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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. — Karaman Milletvekili Fikret Ünlii'nün, yükseköğrenim gençliğinin 

yurt sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Işılay Say-
gın'ın cevabı 

2. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, toplumsal ba
rış konusuna ilişkin gündemdışı konuşması 

3. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlinin sorunla
rına ilişkin gündemdışı konuşması 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgiin ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

2. —Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 19 arkadaşının, Trakya'yı 
tehdit eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

Sayfa 
4 
6 
9 
9 

9:11 

11:12 

12:14 

14 

14:16 

16:17 



T.B.M.M. B : 7 15.10.1996 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — (10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/513) 

2. — (10/8, 16, 20) esas numaralı Meclis Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/514) 

3. — (9/3) esas'iıumaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/515) 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 Arkadaşı ile İstanbul Millet
vekili Bülent Ecevit ve 12 Arkadaşının, Gazeteci Metin Göktepc Cinayetinin 
Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Ra
poru (10/3, 4) (S. Sayısı : 68) 

V. -SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. — (10/17) esas numaralı Meclis Komisyonuna üye seçimi 
2. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
VI. -SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, patates üreticileri
nin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/167) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Yatırımları ve Döviz Ka
zandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/172) 

3. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ankara Palas'ta verilen bir 
resepsiyonun fatura bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) 

4. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usul
süz atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/8) 

5. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye İmam-Ha-
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, eflasyonu önlemek için 

alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü 
Esengün'ün yazılı cevabı (7/1152) 

2. —Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, bazı otoyol müteahhitlerinin 
hakedişlerinde kesintiler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in yazılı cevabı (7/1272) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, ayçiçeği üretimiyle ilgili gündem dışı konuşmasına 
• Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Yalım Erez; 

Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu'nun, Amasya ve Çorum illerinde meydana gelen 
depremle ilgili gündem dışı konuşmasına Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan; 

Cevap verdiler. 
Hatay Milletvekili Mehmet Sılay da basının misyonuyla ilgili gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Batman Milletvekili Ataullah Hamidi ve 22 arkadaşının, yasa dışı suç örgütlerinin devletle 
olan bağlantıları ile güvenlik güçlerinin de karıştığı iddia edilen olayların boyutlarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/110) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde ye
rini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

DYP Grubuna ait olup açık bulunan Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu Üyeliğine, Aydın 
Milletvekili Nahit Mcnteşe'nin aday gösterildiğine; 

Arnavutluk ve Bosna - Hersek Meclis Başkanlarının vaki davetlerine birer Parlamento Heye
tiyle icabet edilmesine; 

İlişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Pakistan Meclisi Başkanının vaki davetine Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento 
Heyetiyle icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 Arkadaşının, Libya gezisi esnasında Türk Milletine ya
pılan hakaretlere duyarsız ve tepkisiz kalması nedeniyle devletin dış ilişkilerinde küçültücü duru
ma düşürüldüğü iddiasıyla Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca Başbakan 
Necmettin Erbakan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1. 8, 9 ve 10 Ekim 1996 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve bastırılıp dağıtılan; Başbakan 
Necmettin Erbakan hakkındaki (11/2) ve (11/4) esas numaralı gensoru önergeleri ile Bakanlar Ku
rulu hakkındaki (11/3) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak 
İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayaca
ğı hususundaki görüşmeleri, konuları aynı olduğundan, her üç önergenin birleştirilerek, Genel Ku
rulun 16.10.1996 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına; görüşmelerde, Hükümet adına yapı
lacak konuşmanın 1 saat, gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika, (Hükümet ve grup
lara tanınan süreler 2'şer konuşmacı tarafından kullanılabilir), önerge sahibi adına yapılacak konuş
maların 15'er dakika olmasına, görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

2. Geçen dönemden intikal etmiş bulunan, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkındaki (9/11) 
esas numaralı 337 sıra sayılı, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Ma
liye ve Gümrük eski bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet eski 
Bakanı Yusuf BozkurtÖzal haklarındaki (9/22) esas numaralı 779 sıra sayılı, Meclis Soruşturma
sı komisyonları raporlarının; gündemin Meclis Soruşturması Raporları kısmına alınması ve Genel 
Kurulun 22.10.1996 Salı günkü Birleşiminde Komisyonlar aranmaksızın görüşülmesine, 
görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve bu birleşimde sözlü soruların görü
şülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
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1 inci sırasında bulunan 23, 

2 nci sırasında bulunan 15, 
3 üncü sırasında bulunan 17, 

4 üncü sırasında bulunan 30, 

5 inci sırasında bulunan 34, 

6 ncı sırasında bulunan 40, 
7 nci sırasında bulunan 41, 

8 inci sırasında bulunan 42, 

9 uncu sırasında bulunan 55, 
10 uncu sırasında bulunan 56, . 
11 inci sırasında bulunan 60, 

12 nci sırasında bulunan 61, 
13 üncü sırasında bulunan 62, 
14 üncü sırasında bulunan 64, 

15 inci sırasında bulunan 65, 

16 ncı sırasında bulunan 66, -

17 nci sırasında bulunan 67, 
18 inci sırasında bulunan 70, 
19 uncu sırasında bulunan 72, ' . . • 
20 nci sırasında bulunan 73, • 
21 inci sırasında bulunan 74, 

22 nci sırasında bulunan 75, 
23 üncü sırasında bulunan 76, 
24 üncü sırasında bulunan 77, 
25 inci sırasında bulunan 78, 
33 üncü sırasında bulunan 89, 

S. Sayılı kanun tasan ve teklifleriyle, kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasarıları
nın görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

• Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runmasına İlişkin Anlaşmanın Uygun Bulunduğu Hakkında (1/294) (S. Sayısı: 79); 

Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/357) (S. Sayısı : 
80); | 

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik 
Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/311) (S. Sayısı : 
8i); . . 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Fa
aliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair (1/310) (S. Sayısı: 82); 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 

ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Şulunduğu Hakkında (1/361) (S. Sa
yısı :83); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/365) (S. Sayısı : 
84); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/356) (S. Sayısı : 88); 

Kanun tasarılarının, yapılan görüşmelerden ve açık oylamalarından sonra, kabul edilip kanun
laştıkları açıklandı. • 

15 Ekim 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime, 17.29'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kâzım Üstüner 
Konya Burdur 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— © - • 

I I . - G E L E N KÂĞITLAR 
11.10.1996 CUMA 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in; Konya İline Bağlı Yeniceoba Adında Bir İl

çe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/463) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8.10.1996) 

2. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, M. Haluk Müftüler ve Kemal Aykurt'un; De
nizli İli Merkezinde Sevindik, Gökpınar, Gümüşler ve Başkarcı Adıyla Dört İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/464) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.10.1996) 

3. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in; 17.8.1983 Tarihli ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür Dil 
ve Tarih Kurumu Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/465) (Mil
lî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1996) 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Eccvit ve 7 Arkadaşının; 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/466) (Anayasa ve İçişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarih! : 9.10.1996) 

5. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
fi (2/467) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.10.1996) 
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Rapor 

1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/408) 
(S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 11.10.1996) (GÜNDEME) 

14.10.1996 PAZARTESİ 
Teklifler 

1. -Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/468) (Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1996) 

2. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Doğru Yol Par
tisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın; 5680 Sayılı Basın Kanununa 
İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/469) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.10.1996) 

3. — Ankara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının; Türk Ocağı Binasının Türk Ocak
ları Derneğine Devrine İlişkin Kanun Teklifi (2/470) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.10.1996) 

4. — Balıkesir Milletvekili Hüsnü Sıvalıoğlu ve 6 Arkadaşının; Sarıköy ve Edincik Adıyla İki 
İlçe ve Bandırma Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında KanunTeklifi (2/471) (İçişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1996) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/472) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1996) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Samsun - Sarp yol yapımına ilişkin Bayın

dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1996) 
2.-— Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1996) 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, TBMM'ne gelen ziyaretçilerin ziyaret usullerine da
ir bir yönetmeliğin çıkarılmadığına ve milletvekili lojmanlarında açıldığı iddia edilen Kur'an Kur
su ile geçici görevli statüde çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/1499) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1996) 

2. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, kendir fiyatının dolar bazında değerelendiril-
mesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.10.1996) 

3. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya İlinde doğalgaz uygulamasına geçilip 
geçilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1501) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.10.1996) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Manisa - Salihli - Durasıllı Beldesinde meydana 
gelen dolu afetinden zarar gören üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1502) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.10.1996) 

- 7 -



T.B.M.M. B : 7 15.10.1996 0 : 1 
5. — Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz'in yapımı düşünülen doğalgaz kombine çevrim sant

raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1503) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.10.1996) 

6. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, atama ve yer değiştirme kararnamelerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.1996) 

15.10.1996 SALI 
Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorunlarının araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 10.10.1996) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytckin ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit eden çevre so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına.ilişkin önergesi 
(10/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10J996) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

Tarih : 15 Ekim 1996 Salı 
BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER : Zeki ERGEZEN (Bitlis), Fatih ATAY (Aydın) 

— © 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, bilginize bir konuyu sunmak istiyorum: Biliyorsunuz, çalışmaları
mızı geçici olarak sürdürdüğümüz salonumuzda bir ses sorunu vardı. Arkadaşlarımız hafta sonun
da çalıştılar; bazı düzenlemeler, eklemeler yaptılar. Ancak, ölçümleri boş salonda yapabildiler. Bu
gün çalışma halindeyken ölçüm yeniden yapılacak. Onun için, seste bazı iniş çıkışlar olabilir. O, 
ses düzenindeki bir bozuklukla ilgili değil. 

Değerli milletvekilleri, üç arkadaşıma gündcmdışı söz vereceğim. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. —Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, yükseköğrenim gençliğinin yurt sorunlarına iliş

kin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakam Işılay Saygın 'in cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı birinci söz, Karaman Milletvekili Sayın Fikret Ünlü'nün. 
Sayın Ünlü, yükseköğrenim gençliğimizin yurt sorunlarıyla ilgili olarak konuşacak; buyurun 

Sayın Ünlü. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. . 

FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, özellikle yükseköğrenim 
gençliğimizin yurt sorunlarına ilişkin kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz aldım; ancak, bildi
ğiniz gibi, bugün, aynı zamanda, Dünya Körler Günü. Bu vesileyle, görme engellilerin, genel ola
rak toplam nüfusumuzun 7 milyonuna yaklaşan özürlünün, çözümlenmesi gereken sorunlarına iliş
kin olarak da kısaca dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, her ne kadar, Anayasamızda ve yasalarımızda, özürlülerin eğitim hakkı, 

çalışma hakkı, topluma uyum ve korunma haklan ile ilgili bağlayıcı hükümler var ise de, bugün, 
özürlü insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, kendilerini ve ailelerini mutlu edecek, onları 
toplumsal yaşamda kendi güçleriyle onurlu bir biçimde var edebilecek tedbirleri ne yazık ki, ala
bilmiş değiliz. Başta, eğitimle ilgili sorunların çözümlenmesi gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığının 
1996 verilerine göre, 75 özel eğitim okulunda, sadece 7 725 öğrenci eğitilmektedir. Toplam 8 gör
me engelliler okuluna devam edebilme şansını yakalayabilmiş öğrenci sayısı ise sadece 884'tür. 
Başka bir deyişle,'eğitim çağma gelmiş görme özürlülerin ancak üçte biri bu tür özel eğitim kurum
larından yararlanabilme olanaklarına sahiptir. Bütün özürlüler rçin aynı oran geçerlidir diyebilirim. 

Bu çocuklarımızın tümüne, eğitim olanaklarının sunulabileceği tedbirlerin bir an önce alınma
sı gerekmektedir. Çünkü, eğitimdeki yetersizlik, özürlülerin çalışma yaşamına katılabilmeleri ko-
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nusunda önemli engel oluşturmaktadır. İş Kanununda değişiklik yapılarak, işyerlerine, daha fazla 
özürlü çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir, özürlülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı her türlü 
tedbir alınmalıdır diye düşünüyoruz. Özürlülerimizi yakından ilgilendiren yasal düzenlemelerin bir 
an önce yapılmasını diliyoruz. Unutmamalıyız ki, bir toplumun uygarlık düzeyi, o toplum içinde 
yaşayan özürlülerin günlük yaşama katılma oranlarıyla ölçülebilir. 

Değerli arkadaşlarım, okullarımız açılalı onbeş gün olmasına karşın, öğrencilerimizin yurt so
runlarının çözümlenmesi için, başta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu olmak üzere, tüm 
değerli milletvekili arkadaşlarımın, şu günlerde büyük çaba içinde olduklarını biliyorum. Önce, bu 
katkılardan ötürü, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ancak, ne yazık ki, yıllardır bir 
türlü başa çıkamadığımız bu sorunun oluşturduğu hizmet açığının, artık, kişisel çabalarla giderile
meyecek bir boyuta ulaştığı da bilinen bir gerçektir. Üzülerek görüyoruz ki, bugün, binlerce genci
miz, büyük kentlerde üniversiteli olmanın verdiği mutlulukla, kalacak bir yer ve yurt bulamamanın 
getirdiği ezikliği aynı anda yaşamaktadır; hele kız öğrencilerimiz için, bu durum, daha vahim ve 
acıklı bir durum sergilemektedir. 

Bugün, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1996 ta
rihi itibariyle 75 ilimizde ve 196 ilçemizde yükseköğrenim kurumu bulunmaktadır. Buna karşılık, 
Yurt-Kıır'un, 67 il ve 23 ilçede toplam 144 yurdu var. Bu sayıya, üniversiteler tarafından işletilen 
20 yurt dahil değildir. Demek ki, fakülte ve yüksekokulu bulunan 8 il ve 173 ilçemizde öğrencile
rimize yurt hizmeti sunulamamaktadır. Buralarda okuyan gençlerimiz tümüyle kendi kaderleriyle 
başbaşa bırakılmıştır. Gerçi, Yurt-Kur yetkilileri, kiralık bina bulunduğu takdirde sorunu çözmeye 
talip olmaktadır; ama, olanaksızlıklar, bu tür iyi niyetleri ve yaklaşımları da sonuçsuz kılmaktadır. 
Yükseköğrenimdeki 700 bini aşkın gencimizin ancak 160 bine yakınına hizmet sunulabilmektedir. 
Demek ki, 5 öğrenciden ancak 1 tanesi yurtta kalabilmekte, geri kalan 4 öğrenci ise kendi başının-
çaresine bakmak durumunda olup, ev veya otellerde kalmakta ya da denetimden uzak özel dernek 
ve vakıf yurtlarında barınmaktadır. 

Ne acıdır ki, bugün binlerce kız öğrencimiz bu koşullar içerisinde kıvranmaktadır. Geleceği
mizi emanet ettiğimiz gençliğimizin acıklı durumu budur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ünlü, cksüreniz 1 dakikadır; lütfen toparlayınız. 
FİKRET ÜNLÜ (Devamla) - Peki efendim. 
Ayrıca, binlerce aile de, dişinden tırnağından artırdığıyla, evlatlarının peşi sıra ilden ile göç et

mektedir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, özellikle birçok özel yurtta barınrtıa zorunda bırakılan erkek ve 

kız öğrencilerimizin içinde bulunduğu çağdışı ortamlarda, cumhuriyet düşmanı yöneticilerin elin
de hangi davranışlarla yüz yüze bırakıldıklarından söz etmeye kalksam, ne zamanım yetecek ne de 
sonuç verecek, bunu biliyorum. Zaten, amacım da bağcıyı dövmek değildir. Onun için, hepimizin 
sorumluluk duygusuna seslenerek, birlikte çözüm üretmemizi sağlayabilmek düşünccsiyle-bu kısa 
konuşmayı yapma ihtiyacı duydum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünlü. 
Hükümet adına yanıt vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karaman 

Milletvekilimiz Sayın Fikret Ünlü'nün Yurt-Kur'la ilgili konuşmasına, Hükümet adına cevap ver
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. • 

- 1 0 -



T.B.M.M. B : 7 15.10.1996 0 : 1 
Barınma hizmetleri olarak, bugüne kadar, kurumun 69 il, 25 ilçede 147, açılacak olan yurtlar

la beraber 155'e ulaşacak yurdu bulunmaktadır. 73 644'ü kız, 85 765'i erkek olmak üzere 159 409 
öğrenci kapasitesi mevcuttur. Kız yurtları 35, erkek yurtları .34, karma yurtlar 78, toplam 147; açı
lacak yurtlarla birlikte bu yurtlarımızda 165 000 öğrenci barınacaktır. 

Türk cumhuriyetleri ve diğer Türk topluluklarından ülkemize gelen ve 5 929'u üniversiteye, 
1 038'i de TÖMER'e devam eden olmak üzere toplam 6 967 öğrenci yurtlarda barınmaktadır. 1996-
1997 öğretim yılında bu öğrenciler için 3 152 kişilik kontenjan ayrılmış bulunmaktadır. 

1996-1997 öğretim yılında, yurtlarımızda barınmak için 78 389 öğrenci müracaatta bulunmuş 
ve 63 505 öğrenci yurtlara yerleştirilmiştir. Öğrencilerin, yedek listelerden yurtlara yerleştirilme iş
lemleri de sürdürülmektedir. 

Otel tipi yurtlarımızda, aylık yurt ücretleri 600 000 Türk Lirasıyla 1 500 000 Türk Lirası olup, 
diğer yurtlarda aylık ücret 480 000 Türk Lirasıdır. Yurtlarda kalan öğrencilere yapılan günlük ye
mek yardımı 12 000 Türk Lirasından 25 000 Türk Lirasına çıkarılmıştın 1.1.1997 tarihi itibariyle, 
bu uygulama yapılacaktır. 

Ben, sayın milletvekilimize bu konudaki duyarlılığı için teşekkür ediyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) ' 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

2. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, toplumsal barış konusuna ilişkin 
gündemdışı konuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, toplumsal barış konusunda Gaziantep Milletvekili Sayın 
Mehmet Bedri İncetahtacı'nın. 

Buyurun efendim. 
Sayın İncctahtacı, süreniz 5 dakikadır. 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İçinde yaşadığımız toplumun barışını temin etmek, onun ilerlemesini temin etmek, milletve
killeri olarak hepimizin asli görevlerinden birisidir. Bu konuda işaret etmek istediğim önemli bir 
hususu arz etmek üzere söz almış bulunmaktayın. 

Eskilerin ifadesiyle, tabiatta meyli tekamül vardır; yani, daima ileriye gitmek, daima gelişmek, 
daima güzele doğru gitmek, her ferdin içinde bulunan bir içgüdü halindedir; ancak, onu dışarıya 
yansıtmayan, onun tahakkuk etmesini engelleyen, o ferdin üzerinde bulunan korkular ve kaygılar
dır. Eğer, bir insan, hayatında, korkular ve kaygılarla yaşarsa, onun tekamüle doğru seyredebilme 
imkânı ortadan kalkar. 

Maalesef, yeryüzüne egemen olan medeniyet, insanlar üzerinde egemenlik iddiasıyla hareket 
ettiği için, yalnız kendi vatandaşlarına değil, kontrolü altında bulunan bütün inşalara, bu korkuyu, 
asırlardan beri tattırmaktadır ve milletimiz, kendi içerisinde bulunan bu gelişmeye, tekamüle doğ
ru içgüdüyü değerlendirebilme imkânını elde edememektedir. 

Bizler, milletvekilleri olarak, toplumumuzun ve elbette fertlerin hukukunu korumak üzere bu
rada bulunmaktayız. Bundan dolayı, milletimizin fertleri üzerinde oluşan ve kökleri çok uzaklara 
kadar varan bu baskıcı egemenlik iddialarını sarf edebilmek için birtakım hususiyetlere dikkat et
memiz gerekmektedir; bunları sizlere arz etmek için söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem kardeşlerim, şunu ifade etmek isterim ki, milletimizin kullandığı kelime ve kavram
lar, onların anladığı gibi anlamak ve kullanmak şekliyle bir mana ifade eder. Milletimiz, bir kavra-
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ma hangi anlamı yüklüyorsa, bir terime hangi manayı veriyorsa, bizler de, onu, milletimizin anla
dığı gibi anlamak mecburiyetindeyiz. Kendi önyargılarımızla, kendi ideolojik yaklaşımlarımızla, 
milletimizin anlayışına karşı bir tavır sergilersek, kendilerine yabancılaşmasına sebebiyet veririz 
ki, gerek kendi işlerinde gerekse de milletin kendisiyle olan alakalarında, bu tekâmüle doğru giden 
imkânı ortadan kaldırmış oluruz. 

Milletimiz, Tanrı derken, Tanrı'ya hangi anlamı veriyorsa, biz, ona inansak da inanmasak da, 
o anlamla bakmak mecburiyetindeyiz. Milletimiz, mukaddes değerleri ifade ederken, o değerlere 
hangi anlamı yüklüyorsa, onların sınırlarını nerede başlatıp nerede bitiriyorsa, biz de, aynı şekilde, 
bu milletin temsilcileri olarak, inanmasak bile, ona saygı göstermeli ve onun anladığı gibi anlama
ya gayret etmeliyiz; bu birinci hususiyetimiz olmalıdır. 

İkincisi ise, milletvekilleri olarak, jakobeh bir anlayışla, millete hayat tarzı, düşünce tarzı ka
bul ettirme diye bir hakka sahip değiliz; aksine, milletimizin inandığı mevcut hayat tarzını ve dü
şünce metodunu anlamaya ve onların bu düşünce metodunu, kendi özgür hayatları içerisinde kul
lanmalarına, bütün devlet müesseselerinden istifade ederek yardımcı olmalıyız. 

Muhterem milletvekilleri, milletimizin, bugün, farklı düşüncelere ve kültürlere sahip olduğu
nu, inkâr edilemez bir realite olarak kabul etmeliyiz. Bu zenginliğimizi inkâr edip, kültürlerden bi
rini diğerine asimile ederek ortadan kaldırmak gibi bir tavır, hem milletimizin bizatihi kendisine 
hem de, biraz evvel bahsettiğimiz, milletimizin gelişmesine engel olacaktır. 

BAŞKAN - Eksüreniz 1 dakikadır; lütfen, bu süre içerisinde toparlayınız. 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, yakın gelecek ko
nusunda çalışma yapan fütürolojistler, iki önemli noktayı beyan etmektedirler: Gelecekte, ya me
deniyetler arasında çatışma meydana gelecek ve dünya büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak ve
ya medeniyetler arasında dayanışma ve işbirliği meydana gelecek, dünya, bu büyük badireyi atla
tabilecektir. Elbette, çözümün ne olduğu, gelecek konusunda stratejik araştırma yapanların bu ifa
delerinden anlaşılmaktadır. Milletvekili olarak görevimiz, ülkemizde bulunan, farklı kültürler ara
sındaki dayanışmayı sağlamak, onları oldukları gibi kabullenmek ve aralarında -eski ifadeyle- te-
arufu sağlayarak, beraberce yaşamalarını temin etmektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İncetahtacı. 
Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Hükümet adına söz talebi?..Yok. 

3. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'in, Tunceli İlinin sorunlarına ilişkin gündemdir 
şı konuşması 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Sayın Orhan Veli Yıldırım'ın. Tunceli İlinin genel so
runları konusunda konuşacaklar. 

Sayın Yıldırım buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli)-Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tunceli İlimizin, çok ivedi ve güncel sorunlarını, Yüce 

Meclisin bilgisine, yetkili bakanlar ve yetkili kurumların, çözüm getirmeleri için takdirine sunmak 
üzere söz aldım; bu vesileyle, Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tunceli İlimizin, 1990 nüfus sayımına göre, nüfusu 133 147 iken, köy 
boşaltmaları, terör ve köy yakılmaları nedeniyle, bugünkü nüfusu, bu nüfusun yüzde 50 altına düş
müştür. Nüfus artış hızımız yüzde O'dır; ancak, azalma oranı yüzde 50'dir. Gelişme oranımız, Tür-
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kiye'de en sonuncu sırada olup, yüzde 12'dir. 1995 yılında genel bütçeden üretime yönelik ayrılan 
pay 156 milyar Türk Lirasıdır. 3 trilyonu geçkin bir pay personel giderlerine ayrılmıştır. Kamu har
camaları yönünden de -Türkiye'de- Tunceli 70 inci sıradadır. Özel sektörün yatırım teşvikleri tuta
rı 25 milyar 408 milyon Türk Lirasıdır. Tunceli'de özel sektörün istihdam kapasitesi 160 kişidir. 
Türkiye ortalamasına göre kişi başına kamu harcamaları binde 5 milyon Türk Lirasıdır. 

Tunceli İlinin 420 köyünden 287 köyü boşaltılmıştır. Boşaltılan köylerin bir kısmı, terör odak
larınca kışın barınak olarak kullanılmasın diye, maalesef, güvenlik birimleri tarafından kısmen ya
kılmış, bir kısmı da barınma olanağı bulunmasın diye kapı ve pencereleri tahrip edilerek oturula
maz hale getirilmiştir. Boşaltılan köylerden göçe mecbur, bırakılan yurttaşlarımız, civar illerde, en 
yakın ilçede veya il merkezinde, yaşam için hiçbir koşulun bulunmadığı baraka, çadır, belediye ga
rajları, spor ve düğün salonlarında yaşam mücadelesi vermektedir. 

