli edilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde 
görevli işçiler 1.1.1993 tarihine kadar kurumlarına başvurmuş ve istemleri reddedilmiş olmaları ko
şuluyla ve bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri halinde kamu 
hizmetlerine girmek için mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımak ve emeklilik yaş haddini aşma
mak koşuluyla, başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde eski görevlerine veya eşdeğer 
bir göreve iade edilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 693) 
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talepleri dışında kurumları ve sınıfları değişti
rilenlerden (yüz kızartıcı suçlarla ilgili sicil du
rum hariç) bu Kanunun yürürlüğü tarihine ka
dar kurumlarına başvurmuş olup da istemleri 
yerine getirilmemiş olanlar bu Kanunun yürür
lük tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurma
ları halinde, eski görevlerine veya aynı yerde
ki eşdeğer görevlere, başvurma tarihinden baş
layarak en geç 60 gün içinde döndürülürler. 

Bunlardan, meslekleri dışında başka gö
revlere atananların bu görevlerde geçirdikleri 
süreler mesleklerinde geçmiş sayılır., 

Yukarıdaki süreler içinde atandıkları yeni 
kurumlardan istifa veya emeklilik nedeniyle 
ayrılmış olanlar da bu Kanunun yürürlüğü tari
hine kadar kurumlarına başvurmuş ve istemle
ri reddedilmiş olmaları koşuluyla ve emeklilik 
yaş haddini aşmamak kaydıyla yukarıdaki 
esaslara göre eski görevlerine veya aynı yerde
ki eşdeğer görevlere döndürülürler. 

Bu madde hükümlerine göre eski görevle
rine veya eşdeğer görevlere iade edilenlerin, 
aylık ve yan ödemeleri ile diğer özlük haklan 
bakımından uğradıkları kayıplar, geçici 2 nci 
madde hükümleri gereğince gönderilir. 

Bunlardan re'sen ve istemleri üzerine 
emekli edilip de eski görevlerine veya başka 
bir göreve dönenler emeklilikte geçen süre için 
keseneklerinin kendilerince, karşılıklarının da 
kurumlarınca ödenmesi koşuluyla yeniden 
T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilirler. Bun
ların emekli aylıklanyla görevde olsalardı ala
cakları aylıklar ve yan ödemelerin toplamı ara
sındaki fark kurumlarınca ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine görej 
sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine 
veya 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun 
ek geçici 2 nci maddesine göre re'sen emekli 
edilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve ka
mu hizmetlerinde görevli işçiler bu Kanunun 
yürürlüğü tarihine kadar kurumlarına başvur
muş ve istemleri reddedilmiş olmaları koşuluy
la ve bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
bir yıl içinde müracaat etmeleri halinde kamu 

GEÇİCİ MADDE 5. - Tasarının Geçici 
5 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Birinci fıkraya göre eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve iade edilenlerle bu Kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde göreve dönmek istemeyenlerin, re'sen emekliye ayrıldıkları 
tarih ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında geçen süreleri, keseneklerinin kendilerince, karşılık
larının da kurumlarınca ödenmesi koşuluyla emeklilik yönünden öğrenim durumuna göre mevzu
atın öngördüğü dereceyi aşmamak kaydıyla eski derecelerinde değerlendirilir. Ancak, bunlara, de
ğerlendirilen sürelere ilişkin aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

GEÇlCÎ MADDE 6.-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi ile yürür
lükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 140, 141,142 ve 163 üncü maddeleri kapsamına giren fî-
ilerden dolayı yargılanarak mahkum olmaları nedeniyle görevlerine son verilen memurlar ve diğer 
kamu görevlileri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri feshedilmiş olan işçiler 
1.1.1993 tarihine kadar kurumlarına başvurmuş ve istemleri reddedilmiş olmak ve ilgili mevzuatın
da veya toplu iş sözleşmelerinde göreve ve işe alınma için öngörülen niteliklerin yitirilmemiş ve 
emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşuluyla kurumlarına bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren 1 yıl içinde müracaatları halinde kurumlarınca başvurma tarihinden itibaren en geç 60 
gün içinde eski görevine veya eşdeğer bir göreve alınırlar. Mahkum olsun veya olmasın bu fiilleri 
nedeniyle verilmiş.olan disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılır. Ancak, bunlara açık
ta geçen sürelerine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu süreler değerlendirilmez. 