Bu saydığım uygulamayla, Anayasamızın 20, 23, 25 ve 57 nci maddeleri Tunceli'de tamamen 
askıya alınmıştır. Tunceli'de eğitim tamamen durmuştur. Mevcut 268 okulumuzdan sadece 26'sın-
da eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 1992-1993 öğretim yılında .16 bin olan öğrenci sayımız, ne ya
zık ki, şimdi dörtte bir.oranına düşmüştür. 

Tunceli İlinde 6 413 kamu görevlisi kadrosu bulunmasına rağmen, bunlardan 1 310 memurun 
kadrosu boş bulunmaktadır; 299 işçi kadrosu da, yine boştur. Mevcut kamu görevlilerinden, her 10 
kişiden l'i tayin istemiş; ilgili bakanlıklarca tayin çıkmasına rağmen, vilayetçe bu tayinler tebellüğ 
ettirilmemiştir. 

Tunceli'de sağlık hizmetleri tamamen durmuştur. Tunceli'de 6 hastane olup, toplam 165 yatak 
sayısı mevcuttur. Ancak, bu 6 hastanemizde, sadece 1 uzman doktor bulunmaktadır; bu uzman dok
tor da, Tunceli kökenli olması nedeniyle orada bulunmaktadır. Rotasyon nedeniyle Tunceli'ye gön
derilen doktorlar ya rapor alarak gitmemekte veyahut da hiç gitmemektedir. 

Yine Tunceli'de, 1 sağlık personeline düşen hasta sayısı 11 273'tür. Bu sayı, dünya standartla
rının çok çok üzerinde olmasına rağmen, Türkiye ortalamasının da 2,5 katıdır. 

Tunceli İlimizin ilçeleriyle ulaşımı sabah saat 11.00'den itibaren kesiktir. Saat 11.00'den itiba
ren Tunceli'nin Pertek ve Mazgirt ilçeleri hariç diğer beş ilçesiyle ulaşımı tamamen kesiktir. Saat 
17.00'den sonra, il içinde dahi, vatandaşların mahalleden mahalleye gidişi mümkün olamamakta
dır. 

Tunceli İlimizin ilçeleriyle bu ulaşım kesikliği nedeniyle, gıda taşıyan kamyonlar, 15 gün bek
letildikten sonra ancak gitmek istedikleri ilçeye gönderilmektedirler. 

Aramalar, en ilkel toplumlardaki gibi, insanları bezdirecek şekilde ve gelenek ve görenekleri
mize aykırı yapılmaktadır. Bu da, vatandaş ve devlet ilişkilerini son derece zedelemekte olup, va
tandaş ve devlet ilişkileri kopma noktasına ulaşmıştır. 

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan yurttaşlarımızın yaylalara çıkışı yasaklanmıştir. Bu ne
denle, Tunceliler hep... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, eksüreniz 1 dakikadır; lütfen, bu süre içerisinde toparlayalım 
efendim. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 

Yurttaşlarımızın ilaç alımları karneye bağlanmıştır, gıda alımları tamamen karneye bağlanmış
tır. Yetkililer, buna, her ne kadar "gıda kontrolü" diyorlarsa da, bu, tamamen gıdaya konulmuş bir 
ambargodur. 
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Öneri olarak: Köylerinden, bedeli ödenmeden, kamulaştırma parası ödenmeden çıkarılan, gö

çe zorlanan tüm köylülerin tekrar köylerine dönüşleri mutlak surette sağlanmalıdır. 

Sayın Tansu Çiller, bir anahtar vaat etti 1991 seçimlerinde. Tunceli'den Emine Mansuroğlu 
kendisine sesleniyor, diyor ki "Bir anahtardan vazgeçtik; babadan dededen kalma evimizi elimiz
den almanızdan vazgeçtik; ama, hiç olmazsa, iki ay önce askerden dönen oğlumu evimden alıp, gö
türüp, işkence yaparak öldüren özel tim mensuplarını yargı önüne çıkar da, bir hukuk devletinde 
yaşadığımı ben de bileyim. Eğer anaysan, bir ananın seslenişine kulak verin" 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum.(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 

Gündemdışı konuşmaya Hükümet adına yanıt talebi?..Yok. 

Gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçmeden önce, gene Genel Kurul çalışmalarımızla ilgili bir anımsatmada bulun

mak istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, Tutanak Müdürlüğümüz, açık oylamaları, hızlı, süratli bir biçimde he

saplayabilecek bilgisayar düzenine geçmiştir. Ancak^ bu düzeni tam olarak çalıştırabilmemiz için, 
sayın milletvekillerinin, açık oylamada, olabildiğince, üzerlerinde numaraları basılı bulunan basılı 
oy pusulalarını kullanmalarında yarar vardır. Onun için, sayın milletvekillerinin, Genel Kurul ça
lışmalarında oy pusularını yanlarında bulundurmaları Genel Kurulumuza bir hayli zaman tasarru
fu sağlayacaktır. Bunu da bilgilerinize sunmuş olayım. 

2 adet Meclis araştırma önergesi vardır; okutuyorum: 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. — Çankırı Milletvekili Mete Bulgun ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorunlarının araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda Türk tarımının ve tarımın içinde önemli bir yer işgal eden hayvancılığın içinde 

bulunduğu durum, Türk çiftçisini çaresizliğe itmiş ve her türlü ümidini yitiren çiftçi, gelecekten 
umudunu kesmiş, köyden kente büyük bir göç başlamıştır. 

Başta buğday, yağlı tohum bitkileri üretimi olmak üzere diğer tahıl ürünleri üretimi sürekli 
düşmeye başlamış, verim düşüklüğü yanında, Toprak Mahsulleri Ofisinin çok yetersiz destekleme 
alımları yapması, çiftçinin ürününü, Hükümetçe açıklanan taban fiyatların altında tüccara satarak 
zarar etmesine neden olmuştur. 

Özellikle, son iki yıldır, hükümetlerin, peşin alım sözü verip ürün alması, ürün bedellerini geç 
ödemesi, çiftçiyi, faizci ve tefecinin eline düşürmüştür. 

Mesut Yılmaz Hükümeti tarafından açıklanan Hububat Destekleme Alım Fiyatları Kararna
mesine göre, buğday alım fiyatına, temmuz ayından itibaren geciken ödemede -her ay. için- eylül 
ayına kadar 500 TL/kg, sonra 800 TL/kg eklenecektir. Üreticiye bu ödeme yapılmamıştır. 

Sayın Erbakan "köylümüzün Ziraat Bankasına olan borçlarının faizlerini azledeceğiz, borçla
rı ileriki tarihte kaldıracağız" dediği halde, bu borçların ne faizi azledilmiş ne de borçlar ertelen
miştir. Borcunu ödemeyen çiftçinin hem borçları katlanarak artmış hem de yaptığı zalim zamlar 
karşısında perişan olmuştur. Refahyol Hükümetinin tarım politikası, çiftçinin reel gelir kaybına yol 
açmaktadır. 
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Son üç yıldır, başta buğday olmak üzere, diğer hububat çeşitlerinde de sürekli verim düşüklü

ğü yaşanmaktadır. Sebze ziraatında çiftçiye yol gösterecek bir ünite bulunmaması nedeniyle, pata
tes, domates, soğan ve karpuz gibi ürünlerde, bazı yıllar, üretim fazlası nedeniyle ürünler sokağa 
dökülmektedir. GAP projesinden büyük bir üretim patlaması bekliyoruz. 

15 Aralık 1993 tarihinde GATT Antlaşmasına imza koyan bir ülke olarak, GATT Antlaşma
sını yöneten Dünya Ticaret Organizasyonunda (WTO) bir tarım müşavirliği acilen kurulmalıdır. 

Hayvancılık konusuna gelince; AB orijinli et ve canlı hayvana Türkiye kapıları ardına kadar 
açılmış, GATT Antlaşmasıyla hayvan sayısıni 1 Temmuz 1996 tarihine kadar belli bir sayıya in
dirmeyi taahhüt eden AB'ye Türkiye güzel bir pazar olmuştur. 

20 Mart 1996 tarihinde ortaya atılan "delidana" hastalığı söylentisi, maalesef, dönemin yöne
ticileri tarafından, kamuoyuna, böyle bir hastalığın Türkiye'de olmadığına dair gerekli açıklamalar, 
zamanında ve gereği gibi yapılmamış, ülkemizde et tüketimi iyice düşmüş, et fiyatları ABD Dola
rı bazında yüzde 111 oranında düşmüş; yem fiyatları ise yine ABD Doları bazında yüzde 273 ora
nında yükselmiştir. 

Hayvan hastalıkları ise cumhuriyet tarihinin en yaygın ve tehlikeli dönemini yaşamaktadır. 
Üretilen aşılar genelde çalışmamakta, aşı programları düzgün olarak uygulanmamaktadır. 

Hayvancılık kredisi ile yapılan damızlık inek ithalatları bilinçsizce yapıldığından, maalesef, 
umulan neticeleri vermemiştir. 

Özelleştirmeyi müteakip güneydoğuda satılan EBK kombinaları ve SEK'e ait süt fabrikaları 
kapalı olup maalesef üretim yapmamaktadırlar. Devletin kıt kanaat imkânlarla getirdiği gebe hay
vanlar bir müddet sonra doğum yapmakta ve süt vermeye başlamaktadır; maalesef, güneydoğuda 
bu sütleri işleyecek tesisler olmadığından üretici sütünü satamamakta ve böylece zarar ederek ne
ticede, damızlık olarak yurda getirilen ineği kesmektedir. 

Burada diğer büyük bir sorun -her ne kadar tarım ürünleri Gümrük Birliği Anlaşmasının dışın
da tutulmuş ise de- Anlaşmanın taraflarca kabul edilen 24 üncü maddesinde tarım ürünlerin
de karşılıklı tavizlerin verileceğinin açıkça belirtilmiş olmasıdır. Gümrük Birliği Anlaşmasının 24 
üncü maddesi revize edilmelidir. Aksi takdirde, yurda gümrüksüz girecek tarım ürünleri ekonomi
deki dengeleri alt üst ederek çiftçimize büyük zarar verecektir. 

Kısacası, Türk çiftçisi, geleceğe olan umudunu yitirmiş ve çaresizliğe terk edilmiştir. 
Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araş

tırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

1. Mete Bülgün (Çankırı) 
2. Abdullah Akarsu (Manisa) 
3. Recep Mızrak (Kırıkkale) 
4. Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 

5. Mustafa Cumhur Ersürner (Çanakkale) 
6. Yaşar Okuyan (Yalova) 
7. Zeki Çakan (Bartın) 
8. İbrahim Cebi (Trabzon) 

9. Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 
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10. Eyyüp Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) " 

11. İsmail Safa Giray (Balıkesir) 

12. Edip Safder Gaydalı (Bitlis) 

13. Ersin Taranoğlu (Sakarya) 

14. İsmail Durak Ünlü (Yozgat) 

15. Cemil Çiçek (Ankara) 

16. Ömer Ertaş (Mardin) 

17. Uğur Aksöz (Adana) 

18. Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 

19. Mustafa Küpeli (Adana) 

20. Şerif Bedirhanoğlu (Van) 

21. Hüsnü Sıvalıoğlu (Balıkesir) 

22. Naim Geylani (Hakkâri) 

23. Ekrem Pakdemirli (Manisa) 

24. Necati Güllülü (Erzurum) 

25. Aslan Ali Hatipoğlü (Amasya) 

, 26. Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 

27. Mustafa Balcılar (Eskişehir) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

2. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Ay tekin ve 19 arkadaşının, Trakya 'yi tehdit eden çevre sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/112) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnsanlar, en büyük dostları olması gereken doğayı ve çevreyi acımasızca kirletmektedirler. 
Trakya Bölgemizde kurulmuş bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız fabrikaların atıklarının doğayı ve çev
reyi nasıl kirlettiğini, yöreyi dolaşarak saptamış bulunuyoruz. Çevre kuruluşlarınca, bu bölgemizle 
ilgili olarak düzenlenmiş olan toplantılar ve paneller, yapılan ciddî uyarılar ne yazık ki dikkate alın
mamıştır. 

Trakya'nın bölge planı henüz yapılamamıştır. Sanayicilerimiz de, bu plansızlık ortamı içinde, 
sulanabilir tarım arazileri üzerinde çoğu kez ruhsat bile almadan fabrikalarını kurmaktadırlar. 

Trakya'da, bir bölge toprak kullanım planı yapılması zorunludur. Böyle bir plan, gelişigüzel 
yapılaşmayı da önleyebilecektir. 

Anayasanın "Tarım, hayvancılık ve üretim dallarında çalışanların korunması" başlığını taşıyan 
45 inci maddesinin birinci fıkrasına göre "Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı 
kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ye 
hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereç
lerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır." Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre de 
"Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline 
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geçmesi için gereken tedbirleri alır." Anayasanın bu direktiflerine uyulmadığını üzülerek gözlem
liyoruz. 

Elbette ki, bizler, sanayie karşı değiliz ve hatta, yerine yapılacak her türlü yatırımın sonsuz ta
kipçisi, sanayinin bu memlekette en üst seviyede olması arzusundayız. 

Trakya'da akan Çorlu, Kumluca ve Ergene Nehirleri ile Çorlu derelerinden aldığımız su nu
muneleri üzerinde Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünce yapılan dokuz 
çeşit analiz sonucunda, numunelerde ağır metaller bulunmuştur. Hayvanların bu suları içmeleri du
rumunda ölmeleri, arazilerin bu sularla sulanması durumunda çölleşmesi tehlikeleri ciddî olarak or
taya çıkmıştır. Fabrika atıkları doğayı, çevreyi sularımızı kirletmekte, bazı fabrika atıkları da ku
yular aracılığıyla toprağa enjekte edilmektedir. İçmesularına katılan bu sular, zaman zaman rastlan- -
makta olan ishal olaylarını da vahim bir duruma getirebilecektir. 

İşte bu, Trakyamız için korkunç olaydır. Eğer böyle çarpık sanayi devam ederse, belirli bir za
man sonra Trakya'nın yaşanmaz bir yöre durumuna geleceği bir gerçektir. O zaman, ne fabrikanın 
hükmü kalacak ne de insanoğlunun yaşantısı olacaktır. 

Yukarıdaki nedenlerle Trakya Bölgemizin insan ve hayvan sağlığını tehdit eden, topraklarını 
çölleştiren çevre sorunlarının Anayasanın 98 inci, Meclis İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci mad-

• deleri uyarınca Meclis araştırmasıyla ele alınmasını arz ederiz. 9.10.1996 

1. Fevzi Aytekin (Tekirdağ) 

2. Bayram Fırat Dayanıklı (Tekirdağ) 
3. Necdet Tekin (Kırklareli) • 
4. Ayhan Gürel (Samsun) 
5. Mustafa İlimen (Edirne) 
6. Mehmet Büyükyılmaz (Adana) 
7. İbrahim Yavuz Bildik (Adana) 

, 8. Yalçın Giirtan (Samsun) 
9. Mustafa Güven Karahan (Balıkesir) 

10. A. Ziya Aktaş (İstanbul) 

11. Nami Çağan (İstanbul) 
.12. Mahmut Erdir (Eskişehir) 

13. Bülent H. Tanla (İstanbul) 

14. Fikret Uzunhasan (Muğla) 
15. Mehmet Yaşar Ünal(Uşak) 

16. Erdoğan Toprak(İstanbul) 
17. Arif Sezer (Adana) 

18. Necati Albay (Eskişehir) . . 
19. Hasan Gülay (Manisa) 
20. Müjdat Koç (Ordu) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önergeler gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

riişmeler, sırasında yapılacaktır. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — (10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/513) 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları konusun
da (10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir 
tezkeresi vardır; okutuyorum: 

10.10.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

komisyonumuz, 3.10.1996 tarihli toplantısında, çalışma süresinin planlanan çalışma progra
mına yetmeyeceğini dikkate alarak, yeni bir çalışma süresi verilmesi için talepte bulunmaya karar 
vermiştir. 

Söz konusu karar ve İçtüzüğün 105 inci maddesi uyarınca; Genel Kurulun ilgili kararı tarihin
den geçerli olmak üzere, son bir aylık çalışma süresi verilmesi hususunda gereğini arz ederim. 

Nabi Poyraz 
* ' Komisyon Başkanı 

Ordu 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu Komisyon daha önce üç ay süre kullanmıştır. İçtüzüğün 
105 inci maddesi, araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verileceği 
hükmünü içermektedir. Bu nedenle, Komisyonun süre talebini bilgilerinize sunuyorum. 

Yükseköğretimin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi-
konusundaki (10/8, 16, 20) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışma süresinin 
uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

2. — (10/8, 16, 20) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (31514) 

10.10.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

8.5.1996 tarihinde görev bölümü yaparak çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, çalışma sü
resi içinde araştırmasını tamamlayamadığından yeni bir çalışma süresi için talepte bulunmaya ka
rar vermiştir. 

Alınan karar uyarınca, Komisyonumuza, 13.10.1996 tarihinden geçerli olmak üzere, İçtüzüğü
müzün 105 inci maddesi uyarınca bir aylık son bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ede
rim. 

Saygılarımla. 

Prof.Dr.Halil Cin 
Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı-

İçel 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu Komisyon da daha önce üç ay süre kullanmıştır. İçtüzü
ğün 105 inci maddesi, araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre veri
leceği hükmünü içermektedir. Bu nedenle, Komisyonun süre talebini bilgilerinize sunuyorum. 

Türk Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi TOFAŞ ile TOFAŞ Oto Ticaret Anonim Şirketin
deki devlete ait hisselerin satış yoluyla özelleştirilmesi sırasında nüfuzunu kullanmak ve ihaleye fe-
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sat karıştırmak iddiasıyla ilgili olarak eski Başbakan Tansu Çiller hakkında kurulan (9/3) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonunun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkere vardır; 
okutup bilgilerinize sunacağım: 

3. — (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/515) 

11.10.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 Haziran 1996 tarihinde teşekkül edip çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 
100 üncü maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Soruşturmanın bitirilememesi nedeniyle, Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre 18.10.1996 tarihinden itibaren iki aylık eksüre istenmesine 
karar vermiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Hayrettin Uzun 

Kocaeli 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Gündemin " Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz: 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
YE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
1. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 Arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit 

ve 12 Arkadaşının, Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin 
Ortaya Çıkarılması Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştır
ması Komisyonu Raporu (10/3, 4) (S. Sayısı: 68) (1) 

BAŞKAN - Genel Kurulun 9.10.1996 tarihli 5 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 1 in
ci sırada yer alan Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit ve 12 arkadaşının, Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faille
rinin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uya
rınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri üzerine kurulan (10/3,4) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerinde

ki genel görüşmede ilk söz hakkı Meclis araştırması önergesi sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğü
müzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz 
verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, Komisyon ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle, Mec
lis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri; Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika; önerge sa
hibi ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 68 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(/) 68 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Önerge sahipleri adına konuşmak isteyen?.. Yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Oya Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Komisyon yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon burada. 
Sayın Araslı buyurun. 

Süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri 

saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. . 
Bir hukuk devletinde, devletin, gerekirse devlet iktidarına ve devlet güçlerine karşı bile koru

makla yükümlü olduğu değerlerin en başında kişinin yaşam hakkının, beden bütünlüğünün ve öz
gürlüğünün geldiği, bunların güvence altında olmadığı ortamlarda diğer kişi hak ve özgürlükleri
nin gerçek bir varlık kazanamadığı bilinmektedir. 

Bir hukuk devleti, özgür ve suçsuz kişilerin olduğu kadar, gözaltına alınmış veya tutuklanmış 
kişilerin, mahkûmların da yaşam hakkını, beden bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. Ancak, dev
letimiz -Anayasamızın 2 nci maddesinde, bir hukuk devleti olduğu yazılmasına rağmen- Metin 
Göktepe'nin can güvenliğini sağlayamamıştır. 

Gazete muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996 tarihinde, Eyüp İlçesi Alibeyköy Mezarlığında
ki cenaze törenini görevi gereği izlemek istemiş, uygulama noktasındaki emniyet görevlilerinin, sa
rı basın kartı olmadığı için kendisine izin vermemeleri nedeniyle çıkan tartışma sonucu gözlem al
tına alınmıştır. Gözlem altına alındıktan sonra tartaklanmış, Eyüp Kapalı Spor Salonuna götürül
dükten ve özellikle gazeteci olduğu öğrenildikten sonra, salonda, bir grup polis memuru tarafından 
fenalaşıncaya kadar dövülmüştür. Fenalaştığı zaman, Eyüp Spor Kulübü masörü, tıbbî olmayan 
yöntemlerle ona yardımcı olmaya çalışmış, salon sorumlusu olan emniyet amiri, kendisine haber 
verilmesine ve gelip durumu görmesine rağmen onu hastaneye göndermemiştir. Kapalı Spor Salo
nunun yakınındaki büfenin yanında bulunan bir bankın üzerine bırakılan Metin Göktepe, daha son
ra ölü olarak bekçiler tarafından bulunmuştur. 

Adlî tıbbın verdiği otopsi raporu, Metin Göktepe'nin dövülerek öldürüldüğünü göstermekte
dir. Dövenlerin ise, emniyet örgütümüzdeki bazı görevliler olduğu, bugün artık bilinmektedir. 

Halbuki, bir hukuk devletinde, devlet, kişinin yaşam hakkını, bedensel bütünlüğünü, güvenlik 
görevlilerinin yardımıyla güvence altına alır. Devletin güvenlik görevlilerinin, kişinin bu temel de
ğerlerini, dayak ve işkence gibi hukuka aykırı yöntemlerle tehdite yönelmesi, güvenlik güçlerine 
ve dolayısıyla devlete güven duygusunu yok eder; devleti, toplumla ve kişilerle düşman hale geti
rir, toplumsal barışı ortadan kaldırır. Bunun nedeni, bir hukuk devletinde, hukuk kurallarına, önce
likle devletin ve onun güvenlik görevlilerinin uymasının beklenmesidir. Bu beklentiyi gerçekleşti
remeyen bir devlet, asla, hukuk devleti niteliğini kazanamaz; ama, buna rağmen, ülkemizde, bir 
Metin Göktepe olayı yaşanmış Ve bu hususların çok ciddî bir biçimde tekrar hatırlanması, gözden 
geçirilmesi gereği doğmuştur. 

Olay ilk ortaya çıktığında, resmî makamlar, Metin Göktepe isminin gözaltına alınanlar liste
sinde bulunmadığı, Eyüp'te, çay bahçesinde otururken düşüp öldüğü, duvardan düşerek öldüğü yo
lunda birtakım çelişkili açıklamalar yapmışlardır. Bu çelişkili ifadeler, yazılı ve görsel basının ilgi
sini olay üzerinde toplarken, siyasî partiler de harekete geçmişlerdir. ' \ • 

İnsan haklarına büyük önem veren Cumhuriyet Halk Partisi, bu konuya eğilen ilk. siyasî parti 
olmuş; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, özel bir komisyon kurarak olayı incelemiş ve var-
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dığı sonuçları, olaydan hemen hemen bir hafta sonra kamuoyuna duyurmuştur. Bu rapor, Göktepe 
olayının örtbas edilmesini önlemekte önemli bir rol oynamış, olayın sorumlularının bulunması ve 
yargıya yansıtılması işlemlerinin hız kazanması sağlanmıştır. 

Daha sonra, olay, Türkiye Büyük Millet Meclisine yansımış ve verilen araştırma önergeleri
nin görüşülerek kabulü üzerine, bu Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyon, 
Anayasa hükümleri yargı işlevi yerine getirmesine izin vermediği için, yalnız, Metin Göktepe'nin 
ölüm olayının nasıl meydana geldiğini araştırmış ve hangi etkenlerin bu olayın oluşumuna neden 
olduğunu, emniyet örgütümüzün yapısı ve işleyişiyle ilgili aksaklıkları, bundan sonra bu tür olay
larla karşılaşılmaması için ne gibi önlemler alınması gerektiğini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan tablo şudur: 8 Ocak 1996 günü cezaevinde çıkan olaylar
da ölen Orhan Özen ile Rıza Boybaş'ın cenazelerinin Alibeyköy Mezarlığına getirilişleri ve defne
dilişleri sırasında alınacak önlemlerle ilgili olarak, 7 Ocak 1996 tarihinde, İstanbul Emniyet Mü
dürlüğünce gönderilen talimat yazısında, ilgili birim ve görevlilere, olay çıkarmaya eğilimi olan be
lirli yaş grubundakilerin gözaltına alınarak ilgili birimlerce incelenmelerinin sağlanması yetki ve 
görevi verilmiştir. Bu, sınırları açıkça gösterilmemiş ve olay çıkarma eğiliminin nasıl saptanacağı 
konusundaki kişisel değer yargılarına göre farklı ve keyfî uygulamalara yol açabilecek bir yetkilen
dirmedir. Nitekim, bu yazılı emir uyarınca yapılan uygulamalar sonucunda, çeşitli karakollarda ve 
Eyüp Kapalı Spor Salonunda bini aşkın insan gözaltına alınmış ve saatlerce özgürlüğünden mah
rum bırakılmıştır. 