GEÇİCİ MADDE 7. - 1 inci madde kapsamı dışında kalanlar için yapılmış bulunan güven
lik soruşturması sonucunda sakıncalı olduğu bildirilenler ile sıkıyönetim komutanlıklarının istem
leri üzerine bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı 
görülen veya hizmetlerinin yararlı olmaması nedeniyle bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılma
mak üzere görevine son verilenler hakkında yetkili mercilerce alınmış olan olumsuz içerikli bel-
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GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının Geçici 
6 ncı Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir., 

GEÇİCİ MADDE 7. - Tasarının Geçici 
7 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

hizmetlerine girmek için mevzuatta öngörülen 
nitelikleri taşımak ve emeklilik yaş haddini aş
mamak koşuluyla, başvurma tarihinden itiba
ren en geç 60 gün içinde eski görevlerine veya 
eşdeğer bir göreve iade edilirler. 

Birinci fıkraya göre eski görevlerine veya 
eşdeğer bir göreve iade edilenlerle bu Kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde 
göreve dönmek istemeyenlerin, re'sen emekli
ye ayrıldıkları tarih ile bu Kanunun yürürlük 
tarihi arasında geçen süreleri, keseneklerinin 
kendilerince, karşılıklarının da kurumlarınca 
ödenmesi koşuluyla emeklilik yönünden 
öğrenim durumuna göre mevzuatın öngördüğü 
dereceyi aşmamak kaydıyla eski derecelerinde 
değerlendirilir. Ancak, bunlara, değerlendiri
len sürelere ilişkin aylık ve ikramiye farkı 
ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 6. - 3713 sayılı Terör
le Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi ile 
yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 
140,141, 142 ve 163 üncü maddeleri kapsamı
na giren fiillerden dolayı yargılanarak mahkûm 
olmaları nedeniyle görevlerine son verilen 
memurlar ve diğer kamu görevlileri ile toplu iş 
sözleşmesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri 
feshedilmiş olan işçiler bu Kanunun yürürlüğü 
tarihine kadar kurumlanna başvurmuş ve is
temleri reddedilmiş olmak ve ilgili mevzuatın
da veya toplu iş sözleşmelerinde göreve ve işe 
alınma için öngörülen niteliklerin yitirilmemiş 
ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması 
koşuluyla, kurumlanna bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaatları 
halinde kurumlarınca başvurma tarihinden 
itibaren en geç 60 gün içinde eski görevine 
veya eşdeğer bir göreve alınırlar. Mahkûm ol
sun veya olmasın bu fiilleri nedeniyle verilmiş 
olan disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla birlik
te kaldırılır. Ancak, bunlara açıkta geçen 
sürelerine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaz 
ve bu süreler değerlendirilmez. 

GEÇİCİ MADDE 7. - Adalet Komis
yonunun kabul ettiği metnin Geçici 7 nci Mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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geler ile sakıncalı bulunduklarına ilişkin kayıtlar ilgililerin başvurusu aranmaksızın hükümsüz ka
lır ve özlük dosyalarından çıkarılır. Bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan, mah
kemelerce verilen cezalara ilişkin adli sicil kayıtları dışındaki kayıt ve fişler işlemden kaldınlarak 
yok edilir. 

GEÇÎCİ MADDE 8. - Emniyet mensupları, bu Kanunun geçici maddeleri hükümlerine göre; 
görevlerine son verildiği veya re'sen emekli edildikleri tarihteki rütbe, meslek derecesi ve görev 
unvanlarını aşmamak koşuluyla eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve iade edilirler ve bu Ka
nunun geçici maddelerinin tanıdığı mali ve sosyal haklardan aynen yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun geçici maddeleri hükümleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
görevli asker ve sivil personel hakkında uygulanmaz. 