Gözlem altına alınanlar, gerek karakollarda ve gerekse Eyüp Kapalı Spor Salonuna götürülüş
lerinde, bu salonda çok kötü muamele görmüşlerdir, hakarete uğramışlardır. Eyüp Kapalı Spor Sa
lonunda görev yapan polis memurlarının büyük-bir kısmı, gözaltındakilerin, spor salonuna darp 
edilmiş, dövülmüş, hırpalanmış, kafası yarılmış vaziyette getirildiklerini ifade etmişlerdir. Kapalı 
spor salonunda, hukukçu, öğrenci olanlar, gazeteci olanlar çok daha fazla dövülmüşlerdir. 

Olay günü, görevli Emniyet Müdür Yardımcısı, Eyüp İlçe Emniyet Müdürü ve emri veren İl 
Emniyet Müdürü, yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı salona hiç uğramamışlar, operasyonu tel
sizle bile işlememişler ve bu nedenle, bu boyuttaki bir gözaltına alma faaliyetine yönelik herhangi 
bir önlem almamışlar; sonuçta, Metin Göktepe'nin ölümü yanında, pek çok başka üzücü olay da 
meydana gelmiştir. 

Hal böyleyken, olayı soruşturan müfettişlerin, olayda sorumlu gördükleri çeşitli düzeydeki 
emniyet görevlileri hakkında ceza ve disiplin soruşturması açılması talebinde bulunmuş olmaları
na rağmen, İçişleri Bakanlığının, bu talebi bütünüyle değil; fakat, İstanbul İl Emniyet Müdürü Or
han Taşanlar ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Bayrak dışındakiler için kabul etmesi, son 
derece ilginç ve Yüce Meclisin, üzerinde dikkatle durması gereken bir husustur. 

Diğer yandan, müfettişlerce, Metin Göktepe'nin ölümünden sonra suç delillerini karartmaya 
yöneldiği gerekçesiyle, Eyüp İlçe Emniyet Müdürü hakkında ileriye sürülen yargılama talebi de, il 
idare kurulu tarafından uygun görülmemiştir. Bu uygun görmeme kararı hakkında, Danıştayca ya
pılan incelemede, Danıştay, Eyüp İlçe Emniyet Müdürüyle ilgili itirazı reddetmiştir. Her ne kadar 
yargı kararlarını tartışmak olanağımız yoksa da, bu da, üzerinde durulması gereken önemli bir du
rumdur. 

Bir başka ilginç olay da; müfettişler tarafından yürütülen soruşturma yanında, İstanbul Emni
yet Müdürü Taşanlar'ın talimatıyla asayiş şube müdürlüğünce yürütülen ve yasal dayanakları ko
nusunda farklı yorumlar yapılan bir başka soruşturmadır. Bu soruşturmada ifadesi alınan polis me
murları, baskı ve işkence gördüklerini, kendilerine kötü muamele yapıldığını ifade etmişlerdir. Tek 
bir kalemden çıkmış gibi gözükseler ve akla, verilen ifadeleri geçersiz kılarak suçlanmaktan kur-
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tulmak için ileriye sürüldükleri olasılığını getirseler bile, bu iddialar, insanı, polis polise baskı ve 
işkence uygularsa, vatandaşa ne yapar diye düşünmeye yöneltmektedir. Bunu fazla merak etmeye 
gerek yoktur; çünkü, vatandaşa ne yapıldığı Eyüp Kapalı Spor Salonunda geçenler kanalıyla açık
ça ortaya çıkmıştır. 

Eyüp Spor Salonunda geçenler, emniyet görevlilerinin bir kesiminin, siyasal tercihlerine veya 
mesleklerine göre, toplumun bir kısmını potansiyel suçlu olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. 
Emniyet görevlilerinin bir kesimine hâkim olan bu düşünce tarzının ne kadar büyük sakıncalara yol 
açacağı, polis örgütünde ne kadar tehlikeli bir bölünmeye neden olacağı ortadadır. Diğer yandan, 
bu olayda yaşananlar, bir kısım emniyet görevlilerinin, gözaltına alınanların veya ideolojisini be
ğenmedikleri kimselerin yaşam haklarının, diğer vatandaşların yaşam hakları gibi anayasal güven
ce altında olduğunu düşünmediklerini, yasaların kendilerine verdiği zor kullanma yetkisinin birta
kım sınırları olduğu konusunda bilinçlendirilmemiş bulunduklarını ve kendilerine karşı çıkılması 
halinde bu zor kullanma yetkisini en ağır biçimiyle uygulayacak bir psikolojik yapı içerisinde ol
duklarını açığa çıkarmıştır. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir yapının, sağcı polisin solcuların, solcu polisin sağcıların üze
rine saldırdığı, çifte standartlı bir emniyet hizmetinin verilmesine neden olacağını ve bunun, huzur 
getirmek yerine, toplumu güvensizliğe ve güvencesizliğe iteceğini kimse yadsıyamaz. Nitekim, son 
üç dört ay içerisinde şeriatçıların eylemini sü sıkarak; ama, memur yürüyüşüne katılanları veya ce
zaevi olaylarını protesto edenleri insafsızca coplayarak dağıtan polisin tutumu, bu çifte standartlı
lığın en güzel göstergesi olmuştur. 

Emniyet örgütündeki bazı yapısal bozuklukların işareti olan bu olayların yanında, emniyet hiz
metlerinin yerine getirilişinde birtakım sistem aksamaları da vardır. Örneğin, Göktepe olayı, poli
sin, gözaltına alınmada, bazı kereler tutanak tutmadığını ve yalnız salıverme tutanağıyla yetindiği
ni ortaya çıkarmıştır. Bunun, gözaltına veya gözlem altına alınanlar açısından güvencesiz bir duru
ma neden olacağı açıktır. 

Değerli milletvekilleri, görülmektedir ki, Metin Göktepe olayı, yalnız ölüm boyutuyla değil, 
açıklığa kavuşturduğu pek çok sorun bakımından da önem taşıyan ve bizi, bu olayların etkenleri ile 
bundan sonra başka Göktepe olayları yaşanmaması için alınacak önlemleri araştırmaya iten bir 
olaydır. Bu araştırma, bizi emniyet örgütümüzün yapısı ve işleyişiyle ilgili, birtakım aksaklıklarla 
yüz yüze getirmiştir. 

Emniyet örgütümüzde çalışanların, çalışma.koşullarından ve can güvenliği dahil birtakım ge
reksinimlerinin yeterince karşılanamayışından doğan sorunları olduğu bir gerçektir. Ne var ki, bu 
sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, başkalarının can güvenliğini önemsememek, yaşam hakkına, 
vücut bütünlüğüne, özgürlüğüne, insanlık onuruna saygısızlık etmek hakkını kimseye vermez, he
le, Göktepe'ninki gibi bir cinayet olayında kesinlikle mazeret sayılmaz. Ancak, bunları söylerken, 
amacımız, emniyet örgütümüzü hırpalamak, küçük düşürmek değildir. Amacımız, içindeki bazı so
runlar ve bazı emniyet görevlilerinin kişisel yaklaşımları nedeniyle, toplumda emniyet örgütümüz 
hakkında ortaya çıkan olumsuz eleştirilere son verecek çalışmaların başlamasını sağlamak, emni
yet örgütünün saygınlığını korumaktır; çünkü, emniyet örgütümüzdeki görevlilerin büyük bir ço
ğunluğunun, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için bazı kereler yaşamlarını teh
likeye attığını, şükranla anmamız gereken görevler yaptığını biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Metin Göktepe olayıyla ilgili araştırma, olaya müdahale eden alt kade
medeki polislerin, Çevik Kuvvet mensuplarının olaydan 15 gün ila 7 ay önce mesleğe giren kişiler 
olduklarını, yeteri düzeyde meslekî eğitimden geçmediklerini, sosyal psikoloji, toplumsal davranış 
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biçimleri ve insan hakları alanlarında öğrenim görmemiş olduklarını, hatta bir kısmının askerliğini 
dahi yapmadığını ortaya koymuştur. 

Bu araştırmanın açıklığa kavuşturduğu bir başka gerçek de polis memurlarının mesleğe alın
ma ölçütlerinin sağlıklı olmadığı ve özellikle siyasî kadrolaşmaya elverişli bulunduğudur. 

Emniyet örgütümüz yeniden yapılanmaya muhtaçtır. Bu yeniden yapılanmada, eğitim, hizmet 
örgütü, çalışma düzeni üzerinde durulmalıdır. Emniyet örgütünde yer alacak görevlilerin eğitimi 
uzman kadrolarca özenle gerçekleştirilmelidir. Emniyet örgütünde yer alacak görevlilere, gerek 
hizmet öncesinde gerekse hizmetiçi olarak yapılacak bu eğitimde, insan hakları ve sosyal psikolo
ji derslerine yer verilmelidir; hukuk devleti kavramı özümletilmelidir ve bu bağlamda, emniyet gö
revlileri, gözaltına alınanların siyasî ideolojileri, suçları, meslekleri ne olursa olsun, yaşam hakla
rının, diğer vatandaşlar gibi, anayasal güvence altında bulunduğu ve emniyet görevlilerinin de bu 
güvenceyi sağlamakla yükümlü olduğu bilincine ulaştırılmalıdır. 

Emniyet güçlerinde yer alanlara veya almış olanlara, özellikle, zor kullanımı konusunda, yet
kilerinin sınırları ve sorumlulukları öğretilmelidir. 

Emniyet Örgütü oluşturulurken, mesleğe girişte ve meslekiçi görevlendirmelerde liyakat ve 
objektif ölçütler esas alınmalı, meslekî bilgiler kadar genel kültür donanımına da önem verilmeli
dir. 

Emniyet hizmetlerinde, emniyet görevlilerinin, adlî olaylarda, sadece sanığı ve suç kanıtlarını 
toplayıp cumhuriyet savcılığına sunmak gibi sınırlı görevlerle yükümlü olduğu, sanığın sorgusu
nun kesinlikle emniyet görevlilerince yapılmadığı bir sistem getirilmelidir. 

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu makam ve birimlerin eşgüdüm için
de olması, merkezî ve yerel yönetimlerin ve özellikle adlî tıbbın ve nüfus hizmetlerinin emniyet ör
gütüyle uyumlu ve sağlıklı bir işbirliği içerisine girmesi sağlanmalıdır; bunlar için gerekli idarî ön
lemler alınmalı, yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Emniyet örgütü modern araç ve gereçlerle donatılmalı, kolluk güçleri yeterli sayıya çıkarılır
ken, emniyet örgütü mensupları, görevlerinin gereği olan her türlü maddî ve manevî olanağa ka
vuşturulmalıdır ve bütün bunların yanı sıra, polislerin ve her türlü memurun suç işlemesi halinde, 
adaletin zamanında gerçekleşmesine engel olan, yargının etkinliğini azaltan Memurin Muhakema-
tı Hakkında Kanunu Muvakkatin hükümleri tekrar gözden geçirilmeli, ceza takibatını kolaylaştıra
cak ve daha kısa zamanda sonuca ulaştıracak yeni birtakım düzenlemeler yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bunların hepsinin, ülkenin tüm sorunlarını ve bunlar içerisinde de asa
yiş sorununu çözebilecek ekonomik ve sosyal politikaların belirlenip, başarıyla uygulanmasına 
bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, içişleri Bakanının, polisin, "şeriat isteriz" diye eylem ya
panları dağıtmak için üzerlerine su sıkmak gibi incitmeyici yöntemler kullanırken, memur hakları 
için gösteri yapanların veya cezaevleri olaylarını protesto edenlerin üzerine copla yürüyüp, kan re
van içerisinde bırakması gibi çifte standartlı uygulamalarına ses çıkarmadığını, bugünkü Hükümet
le bu amaca ulaşılmasının da çok zor olacağını ifade etmek istiyoruz. 

Dileriz ki, en kısa zamanda, hukuk devletine giden yolların en başında devletin vatandaşına 
tekli standart uygulamasının geldiğini ve suçlu-suçsuz herkesin can güvenliğinin sağlanmasının 
devletin temel görevi olduğunu her zaman anımsayan bir hükümet etme anlayışı yönetime hâkim 
olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Araslı, eksüreniz 1 dakikadır; lütfen toparlayınız. 
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OYA ARASLI (Devamla) - Dileriz ki, ne yaparsak yapalım kaybettiği yaşamını telafi edeme

yeceğimiz Metin Göktepe'nin ölümünün yarattığı üzüntü ve utanç, bizleri vatandaş olarak, millet
vekili olarak, hükümet olarak, insan haklarının korunması konusunda daha etkin çalışmalara yönel
tir. ' • • • . . .•' %- ' 

Saygılarımla. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 

Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Hakan Tartan; buyurun efendim. (DSP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Tartan, süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA HAKAN TARTAN (İzmir) -Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, biz

leri televizyonları başında izleyen değerli yurttaşlarımız; hepinizi, Demokratik Sol Parti Grubu adı
na saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan Metin Göktepe 
Araştırma Komisyonu, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantılarla, olayın tüm boyutlarıy
la ortaya serilmesi çalışmasını tamamlamış ve raporunu Başkanlığa sunmuştur. 

Komisyon çalışmaları sırasında, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü başta olmak üzere, çok 
sayıda emniyet görevlisi, cinayetle ilgili raporu hazırlayan müfettişler, Evrensel Gazetesi yönetici
leri, Metin Göktepe'nin ailesi ve konuyla ilgili 70'e yakın kişiyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 
Bu arada, bazı televizyon kanallarının olay günü kayda aldıkları çekimler de izlenmiş, görüntüler
de, gözaltına alınan kişilerin Eyüp Spor Salonuna girişleri sırasında kötü muameleye uğradıkları 
saptanmıştır. Gerek tanık ifadeleri gerekse müfettiş raporları, 8 Ocak günü Eyüp Spor Salonunda 
gözaltına alınan çok sayıda kişinin kötü muameleye maruz kaldığını ortaya koymaktadır. 

İstanbul'da yapılan, herhangi bir olay çıkması ihtimaline karşı, şüpheli kişileri gözaltına alma 
uygulaması, bu konuda gerçekleşen ilk uygulama olmaktadır. Rapor, bir olay çıkmadan önce, olay 
çıkarabileceği muhtemel kişilerin gözaltına alınması gibi bir uygulamanın, daha önce yapılmadığı
nı gözler önüne sermektedir. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle mezarlıkta olay çıkması ihtimaline karşı, mezarlık ve 
, çevresinde geniş güvenlik önlemleri almıştır; uygulama noktaları olarak nitelenen çok sayıda nok
tada, genellikle yaşları 30'un altındaki çok sayıda kişi, rasgele gözaltına alınmıştır. Bu konuda aya
rın kaçırıldığı açık seçik ortadadır. Örneğin, gözaltına alınanlar arasında, alışverişe çıktığını ifade 
eden ey hanımları, tekerlekli sandalyeye mahkûm bir yurttaş ve bazı yaşlılar da saptanmıştır. Uy
gulama noktalarında, genelde yaş ve genel görüntü ön plana çıkmış, ama bu konuda ne türlü bir 
yaklaşım içine girildiği ve takdirin neye göre yapıldığı tam olarak anlaşılamamıştır. Bu yüzden de 
1000'c yakın kişi rasgele gözaltına alınmış ve belki de daha büyük bir tehlike yaratılmıştır. 

Sabah saatlerinden itibaren uygulama noktalarından alman kişiler, Eyüp Spor Salonuna geti
rilmiş, içerideki güvenlik görevlilerinin sayısının ise, kırk olduğu, evet, sadece kırk olduğu saptan
mıştır. Gözaltına alınanların çokluğu ve olay çıkarma girişimi nedeniyle gözaltına alındıkları düşü
nüldüğünde, bu sayının ne kadar yetersiz olduğu rahatlıkla gözlenmektedir. Nitekim, üst düzey bir 
emniyet yetkilisi, bu yetersizliği, "1000 kişi gözaltında, 40 da polis var; eğer, olay çıkmadı diye ha
ber gelirse şüphelenirim, mutlaka, salonda gözaltında tutulanlar polislerimizi etkisiz hale getirmiş
lerdir diye düşünürüm" şeklindeki cümlesiyle ifade etmiştir. Emniyetin, muhtemel bir olaya karşı 
önlem alması doğaldır; ancak, olay çıkmasın diye o bölgeden geçen insanları şüpheli zannıyla gö
zaltına alması, hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir davranıştır. 
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Sayın milletvekilleri, gözaltına alınan kişilerin, otobüslerle Eyüp Spor Salonuna getirilirken 

kötü muameleye maruz kaldıkları da, hem müfettiş raporları hem de sanık polis ifadeleriyle sap
tanmıştır. Gözaltına alınan kişiler, otobüslerde yerlere yatırılmış, cop ve tekmeyle darp edilmiştir. 
Nitekim, Metin Göktepe olayında, vatandaşlara kötü muamele iddiası, mahkemeye sevk edilen 
Eyüp Spor Salonundaki polis memurlarının yüzde 90'ı tarafından da ifade edilmiştir. 

Yüz yüze yapılan görüşmelerde, salonda görevli polis memurları, "getirilenler perişan haldey
di, birçoğunun yüzünde kan izleri vardı, çoğu yaralıydı, getirilirken dövülmüşlerdi" şeklinde ifade
lerde bulunmuşlardır. Bu ifadelerle, gözaltına alınan çok sayıda kişinin darp edilmesi kesinlik ka
zanmaktadır. 

Gözaltındaki kişilere kötü muamele salona getiriliş esnasında da devam etmiş, bu görüntüler 
hem televizyonlara hem de gazetelere yansımıştır. Salon içinde de kötü muamele yer yer devam et
miştir. Eyüp Spor Salonunun tribünleri gözaltına alınan kişilere yetmediği için, bir grup da salon
daki basketbol sahasına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerin birbirlerine bakamayacak şekilde sırt 
sırta yere yatırıldıkları saptanmıştır. Birçok kişinin, gözaltına alınmayla ilgili bir durumunun olma
dığını ifade etmesiyle birlikte, saat 15.00'ten sonra salıverilmeler başlatılmıştır. Gözaltına alınan ki
şilerle ilgili bir tutanak tutulmadığı, salonda bulunanların üzerlerindeki kimliklerin salon içindeki 
bir kutuda toplandığı da saptanmıştır. • . 

Bu arada, kim tarafından çıkarıldığı saptanamayan, "gözaltındakilerin üzerinde Öldürülecek 
polislerin listesi çıktı" şeklindeki asılsız bir söylentinin de, salon içindeki kötü muamelenin artma
sına neden olduğu ortaya çıkmıştır. 

Salonda görevli bazı polis memurlarının, yardım isteyen ya da suçsuz olduğunu ifade eden ba
zı kişilere yönelik olumsuz tavrı devam etmiştir. Özellikle, gazeteci, hukukçu ve öğrencilere daha 
sert davranıldığı, maalesef, belirlenmiştir. 

Polislere karşı tepki veren ve dediklerini yapmayan bazı kişilerin, Eyüp Spor Salonunun alt 
kısmındaki boşlukta ve kalorifer dairesinde dövüldüğü anlaşılmıştır. Metin Göktepe'nin de, gerek 
spor salonuna getirilirken gerekse salon içinde ve kalorifer dairesi olarak anılan yerde dövüldüğü, 
tanık ifadeleri ve müfettiş raporlarıyla sabittir. 

Salonda gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı gibi, üst düzey emniyet yetkililerinin gerekli 
denetimi yapmadığı da açıktır. Her ne kadar, üst düzey emniyet yetkilileri, "bize bir olumsuzluk 
haberi gelmedi; her şey normal olduğu için, biz de, spor salonuna gitme gereği duymadık" şeklin
de savunma yapsalar da, İstanbul'da ilk defa gerçekleşen bu denli geniş bir gözaltı olayında, üst dü
zey emniyet yetkililerinin de gerekli denetim ve incelemeyi yapmaları gereği açıktır. 

^Salondaki önlemler, sadece bir emniyet amirinin inisiyatifine bırakılmıştır. Orada daha büyük 
olayların çıkmaması bir şanstır. Salonun hemen yakınındaki mezarlık ve çevresindeki gelişmeleri 
takip eden üst düzey emniyet yetkililerinin, Eyüp Spor Salonuna da, acaba 1 000 kişi ne yapıyor 
diye uğramaları gerekmez miydi?.. Belki de, böyle bir denetim yapılsa, hastaneye gitmek isteyen 
Metin Göktepe talihsiz bir şekilde ölmeyecek, yine aynı denetim yapılsa, gözaltı süresince sürdü
ğü iddia edilen kötü muameleler de bir ölçüde önlenmiş olacaktı. 

Sayın milletvekilleri, 2 polis memurunun, saat 15.00 sıralarında, Metin Göktepe'nin rahatsız 
olduğunu belirtmesi ve "hastaneye gitmesi gerekir" şeklindeki uyarısına rağmen, salon Emniyet 
Amiri Battal Köse'nin, "herkesi hastaneye götüremeyiz ki..." şeklindeki yaklaşımı, affedilemez tür
den bir küsur olarak gözlenmektedir. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler, Metin Göktepe'nin 
hastaneye kaldırılması halinde yaşama şansının yüksek olacağı şeklindedir. Metin Göktepe, hasta
neye götürülmesi gerekirken, daha önceki mesleği kasaplık olan bir spor kulübü masörü tarafından 
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-belki iyi niyetle- tedavi edilmek istenmiş; ancak, yapılan işlemlerin, Göktepe'nin iyileşmesi konu
sunda bir yarar sağlamayacak türden girişimler olduğu da anlaşılmıştır. 

Burada, kilit isim olarak masör dikkat çekmektedir. Alınan bilgilere göre, Metin Göktepe'yi 
son gören kişinin Eyüp Spor Kulübü masörü olması, belki de yeni bir faili meçhul cinayeti önle
miştir. Masöre, Metin Göktepe'nin, öldükten sonra, morgta çekilen fotoğrafları da gösterilmiştir. 
Masörün "ben tedavi ettiğimde bu morluklar yoktu" şeklindeki ifadesi de dikkat çekicidir. Bu, ak
la, Metin Göktepe'nin, masörün stattan ayrılma saati olan 17.00'den sonra da belki dövülmüş ola
bileceği ihtimalini getirmektedir. Ancak, bazı morlukların, olaydan 5-6 saat sonra belirginleşebile
ceği ihtimali de vardır ve bilinmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Eyüp ve çevresindeki olaylara karşı oluşturulan ekipler için bir genelge 
hazırlanmakla birlikte, gerek görev yazılışında gerekse kimin, nerede görev yaptığının izlenmesin
de bazı aksamalar dikkat çekmiştir. Emniyet yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren uygulama nok
taları kurarak çok sayıda gözaltı gerçekleştirirken, bu gözaltıların akıbeti konusunda ilgilenici ve 
sıcak bir yaklaşım ortaya koymamışlardır. 

Çevik Kuvvetin, copa "haydar" adı verdiği ortaya çıkmış; ancak, bunun nedeni anlaşılamamış
tır. Genelde, açıklamalar, Alevîler arasında yaygın olarak kullanılan bu adın, olaylara karıştığı id
dia edilen kişilere karşı bir gözdağı amacıyla kullanıldığı şeklindedir. Bazı polis memurları, cop
larla kötü muameleyi ifade ederken "haydar, bugün de iyi çalıştı" demişlerdir. Ayrıca, olay günü, 
bir copun üzerinde "haydar" yazısi olduğu saptanmış; ancak, kırılan bu cop bulunamamıştır. Bu co
pun, ifadelere göre, polis memuru Ş.M.'ye ait olduğu sanılmaktadır. 

Olay sırasında, gerek dönemin İstanbul Emniyet Müdürünün gerekse İçişleri Bakanının, "gö
zaltında Metin Göktepe adlı biri yoktur" şeklindeki açıklamaları, bilgi iletişim eksikliğinden kay
naklanmaktadır. Bazı tanıklar, Metin Göktepe'ye ait kimliği salondaki kutu içerisinde gördüklerini 
ifade etmektedirler. Göktepe öldükten sonra kimliğinin üzerine konulduğu yolunda da şüpheler 
vardır. 

Metin Göktepe'nin ölümünden sonra, İstanbul Emniyetinin ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri
nin, bir cinayeti soruşturmak adına olaya kısa sürede müdahalesi yerindedir. Böylelikle, olaya ka
rışanların kesine yakın bir oranda saptaması yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, olaya karıştığı iddia edilen bazı polis memurlarının bir süre sonra verdi
ği değişik ifadeler, inandırıcı gelmemektedir. Olaydan sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünye
sinde, sonra da Vilayette İçişleri Bakanlığı ve polis müfettişlerince ifadeler alınmıştır. Poliste kötü 
muamele yapıldığı kabul edilse bile, müfettişlerin raporuna konu olan ifadelerde baskı iddiası inan
dırıcı gelmemektedir. Üstelik, sanıklardan bazıları kendi imzalarıyla ifade vermiştir; ancak, bura
da, poliste, polislere yapıldığı iddia edilen baskı ve işkence dikkat çekicidir. Olayla ilgili emniyet 
yetkilileri, baskı ve işkence iddialarını reddetmektedir. Bu iddialar, tek bir kalemden çıktığı izleni
mi uyandırmakta ve aynı konuları içermektedir; ancak, burada dikkat edilmesi gereken unsur, ba
zı polis memurlarının dört beş gün emniyet içinde tutulmalarıdır. Sanık konumundaki bazı polis
ler, ifadelerinde, işkence gördüklerini, hakarete uğradıklarını belirtmektedirler. Bu açıklamalar, in
sanın zihninde kuşku yaratmaktadır. Türk Polis Teşkilatının, bu ve benzeri olaylarla karşılaşmama
sı, aynı türden nahoş gelişmelerin yeniden yaşanmaması için, yapılanma konusunda, çağdaş ülke
lerde olduğu gibi, yerti atılımlar içine girmesi gerekliliği ortadadır. 

18 yaşını bitirmiş ve henüz hayat tecrübesi olmayan gençlerin, en tehlikeli ortam olarak nite
lenen toplumsal olaylarda kullanılmaları, bize göre, yanlıştır. Gerek toplum psikolojisi gerekse ge
nel eğitim düzeyi olarak yeterli olmayan bu gençler, toplumsal olayların ortasına itilmekte ve sık 
sık büyük sorunlar yaşanmaktadır. Oysa, çağdaş ülkelerde^ toplumsal olaylarda genellikle tecrübe
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li ve eğitimli polis memurlarının kullanımı yoluna gidilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, poliste süratle branşlaşma gerçekleşmeli ve bu .geliştirilmelidir. Trafik 
polisi trafik, Çevik Kuvvet polisi de toplumsal olaylar konusunda eğitilmeli ve donanımlı hale ge
tirilmelidir. 

Polis teşkilatının ekonomik ve sosyal sorunlarının bir türlü çözümlenmemesi de; olaylardaki 
nahoş gelişmelere yol açmaktadır. Zaman zaman 24 saat görevli kılınan bir polis memurunun sinir 
sisteminin bozukluğu, karşısındaki kitleyi bir düşman gibi görmesine neden olabilmektedir. Buna, 
bir de ekonomik yetersizlik eklenince, polis teşkilatı .görevini tam anlamıyla yerine getiremeyen 
bir yapı içerisine sürüklenmektedir. Polisin sosyal gereksinimlerinin yeterince karşılanmaması da, 
özellikle toplumsal olaylarda ortaya çıkmaktadır. 

Emniyetin, kendi içerisinde yaşanan bu büyük sorunda, yanlışların içlerinden temizlenmesi 
uygulaması yerindedir. Metin-Göktepe'nin ölümünde etkisi olduğu iddia edilen 15 polis memuru
nun teşkilatla ilişkilerinin kesilmesi ,doğru bir girişimdir; ancak, bu tür olaylarda, genel olarak tüm 
polis teşkilatını da suçlamak doğru değildir. Gerek Bakanlığın gerek teşkilatın yapması gereken, 
demokrasi, insan hak ve hürriyetleriyle bağdaşmayan işler yapan, vatandaşa kötü davranan men
supların, bu yüce çatı altından temizlenmesi yolunda daha etkili olmaktır. Tartıştığımız olayda ki
şileri değil, öncelikle kurumları ve bu kurumların anlayışlarını ameliyat masasına yatırmalıyız. Bu 
kurumların saygınlığını sağlamanın yolu, onları her türlü denetim ve tartışmaya açmaktan, çok ses
lilikten geçer. Bu yapılmazsa, yanlış uygulamaların, işlenen suçların örtbas edilmesi, devlet içeri
sinde devlete zarar vermeyi de hedefleyen bazı suç oluşumlarının doğmasına neden olur; bu, dev
lete de zarar verir. 

Değerli milletvekilleri, olaya ışık tutmak amacıyla, rapora da yansıyan bazı ifadelerden çok kı
sa başlıklar vermek istiyorum. 

Avukat Gülizar Tuncer "insanlar cop ve kalasla dövüldü; polisler insanları dövmekten yorul
muştu" diyor. 

Yaşar Gökışık (polis müfettişi) "tekerlekli iskemleli felçli bir kişi de sandalyesiyle gözaltına 
alınmıştı" diyor. 

Orhan Taşanlar (dönemin Emniyet Müdürü) "Metin'in, gözaltına alınmasında yaşanan karga
şa sırasında darbe aldığını sanıyorum. Metin, hastaneye kaldırılsa kurtarılabilirdi" diyor. 

Ş. M. adlı polis memuru, "neden dövdüklerini sordum, bana 'ezan okumasını, İstiklal Marşını 
bilmiyor' cevabını verdiler, bir tekme de ben attım" diyor. 

Sayın milletvekilleri, biraz da olayın bugününe gelelim. Acaba, dava sürüncemede mi bırakıl
mak istenmektedir?.. Dava, kamuoyundan mı gizlenmeye çalışılıyor?.. Eğer, adalet isteniyorsa ve 
bu yargılama demokratik bir gelişmenin adımı sayılacaksa, dava, kamuoyuna açık, hatta Simpson 
davası gibi kamuoyunun gözü önünde olmalıdır. Metin'in katilleri mutlaka cezalandırılmalı ve ce
zaları infaz edilmelidir. Dava, en kısa zamanda sonuçlandırılmalıdır. Kamuoyunun beklentisi bu 
yöndedir. 

Davanın Aydın'a nakli, maalesef, kamuoyu gözlerinden uzak bir yargılamayı gündeme getir
miştir. Metin Göktepe'nin öldürülmesinden, sadece copları Metin'in kafasına vuran üç beş acemi 
Çevik Kuvvet polisi sorumlu değildir; bu kişilere cesaret veren, yasaları çiğnemesine göz yuman 
idarî ve siyasî yetkililer ile o günkü olayın müsebbibi yetkililer de kusurludur. Olay, suçlanan üç 
beş polisin cezalandırılmasıyla geçiştirilmemelidir. Metin'in katillerinin cezalandırılması kadar, bir 
daha böyle cinayetlerin olmaması da temel istemimizdir. "Kol kırılır, yen içinde kalır" anlayışıyla 
yanlışı düzeltemeyiz. İnsan hakları ve demokratikleşme konusunda, Türkiye'de, artık gereken 
adımları atmanın zamanı geldi, geçiyor bile. 
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İşte, siyasetin önünü açacak önemli bir yasayı, Demokratik Sol Parti, Türkiye Büyük Milİet 

Meclisine sundu. Gençlerin, öğretim üyelerinin siyasete katkılarını hedefliyoruz. Bu, bir adımdır. 
Bundan sonrasında, yediden yetmişe herkesin doyasıya özgürlük soluduğu bir Türkiye, hedefimiz. 
İnsan haklarında, demokratikleşmede atılan her adım, daha çağdaş, daha güzel bir Türkiye demek
tir. O zaman, başka Metin'ler ölmez, başka anneler ağlamaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tartan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Alkan; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET ALKAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 Arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 Ar
kadaşının, Gazeteci Metin Göktepc Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin Ortaya Çı
karılması Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/3,4) Esas Numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu hakkında Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepc, Ümraniye 
Cezaevinde öldürülen tutukluların cenaze törenini izlemek üzere gittiği Alibeyköy'de gözaltına 
alındıktan bir gün sonra, gözaltına alındığı Eyüp Kapalı Spor Salonunun bahçesinde ölü bulunmuş
tur. 

Komisyon, araştırmanın amacını, raporunda, her ne kadar "mücerret olarak bir ölüm olayının 
araştırılması" ve "Emniyet Teşkilatının sistemiyle ilgili olarak mevcut aksaklıkların neler olduğu 
ve bunların giderilmesi için nelerin yapılabileceğini tespit" olarak ifade etmiş ise de, bizzat Sayın 
Okuyan ve 21 arkadaşı, önergelerinde, "Metin Göktepe nasıl ölmüş, belli değil, bizde kaydı yok" 
diyebilen veya "duvardan düşerek ölmüş" hükmünü açıklayabilen bir yönetim anlayışının tahlil 
edilmesi zarureti olduğunu ifade etmişlerdir. 

Her ferdin yaşama hakkı, kanunun himayesi altındadır. Bu fert Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde yaşıyorsa, devlet olarak birinci görevimiz, bu temel taahhüdü yerine getirmektir. Cudi 
Dağlarında da İstanbul sokaklarında da sorumluluğumuz aynı ölçüdedir. Biliyor, görüyor ve inanı
yorum ki, emniyet kuvvetlerimiz, polisi, askeri, sivil güçleriyle, bu kutsal hedefi temin edebilmek 
için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Son dört yılı içerisinde 2 bin olayın faili meçhul kalmış olma
sı, bu fedakârane, cansiperane gayretlere gölge düşürmektedir. Bunca çabaya ve bu uğurda verilen 
onca şehide rağmen, netice hâsıl olmuyor, olamıyorsa, yanlışlığın, titizlikle, her yerde ve her kade
mede mutlaka aranması lazımdır. İşte, soruşturma önergesi verilirken gözetilen temel amaçlardan 
biri de bu hususun tespitidir. 

Bir başka önemli nokta, bu olay soruşturulmaz, sonucu kamuoyunu tatmin edecek nitelikte or
taya konulamazsa ve sorumluları bulunup, gerektiği şekilde cezalandırılamazsa, bütün polis teşki
latımızın, aleyhinde haksız ve kasıtlı olarak ortaya atılan menfi propagandadan etkilenmesi ve şa
ibe altında kalması tehlikesi, bizi, ülkenin geleceği açısından endişeye sevk eden önemli bir husus 
olmuştur. 

Ayrıca, böylesine önemli bir araştırmayla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik gelenek
lerin oluşması sürecinde önemli bir adımı daha atmış ve en hassas kurumlarından birinde, cesaret
le, kendi kendini sorgulama ortamını hazırlamıştır. Önerge, bu yönüyle de, demokrasi kültürümü
zün yerleşip kökleşmesine olumlu katkılar sağlamıştır. 
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Bir yandan nelerin amaçlandığı ifade edilirken bir yandan da nelerin amaçlanmaması gerekti

ğini -siyasallaşmaya izin vermeyecek, objektif ölçüler içerisinde- ifade etmek mecburiyetindeyiz. 
Özellikle belirtmeliyim ki, araştırma önergesi vasıta yapılarak, emniyet teşkilatımızın bütününü he
def alan, onları demoralize edebilecek beyan ve suçlamalardan dikkatle sakınmaya mecburuz. 

Türkiye'nin sıcak bölgesinden henüz döndüm. Güvenlik kuvvetlerimizin hangi zor şartlar al
tında çalıştıklarını sizler de biliyorsunuz, ben de yerinde müşahede ettim. Büyük şehirlerimizi hep 
biliyor, sıkıntılarını onlarla beraber yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerimizin tamamının nasıl zor şart
larda, maddî ve manevî büyük güçlükler içerisinde olduklarını ve dev problemleri çözmek için mü
cadele ettiklerini görerek, münferit olayları vesile bilip genellemelere gitmek, bize ve bu ülkeye bir 
şey kazandırmaz. Biz, güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesini takdir ve şükranla izliyoruz. Bu tar
tışmalardan varmak istediğimiz nokta, yanlışların tespit edilip hem mücadelemizin daha etkin ve 
kolay yapılmasını sağlamak hem de emniyet kuvvetlerimizin fizikî imkânlarını iyileştirmeye kat
kıda bulunmaktır. Ancak, polis teşkilatı içinde, bu kuruma layık olmayan insanların bulunduğunu, 
hem bu olayla hem de son günlerde yaşamakta olduğumuz çete olaylarıyla, ne yazık ki, inkâr edi
lemez bir biçimde tespit etmiş bulunuyoruz. Bu onurlu teşkilat, bünyesinde bulunan bu aykırı ya
pılanmaları ve kişilikleri de ayıklamaya mecburdur. Bizim mücadelemiz de, bu aykırı kişilikler ve 
yapılanmalarladır. 

Değerli Komisyonun çalışmalarını takdir ve saygıyla karşılıyorum; birçok tespit ve önerileri
ne de gönülden katılıyorum. Onun için, raporda zikredilen hususların ayrıntılı değerlendirmesine 
girmeden, bir iki esası tespit etmekle iktifa edeceğim. 

Raporun genelinde ve sonuçlarında açıkça ifade ediliyor ki, olayda kötü muamele, ne yazık ki 
vardır. Bunun sebepleri ve derecesi hakkında da, değişik konumdaki kişi ve taraflar farklı yorum
lar yapmaktadır. Komisyon, bu noktada, bizim de katıldığımız şekilde, idarî yönden gerekenin ya
pıldığını, cezaî yönden de İstanbul 6 ncı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığını ve işlemlerin de
vam ettiğini de tespit etmiştir. Böylece, konu, bağımsız Türk adaletine intikal ettirilmiştir. Bu nok
tada, yüce yargıyı etkilemeye dönük değerlendirmelerden de özenle kaçınılması gerektiğine inanı
yorum. Gereken yapılacaktır. Önemli olan, bundan sonra aynı hataların tekrar edilmemesidir, bu
nun için, alınması gereken önlemlerin doğru tespit edilmesi ve cesaretle uygulanmasıdır. 

Araştırma esnasında aşılamayan bir handikap; ifadesine başvurulan insanlardan üçte ikisini 
değişik rütbelerden emniyet görevlilerinin, geri kalanların da, olayların içinde olduğunu, ifade ver
mek istediğini beyan ederek, tamamı da emniyet güçleri aleyhinde ifade veren gönüllü insanların 
oluşturmasıdır. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, ortalama vatandaşın ifadesine erişme 
imkânının bulunamamış olması, olayın gelişmesini sağlıklı değerlendirmek bakımından bir eksik
lik olarak göze çarpmaktadır. Zira, gözaltına alınan binden fazla insanın gözaltı tutanağı, bir bölü
münün de serbest bırakma tutanağı yoktur. Serbest bırakma tutanağında ismi bulunan insanlara da 
ulaşma imkânının olmadığı resmî makamlarca ifade edilmiştir. Bu soruşturmada olayın içinde bu
lunan ve güdümlü ifade vermeyebilecek, ön yargısız tanıkları dinleme imkânını yok etmiş gözük
mektedir. Bunun, araştırma muhtevasına olumsuz yansıması da kaçınılmazdır. 

Raporun muhtelif yerlerinde tekrar edilen "toplumsal olaylarda, bir örgütün, kendi reklamını 
yapmak için topluluk oluşturduğunu, bu topluluğun, ortada herhangi bir olay olmadan dağılması 
halinde örgütün reklamının yapılmasının mümkün olmadığını ve basında yer alamadıklarını; bu ne
denle, mutlaka polisle çatışması ve polisi, güç kullanır hale getirmesi gerekliliği" türündeki ifade
ler, olayın öncesinin de ciddiyetle ve dikkatle araştırılması, bunun arkasındaki sebeplerin de orta-
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dan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu tedbirlerin de 
tek yönlü tedbirler olamayacağı, mutlaka geniş kapsamlı değerlendirmeler ve tedbirlerle sonucun 
alınabileceği açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaşama hakkı kutsaldır, bundan vazgeçilemez, vazge
çilmeyecektir de; ancak, bu hakkın, tek yönlü ve tek bir kurumun çabalarıyla temin edilmesinin 
mümkün olmadığı araştırma raporuyla da teyit edilmiştir. 

Esasen, bir milletin kurumlarından büyük çoğunluğu, arzu edilen seviyede değilse, bir tek ku
rumun mükemmel olmasını beklemek de mümkün değildir. Artık, her toplumsal olayın arkasında 
bir tek sebebin olmadığı, aksine, gelinen noktanın çok aktörlü birtakım süreçler zincirinin neticesi 
olduğu çok iyi bilinmektedir. Nitekim, Araştırma Komisyonu raporunda polis tarafından Şubat 
1996'da yaptırılan araştırma sonuçlarına önemle yer verilmesi ve katılınması bu yaklaşımın sonu
cudur. Bu önerilere ve tespitlere katılıyoruz. Polisin, işe alınmasından başlayarak, eğitiminin, fizi
kî imkânlarının, maddî imkânlarının, yasal düzenlemelerinin yetersizliğine, diğer kurumlardaki ya
vaş işleyişin polis ve teşkilatını etkilemesine varıncaya kadar pek çok konuya katılıyoruz. Bunun 
için çok yönlü çözümlerin getirilmesi gerektiğini ifade etmekle yetineceğim. 

Ancak, bir hususu ilave etmek ihtiyacındayım;: Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti, tarihi
nin en zor geçidinden geçiyor, en zor ve büyük değişimi yaşıyor. Bin yıllık tarım toplumu, sanayi 
ve hizmet toplumu olma sürecinin ve büyük bir kültür değişiminin sancılarını yaşıyor. Bu zor dö
nem, bizi, 10 milyonluk İstanbul'un, 25 bin polisle güvenliğini sağlamak; yeteri kadar profesyonel
leşmemiş, psikolojik eğitimden, meslekî olgunluk sürecinden geçmemiş, genç, tecrübesiz ve heye
canlı insanlarla, büyük tahriklere açık toplumsal hareketleri kontrol etmek zorluklarıyla karşı kar
şıya getirmektedir. 

Bu zor dönemeçte, küçük grup kültüründen şehir kültürüne geçişi sağlayamayan, büyük gelir 
dengesizlikleri içinde geleneksel değerleri sarsılan, potansiyel suçlu üretme yüzdesi son derece 
yüksek bir fizikî, sosyal ve ekonomik kokuşmuşluk ortamıyla karşı karşıyayız. Bu büyük bataklı
ğın acilen kurutulması gereklidir. Emniyet kuvvetlerimizin, bu süre zarfında hata yapmadan, insan 
haklan ihlallerine girmeden görev yapmalarının son derece anlamlı olduğuna inanıyorum; bunun 
gerekliliğine inanıyorum. Bunun için, emniyet teşkilatımızın bütün kurumsal yapısını gözden ge
çirmemiz zarureti, artık, herkesin üzerinde ittifak ettiği bir gerçek haline gelmiştir. 

Metin Göktepe, polis teşkilatı içindeki iletişim ve koordinasyon eksikliği sebebiyle kaybedil
miş bir kişi olarak hatırlanacaktır; raporda bu ifade edilmiştir. Bu eksikliğin en kısa sürede gideril
mesi temel hedeflerimizden biridir; ancak, asıl hedeflenmesi gereken, ülke genelinde makro den
geleri kurabilecek yeni bir kurumsallaşma, gelişme, yerleşme ve kültürleşme programı içinde, he
defler, fikirler ve kurumlar arasında güçlü ve sağlıklı iletişimi kurmak olmalıdır. Bu bütüncül ve 
geniş kapsamlı yaklaşımın hayata geçirilebilmesi için, yönetimde "bizde kaydı yok, nasıl ölmüş 
belli değil" veya "duvardan düşerek ölmüş" inkârcılığından, tefekkür sığlığından ve kolaycılığın
dan kurtulmamız gereklidir. Bu anlayışı, devlet ve idare ciddiyetiyle bağdaştırmak da mümkün de
ğildir. 

Sayın Başkan; değerli milletvekilleri; sonuç itibariyle şunu ifade etmek istiyorum : Yalova 
Milletvekilimiz Sayın Okuyart ve 21 arkadaşıyla, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Bülent Ecevit ve 
12 arkadaşı tarafından verilen bu araştırma önergesi, önemli ölçüde amacına ulaşmıştır. Bu saye
de, basının ve kamuoyunun konuya ilgisi canlı tutulmuş, olayın adlî takibatının hızlandırılması sağ
lanmıştır; Meclis, denetim konusunda, cesaretle, hassas bir konuyu araştırma konusu yapıp, yöne
timde şeffaflık konusunda önemli bir geleneği başlatmıştır. Ayrıca, çok önemsediğimiz emniyet 
teşkilatının saygınlığı üzerinde titizlenilmiş; fakat, bundan sonra aynı hatalara düşülmemesi için 
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yapılan yanlışlıklar da cesaretle ve isabetle tespit edilmiştir. Bu önerilere, ANAP Grubu olarak ka
tıldığımızı ifade etmek istiyorum. Bununla da kalınmayarak, somut bazı tekliflerin tartışmaya açıl
ması da, bize, konuya ilişkin düşüncelerimizi açıklama fırsatını vermiştir. Bu tespitlerin ışığında 
çözüm için gerekli her tür çabanın içinde olacağımızı ve milletimizin yararına olacak her türlü tek
lifin, nereden gelirse gelsin, yanında olacağımızı, Anamuhalefet Partisi Grubunun sorumlu ve ya
pıcı muhalefet anlayışının değişmez ilkesi olarak, bir kere daha ifade etmekten mutluluk duyuyor 
ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alkan. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Dökülmez; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Dökülmez, süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sağ olun Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 68 sıra sayılı Meclis Araştırma Komisyonunun raporuna ilişkin , 
Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi hürmet ve say
gıyla selamlarım. 

8 Ocak 1996 tarihinde, Eyüp Kapalı Spor Salonunun önünde ölü olarak bulunan Gazeteci Me
tin Göktepe cinayetinin aydınlatılması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla kurulan Araştırma 
Komisyonunun raporunu görüşüyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem milletvekilleri olarak, göreve başlar başlamaz 
böyle bir konunun ele alınması ve üzerine gidilmesi çok isabetli olmuştur. İki ayrı önergeyle konu
yu Meclis gündemine getirmiş olan Anavatan Partisi Grubu ve Demokratik Sol Partili arkadaşları
ma bir kez daha teşekkür ediyorum. Meclisimizde, 20 nci Dönem 1 inci Yasama Yılında ilk görüş
tüğümüz araştırma önergesi bu olmaktadır; yanılmıyorsam, üzerinde müzakere yaptığımız ilk araş
tırma raporu da budur. 

Değerli arkadaşlar, raporda ne görüyoruz; raporun "Komisyonun Kuruluşu" başlıklı bölümü
nü okuduğumuzda, dikkatimizi ilk çeken şey, aynı konuda Meclis Başkanlığına iki ayrı raporun ve
rildiğini görmemizdir. 

İlk rapor 15.5.1996 tarihini taşımaktadır. Bu raporun ekinde, Komisyonun bir kararı var. Ba
kın ne diyor bu Komisyon kararında: "Komisyonumuz 14.5.1996 Salı günü saat 14.00'te 475 nu
maralı salonda, Komisyon Başkamİstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in başkanlığında; üye
ler, Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, İzmir Milletvekili Hakan Tartan, İstanbul Milletvekili Gür
can Dağdaş ve İstanbul Milletvekili Göksal Küçükali'nin iştirakleriyle toplanarak, aşağıdaki kara
rı almıştır: 6 Mayıs 1996 tarihinde Metin Göktepe'nin gözaltı sırasında dövülerek öldürüldüğüne 
dair iddialarla ilgili kamu davası açılmış olmasının tespiti nedeniyle, Anayasanın 138/3 maddesin
de ifade edilen 'Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması anlamına gelen soru sorulamaz, 
görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz1 açık hükmüne dayanılarak Komisyon 
çalışmalarına son verilmesine ve şu ana kadar elde edilmiş bulunan belge, bilgi ve delilleri içeren 
dosyaların davaya bakmakta olan İstanbul 6 nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, Mec
lis Başkanlığına intikaline karar verilmiştir." 

Bu kararın altında 6 kişinin ismi var; 3 tanesinin imzası, 2 tanesi imzada bulunamadı şeklin
de... 

Neden böyle bir karara gerek duyulmuş: Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 13.5.1996 tarihinde bir dilekçeyle başvuruyor ve "ba
sında çıkan birtakım haberler üzerine, 8.1.1996 tarihinde gözetim altında öldürüldüğü ileri sürülen 
gazeteci Metin Göktepe olayıyla ilgili, Savcılığınızca hangi tarihte kamu davası açıldığına dair di-
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lekçeme derkenar verilmesini arz ederim" diyor. İstanbul Savcılığı cevap vermiş: "İstanbul Millet
vekili ve Metin Göktepe Cinayetinin Araştırılması Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Şahin imzalı 
13.5.1996 tarihli dilekçede belirtilen Gazeteci Metin Göktepe olayıyla ilgili olarak, Başsavcılığı
mız, esas 1996/7149 sayımıza kayden 6.5.1996 tarihinde İstanbul 6 ncı Ağır Ceza Mahkemesinde 
kamu davası açılmıştır" demiş. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının verdiği bu yazılı bilgi üzerine, 
Komisyon Başkanı, oturmuş, Meclisin, Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirti
len yargı yetkisini kullanamayacağı gerekçesiyle, Komisyonun işini bitirmiş ve dosyayı Meclis 
Başkanlığına göndermiş. Bu karar üzerine, Meclis Başkanlığına, 15.5.1996 tarihli, Komisyonun 
yaptığı çalışmaları özetleyen, ekli tutanaklarının ayrı bir yazıyla gönderileceğini beyan eden bir ra
por gönderilmiş ve Komisyon kararlarının da rapora eklendiği söylenmiştir. 