Ancak; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 12.9.1980 tarihinden sonra görev ve işlerine 
son verilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli asker ve sivil personel ile emniyet mensuplarının bu 
görev ye işleri dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev ve işe girmeleri halinde görevi
ne veya işine son verildiği tarih ile göreve ve işe girdikleri tarih arasındaki sürelere ilişkin emekli
lik, aylık, yan ödeme ve özlük hakları bakımından geçici 2 nci madde hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 10. - Bu Kanunun geçici maddelerinin uygulanması nedeniyle ortaya çıkan 
kadro ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla : 

Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi 

Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.I.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Toplam 

2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
3000 
3 000 
3 000 
3000 

24 500 

kadro kamu görevlileri için, 5 000 adet pozisyon da kamuda çalışan işçiler için ihdas edilmiş
tir. 

Kamu görevlileri için alınan kadrolar gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla sınıf unvan ve 
derece değişikliği yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir. 

Kamuda çılışan işçilerin kadro ve pozisyonlarının tahsis ve tesbiti 190 sayılı Kanun hükmün
de Kararname hükümlerine tabidir. 

İhdas edilen bu kadro ve pozisyonlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde kullanılmayanlar iptal edilmiş sayılır. 

Bu şekilde ihdas edilen kadroların kullanımında uyulacak esas ve usuller Bakanlar Kurulu ka
ran ile tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 693) 



— 37 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (İçişleri Komisyonunun Kabul ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 8. - Tasarının Geçici 
8 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. - Adalet Komis
yonunun kabul ettiği metnin Geçici 8 inci Mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. - Bu Kanunun ge
çici maddeleri hükümleri Türk Silahlı Kuvvet
lerinde görevli asker ve sivil personel hakkın
da uygulanmaz. 

Ancak; 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununa göre 12.9.1980 tarihinden sonra 
görev ve işlerine son verilen Türk Silahlı Kuv
vetlerinde görevli asker ve sivil personel ile 
emniyet mensuplarının bu görev ve işleri 
dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
görev ve işe girmeleri halinde görevine veya 
işine son verildiği tarih ile göreve ve işe gir
dikleri tarih arasındaki sürelere ilişkin emek
lilik, aylık, yan ödeme ve özlük hakları 
bakımından görevlerine son verildiği tarihteki 
unvan veya rütbe esas alınarak geçici 2 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının Geçici 
10 uncu Maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. - Adalet Komis
yonunun kabul ettiği metnin Geçici 9 uncu 
maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. - Adalet Komis
yonunun kabul ettiği metnin Geçici 10 ncu 
Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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GEÇÎCİ MADDE 11 . -3 üncü maddede öngörülen yönetmelik, 6 ay içerisinde çıkarılır. 
Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar Bakanlar Kurulunun 8.3.1990 tarihli ve 

1990/245 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof E. İnönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

t. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 
Devlet Bakanı 

Ö. Barutçu 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

M.Batallı 
Millî Savunma Bakam 

N. Ayaz 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Millî Eğitim Bakanı 

K. Toptan 
Sağlık Bakanı 

Y.Aktuna 
Tanmve Köyişleri Bakam 

N. Cevheri 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Kültür Bakam 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
İ. Sezgin 

Maliye Bakanı 
S.Oral 

Bay. ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 

Çevre Bakanı Y. 
V. Tanır 
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GEÇİCİ MADDE 11. - Tasarının Geçici 
11 inci Maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. - Adalet Komis
yonunun kabul ettiği metnin Geçici 11 inci 
Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

-MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metnin 6 ncı Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metnin 7 nci Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞt METİN 
Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile 

Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, 
yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütün
lüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bu
lunduğu gizlilik dereceli birimler ile askerî, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak ka
mu personeli ve ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. 

Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebile
ceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek 
gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv 
araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler ol
duğu Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir. 

MADDE 2. - 13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin seki
zinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından 
çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre sı
kıyönetim bölgesi dışına atanma veya sıkıyönetim bölgesi dışına atanmak üzere görevden uzaklaş
tırılma istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. 

Sıkıyönetim komutanlarının sekizinci fıkradaki nedenlerle mahallî idarelerde çalışanların gö
revden uzaklaştırılması istemleri, ilgili mahallî idare yetkililerince derhal yerine getirilir. Bu suret
le görevden uzaklaştırılanlar sıkıyönetim bölgesi dışındaki mahallî idarelerde görev ve iş bulmala
rı ve bu idarelerin ilgiliyi görev ve işe almayı istemeleri halinde, mahallî idare yetkililerince görev
den uzaklaştırma karan derhal kaldırılır ve bunların atamalan öncelikle yapılır. 