Şu anda görüşülen rapor, görüştüğümüz rapor, bu rapor değil. Peki hangi rapor? İncelemeleri
mize göre, İçtüzüğe aykırı olarak, Komisyonun birkısım üyelerinin, Komisyon Başkanına rağmen 
ve daha önce alınmış kararlarına aykırı bir şekilde yaptıkları çalışma sonucu hazırlamış oldukları 
raporu görüşüyoruz. 

Görüşmekte olduğumuz bu rapor, neden İçtüzüğe aykırı? 
Bir: Komisyon 14.5.1996 tarihinde biraz önce okuduğum kararı almış ve Meclis Başkanlığı

na, çalışmalarının neticesini bir raporla bildirmiş, çalışmalarına son vermiştir. Bundan sonra. Ko
misyonun çalışması mümkün mü? Bir açıdan mümkün. Eski Tüzüğün 44/2, yeni Tüzüğün 43/2 
maddesine göre, komisyon raporu, Meclis Başkanlığına verilmeden önce, komisyon üye tamsayı
sının salt çoğunluğunun gerekçeli ve yazılı isteği üzerine bir defa için mümkün. Bu istem nereye 
yapılacak? Komisyon Başkanlığına. Ama, Komisyon defteri kapatmış; aynen mahkemelerde gör
düğümüz gibi, bir kere karar verdikten sonra, Komisyonun, dosyayı yeniden açması, kararı yeni
den müzakereye açması mümkün değil. Üstelik, Komisyon Başkanlığına da müracaat edilmemiş. 

. 16 Mayısta, Komisyonun birkısım üyeleri, medyanın birtakım çağrıları üzerine, Meclis Başkanlı
ğına şikâyet için gitmişler ve dilekçe vermişler. Bu dilekçe üzerine, Meclis Başkanlığı da. Komis
yona 16 Mayıs'ta bir yazı yazarak, Araştırma Komisyonunun konusunun Anayasanın 138/3-mad
desine girmediğini iddia etmiş ve Komisyona, "siz gidin çalışın" demiş. Halbuki, Komisyonu, aiK 
cak, Komisyon Başkanı toplantıya çağırabilir. Tüm bunlara rağmen, daha sonra Komisyon Sözcü
sü -buna ilişkin yazıların hepsi burada var- Komisyonu toplantıya çağırmış/Yapılan bu iş yanlış. 
Çünkü, Meclis İçtüzüğünün 26 ncı -eski İçtüzüğün 27 nci- maddesi "komisyonlar, kendi başkanla
rı tarafından toplantıya çağrılabilirler" der. Komisyon Başkanının böyle bir çağrısı yok; ama, söz
cüsü tarafından çağrılmış, toplanmış,' şu ana kadar duyduğunuz, çoğunlukla da daha önceki birkı
sım emniyet mensuplarınca ve müfettişlerince yapılan, Komisyon tarafından ortaya konulmayan 
birtakım şeyler dile getirilmeye başlanmış. 

. İkinci bir husus: Komisyonların, Meclis Başkanlığınca toplantıya çağrılması bir defaya mah
sustur; o da Genel Kurulca üye seçimi tamamlandıktan sonra. Görev taksimatı yapmış olan bir Ko
misyon üzerinde Meclis Başkanının yetkisi sadece denetimden ibarettir, başka bir tasarrufu söz ko
nusu olamaz. Q halde, Meclis Başkanının ve iki üyenin dışında kalan diğer Komisyon üyelerince 
hazırlanan bu rapor, bir komisyon raporu mahiyetini taşımamaktadır. Meclis Başkanlığı, bu açıdan 
hata yapmıştır. İçtüzüğe uygun alınan karara dayalı, Komisyon Başkanı ve iki üyenin imzasını ta
şıyan rapor burada görüşülmeliydi. Gerek Meclis Başkanlığı ve gerekse birtakım Komisyon üyele
ri böyle bir yola niçin gittiler; bu cinayetin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılma
sının yargı yetkisini kullanmak olmadığı iddiasıyla. Peki, bu iddia sahiplerinin hazırladığı rapor. 
Gazeteci Metin Göktepe cinayetini açıklığa kavuşturmuş mudur, faillerini ortaya çıkarmış mıdır'.' 

Bakın, raporu inceleyen arkadaşlarımız görmüştür, Meclis Araştırma Komisyonu"Heyeti, gö
reve başlamadan önce, İçişleri Bakanlığının yetkili müfettişleri, emniyet teşkilatının yetkili müfe-t-
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tişleri, soruşturmaları yapmışlar, ifadeleri almışlar, olayın ipuçlarını meydana çıkarmışlar; ondan 
sonra, Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri de göreve başlamışlar, aynı kişilerin ifadelerini almış
lar; Araştirma Komisyonu üyeleri huzurunda ifade veren birkısım tanıklar da, daha önce verdikle
ri beyanların baskı altında verildiğini iddia edecek şekilde -olayı açıklığa kavuşturmak değil, daha 
da kapalılaştıracak şekilde-bir tavrın içine girmişlerdir. 

Hâsılı, sonradan görev yapan Meclisin görevlilerinin, milletvekillerinin, asıl yetkili Komisyo
nun verdiği karardan sonra ısrarla göreve devam eden arkadaşların şu raporun ortaya çıkmasında 
hiçbir dahilleri olmamıştır; sadece, orada, yeminli kâtiplerin ifadelerine başvurmaktan başka. Ye
minli kâtiplerin ise -hukukçu olan arkadaşlarınız da vardır- hiçbir zaman, ifadeler alınırken, dayak 
atıldığı, baskı altına alındığına dair ben, bugüne kadar kayıtlarda herhangi bir beyanına rastlama
dım. 

Şimdi, enteresan bir konu; bizim bu söylediğimiz iddiaya -iddia değil ki, aslında sabit olan hu
sustur- görüşmekte olduğumuz bu raporun 105 ve 106 ncı sayfalarındaki sonuç kısmında aynen, 
"Komisyonun, Metin Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması 
amacına dayalı görevi dikkate alındığında, 14.2.1996 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurul toplantısında Meclis Başkanının da ifade ettiği gibi 'faillerin bulunmasını temin etmek ama
cı' idarî soruşturma aşamasında, soruşturma yapan yetkililerin olay faillerini araştırma ve bulmala
rının Memurin Muhakematı Kanunu Muvakkatından doğan görevleri gereği olması, adlî işlem saf
hasına gelindiğinde ise, bu kişilerin suçlu olup olmadığının tespiti işinin yargı yetkisi içerisinde.ka
tan bir husus olması nedenleriyle Komisyon, faillerin bulunması yönünde hiçbir faaliyet gösterme
miştir" diye, Komisyon raporunda açıkça ikrar ediliyor. 

Şimdi, bu raporu hazırlayan Komisyon üyelerine soruyoruz: Madem ki, bir cinayetin aydınla
tılması ve faillerinin ortaya çıkarılması, Yasama Organının yargı yetkisini kullanmak anlamına ge
liyordu, neden bu doğrultuda hazırlanan ilk karara ve rapora muhalif kalarak, itiraz ederek, çalış
malarınıza devam ederek zaman kaybına sebep oldunuz? Çünkü, Komisyon Başkanı Mehmet Ali 
Şahin'in, Komisyonun görevinin sona erdiğine dair verdiği raporun tarihi 14.5.1996, bu raporun ta
rihi ise 19.7.1996. Yani, iki ayı aşkın bir süre kaybına sebep olunmuştur. Neden, "Refah Partili Ko
misyon Başkanı Mehmet Ali Şahin bu olayı örtmek istiyor" diye basında dünya kadar yaygaralar 
çıkarılmıştır, "Metin Göktepe'yi ikinci defa öldürdü" diye açıklamalarda bulunulmuştur? 

Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan raporla ilgili usulî açıdan bu değerlendirmelerden 
sonra, konunun esasıyla ilgili olarak bir hususa değinmek istiyorum. Her ferdin yaşama hakkı ka
nun himayesi altındadır. Kanun ve devletin himayesi altındaki kişilere, kim olursa olsun, olumsuz 
davranışlarda bulunmak asla tecviz edilemez. Özellikle, kamu görevi yapan bir gazetecinin göze- -. 
tim altında öldürülmüş olması fevkalade üzücüdür. 

Bu olay artık yargıya intikal etmiştir. İnanıyoruz ki, bağımsız yargı, bu cinayeti bütün çıplak
lığıyla aydınlatacak ve faillerini tespit edecek, yasaların tayin ettiği en ağır cezaya çarptıracaktır. 
Biz, yargı organlarına güveniyoruz. Gazeteci Metin Göktepe'nin yakınlarının ve basın camiasının 
da yargıya güvendiğine inanıyoruz. Merhum Göktepe'nin yakınlarına bir kez daha başsağlığı dili
yoruz. . ' . • - ' 

Şu hususu da belirtmeden geçemeyeceğim: Her yerde, her toplulukta zaman zaman hatalı.ha
reket edenler bulunabilir. Birkaç kişinin yasadışı davranışı sebebiyle emniyet camiasını tümden 
suçlamak mümkün değildir. Emniyet mensuplarımız, milletimizin gözbebeğidir; onların en mü
kemmel hizmetleri yapabilmeleri için gerekli.şartları hazırlamak da bizlerin görevidir. 

Neticeten, bu araştırma önergesiyle, milletvekilleri ve Parlâmento olarak, elbette gerekli so
nuçları çıkarmak zorundayız. Yargıya intikal etmiş, suçlu olup olmadığı henüz kesinleşmemiş ki-
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silerle ilgili, olaylarla ilgili araştırma ve soruşturma önergelerimiz mutlaka yargıya saygı sınırları 
içerisinde olmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak hazırlanan her iki raporun da sonuçlan, inanıyoruz ki 
bundan sonraki bu tür olaylara ve tavırlarımıza ışık tutacaktır. 

Ben, burada, sözlerimi bitirirken, bu olaylar dolayısıyla ölen Metin Göktepe'ye rahmet, yakın
larına ve basın camiasına tekrar başsağlığı diliyor, hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum de-
ğerli arkadaşIar.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dökülmez. 

Gruplar adına son konuşmaya geçmeden önce, Sayın Dökülmez'in, konuşmasında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yönelttiği, bir yanlış işlemde bulundurma ithamına kısaca ya
nıt vermek istiyorum. 

Bu iddia yeni değildir, daha önce de öne sürülmüştür. Bu iddianın doğru olmadığının, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bugün görüşmekte olduğumuz konuyla ilgili olarak doğru 
bir işlem yaptığının yanıtları, Komisyon dosyasında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin arşivinde 
vardır; bu açıklamayı yapmak istiyorum 

Şimdi, sözü, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cevher Cevheri'ye veriyorum. 

Buyurun Sayın Cevheri.(DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Cevheri, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA-İ.CEVHER CEVHERİ (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Metin Göktepe cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerinde yapılmakta olan görüşmelerde, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına düşüncelerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygı
larımla selamlarım. 

Ümraniye Cezaevinde meydana gelen olaylarda ölen Orhan Özen ve Rıza Boybaş isimli şa
hısların 8.1.1996 günü Eyüp Alibeyköy Mezarlığında defnedilmeleri sebebiyle, cenaze merasimi
ne katılmak üzere yöreye gelen ya da katılacağı tahmin edilen -resmî rakamlara göre- yediyüzü aş
kın kişi, olay çıkarma ihtimaline binaen gözlem altına alınmışlardır. 

•İlçedeki karakolların yetersizliği sebebiyle, Eyüp Kapalı Spor Salonundaki gözlem altına al
ma işlemi esnasında ve sonrasında, Metin Göktepe isimli gazeteci hayatını kaybetmiş, bazı vatan
daşlar da hakaret ve dayak muamelesine maruz kalmıştır. Olay hakkında İçişleri Bakanlığınca açı
lan soruşturmanın uzun süreceği ve nasıl sonuçlanacağı belli olmadığı gerekçesiyle, Yalova Mil
letvekili Sayın Yaşar Okuyan ve arkadaşları ile İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Ecevit ve arka
daşlarının verdikleri iki ayrı önergeyle, konunun açıklığa kavuşturulması ve faillerinin bulunması
na yardımcı of.unması amacıyla Meclis araştırması açılmıştır. 

Üyesi olarak görev yaptığım Araştırma Komisyonu, ciddî ve kapsamlı bir çalışma yapmış ve 
19.7.1996 tarihinde raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. Komisyon 
çalışmaları esnasında, Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Görülmekte olan bir 
dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz" hükmü karşısında, Komisyonun mevcudiyeti 
ve faaliyetleri hakkında tereddütler doğmuş, birkısım üyeler görevden çekilmiş ve Komisyonun da 
varlığının sona erdirilmesi yönünde işlem yapmışlardır; ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı, Komisyonun Genel Kurulun verdiği araştırma görevinden kaçınamayacağını. Anayasanın 
getirdiği kısıtlamanın, münhasıran yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili işlemleri kapsadığını ya
zılı olarak bildirmiştir. Komisyon da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu görüşleri doğ
rultusunda ve Anayasanın ruhuna uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürmüş ve tamamlamıştır. 

- 3 4 -



T.B.M.M. B : 7 . 15 .10 .1996 . 0 : 1 
Herhangi bir sebeple komisyon başkanının görevini yapmadığı ya da yapamadığı hallerde, komis
yon başkanyekilinin komisyon çalışmalarını sürdürmek yönünde komisyonu toplantıya çağıracağı 
Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün gereğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; genç bir insanın hayatına mal olan bu acı olay, birçok tar
tışmayı, kamuoyunun ve Meclisin önüne getirmiştir. Dosya münderecatına göre, bütün kusuru, gö
revli memura itiraz mahiyetinde birşeyler söylemek olan Metin Göktepe, önce gözlem altına alın
mış, sonra dövülmüş ve nihayet canlı veya ölü olarak bir kenara bırakılmıştır. Bazı tanıkların be
yanlarına göre Metin Göktepe dayak sonucu bayılınca, başına su dökülerek ayıltılmış ve yeniden 
dövülmüştür. Su dökülen şişenin üzerindeki marka dahi belirtilmektedir bu tanıkların beyanların
da. Adlî tıp raporu ve fotoğraflarda, maktulün baş kısmına sert cisimlerle vurulan darbeler açıkça 
bellidir. Her şeye rağmen, eğer, Metin Göktepe, tedavi.için zamanında hastaneye götürülseydi ya 
da birkısım polis memurlarının bu yönde, amirlerine yönelik uyarılarına kulak verilebilseydi, bel
ki, bu insan hayatını kaybetmeyecekti. 

Bu gazetecinin görüşlerini hiçbir şekilde paylaşmayabiliriz; hatta, bu görüşleri tehlikeli ya da 
zararlı bulmak da mümkündür. Mensubu olduğu gazetenin yayınlarından rahatsız da olunulabilir 
veyahut bu insan, kanunların suç saydığı bir eylemin içinde de olabilirdi; ağır bir cürmtin faili da
hi olabilirdi -böyle değil; ama, böyle de olabilirdi- ama, bütün bunlar onun itilip kakılmasını, ezil
mesini ve hayatına son verilmesini asla haklı gösteremez. Yaşama hakkı bir insanın en önde gelen 
hakkıdır; bu hakkı tanımak, bu hakka saygı göstermek, hem toplumun hem devletin aslî görevidir. 
Direnmeyen, karşı koymayan, kendisini savunacak durumda olmayan birisine cebir kullanılması
nın kabuledilir tarafı yoktur.. 

Bu gibi cenaze törenlerinin yasadışı örgütlerce alabildiğine istismar edildiği, orada bulunan in
sanların provoke edildiği gayet açıktır. Bu kabil hareketlere izin verilmemesi, önleyici tedbirlerin 
de güvenlik kuvvetleri tarafından alınması son derece normaldir. Kamu düzeninin ihlal edildiği ve 
güvenlik kuvvetlerine karşı konulduğu hallerde, yasalar, güvenlik kuvvetlerinin belli vasıta ve im
kânlarla direnci kırmasına ve kuvvet kullanmasına cevaz vermektedir; ancak, direnmenin olmadı
ğı yerde kuvvet kullanmak, yasaların açıkça çiğnenmesidir. 

Üniforma ve silah, devlet gücünün sembolüdür. Bu imkânlara sahip kişilerin gücünü keyfî ola
rak kullanması, kuralları tanımaması, ancak kapalı ve baskıcı rejimlerde söz konusudur. Türkiye, 
böyle bir ülke değildir, olmamalıdır ve olmayacaktır. Esasen, bir toplumun gelişmişliğinin en ön
de gelen ölçülerinden birisi de, devlet gücünün sınırlanması, kurallara bağlanması ve kullanılması
nın kontrol edilmesidir. Kontrolsüz bir devlet gücünün, siyasî düşüncelerin, hınçların, öfkelerin, 
komplekslerin etkisiyle kullanılan kamu gücünün, muhataplarının fizikî varlıkları ve psikolojileri 
üzerindeki tahribatı çok ağır olmaktadır. • • • ' • ' . ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her toplulukta olduğu gibi, güvenlik kuvvetlerinin içeri1 

sinde de kuralları çiğneyen insanlar bulunabilir. Bu ihlallerin zaman zaman şiddete dönüştüğü ve 
hatta, bu olayda olduğu gibi, insan öldürülmesi noktasına vardığı da bir gerçektir. Nitekim, iddi
aname mahiyetindeki İstanbul İl İdare Kurulunun kararında birkısım sanıkların fiilleri Türk Ceza 
Kanununun 463 üncü maddesi kapsamında mütalaa edilerek, adam öldürme kastının mevcudiyeti
ne işaret edilmiştir. O halde, devleti temsil durumunda olan kişilerin yasaları çiğneyerek girişlikle
ri eylemler, müsamaha edilmediği, üstünün örtülmediği ve takibatta ihmalkâr davranılınadığı süre
ce devleti bağlamamalıdır. Sorumluluğun şahsîliği, ceza hukukunun temel prensiplerindendir. Gen
cecik bir insanın canına mal olan bu olayı meydana getirenler, neticede, belli sayıda kişilerdir. On
ları kontrol etmekle görevli olup da bu görevini ihmal edenler ya da göz yumanlar da belli insan
lardır. Sürekli toplumsal olaylarda görev yapan Çevik Kuvvetin gerginliği, yorgunluğu, meslekî 
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tecrübelerinin noksanlığı, tahriklerin mevcudiyeti ve nihayet kontrol eksikliği, bu acı hadiseyi mey
dana getirmiştir. Bu noktaların belirtilmesi, elbette, failleri mazur göstermeye yönelik değildir. 
Haddi zatında, komisyonun asıl vazifesi, acı hadisenin, hangi şartların ve hangi psikolojik etkenle
rin sonucu meydana geldiğini tespit etmektir ve hatta tekerrür etmemesine yönelik önerileri de, bu 
vesileyle dile getirmektir. Kaldı ki, faillerin tespiti ve cezaların tayini, yetkili mahkemenin işidir; 
Anayasanın 138 inci maddesi muvacehesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu fonksiyonu üst
lenmesi mümkün değildir. ... . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ortadaki ölüm olayı ile görevli kişilerin eylemleri arasın
da kurulacak illiyet rabıtasının da bir sınırı vardır. Hukuk mantığı içinde, bu bağı, gereğinden faz
la genişletmek mümkün değildir. Sorumluluk dereceleri farklı da olsa, olayın meydana gelişinde 
kusuru olan insanlar, muayyen kişilerdir. Hiç şüphe yok ki, Göktepe'nin ölümü, hepimizi olduğu 
gibi, olay tarihinde görev yapan bütün yöneticileri de üzmüştür. 

Faillere tolerans göstermek kesinlikle söz konusu değildir. Bazılarının, ifade alınması için 
meslektaşları tarafından günlerce gözlem altında tutulduklarını ve kendilerine fena davranıldığını 
söylemeleri de bunun bir misalidir. 

Başından beri olayın üstüne kararlılıkla gidilmiş, bazı alt seviyedeki yöneticilerin olayı örtbas 
etme teşebbüsleri de, basınımızın da olayın üstüne kararlılıkla gitmesi sayesinde, sonuçsuz kalmış
tır. İki mülkiye başmüfettişiyle bir polis başmüfettişinden oluşan heyet, son derece kapsamlı ve ob
jektif bir soruşturma yapmıştır. Olayla ilgili bütün kişiler dinlenmiş, bütün belgeler incelenmiştir. 
Olayın aydınlanmasında bu çalışmanın büyük katkısı olmuştur. Bu vesileyle, bu çalışmayı yapan 
mülkiye başmüfettişlerine ve polis başmüfettişine de teşekkürü bir borç addediyorum. 

İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu soruşturma izniyle, İstanbul İl İdare Kurulunun lüzumu 
muhakeme kararlarında bazı görevlilerin soruşturma dışında tutulması birkısım haklı tenkitlere se- • 
bep olmuştur. İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 8.2.1996 tarihli lüzumu muhakeme kararıyla 49 
sanık hakkında Türk Ceza Kanununun 463f 245, 482 ve 228 inci maddeleri gereğince kamu dava
sı açılmıştır. İstanbul Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinde 23.7.1996 tarihinde yapılan ilk duruşmada,' 
Yargıtayın güvenlik gerekçesiyle aldığı karar doğrultusunda, dosya, yargılama için Aydın Ağır Ce
za Mahkemesine gönderilmiş olup, duruşması 18.10.1996 tarihinde yapılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; polis teşkilatımız, tıpkı Türk Silahlı Kuvvetleri gibi, ko
rumamız ve yüceltmemiz gereken bir kurumdur. Vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak uğ
runa şehitler veren bu müesseseyi yıpratmak, ülkemizin yararına değildir. Bu korkunç olaya sebe
biyet veren kişilerin sorumluluklarını tayin etmek ve tecziye etmek, bağımsız yargının işidir. Bu 
manada, idare, üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Esasen, mevcut hukuk sistemi içerisinde, 
idarenin bunun ötesinde bir işlem yapması da mümkün değildir. Açık rejimlerde hiçbir şeyin üstü
nü örtmek mümkün değildir. Sorumluların müstahak oldukları cezalara çarptırılmaları, hem kamu 
vicdanını rahatlatacak hem de polis teşkilatını töhmet altında kalmaktan kurtaracaktır. 

Metin Göktepe'nin ölümüyle sonuçlanan bu müessif olay, ümit ediyoruz ki, herkese acı bir ib
ret olur; öncelikle devlet gücünü elinde bulunduran insanlara ve bizlere ibret olur. Kamu gücüyle 
donatılmış kimselerin, bunu, keyfilik ile kurallara uygun kullanma arasındaki tercihlerin kendileri
ne bırakılmamasını idrak etmemiz bakımından bize örnek olmasında büyük yarar vardır ve niha
yet, yasaların verdiği takdir hakkını kullanmak bakımından, bu gibi olaylarda hoşgörüye yer veril
memesi bakımından yargılama makamlarına da ibret olmasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu düşünceler içerisinde, meydana gelen bu üzücü olayın 
verdiği elem içerisinde, merhuma Allah'tan rahmet dilerken, tüm basın camiasına ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. İnşallah, bir daha, bü Meclis çatısı altında, buna benzer bir olay için araştırma 
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açılmasını ve müzakere açılmasını gerektiren bir olay olmaz diye ümit ediyoruz. 

Bu düşünceler içerisinde, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP, RP, CHP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ediyorum Sayın Cevheri. 

(10/3,4) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN 
TARTAN (İzmir) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN - Şahsınız adına mı?.. 

(10/3,4) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN 
TARTAN (İzmir)-Komisyon adına. • 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Bilmiyorum, İçtüzüğe ne kadar uygun olur. Önce Grubu 
adına konuştu, şimdi de komisyon adına konuşacak. İçtüzüğe uygun mu? Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN - Hayır... Onu belirtecektim... 

(10)3,4) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN 
TARTAN (İzmir) - O zaman başka bir komisyon üyesi arkadaşımız adına... 

BAŞKAN - Başkanvekili konuşabilir ancak. 
(10/3,4) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN 

TARTAN (İzmir) - Başkanvekilimiz şu anda yok. 

BAŞKAN - Maalesef, bu durumda, başkanvekili yoksa, Komisyon adına açıklama alamaya
cağız. 

Şahıslar adına söz talebi?.. Yok. 

Komisyon adına, Başkanvekili olmadığı için, herhangi bir konuşma yapılamıyor. 
Hükümet adına, buyurun Sayın Bakan. 

(10/3,4) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN 
TARTAN (İzmir) - Sayın Başkan, Hükümet adına konuşma yapılmadan önce bir şeyi aydınlatmak 
adına bilgi verecektim; bu.konuda aykırı bir görüş yoksa... 

BAŞKAN - Ben de, o konuda, sanıyorum, Başkanlık adına görüşümüzü belirttim; bir sorun 
kalmadı. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvckille-
rimiz; saygılarımı sunarak sözlerime başlıyorum. -

Yüce Meclisimizin araştırma komisyonumuz aracılığıyla ortaya koymuş olduğu olay ve bu 
olaya ilişkin değerli grup sözcülerinin açıklamalarını dinledik. Gerçekten, olayla ilgili olarak, Sa
yın Refah Partisi Grubu sözcümüzün hukuk ve usul tartışmalarına ilişkin açıklamalarını konumun 
dışında bırakmak kaydıyla bütün grup sözcülerimizin ortaya koyduğu meseleler tahtında bazı tes
pitler yapmakla sözüme başlayacağım. 

Bunlardan bir tanesi -açık ve seçik görüldüğü gibi, gerçekten üzücü bir olay- bu olayın üzeri
ne idarenin süratle eğilmesi ve bu eğilme içerisinde, olaya, çok ciddî ve objektif tahkikat kuralları 
içerisinde, gerçekten, sonuçtan da anlaşıldığı üzere, yetenekli müfettişlerle el konulması, çok ob
jektif kural ve istikametler çerçevesi içerisinde çalışmalarının sağlanarak tahkikatın nihayctlcnmc-
si ve bu nihayetlenen tahkikatın, önce il idare kurulu, daha sonra Danıştayca tasdik gören sonuçla
rından sonra, Aydın Ağır Ceza Mahkemesine kadar uzanan bir çizgiyle yargılama sürecinin ortaya 
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çıkmasıdır. Bu konuda örnek bir çalışma yürütüldüğü şeklinde müşterek bir tespit ve anlayış oldu
ğu memnuniyetle görülmektedir. 

İkinci tespit de emniyet teşkilatımızla ilgili bazı eleştiriler olsa bile, büyük bir memnuniyetle 
gördüğümüz gibi, bütün grup sözcülerimizin, teşkilatımızın vazgeçilmezliği, yıpratılmaması gerek
tiği, ancak, bu çerçeve içerisinde, birtakım daha başka tedbirlerin alınması suretiyle olabilecek bu 
tür muhtemel olayların önünü kapama ve gelecekte teşkilatın daha rahat, daha iyi imkânlar, içeri
sinde çalışabilmesinde önünün açılması konusunda müşterek bir fikir birliği ve bu fikir birliğinin 
içerisinde de, eğer bu konuyla ilgili yasal bir değişiklik yapmak düşünülüyorsa, Meclisimizin bu
na büyük bir ittifakla destek vereceğinin görülmesi oldu. Bu da, bizim açımızdan son derece mem
nuniyet verici husustur. 

Bu iki önemli tespiti yaptıktan sonra -olayı, daha önce konuşan değerli milletvekillerimiz de
taylı bir şekilde anlattılar- söyleyeceğim şudur: Bu ve buna benzer olaylarda, hangi bakan görev 
başında olursa olsun, hangi siyasî partimiz bu siyasî makamı işgal ederse etsin, böylesine önemli 
olaylarda, tahkikatın, gerek kimler tarafından yapılacağı gerekse hiçbir etki altında kalınmadan ko
nusunda devamının getirilmesi konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. 

Olay, seçim dönemi olması dolayısıyla, tarafsız İçişleri Bakanının olduğu dönemde meydana 
gelmiş, daha sonra kurulan Hükümet döneminde tahkikat devam etmiş, bizim dönemimizde de bu 
konuyla ilgili son aşamalara gelinmiştir. Bütün bu çerçeve boyunca, kurulan müfettiş heyetinde en 
ufak bir değişiklik yapılmamış, bunlara karşı en ufak bir şekilde etkide bulunulmamış ve hepimi
zin gördüğü sonuç çıkmıştır. ; 

Ha, sadece bu olayda değil, zaman zaman meydana gelen, hepimizi üzen, gerçekten üzen, Sa
yın Alkan'ın da bahsettiği -işte, şimdi, moda oldu bu "çete" laflan- bu gibi olaylarda yapılan iş ay
nıdır. 

Bu bakımdan, son günlerdeki bu tür gayretleri büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz; şahsen de 
üzüntüyle karşılıyoruz, teşkilat olarak da üzüntüyle karşılıyoruz; ümit ediyorum, Meclisimiz de bu
nu paylaşmakta. 

Bir yerde böyle bir olay çıktığında, bunu, uzaydan gelen bir teşkilat filan çıkarmıyor; bunu, ya 
polis teşkilatı çıkarıyor ya jandarma teşkilatı çıkarıyor. Olayın başlangıcında, sıralı amirler vasıta
sıyla bize kadar bilgi geliyor. Talimat: "Derhal, gereği, en şiddetli bir şekilde yapılsın." Nedir ya-, 
pılacak olan: Bir yandan mahallî savcılığa bilgi vermek kaydıyla, oradan alınacak talimatlara göre 
olayın adlî yönünde gereği yapılıyor, bir yandan da, müfettişleri gönderiyorsunuz, tahkikatlar ya
pılıyor, ifadeler alınıyor, sanıklar adliyeye sevk ediliyor -adliyenin takdiri- tevkif oluyorlar veya 
serbest bırakılıyorlar. 

"Efendim, bunların üzerine gidilmiyor..." Gidiliyor; sağlıklı bir işleyişin sonucu... Bundan 
memnuniyet duymak gerekirken, bundan şikâyet etmek nedendir; anlamak mümkün değildir. 

İşte, son zamanlarda, çok moda olarak, özel tim üzerine sürekli eleştiriler yapılıyor. Biz, iyi 
niyetli olan bütün eleştirileri, çok büyük bir memnuniyetle kabul ediyoruz ve bu eleştirilerin karşı
lığında da gereğini yapıyoruz. Zaten, daha öncesini de biz yapmışız. Bu olaylar durduk yere filan 
çıkmıyor; yine, oradaki mahallî zabıtanın -polis, jandarma, kimse o dönemin görevlisi- yaptığı tah
kikatlara göre, ortaya çıktığı anda, eğer buna bir kamu personeli karışmışsa, bu bilgi, merkezde va
liye, validen uzanan çizgide müsteşara veya Emniyet Genel Müdürüne veya Jandarma Genel Ko
mutanına -her kime ulaşması gerekiyorsa- ulaşıyor, sonuçta da bize geliyor; biz de bunun altına 
"tahkikatı uygundur" diye imzayı basıyoruz. Durduk yerde olmuyor bunların hiçbiri. Savcıların re
sen tahkikat yaptığı olaylardan da olmayanlar oluyor; biz buna, idarî tahkikat yoluyla, süratle, ön 
açıyoruz, yol açıyoruz. 
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Elbette ki, bu teşkilatlar, hepimizin gözbebeği; ama, bu teşkilatların içerisinde, bunun bütün

lüğünü, birliğini, güzelliğini bozan unsurlara da hiç kimsenin tahammül edememesi lazımdır. Bi
zatihi bu teşkilat mensupları bana geliyorlar, bundan dolayı üzüntülerini bildiriyorlar ve şiddetle 
üzerine gidiliyor. 

Emniyet teşkilatının yüksek disiplin kurulu, bu konuda sürekli çalışma halinde. 160 bine ula
şan personel içerisinde, yıllık ihraç oranı 250-300 civarındadır. 

Tabiî, birtakım haklı eleştiriler var. "Efendim, polisliğe alınışta objektif kurallar yok mu?" Ta
biî ki objektif kurallar var. Yazılı imtihanlar, hepinizin bildiği gibi, ÖSYM tarafından yapılıyor; en 
ufak bir şekilde, hiç kimsenin buna müdahale etme imkânı yoktur, belli puanın üzerinde alan in
sanlar gidebilmektedir. Bunun haricinde, bakan, genel müdür ve müsteşara verilmiş olan konten
janlar vardır. Bütün bakanlarımız, müsteşarlarımız, genel müdürlerimiz, bugüne kadar, büyük öl
çüler içerisinde, burada, ihtiyacı olan, kazanmış, fakat, ailevî durumu zayıf olan, maddî durumu za
yıf olan insanlar üzerinde bu ağırlıklarını kullanmaya gayret etmişlerdir. Bunların hepsi de rahat
lıkla araştırma konusu yapılabilir; bakalım, burada siyasî bir kadrolaşma lazım mı, değil mi... 

Elbette ki, bütün teşkilatlarda olduğu gibi, her teşkilat içerisinde de siyasî birtakım fikirlere, 
ideolojilere sahip olan ihsanlar vardır. İnsanın beynine girip hükmedebilme şansınız yok; ama, bu
nu göreve yansıtma hakkına hiç kimse sahip değildir. Bunda en ufak bir tereddüt söz konusu ol
maz. Varsa bu konuda somut şikâyetler, şiddetle üzerine gideriz. 

Polis okullarının müfredat programlarında, son senelerde, ihtiyaca göre çok ciddî değişim ge
tirilmiştir, daha fazlası da getirilecektir. Süresi az diye düşünmüştük, 9 aya çıkarmıştık birbuçuk se
ne evvel. 

Askerliğini yapmayan memurlar problemdi; doğru, Bu, zamanında, tabiî, iyi niyetle düşünül
müş; sayısal yetersizliğe bir çözüm olur düşüncesiyle. Bu, sayısal yetersizliğe belki çözüm olmuş; 
ama, nitelik meselesine çözüm getiremediği görülmüş. Yine, tarihten iki sene evvel bu tür alımlar 
sona erdirilmiş ve sadece askerliğini yapan memurlar alınma durumunda. 

Polis okullarına, psikoloji, toplumsal olaylardaki yönetim tarzı ve insan hakları dersleri özel
likle konulmuştur; hukuktaki temel formasyonu verecek, özelikle devletin temel kuruluşu. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ve buradaki insanların haklarına dair olan konular verilmektedir. Sa
dece bununla da kalınmamakta, meslek içi sürekli oryantasyon kurslarıyla da bunlara devam edil
mektedir. Çok yeterli midir; olmamaktadır. Özellikle büyük şehirlerde bazı sıkıntılar vardır. Göre
vin ağırlığından dolayı, zaman zaman meslek içi eğitime harcanacak zaman kalmamaktadır. Fakat, 
büyük bir memnuniyetle belirteceğimiz bir tek husus daha vardır; bu fırsattan istifadeyle onu da 
Yüce Heyetinize arz etmeyi de bir görev sayarım. Son üç senelik periyoda bakalım, daha uzaklara 
falan gitmeye gerek yok. Türkiye'nin 70'ler 80'ler periyodunda, büyük şehirler başta olmak üzere, 
iç güvenlik meselesinde girdiği darboğazların getirdiği sonuçlara baktığımız vakit, Türkiye'de her 
türlü sıkıntı ve krizden bahsedilebilmesine rağmen bir terör krizinden bahsedilemiyorsa, bütün 
aleyhteki şartlara rağmen, bu da, emniyet teşkilatının son derece başarılı, son derece donanımlı, 
teknolojik açıdan son derece üstün, son derece yetenekli, eğitimli kişilerden, vatansever, görevse-
ver kişilerden oluşmasının sonucudur. 

Bugün, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi dev şehirlere ve dünya üzerindeki örneklerine de 
bakalım; hangi ciddî bir olay vardır buralarda, hangi faili meçhul kalmış terör olayı vardır, hangi 
büyük toplumu yerinden oynatan toplumsal olaylar olmuştur, ne olmuştur, insaf ile bir bakalım; 
hiçbir şey yoktur, dünya ölçüleriyle mukayese edilmeyecek oranda da büyük bir başarı söz konu
sudur; hem olayları önlemede, zaman zaman bu süzgecin dışına kaçmış, var olan olayların da fail
lerinin yakalanmasında yüzde 95'lere, yüzde 98'lere varan büyük bir başarı vardır. Bu da, hiç, tesa-
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düf sonucu falan değildir; tamamıyla şuurlu, planlı ve bilinçli şekilde hazırlanmış, bu mücadeleye 
yatkın sistemleşme, eğitim ve insan istihdamının da şuurlu ve bilinçli bir şekilde yapılmasının net 
bir sonucudur. Bunu da büyük bir iftiharla, bu teşkilatta büyük bir görev şuuru içerisinde, vatanda
şın hizmetinde olmaktan Zevk duyan insanların adına bir vicdanî borç olarak da ifade etmekte fay
da görüyorum. 

Bütün eleştirilere de açığız. Çok haklı olunan noktalar vardır, bu araştırmanin sonucunda çı
kan birtakım meseleler vardır, önemli ölçüde ders alacağımız hususlar vardır. Zaten, bunlar da bi
zim uğraşı alanımız içindedir. 

Yarın başlatacağımız Gümrük Birliğine, Avrupa Birliğine girme süreci içerisinde, polisin ge
nel görünümüyle ilgili yeni bir sempozyum oluşturuyoruz -bu vesileyle, izlemek isteyen değerli 
milletvekillerimize de kürsü aracılığıyla davetimi arz ediyorum- üniversitelerimizden seçkin bilim 
adamları, uygulamanın içerisinde olan insanlarla birlikte, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlik
te. Önümüzdeki yıl içerisinde, 151 inci yılda realize edeceğimiz, yine, yabancı ülkelerden gelen ka
tılımcıların da katılacağı bir büyük polis şûrasını, bir büyük güvenlik şûrasını gerçekleştiriyoruz. 
Kolay değildir tabiî, toplumda büyük bir dinamizm ve değişikliği aynı oranda... Emin olunuz ki, 
kamu kesimindeki diğer yönetimlere göre polisteki oryantasyon ve bu değişime çabuk adapte ol
ma, çok daha ileri seviyededir. Bugün, bilgisayar teknolojisi, üstün teknoloji kullanımı, modern 
teçhizatlanma yönünde milletimizin verdiği, devletimizin verdiği imkânlarla oldukça ileri safhalar 
ra gidilmiştir. Önümüzdeki en önemli hedef, eğitimde standardizasyondur. Yani, bir polis okulun
dan çıkan bir memurla, örneğin İstanbul Polis Okulundan çıkan memur ile Erzurum Polis Okulun: 

dan çıkan memur arasında mutlaka eğitim standardizasyonu sağlanacaktır. Bunun da önümüzdeki 
sene içerisinde en büyük hedefimiz olduğunu söylemek istiyorum. 

Sayın Ccvheri'nin bahsettiği son derece yerinde tanımlamalarla, hukuk devleti önemlidir; ka
nunda zor kullanma yetkisini elinde bulunduran insanlar, bunun önemini, sınırlarını ve sonuçlarını 
iyi takdir etmek durumundadırlar. Son derece önemlidir bizim için; çok hassasiyetle üzerinde dur
duğumuz bir konu. Özellikle, toplumsal olaylara örgütlenmiş olan Çevik Kuvvet birimlerindeki 
amirlere, bu konuda, çok yoğun eğitim programı uygulanmaktadır; İstanbul'da İstanbul Üniversite
si ile, Ankara'da Gazi Üniversitesi ile, İzmir'de de Ege Üniversitesi ile bu konuda müşterek olarak, 
psikolojik ağırlığı başta olmak üzere, eğitim programlarına devam edilmektedir. 

Sayın Araslı beni bağışlasınlar; bir konuda, kendilerinin bir serzenişine cevap vermek duru
mundayım. Bu toplumsal olaylarda bir olay meydana geldiği vakit, buna müdahale etmenin, malu
mu âliniz, merdiven gibi sıraları var. Gelen topluluğa karşı önce ikazda bulunuyorsunuz; bu ikazın 
akabinde su sıkma oluyor; onun devamında cop kullanma ve topluluğun orada kullandığı şiddet 
oranına göre silah kullanmaya kadar giden bir zor kullanma metodunu devam ettiriyoruz. 

Son günlerdeki olaylarla ilgili olarak söylüyorsanız, bu konuda -bizim geçmişteki görevleri
mizden de bellidir- çok büyük toplumsal olayların sorumluluğunu bizatihi yüklendik ve yönettik; 
çok şükür, hiçbir tanesinde can kaybı olmadan geçiştirmişizdir. Bu ve buna benzer, sağdan, soldan, 
hangi kesimden gelirse gelsin, her türlü toplumsal olaya karşı, olayın gerektirdiği şiddeti kullanmı
şızdır zamanında; kullanılması konusunda da bugün en objektif, kanunların gerektirdiği, hiçbir te
sir altında kalmaksızın kullanılması konusunda da, başta İstanbul, Ankara, İzmir vali ve emniyet 
müdürleri olmak üzere, bütün bu tür toplumsal olay potansiyeli olan illerdeki arkadaşlarımıza net 
talimatlar vermişizdir. Hiçbir siyasî tesir altında kalınamaz. Bizim için aslolan anayasal rejimdir. 
Bu rejime karşı yasadışı hangi faaliyette bulunursa bulunsun, hangi siyasî görüşü savunursa savun
sun; ister illegal olarak silahlı faaliyette bulunan, isterse çıkıp -nereden çıkarsa çıksın- toplumsal 
gösteri biçiminde kanunsuz gösteri yapan; kim olursa olsun, tesirsiz hale getirilmesi, bizim, biıin-
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ci görevimizdir; başta, Yüce Meclise karşı bir sorumluluğumuzdur, yüce milletimize karşı olan so
rumluluğumuzdur. Hiçbir gruba taviz verebilmemiz söz konusu değildir. Bütün o kastettiğiniz 
olaylarla ilgili lazım gelen müdahaleler yapılmış ve müdahalelerin ardından, olay yerinde yakala
nabilen yakalanmış, yakalanamayanlar da daha sonra yakalanmak suretiyle DGM savcılığına sevk 
edilmiştir ve ilgili yargı işlemleri de devam etmektedir. Bundan sonra da, olabilecek muhtemel 
olaylara karşı tavır ve tarzımızda -çok açık bir angajman olarak da, burada, yüce huzurlarınızda ifa
de ediyorum- aksinin olabilmesi mümkün değildir. Aksi takdirde, sübjektif tavır ve davranışlar içe
risinde olan kamu görevlilerinin bizim olduğumuz çatı altında da görev yapabilme şansları yoktur. 
Bunu da çok açık şekilde ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, ben, bir başka konuya da girmek istemiyorum bundan mütevellit. Efendim, biz yakalı
yoruz, adliye bırakıyor filan... Bu, artık çok klasikleşmiş bir şey oldu. Onda da, bırakamayacak 
tarzda, belki birtakım kanunî düzenlemeler yapma gereği var. Zannediyorum ki, önümüzdeki gün
lerde -onların da bazı sıkıntıları var bu konuda- bu tür meseleleri de çözümleyecek yeni yasal dü
zenlemeleri huzurunuza getirmek istiyorum. Hatta, çok açıkça da ifade etmek gerekiyor. Bana gel
di -bizatihi bu olayın faili durumunda olup bugün yargılama safhasında oldukları için, bu konuda 
yargıyı yönlendirici tarzda konuşmaktan imtina ediyorum- bana geldiği kadarıyla, onların da bü
yük bir pişmanlık ve üzüntü duydukları... Olayla ilgili olarak yapılacak akılcı çıkış yolu, bu mese
leden gerekli dersleri çıkarmak suretiyle, gerçekten, Yüce Meclisimizin büyük bir ittifakla, toz kon
durmama, demoralize etmeme ve polisimizin her yönden daha güçlü olmasını arzu edici beyanla
rından da cesaret alarak, bizim, teşkilat olarak, bundan sonraki muhtemel gelişecek olaylar konu
sunda,.kendi özeleştiri çerçevemiz içerisinde, yapılabileceklerin en iyisini, en azamîsini, en güzc-

, lini yapma gayreti içerisinde olacağımızı yüksek huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Ani gelişen 
olaylardır, inşallah hiç olmayacaktır; fakat, bu tür olayların olmasının bir tek faydalı sonucu -üzün
tü vericidir- budur; özeleştiri yapılmasıdır, düzgün sonuçlar çıkarılmasıdır ve bu sonuçlardan isti
fadeyle olayı daha başka boyutlara yaymak suretiyle, teşkilatımızın, gerçekten, önemli ölçüde des
teğinize ihtiyacı olduğunun da bilinmesidir. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Ankara gibi ikibuçuk milyonluk dev bir şehirde, bugün bak
tığınız zaman, iki seneden bu yana bir tek mantar tabancası patlamamıştır. Bunlar da önemlidir. İz-
mirimiz, Adanamız böyledir; İstanbulumuzda büyük ölçüde bu sağlanmıştır. Bunları da insaf ile 
değerlendirip, hepinizin, gerçekten, gönülden takdir ettiği arkadaşlarımızın çalışma şevklerini ar
tırmanız konusundaki yardımlarınıza, desteklerinize de ayrıca şükranlarımızı ifade ediyoruz. 

Bu tür üzücü olayların olmaması konusundaki bütün gayretleri göstereceğimizi tekraren ifade 
ediyor, en içten saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin Ortaya Çıkarıl

ması Amacıyla Kurulan (10/3,4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki 
genel görüşme tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, konu üzerinde, Araştırma Komisyonunun yanı sıra, siyasî partilerimizin 
ve Hükümetimizin sözcülerinin, temsilcilerinin ağzından gösterdikleri duyarlılığa da ayrıca teşek
kür ediyorum. 

Böylece, Yüce Meclisimizin bir bakıma ortak sesi haline gelen bu duyarlılıktan aldığım güç
le, Türkiyemizdc, bundan böyle, hiçbir insanlık ayıbı yaşanmasın, işkence ve kötü muamele olma
sın, gözaltında ya da cezaevinde kimse ölmesin, kimse kaybolmasın diyorum. (Alkışlar) 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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V.-SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1.—(10117) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN - Zorunlu tasarruf kesintilerinin değerlendirilmesi konusunda, Genel Kurulun 

9.7.1996 tarihli 74 üncü Birleşiminde kurulan ve adayları tamamlanan (10/17) esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapacağız. 

Bu komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi basılıp, sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım: 
Zorunlu Tasarruf Kesintilerinin Değerlendirilmesi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonu üyelikleri aday listesi (10/17) 
Adı Soyadı Seçim Çevresi 

Refah Partisi: -
İsmail Özgün Balıkesir 
İsmail Coşar Çankırı 
Ömer Özyılmaz Erzurum 

Doğru Yol Partisi: 
Yaman Törüner Afyon 
Abdullah Aykon Doğan ' İsparta 
Anavatan Partisi: . 
Necati Güllülü Erzurum 
Recep Mızrak Kırıkkale 

Demokratik Sol Parti: 
Mustafa Güven Karahan Balıkesir 

Cumhuriyet Halk Partisi: 
Mustafa Yıldız Erzincan 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Liste kabuledilmiştir. 
Meclis araştırması komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 17.10.1996 Perşembe günü 

saat 14.00'te ana bina birinci bodrum Genel Evrak karşısındaki 475 no'lu Meclis Araştırması Ko
misyonları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica 
ediyorum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. 
2. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Gru

buna düşen 1 üyelik için, İstanbul Milletvekili Emin Kul aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ . 
/. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nıın, patates üreticilerinin elektrik borçla

rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/167) 
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BAŞKAN - 1 inci sırada, Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, patates üreticile

rinin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, bu önerge üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 in
ci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; soru gündemden çıkarılmıştır. 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri 
Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/172) 

BAŞKAN - 2 nci sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Yatırımları ve Döviz Ka
zandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası 
uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; soru gündemden çıkarılmıştır. 

3. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ankara Palas'ta verilen bir resepsiyonun fa
tura bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) 

BAŞKAN - 3 üncü sırada, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ankara Palas'ta verilen 
bir resepsiyonun fatura bedeline ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 

Bu soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkra
sı uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; soru gündemden çıkarılmıştır. 

4. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz atamalar yapıldı
ğı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/8) 

BAŞKAN - 4 üncü sırada, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda 
usulsüz atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu var
dır. 

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası 

uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; soru gündemden çıkarılmıştır. 
5. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın 'in, Ordu - Mesudiye İmam-Hatip Lisesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 
BAŞKAN - 5 inci sırada, Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu-Mesudiye İmam-

Hatip Lisesine ilişkin, Başbakandan sorusu vardır. 

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası 

uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; soru gündemden çıkarılmıştır. 
6. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'ıın tarihî ve kültürel varlıklarının ko

runmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 
BAŞKAN - 6 ncı sırada, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'ıın tarihî ve kültü

rel varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır. 

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..Yok. 
Soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası 

uyarınca yazılı soruya çevrilecektir; önerge gündemden çıkarılmıştır. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, salonda bakan yok. 
BAŞKAN - Evet, öyle görünüyor ki salonda hiçbir bakan yok. 
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Grupların da sanıyorum eğilimi -sözlü soruları cevaplayacak sayın bakanların bulunmaması 

nedeniyle- oturumu tamamlamak şeklinde. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan ve Bakanlar Kurulu haklarındaki 11/2,3 ve 4 esas numaralı 
gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeleri yapmak için, 16 
Ekim 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

İyi akşamlar. 