Görevden uzaklaştınlanlann aylık ve ödemeleri hakkında ilgili olduğu mevzuat hükümleri uy
gulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - 12.9.1980 tarihinden sonra bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşla-
nnda açılan kamu görevine ve işçiliğe giriş sınavını kazanıp da haklarında yapılan güvenlik soruş
turması sonucunda sakıncalı olduğunun bildirilmesi nedeniyle göreve ve işe alınmayanlar ile alın
dıktan sonra görevine ve işine son verilenler, ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde ön
görülen niteliklerin kaybedilmemiş olması koşuluyla yaş şartı aranmaksızın bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlannca açılacak sınavlara, önceki güvenlik soruş-
turmalan dikkate alınmaksızın katılabilirler. Açılan sınavlan kazanmaları sonucu göreve ve işe alı
nanlara geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri de
ğerlendirilmez. Bu konu ile ilgili olarak yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklarında yargı ka
ran kesinleşmemiş olanlar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 
12.9,1980 tarihinden başlayarak sıkıyönetim komutanlıklannın istemleri üzerine bölgelerinde ge
nel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetlerinin 
yararlı olmaması nedeniyle bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak üzere görevlerine son ve
rilenler, ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili mevzuatında veya toplu iş söz-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 693) 



— 41 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

leşmelerinde öngörülen nitelikleri yitirmemiş olmaları ve bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
altı ay içinde müracaatları halinde yaş koşulu aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış 
bulunması koşuluyla, görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit de
recenin aynı kademesinden, ayrıldıkları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve, başvur
ma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde iade edilirler. Bu suretle göreve ve işe alınanlarla iade 
edilenlere, geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri de
ğerlendirilmez. 

GEÇİCİ MADDE 3. - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi ile yürür
lükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kapsamına giren fi
illerden dolayı yargılanarak mahkûm olmaları nedeniyle görevlerine son verilen memurlar ve diğer 
kamu görevlileri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri feshedilmiş olan işçiler 
ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde göreve ve işe alınma için öngörülen niteliklerin 
yitirilmemiş ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşuluyla, kurumlarına bu kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatları halinde, görevlerine son verildikleri tarihte 
almakta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden başlatılmak üzere, ayrıldıkla
rı tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün 
içinde iade edilirler. Mahkûm olsun veya olmasın bu fiilleri nedeniyle verilmiş olan disiplin ceza
ları bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılır. Bu suretle göreve ve işe alınanlara geçmişe yönelik ola
rak aylık ve diğer özlük haklan verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez. Bu konu ile il
gili olarak yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklarındaki yargı kararı kesinleşmemiş olanlar 
hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇÎCİ MADDE 4. - Bu Kanuna dayalı olarak çıkartılacak yönetmelik güvenlik soruşturma
sı ve arşiv araştırmasına tabi olacaklar ile kanunun 1 inci maddesi kapsam dışında kalanların; 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması sonucun
da ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adlî sicil kayıtları 
dışındaki kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyadan çıkartılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun geçici madde hükümleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö
revli asker ve sivil personel ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel hakkında uygulan
maz. Ancak, belirtilen personelin kendi kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında bu ka
nunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde görev ve iş talep etmeleri halinde, bu talepleri bu Ka
nunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri kapsamı ile sınırlı olmak üzere Devlet Personel Başkanlı
ğınca değerlendirilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun geçici maddelerinin uygulanması nedeniyle göreve veya 
işe başlatılması gereken personele ilişkin bilgilerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesinden 
itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel kamu kurum ve 
kuruluşlarında durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda 
personelin durumuna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sınıf, unvan ve 
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu madde gereğince yapılacak kadro değişikliklerinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7. - Bu Kanunun öngördüğü yönetmelik altı ay içerisinde çıkarılır. 
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Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar Bakanlar Kurulunun 8.3.1990 tarihli ve 
1990-245 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan güvenlik soruşturması yönetmeliğinin bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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