Kapanma Saati: 17.39 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI , 

/. — Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'in, enflasyonu önlemek için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/1152) (I) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Mustafa Taşar 

- Gaziantep 

Enflasyonu önlemeyi düşünüyor musunuz? Enflasyonu önlemek için hangi tedbirleri yürürlü
ğe koyacaksınız? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.10.1996 

Sayı : B.02.0.0010/00533 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 2.8.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/1152-2964/7911 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 7.8.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-368-34/3443 
sayılı yazısı. • 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Taşar'ın; Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen il
gi (b) yazı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Lütfü Esengün 

Devlet Bakanı 

Enflasyonu önlemeyi düşünüyor musunuz? 

Enflasyonu önlemek için hangi tedbirleri yürürlüğe koyacaksınız? 

Bilindiği gibi, 54. Hükümetin programında enflasyonla ciddî bir mücadele yapılacağı belirti
lerek, istikrarlı büyümenin sağlanmasının en önemli hedef olduğu vurgulanmaktadır. Enflasyonun 
temel nedenleri arasında sayılan kamu kesimi açıklarının azaltılması amacıyla yapısal tedbirlerin 
uygulanmaya konulacağı ve bu kapsamda özelleştirme, sosyal güvenlik kuruluşları reformu ve ver-

(1) 29.8.1996 Bigo'a Ek Cevap (7/1152) 
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gi tahsilatının artırılması, vergi kaçak ve kayıplarının önlenmesi "için yapılacak uygulamalar yine 
programda geniş bir şekilde belirtilmektedir. 

Ayrıca, alınacak bu yapısal tedbirlere ilaveten Hükümet tarafından enflasyonu azaltmayı he
defleyen ve diğer tedbirleri destekler mahiyette bütçe ve para politikalarının uygulanmasına devam 
edilecektir. 

2. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, bazı otoyol müteahhitlerinin hakedişlerinde kesinti-
ler-yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in yazılı ce
vabı (711272) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın (yazılı) Başbakan Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 28.8.1996 

Tevfik Diker 

Manisa 
Sorular: 

1. TCK Genel Müdürlüğünün otoyol müteahhit firmalarından olan Farsel İnş. ve Tic. A. Ş. ve 
Bayram Halil A. Ş. ortak girişiminin Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünde 38 nolu hakedişi olan 
106 973 308 000 TL.'nin 45 411 736 000 TL.'si Karayolları Genel Müdürlüğüne, 61 561 571 416 
TL.'si yasal dayanaktan yoksul olarak Farsel A.Ş.'nin borcu için özel bir kişiye ödemek suretiyle 
hazine zarar ettirilmiş midir? 

2. Farsel İnş. Tic. A.Ş.'nin vergi borcu ve SSK prim borcu var mıdır? 

3. Vergi ve SSK prim borçları Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından hakedişten ke
silmiş midir? 

4. Ortak girişim hakedişini yeniden talep etmiş midir? 

5. Yeniden hakediş talebi halinde kaynak nedir? İkinci kez ödeme yapılacak mıdır? 

6. Yasalara aykırı ödeme için ilgili Devlet Bakanı Sayın Ufuk Söylemez'in herhangi bir tali
matları olmuş mudur? 

T.C. 

' Başbakanlık 9.10.1996 

Hazine Müsteşarlığı 

Sayı :B.02.1.HM.0.KAF. 10.01/43893 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi Başkanlığına 

Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker'in TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince 
Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına muhatap 28.8.1996 tarihli dilekçesinde yeralan sorulara iliş
kin cevaplar yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

H. Ufuk Söylemez 

Devlet Bakanı 
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Karayolları Genel Müdürlüğü Projeleri Arasında Yeralan ve Kamu Ortaklığı Fonundan Finanse 

Edilen Kınalı-Sakarya Otoyolu Hanlı Kavşağı Bağlantı Yolu Müteahhidi Farsel İnşaat ve Ticaret 
A. Ş.'nin 38 No.lu Hakedişine Mahsuben Hazine Müsteşarlığınca İcra Dairesine Yapılan Ödeme 

Hakkında Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker'in Sorularına İlişkin Yanıtlar 
Sözkonusu Ödeme İle İlgili Genel Bilgiler : 

Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri arasında yeralan ve finansmanları Hazine Müsteşarlı
ğınca Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanan otoyol projelerinden Kınalı-Sakarya otoyolu Hanlı Kav
şağı Bağlantı Yolu müteahhidi Farsel İnşaat ve Ticaret A. Ş. hakkında Ankara 24. İcra Dairesi Mü
dürlüğünden Müsteşarlığa intikal eden 18.7.1996 tarih ve 1995/7831 sayılı Haciz İhbarnamesi ile 
anılan firma adına sözkonusu Bağlantı Yolu işi ile ilgili olarak doğan hakedişl erden hangi nam al
tında olursa olsun toplam 61 561 571 416 TL. tutarın haczedilerek Ankara 24. İcra Müdürlüğü he
sabına gönderilmesine karar verildiği bildirilerek, karar gereğinin ifası talep edilmiştir. 

Bunun üzerine Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliğinin de görüşleri alınarak 2.8.1996 tari
hinde Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen otoyol projelerine yapılan toplu ödemeler sırasın
da Karayolları Genel Müdürlüğünce Farsel İnşaat ve Ticaret A. Ş. adına düzenlendiği bildirilen 106 
973 308 000TL. tutarındaki 38 nolu hakedişin; 61 561 571 416TL.'sı haciz kararının ifası için 24. 
İcra Müdürlüğünün hesabına, bakiye 45 411 736 000 TL.'sı ise müteahhit firmaya ödenmek üzere 
Karayolları Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılmış olup, yapılan bu işlemler hakkında 
da yine aynı tarihte Karayolları Genel Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, Farsel İnşaat ve Ticaret A. Ş.'nin sözkonusu otoyol işi ilgili 
olarak Hazine Müsteşarlığından olan alacaklarına haciz konulduğu, Ankara 24. İcra Müdürlüğü ta
rafından Müsteşarlığa tebliğ edilmiş ve daha sonra da Ankara 10. İcra Hâkimliğinin 26.8.1996 ta
rih ve 1996/526 Esas - 1996/503 Karar numaralı kararı ile de, İcra Dairesince haciz müzekkeresi 
düzenlenmesinde ve gönderilmesinde bir usulsüzlük ve yasaya aykırılık görülmediği, daha sonra 
yapılan işlemlerde ve paranın alacaklıya ödenmesinde de bir usulsüzlük ve isabetsizlik olmadığı 
karar altına alınmıştır. 

Yine aynı kararda, yapılan incemeler sonucunda; Farsel İnşaat ve Ticaret A. Ş.'nin Karayolla
rından aldığı işi 30.5.1996 tarihinde 3. kişilere devretmek istediği ancak, bu devre olanak veren 
konkordato komiserinin 9.5.1996 tarihli yazısının Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
28.6.1996 tarihli 1996/244 esas sayılı kararı ile geçersiz sayıldığı keza Ankara 13. İcra Hâkimliği
nin 4.7.1996 tarih ve 1995/780 sayılı tavzih niteliğindeki yazısı ile de borçlu şirketindeki işleri 3. 
kişilere devir temlikine izin verilmediğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan ihtiyatî haciz gereği paranın İcra Müdürlüğünün hesabına tevdi olunması, bu pa-, " 
ranın alacaklısı tarafından temellük edilmesine imkân vermemektedir. Paranın ödenebilmesi için 
ihtiyatî haczin kesin hacze çevrilmesi gerekmektedir. Bu nedenle paranın ilgili icra dairesinin ban
ka hesabına bloke edilmesini takiben ve muhtemelen borçluya gönderilen ödeme emrine karşı bir 
itirazın yapılmamış olması veya İcra ve İflas Kanununun ilgili sair hükümleri çerçevesinde haczin 
kesinleşmiş bulunması suretiyle para bu hususu tevsik eden alacaklıya ödenmiştir. 

Sonuç olarak, Hazine Müsteşarlığı kendi nezdinde bulunan kayıtlara istinaden işin sahibi ola
rak gözüken müteahhit Farsel İnşaat ve Ticaret A. Ş. adına müsteşarlığa ulaşan Haciz İhbarname
si çerçevesinde hareket ederek işlem tesis etmiş, tesis edilen işlem ise, ihbarname niteliğine uygun 
olarak ihtiyatî haczin gereği olan paranın zikredilen Banka nezdinc geçirilmesi şeklinde tecelli et
miştir. Bankanın bu parayı alacaklısına ödeyebilmesi için yukarıda da belirtildiği üzere, bu haczin 
müsteşarlık dışında tamamen taraflar arasında ve icra marifetiyle kesinleştirilmesi gerektiği cihet
le para ancak bu keyfiyet yerine getirildikten ve alacaklısı tarafından tevsik edilmekle ödenmiştir. 
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Cevaplar: 
1. Sözkonusu ödeme yasal dayanaktan yoksun olmayıp haciz ihbarnamesi gereğinin ifası şek

linde yerine getirilmiş ve ödeme özel bir kişiye değil gerekli işlemlerin yapılmasına olanak vermek 
üzere tümü ile kanunlara ve mevzuata uygun olarak ilgili İcra Dairesine yapılmıştır. 

2. Hazine Müsteşarlığı yönetimindeki Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen otoyol proje
si müteahhit firmalarının vergi ve SSK prim borcu ve/veya benzer nitelikteki borçlarının müsteşar
lıkça takip edilmesi gerekmemektedir. Hazine Müsteşarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünce her-
türlü incelemesi yapıldıktan sonra onaylanmış ve ödenmek üzere müsteşarlığa intikal ettirilmiş 
olan hakedişleri fonun nakit durumuna göre değerlendirerek ödemektedir. Nitekim, Farsel İnşaat 
ve Ticaret A. Ş. ile ilgili olarak Ankara 24. İcra Dairesi Müdürlüğünden Müsteşarlığa haciz kara
rının tebliğini müteakip, Müsteşarlıkça İcra Daireleri Kararları da yargı kararlarının hüküm ve ne
ticelerine tabi olduğundan ve karşı süreleri içerisinde tasarrufta bulunma kanunî mecburiyetleri de 
göz önüne alınarak İcra İflas Kanunun ilgilihükümleri çerçevesinde gerekli ödeme yapılmıştır. 

3. Yukarıda 2 nolu cevapda da açıklandığı üzere otoyol projeleri müteahhit firmalarının gerek 
vergi ve SSK prim borçları ve gerekse diğer benzer nitelikteki borçlan müsteşarlıkça takip edilme
mektedir. 

4. Anılan yol müteahhidi Farsel İnşaat ve Ticaret A. Ş.+ Bayram Halil Taşocağı İşi. Tic. San. 
Â. Ş. olarak 38 nolu hakedişinin İcra Dairesinin hesabına gönderilmiş olan 61 561 571 416 TL. tu
tarındaki bölümünün kendilerine yeniden ödenmesini Karayolları Genel Müdürlüğünden talep et
miştir. Bunun üzerine konu ile ilgili gelişmeler ve mahkeme kararları Karayolları Genel Müdürlü
ğüne Hazine Müsteşarlığınca yazılan 2.9.1996 tarih ve 37508 sayılı yazı ile detaylı bir biçimde an
latılarak yapılan işlemlerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

5. Mevcut yasal durum ve gelişmeler çerçevesinde yeni veya ikinci bir ödeme sözkonusu de
ğildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, Ankara 10. İcra Hakimliğinin 26.8.1996 tarih ve 1996/526 
Esas - 1996/503 Karar numaralı kararı ile, İcra Dairesinin haciz müzekkeresi düzenlenmesinde ve 
gönderilmesinde bir usulsüzlük ve yasaya aykırılık görülmediği, daha sonra yapılan işlemlerde ve 
paranın alacaklıya ödenmesinde de bir usulsüzlük ve isabetsizlik olmadığı karar altına alınmıştır. 

6. Kamu Ortaklığı Fonu kaynaklarından tümüyle mevcut yasalar çerçevesinde yürürlükte olan 
kural ve yönetmeliklere göre yapılamış olan bütün ödemelerde'olduğu gibi bu ödeme ile ilgili ola
rak da Hazineden sorumlu Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in herhangi bir talimatları ve/veya 
dahli sözkonusu değildir. 

Not: Ödemenin yapıldığı 2.8.1996 tarihi.itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğünce Hazine 
Müsteşarlığına şirketin adının Farsel İnşaat ve Ticaret A. Ş. + Bayram Halil Taşocağı İşi. Tic. San. 
A. Ş, olduğu hakkında Anlaşmanın bir öreneği gönderilmediği gibi herhangi bir bilgi de verilme
miştir.. 

3. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumu Genel Müdürünün dolandırıldığı iddiası
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Demircan 'in yazılı cevabı (711277) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çay-Kur'dan sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından cevaplandırılma
sı için gereğini saygılarımla arz ederim. 28.8.1996 

Ahmet Kabil 

Rize 

- 47 -



T.B.M.M. B : 7 15 .10 .1996 0 : 1 
Başbakana bağlı "örtülü ödenek"ten 5 milyar aldığını iddia eden dolandırıcı Selçuk Parsadan 

28.8.1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde, dolandırdığı şahısları sıralarken Çay Kurumu Genel Müdü
rü Tuncer Ergüven'den 2 milyar TL. aldığını iddia etmektedir. 

Bu haberle ilgili öğrenmek istediğim : 
Soru 1. Bu iddia doğru mudur? Doğru ise Genel Müdür 2 milyarı hangi tarihte, hangi maksat 

ve hangi sıfatla ödemiştir. 
Soru 2. Bu.parayı Genel Müdür olarak mal bedeli karşılığı ödemişse gerekli teklifleri almış 

mıdır? Almışsa öteki teklif sahipleri kimlerdir? 

Soru 3. Bu şirketler daha önce Çay Kurumuna mal vermişler midir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı ,10.10.1996 
Sayı: B.02.0.020/05-338 

Konu : Soru Önergesi Hâkkinda. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekr. Kan. Kar. Dai. Bşk.lığı 2.10.1996 tarih ve Kan. Kar. 

Md.'nün A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1277-3294/8898 sayılı yazısı. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere ilgi yazınız ekinde alınan Rize Milletvekili Sayın Ahmet 
Kabil'in Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilgili soru önergesinin cevabı ilişiktedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Dr. Ahmet Demircan 

' • • ' ' • • • • ' . • Devlet Bakanı 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Özel Kalem 9.10.1996 
Sayı: B.07.2.ÇAY.0.01.00.00/111-217-8781 

Konu: Soru Önergesi. 
Devlet Bakanlığına 

(Sayın Dr. Ahmet Demircan) 

İlgi : 3.10.1996 tarih ve 03.-316 sayılı yazınız. 

Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Sayın Bakanımız tarafınadan cevaplandırılması istemiyle 
TBMM'ne sunduğu; Selçuk Parsadan'm Çay-Kur eski Genel Müdürü Tuncer Ergüven'den 2 mil
yar TL. aldığına ilişkin Hürriyet Gazetesinde çıkan haberin doğru olup olmadığı yolundaki; 
28.8.1996 tarih ve 7/1277-3294 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Selçuk Parsadan'a Çay-Kur adına eski Genel Müdür Tuncer Ergüven tarafından herhangi bir 
ödemede bulunulmamış olup, Hürriyet Gazetesinde çıkan yukarıdaki iddia doğru değildir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Şinasi Hatinoğlu Ahmet Ovalı 

Genel Müdür Yrd. Genel Müdür 
4. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi BeyreU'nin,Teksif-İş Sendikasından istifa eden bazı işçile

rin, bildirimsiz ve tazminatsız olarak işten çıkarılmalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (711316) 

• • • ' • • - 4 8 -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Çalışma Bakanı Sayın Necati Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanma
sını, İçtüzüğün 94 üncü maddesi gereğince, arz ederim. 

Ali Rahmi Bcyreli 

Bursa 
"Korteks Mensucat Sanayi ve Tic. A. Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cad., No. 3 Bursa" ad

resinde kurulu bulunan iş yerinde çalışan işçiler için 1.6.1993 - 31.5.1995 tarihleri arasında imza
lanan "T.l.S." nin 35 inci maddesine göre "ücret zammı olarak, enflasyon rakamı % 25'i aştığı tak
dirde gerçekleşen oran 30.11.1994 tarihindeki ücretlere uygulandıkatan sonra çıkacak saat ücreti
ne, 1.12.1994 tarihinden itibaren % 20 zam uygulanmasını" içeren ifade, işveren ve sendika ara
sında 21.12.1994 tarihinde düzenlenen protokolla "gerçekleşen oran" ifadesi "aradaki fark" şeklin
de yorumlanmış ve 30.11.1994 tarihindeki ücretlere, 1.6.1994 tarihinde verilen % 25 zammın üze
rine, % 7.8'lik bir zam eklendikten sonra çıkan rakama % 20 zam uygulaması yapılmıştır. Bu uy
gulama sonucunda çalışanlar zarara uğratıldıklarını iddia etmişlerdir. Daha sonra sendikanın kendi 
aleyhlerine takındığı tutumu gerekçe gösteren işçiler Teksif-İş Sendikasından istifa etmişlerdir. İş 
yerinde gelişen huzursuz ortam sonucu 50 kadar işçi, 1475 sayılı İş Yasasının 17/2 maddesinin "B" 
bendi gerekçe gösterilerek, bildirimsiz ve tazminatsız olarak işten çıkarılmışlardır. 

1. Sendikacı kökenli bir milletvekili ve bakan olarak, çalışanların, sendikanın ve işverenin bu 
olaydaki tutumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2. Bu olay her ne kadar yasal gibi görünse de, sonunda çalışanların mağduriyeti söz konusu
dur. Bu olayın incelenmesi ve çözüm geliştirilmesi için, Çalışma Bakanlığı müfettişlerini görevlen
dirmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Bu ve bu gibi olaylar 1980'den sonra sıkça yaşanmaktadır. Yürürlükteki iş kanunları neti
cesinde, maalesef, çalışma barışı korunamaz hale gelmiştir. Hatalı yanlarını ve çözüm yollarını çok 
iyi bildiğinize inandığım, yürürlükteki iş yasalarının daha demokratikleştirilmesi için ne yapacak
sınız? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 14.10.1996 
Sayı :B.13.0.ÇGM.0.11.00.01-637-13738-26338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 7.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 

0.10.00.02.3632 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, Bursa'da kurulu "Korteks 
Mensucat Sanayi ve Tic. A.Ş." işyerinin uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi üzerine konu 
Bakanlığım İş Müfettişince yerinde incelenmiş ve sonuçta; 

— İşyerinde, halen işyeri işverenliği ile Teksif Sendikası arasında akdedilen 1.6.1995 ile 
31.5.1997 yürürlük süreli III. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmakta olduğu, 

— İşyerinde daha önce 1.6.1993 - 31.5.1995 tarihleri arasında yürürlükte olan toplu iş sözleş
mesinin 35/C maddesine ilişkin olarak Teksif Sendikası ile işverenlik arasında 2l. 12.1994 tarihin
de bir protokolün tanzim edildiği, protokole sendika üyesi olan işçilerin itiraz etmeleri üzerine ko
nunun Bursa 2. İş Mahkemesine intikal ettiği, anılan Mahkemenin işçiler lehine karar verdiği an-
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cak konunun işveren tarafından Yargıtaya götürüldüğü ve Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 
8.7.1996 tarih ve Esas No. 5525, Karar No. 15513 sayılı kararı ile taraflarca yapılamış olan proto
kolün geçerli olduğu sonucuna vardığı, Bursa İş Mahkemesince işçiler lehine verilen kararı oybir
liği ile bozmuş olduğu, 

— Bu karar üzerine işyerinde huzursuzluk çıktığı ve işyerinde çalışan toplam 51 işçinin iş 
akitlerinin feshedildiği, 

— İş akitleri, 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin II bendinin (b),fıkrası gereğince, 
çalıştıkları işyeri işverenliği hakkında asılsız beyanlarda bulunmaları, işyerinin disiplin ve huzuru
nu bozdukları iddiası ile, ihbar ve kıdem tazminatları ödenmeksizin feshedilen 46 işçinin, bu iddi
alara karşılık savunmalarının alınmamış olması, bu hususta düzenlenmiş herhangi bir kayıt ve bel
genin bulunmaması, işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin 58 inci maddesi gereğin
ce konunun Disiplin Kuruluna götürülmediği, işyerinde dağıtıldığının iddia edildiği bildirilerin 
kimler tarafınadan dağıtıldığının belirlenmediği, 

— İş akitleri feshedilen işçilerden sadece, Mesut Vatansever, Hasan Gümüşkaya, Birhan 
Kahraman, Fevzi Bedeloğlu ve Resul Eren'e, işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi hü
kümlerinin ve hizmet durumlarının dikkate alınarak, 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi 
gereğince ihbar ve 14 üncü maddesi gereğince de kıdem tazminatlarının ödendiği, diğer 46 işçinin 
de ihbar ve kıdem tazminatları ödenmeden iş akitlerinin feshedildiği, 

hususları tespit edilmiştir. 

İnceleme sonucuna göre Bursa Bölge Müdürlüğümüzce, işyeri işverenliğine gerekli tebligat 
yapılarak ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeden iş akitleri feshedilen 46 işçi hakkında uygulanan iş-. 
lemin objektif hukuk kurallarına aykırı bulunduğu belirtilerek, bu işçilere en son giydirilmiş ücret
leri dikkate alınarak, işyerinde geçen hizmetlerine göre, 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü madde
si ile toplu iş sözleşmesinin 28 inci maddesi uyarınca da ihbar tazminatlarının, aynı kanunun 14 ün
cü maddesi ile toplu iş sözleşmesinin 29 uncu maddesi uyarınca kıdem tazminatlarının tahakkuk 
ettirilerek ödenmesi ve kanunî kesintilerinin ilgili kurumlara yatırılması bildirilmiş, işçilere de bu 
konuda tebligatta bulunularak, adı geçen işverenlik tarafından tespiti yapılan alacakların ödenme
mesi halinde yargıya başvurmaları gerektiği bildirilmiştir. 

Diğer yandan; Bakanlığım İş Müfettişlerince, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağ
lanması, hak ve menfaatlerin gözetilmesi amacı ile Bakanlığımın uygulamakla yükümlü olduğu ka
nunlar çerçevesinde, basın dahil alınan duyumlar ve intikal eden tüm müracaatlar üzerine gerekli 
incelemeler derhal ve titizlikle yapılmakta, işyerinde iş mevzuatına aykırı uygulamaların tespiti ha
linde de kanunlarda belirtilen cezaî müeyyideler uygulanmaktadır. 

Ayrıca, teftiş programları çerçevesinde işyerlerinin genel denetimleri de periyodik olarak ya
pılmaktadır. 

Çalışma barışının zedelenmemesi amacı ile, çalışma hayatında takip edilen uygulamalar sonu
cu tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için halen uygulanmakta olan iş mevzuatına 
ilişkin konularda gerekli değişiklik çalışmaları da Bakanlığımca teşekkül ettirilen komisyonlarca 
sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Necati Çelik 

' . ' > ." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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5. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık 'in, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen ziyaretçilerin zi

yaret usullerine dair bir yönetmeliğin çıkarılmadığına ve milletvekili lojmanlarınada açıldığı iddia 
edilen Kuran Kursu ile geçici görevli statüsünde çalışan personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (711499) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki,sorularımın Başkanlığınızca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Mahmut Işık 
Sivas 

1. Malumunuz olduğu üzere; Millî Güvenlik Konseyince 13.10.1983 tarihinde kabul edilen 
2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu, demokratik kurallarla oluşan TBMM'ye 
uymamaktadır. Birçok maddesinde Millî Güvenlik Konseyi, Danışma Kurulu gibi ifadeleri de içe
ren bu yasayı ve 12 Eylül döneminden kalan, feshedilmiş parlamento üyelerini ve yurtsever Mec
lis memurlarını ihbar eden ve her dönem iktidarda olan bir kısım üst kademe yöneticilerinizi, sivil 
parlamentoya en azından uyum sağlamak için değiştirmeyi düşünüyor musunuz? •' 

2. TBMM İçtüzüğünün 166 ncı maddesinin son fıkrasında; "ziyaretçilerin ziyaret usullerinin 
bir yönetmelikle düzenleneceği" hükme bağlanmış olmasına rağmen, yaptığım araştırmalar sonu
cunda, böyle bir yönetmeliğin bugüne kadar çıkarılmadığı, meydana gelen boşluğu doldurmak böy
le bir yönetmeliği çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

3. 20.1.1977 tarihinde; "TBMM Binasına Gelecek Ziyaretçi, Misafir ve Görevlilerin Hareket 
Tarzlarına İlişkin" eski Cumhuriyet Senatosu ve Meclis Divanlarının kabul ettiği ve içi tamamen 
boş olan ve aslında, 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasasına göre de hükümsüz 
olan bu yönetmelik, şu anda ziyaretçilere uygulanıyor mu? 

4. Son günlerde TBMM'de çalışan personel ile gelen ziyaretçilerin kılık ve kıyafetleri ile Ata
türk'ün Meclisine uymadıkları görülmektedir. Buna bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

5. Özel kıyafetli radikal örgütler, gruplar halinde Meclise gelse, bunları Meclis birimlerine ve 
dinleme localarına alacak mısınız? 

6. Yaptığım araştırmaya göre, bir milletvekili arkadaşımızın onaysız, şifahi bir emri ile millet
vekili lojmanlarında "Kur'an Kursu" açılmıştır. Onayınızdan geçmeyen bu kursu dışarıda ilgili me
kanlara taşıtmayı düşünüyor musunuz? • • • • - . 

7. Refahyol Hükümeti Meclis lojmanlarındaki Kur'an Kursunu, emsal göstererek, Başbakan
lıkta, bakanlıklarda ve askerî kışlalarda da, benzer uygulamalara girerse, emsal olması nedeniyle 
TBMM Başkanlığı ve laik cumhuriyetimiz, bu uygulamadan dolayı yara almış olmayacak mı? 

8. Anayasanın 95 ve İçtüzüğün 164 ve 166 ncı maddeleri Sayın TBMM Başkanına sadece gü
venlik konularında yetki vermektedir. Giriş-çıkış ve ziyaretçi hareketleri konusunda; yukarıda ar-
zcdilen TBMM İçtüzüğüne göre çıkarılması gereken yönetmelik bugüne kadar çıkarılmamış, eski 
yönetmeliğin de Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Divanları olmadığından yürürlükte değil
dir. Bu duruma göre; TBMM'ye tüm giriş ve çıkışlar yasal olmadığı gibi, ziyaretçilerin içeride ya
pacakları eylem, kavga ve sair işlemde de ne gibi uygulama yapılacağı konusunda TBMM Başkan
lığı ve ilgili tüm birimleri yetkisiz olmuyor mu? 

9. Şu andaTBMM'de geçici görevli statüsünde olup da, kurumlarından da herhangi bir tazmi
nat alamayan personel ile, aynı işi yapanlar arasında büyük bir haksızlık bulunmaktadır. 

Bu haksızlığı gidermek için emsallerinden az ücret alanlara Özel Hizmet Tazminatı ya da baş
ka bir uygulamayla ödemede bulunarak bu haksızlığı düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 

- 5 1 -



T.B.M.M. B : 7 15.10.1996 0 : 1 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 14.10.1996/ 

KAN. KAR. MD: 

Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1499-2662/7253 

Sayın Mahmut Işık Sivas Milletvekili 

İlgi : 12.7.1996 tarihli yazılı soru önergeniz. 
TBMM'ne gelen ziyaretçilerin ziyaret usullerine dair bir yönetmeliğin çıkarılmadığına ve Mil

letvekili lojmanlarında açıldığı iddia edilen Kur'an Kursu ile geçici görevli statüde çalışan perso
nele ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Cevap 1,7. Bu sorular, İçtüzüğümüzün 100 üncü maddesi kapsamındaki faaliyetlerle ilgili gö
rülmediğinden cevaplandırılmamıştır. 

Cevap 2, 3,8. Ziyaretçilerin ziyaret usullerine ilişkin esas ve usuller TBMM Başkanlık Divanı
nın 9.6.1988 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen "Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yö
netmeliği "nde düzenlenmiştir. Ziyaretçi ve görevlilere bu yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. 

Önergenizde sözü edilen "T.B.M.M. Binasına Gelecek Ziyaretçi, Misafir ve Görevlilerin Ha
reket Tarzlarına İlişkin Yönetmelik" yürürlükte değildir. 

Cevap 4, 5. T.B.M.M. de çalışan personel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Persone
lin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı 
hareket edenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hü
kümleri uygulanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişlerde; denetimle doğrudan veya dolaylı olarak görevli 
personel tarafından, kılık ve kıyafet hakkında, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine dair 3.12.1934 ta
rihli.ve 2596 numaralı Kanun ile bu Kanunun uygulamasını gösterir Nizamname hükümlerinin ti
tizlikle uygulanarak, kesinlikle riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

Cevap 6. Milletvekili lojmanlarında "Kur'an Kursu" açılmamıştır. 
Cevap 9. Teşkilatımızda, geçici görevli olarak istihdam edilen çeşitli kurum ve kuruluşlar pcrV 

soneli 2919 sayılı Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden çalıştırılmakta ve bunla
ra, yine aynı madde gereğince "Özel Hizmet Tazminatı" ve "Fazla Çalışma Ücreti" ödenmektedir. 

Özel Hizmet Tazminatı uygulamasına ilişkin mevzuatta bu tazminatın; sözleşmeli personele, 
geçici personele ve işçiye ödenmeyeceği yazılıdır. Bu nedenle, T.B.M.M. Genel Sekreterliği teşki
latında bu statülerde görev yapan personele Özel Hizmet Tazminatı ödenmemektedir. 

Kurumumuzda geçici görevli olarak çalıştırılan personele, halen yapılanların dışında herhan
gi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır. 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER' 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının,; ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

2< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşmın, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

3, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
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tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuru
luşlarının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) • 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

6. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak 
su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırmacı açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

10., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

ll'H — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de 
cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştiril
mesinin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

12. —•' Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkataıış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

131 — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

15. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. — İzmir Milletvekili Birgen'Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

17. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. _ Konya Milletvekilli Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

191 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) . 

20, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci,İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 

21L, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

— 3 — 
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22,— İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-, 
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 Ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

23. — Konya Milletvekili Veyseİ Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'.ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına, ilişkin önergesi (10/41) 

25\, — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

2Ö| —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) , 

28,ı — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddiarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ye 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

29, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30, — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
İşletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)) 

31, — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

_ 4 —' 
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32. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

33. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile. 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37. —- Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

38/— Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi 
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

40.— İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

41 < — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

42< — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

43. —- Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına iliştin önergesi (10/61) 

44<—Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

46. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

47. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikası
nın oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlıı ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan sac ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmök amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

50. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişlcin önergesi (10/70) 
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51', — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilatça 
toplanan kurban paralarının amacına- ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

52. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları' 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

53. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

54. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

55. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

5ö. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

57;, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

58.ı — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan . yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

59. — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

6Qİ — İçel Milletvekili Oya Arasl,ı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarınin tespit edilmesi amacıy-
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la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

61'< — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

62. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede b'itirilöbilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

64. — İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenöbilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün İ04 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

63. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) ' 

66. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu ci
nayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

67. —Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

68. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

69. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 
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70, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

71'. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırıla'bilmesi için alınması gereken tedbirleri 'belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

73 .— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) . 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 

75, — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. (KÜMAŞ)'ın özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüz
lük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) -

7ÖH —• Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilebilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

• 78, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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79. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler • tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclüs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

80. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın . önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

81.'.— Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

82. —Balıkesir Milletvekili İ. önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDÂŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

84. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

85. -—İzmir Milletvekili Sabrı ErgüT ve 19 arkadaşının, polis tarafından dinle
nen telefonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/108) 

86. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

87. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 22 arkadaşının, Hükümetlin izlediği 
dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

88. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve. 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açilma-
sına ilişkin önergesi (10/111) 

89.ı — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

90, — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşının, altın işletmeciliğinde 
kullanılan yöntemler incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

91', — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması, gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

92. —• Istaribul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa usul
süzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasnm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

93. — İstanbul Milletvekili Algan' Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

94.— Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekiri ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

95. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştjrması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

9Ö< — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla; Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 (ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 'Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) , 

97. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının otomobillerle ilgili be
delsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104' ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 
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98. —• Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve İ 9 arkadaşının, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve bu kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) 

99. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından 
yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

100. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş.-
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

101'. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların sorun
ları konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

102, —- İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulama
ları ve bu konudaki sorunları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

103. —• Manisıa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretimindeki so
runların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/128) 
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1. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, DYP - CHP koalisyonu dö
neminde Devletten kredi ve teşvik alan medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/41) (2) 

2. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Mogan ve Eymir göllerinin ıs
lahına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44) (2) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Diyarbakır'daki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/47) (2) 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul ve Ankara Büyükşehir 
Belediyelerinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) (2) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, kamu alacaklarının faiz 
oranlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) (2) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'İn, Türkiye - İsrail arasında ya
pıldığı iddia edilen anlaşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/50) (2) 

7. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, hayvan besicilerinin sorunla
rına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/55) (2) 

8. — tzmir Milletvekili Metin öney'in, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) (2) 

9. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, İsrail'in, Lübnan'a yönelik sal
dırısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) (2) 

10< — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, kırsal kalkınma projelerine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) (2) 

İL — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Ak,tn'ın, Ordu Arıcılık Araştırma Ens
titüsüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) (2) 

12. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık üretiminin planlanması 
ve dikim alanlarının belirlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/112) (2) 

13< — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ve ilçelerinin okul, öğretmen ve per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/113) (2) 

14. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm, Boks Federasyonu Başkanının 
sahte belge düzenlediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) (2) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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î5. — Adana Milletvekili Sıtkı CengiPin, «Dört Mevsim Kadın» isimli program 
çekiminde başörtülü öğrencilerin dışarı çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/115) (2) 

16. —- Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu II Kültür Merkezi iha
lesine ve kütüphane hizmet binalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/118) (1) 

17. — Kütahya Milletvekili ismail Karakuyu'nun, basında çıkan bir habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

İS. — Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık'ın, Engin Civan'm mahkumiyet ceza
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ20) (1) 

19, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir kayak tesisinin yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

20, —. Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ilinin bazı ilçelerine kapalı 
spor salonu yapılıp, yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/122) (1) 

21, — Ağr,ı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir stadyum yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) (1) 

• 22. — istanbul Milletvekili Bahattin Yüceltin, T. C. Merkez Bankası Meclisi üye
lerinin yenileneceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/124) (1) 

23. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köy yollarının yapımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) (1) 

24. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ilinin köylerindeki kapalı okul
ların açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) (1) 

25i :— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrıdaki yoksul vatandaşlarımızın 
çeşitli fonlardan sağlanan yardım miktarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öönergesi (6/127) (1) 

2ÛA — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'ıın, İstanbul Atatürk Hava Limanı 
dış hatlar terminali ihalesindeki yolsuzluk iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/130) (1) 

27. — istanbul Milletvekili Meral Akşener'in, Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile ilgili ihalenin iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/131) (1) 

28. — Şanlıurfa Milldtvekİli Zülfikar İzol'un, çiftçilerimize yapılacak yardım
lara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sor uönergesi (6/132) (1) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar izol'un, Şanlıurfa'da Tcdaş'ın bazı hizmet
lerindeki yetersizliğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/133) (1) 
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30. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Boyabat SSK Hastanesinin ne 
zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 

31. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'ta nükleer santral kurulması 
ile ilgili bir projenin olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/136) 

32. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı bazı ilçelerin yol ya
pım çalışmalarında ve köy konakları için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

33. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı Durağan ve Dikmen 
ilçelerinde yaşayan bazı kimselerin çocuklarını Bafra'da kurulmuş çocuk pazarında 
sattıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

34. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Tümosan Motor Fabrikasının 
özelleştirme kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

351 .— Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, memurlara ödenen lojman 
tazminatlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) 

36. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, kamu bankalarınca yapılan 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/141) 

37. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine Endüstri 
Meslek Lisesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/144) 

381 — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, yurt dışına işçi gönderilmesinde Ağ
rılı işsizlere öncelik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/145) 

39. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu illerinden üni
versitede okuyan öğrenciler için öğrenim kredisi miktarının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

40. —• Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne 
gibi ek destekler sağlanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

4İ., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın ilçelerine vakıf yurtları açıl
masının planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/148) 

42< — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Emlakbank hesaplarının yabancı bir 
şirkete inceletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

43. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun çiftçilere tarım girdilerinde uygu
lanan sübvansiyon nedeniyle yapılması gereken ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 
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44< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Boğaz Köprüsüne bariyer veya ko
ruyucu bir sistemin yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/185) 

45. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

46. —'Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr İzol'un, Harran Üniversitesinin kadro ih
tiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/187) 

47. — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün üreticilerine olan borçlarını 
ödemeyen tüccarlara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

48. —• Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, hayvansal ürünlerin ithalatının 
durdurulması ile hayvancılık kredisi alan üreticilere ödemenin ne zaman yapılacağı
na ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakariından sözlü soru önergesi (6/189) 

49. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Yeni Demokrasi Partisi eski Genel 
Başkanı Cem Boyner'in günlük bir gezetede yayımlanan konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

50. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Kurulkaya ve Çambaşı 
barajlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

51. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye - Topçam 
Barajına ilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

52. — Ondu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Denizcilik Meslek Yük
sekokulunun kapanış nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/194) 

53. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Halk Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

54. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir- . 
geme Kurumuna bağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/196) 

55. — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, Bodrum'da yaptırdığı iddia 
edilen villaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

56. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, günlük bir gazetede yayımla
nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

57< — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Kur'an Kursu Hocası sınavını 
kazananların atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 
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58. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinin spor 
kompleksi ve kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/202) 

59. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'ya bir atletizm pisti yapılma
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 

601 —ı Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde kapalı 
bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

6IV — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı bazı 
köy ve mezralarda kapalı bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/205) -

62..— Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/206) 

63.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinde yapımı 
devam eden lojmanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

64. —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur - Köşk ve Tükenmez 
köyleri arasındaki yola köprü yapılmasına ilişkin Devlet Ba'kanından sözlü soru öner
gesi (6/208) 

65. —Ağn Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Sağlık 
Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

66.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Mer
kez Sağlık Ocağının onarım ve kalorifer tesisatı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/210) 

67. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık-Altay'ın, Sağlık kuruluşlarında, Sağlık Mes
lek Liselerinden mezun olanların görevlendirilmemelerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/211) 

68. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın, Taşlıçay İlçesindeki has
tane ve lojman inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

69. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihti
yacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

70. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde turizmi 
geliştirmeye yönelik program ve projelere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/215) . 

71. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yatılı Bölge Kur'an Kursunun 
müdür ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 
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72, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'jn, Ağrı'nın bazı köylerine cami ve mi
nare yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

73. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aîtay'ınj Ağrı'nın Hamur İlçesinde Kur'an 
Kursu açılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

14. —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos'da Büyük Klima İs
tasyon Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

75a — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt Meteoroloji İstasyo
nunun ne zaman açılacağına ilişkin,. Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

7Ö< — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesine Meteoroloji 
İstasyonu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

77. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Devlet Hastanesi ve lojman 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

78< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

79, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Ceylanlı - Ka
mışlı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacağı belirtilen köprü yapımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

80. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli ve ilçelerindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

81'. —-Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, OYAK'ın üyelerine yaptırmak iste
diği konutlarla ilgili birim fiyatına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/226) 

82. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinin spor saha
sı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

83. —• Ağn Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinde bulunan 
kaplıcaların, sosyal tesis ihtiyacına . ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/229) ' 

84. — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Şekerova Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

85. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesi Yalınsız 
Köyünde yapılan Afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/231) 

86. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, E - 80 Karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

' • • • • • • • — 1 8 — ' ' f 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

87. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Dogubayaz.it İlçesinde yapı
mına başlanan sağlık ocağına ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/233) , 

88, —• Ağrı' Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde yapımı devam 
eden hastane ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

• 89. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki Devlet 
hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/235) 

90. — Ağrı Milletvekili M, Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki il kütüp
hanesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/236) 

91. — Ağn Milletvekili M. Sıddık, Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı sürdürülen kültür sitesi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) 

92. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlçelerinde öğretmen evi ya
pılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

93^ — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Eleşkirt İlçesinde yapımı de
vam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/239) 

94, .— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı devam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/240) 

93. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, bazı enerji nakil hatlarının iha
lesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

961 — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, köy korucularına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

97. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Türkiye'ye çeşitli kaynaklardan ya
pılacak yardımlardan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayaca
ğına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) 

98. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Sigorta Hastanesinin sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/244) 

99. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinin bazı köy
lerinin imam ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/245) 

100. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Mersin Gümrüğü ve limanında
ki bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/246) 
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101. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Fırat Nehri üzerinde bir köprü ya
pılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

102, — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Adıyaman'da yapımı süren hava 
meydanının hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

•103."— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bir gazetede yayımlanan «Pat
rikhane TC'yi takmıyor» başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/249) 

104. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası su
lama inşaatlarının personel yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergeesi (6/250) 

105, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kıbrıs T.C. Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın bir gazetede yer alan bazı sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/251) 

106.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşması ile ilgili basına yansıyan bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/252) 

107. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Hollanda'daki İslam Kolejlerin
den mezun olanların bu okullarda geçen öğretim sürelerinin Türkiye'de eksik değer
lendirildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

108. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı. tüne bağlı köy ve mezralarda
ki göçleri önlemeye yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/254) 

109. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
çiftçilere ek kredi verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner- -
gesr(6/255) 

110. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, 1996 -1997 Hububat Alım Karar
namesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 

111,, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı iil sınırları içindeki bazı akar
sular üzerinde baraj yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/257) , 

112. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağr,ı Yazıcı Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve. Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

113., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt - Aydıntepe, Tutak - Nadir 
Şeyh, Tutak - Karahâlit barajlarının yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından'sözlü soru önergesi (6/259) 
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114. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli sınırları içinde bulunan 
Murat nehri üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

115. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos İlçesinde bulunan 
Badişan Deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

116. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gazetelerde yer alan «İsrail nük
leer deneme için Türkiye'yi seçti» şeklindeki habere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/262) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, BM Genel Sekreteri Butros Gali' 
nin Habitat toplantılarında Türkiye ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/263) 

118. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, kamu kurum ve kuruluşların
da değişik pozisyonlarda çalışıp aynı işleri yapan personel arasındaki ücret farklılığı
na ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/264) 

119. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, hayvan besicilerinin borçlarının er
telenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

. 120. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüher'in, Burdur - Antalya demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 

121.— Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera 
sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/269) 

122. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde Bakanlığa bağlı bir 
serakent kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/270) 

123. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinin karayolunun otoyola 
dönüştürülmesine ilişkin Bayındurlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

124. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi-Çar-
dak arası duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) .'• 

125. —• Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sarayköy - Babadağ yol yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

126. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale - Akköy - Sarayköy yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 
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127. —• Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Belediyesinin Büyükşebir , 
Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

128., — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale. Elektrik Dağıtım A.Ş. 
adıyla bir şirket kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/276) 

129,.— Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İline bir kültür sitesi ya
pılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

130. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde yapımı devam eden 
görme özürlüler okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 

. 13'1'̂  — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Çardak Havaalanının iyileştirilme
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

132, —- İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırıl
masına ve ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

133. — Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın'ın, Etimesgut Belediyesince Erya-
man 4. Etap konutlarına yapı kullanma izninin verilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/282) 

134.— Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde bir Gümrük Müdür
lüğü Hizmet Binası ve Sundurması yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

135. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde bir gümrük kimya
gerliğinin kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

136. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Honaz Dağı'na bir kayak merkezi 
tesisi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

137. — Rize Milletvekilli Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ye 
bedelini ödemeyen bayilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

138. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve be
delini ödemeyen bir bayiye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

139.— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, havadan onman alanı renkli fotoğ
raf çekimi ile ilgili ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/285) 

140, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Atatürk Hava Limanında yaşan
dığı iddia edilen bazı olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/286) 
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1411, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakanın Konya mitinginde, 
Konya Valisinin protokol kurallarına uygun davranmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/287) 

142. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazinenin örtülü ödenek davasın
da müdahil olmaktan vazgeçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 

1431 —• Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, gerçekleştirilmesi vaad edilen icra
atların hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/289) 

144. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim An
laşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/290) 

145. —- Yalova Milletvekili Yaşar Okuyanın, Kürt Parlamentosu adı altındaki 
toplantıların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 

•soru önergesi (6/291) ' 

14'öj — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Irak'taki Türkmenlerin durumla
rına ve Türkiye'ye gelenlerinin oturma ve çalışma izinlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi1 (6/292) 

147< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kuzey Irak'ta insanî yardım adı 
altında faaliyet gösterdikleri iddia edilen casusluk kuruluşlarına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) 

148. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Gayriresmî RP'li bir heyetin Su
riyeli yetkililerle görüştükleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

149;, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, basına yönelik bazı uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

150, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Maliye Bakanının bazı açıklamala
rının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

15l'< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, RP'M heyetin İran'ı, Dışişleri Ba
kanlığının bilgisi dışında ziyaret ettiği ve yetkililerle görüştüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/297) 

152. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Diyarbakır Devegeçidi Barajının 
ham petrol ve kimyasal madde atıklarıyla kirletildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/298) 

153. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye Motor Sanayi (TÜMO-
SAN)'nin Türkiye traktör üretimindeki payına ve zarar nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/299) 
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154,— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazine arazilerine RP'ye yakınlığı 
ile bilinen grupların talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/300) 

155. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Sivas Belediyesine aktarılan para 
miktarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

156. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kaybolan insanların bulunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) 

157.|.~ Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ithalat ve ihracatımızın durumuna 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

158. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Antbirl'ikte çalışmadan maaş aldık
ları iddia edilen kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret. Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) . . . 

159. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

160. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, pamuk üreticilerinin desteklenme
sine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

161'. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, devlet televizyonunun bir kanalın
da Kürtçe yayın için hazırlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/307) 

162. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında ya
pılması düşünülen atama ve nakillere ilişkin Başbakandan^ sözlü soru önergesi (6/308) 

163i —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Güllük Karakolunun tran askerle
rince tarandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/309) -

164., — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, çıkarılması düşünülen vergi affı 
kapsamına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

165. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ülkemizin elektrik ihtiyacının han
gi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/311) 

166.,.— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, proje ihalesi yapılan bazı otoyol
ların yapımından neden vazgeçildiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/312) 

167, — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Atatürkçü Düşünce Derneği Kas
tamonu - Gide İlçe şubesince asılan bir pankartın Emniyetçe indirildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 
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168. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney İlçesi - Hamidiye 
Köyü içme suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

169. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Yenicekent - Ertuğrul -
Cindere arasındaki yolun asfalt yapımı ve Güney - Parmaksızlar Yolu onarımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

İ7Ö. —; Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Çamrak Köprü 
sü ve Koparan Köyü Deresi ile Karagöz Köyü Yoluna Menfez yapımına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü sora önergesi (6/316) 

171'. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli güney şelâlesine ilişkin Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

172. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli'nin bazı ilçelerinin kalkın
mada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/318) , _ ' 

173< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Ertuğrul Köyü 
Trafosunun büyütülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/319) 

174. —Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Topkapı Sarayında bulunan tarihî 
eserlerin envanterine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

175. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, Malezya'da düzenlenen Müslüman 
Kadın Parlamenterler Konferansına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

176. — Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, S.S.K. Ok Meydanı Has
tanesinde vuku bulduğu iddia edilen tecavüz olaylarına ve bu konuda alınacak ted
birlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

177. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/323) 

178. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Ordu'nun İkizce İlçesine bağlı Yo-
ğunoluk beldesi Belediye Başkanının DYP'ye geçmesi için transfer pazarlığı yapıldığı 
iddiasına ilişkin. İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

179. — TraJbzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Millî Gençlik Vakfının açtığı 
Yaz Okulu ile bu okulun mezuniyet törenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/325) 

18Ö„ —Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, ziraî ve hayvancılık kredi faizle
rine ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

181'< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, pamuk ta'ban fiyatlarına ve birlikle-
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 
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.182.— Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 8 yıllık temel eğitimin uygulanma
sına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) . 

1831 —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Tariş Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamaya ilişkin Sanayi ve'Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

184, ->- Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bakanlık bütçesinden 
dernek ve vakıflara yapılan yardım miktarlarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/330) 

185< —'Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, köknar ağaçlarındaki 
böcek afetine ve Orman Karantina Yasasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

18Ö. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, at yarışlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

187. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'm, Libya ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/333) 

188. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'm, bürokrat atamalanndaki tutumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/334) 

189. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'm, öğretmenlerin can güvenliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/335) 

190. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'm, Mısır ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/336) 

191'i — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, bir beyanına ilişkin Dışişleri Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/337) 

192. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Samsun - Sarp yol yapı
mına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

193. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

194i — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman-Ermenek arasındaki yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) 

195. — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman ile Ermenek İlçesi Afet 
Evlerinin yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

,190, — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, bulgur ihracatına ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi-(6/342) • 

197., — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sivil Havacılık Yasasına (İlişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

— 26 — 
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198.1 — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık teşkilatındaki personel kadro
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/344) 

199. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 1997 'bütçesinde sağlıkla ilgili tanı
tım ve reklam giderleri için bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/345) 

200j — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, meslek yüksekokulu mezunu sağlık
çıların göreve atanmama nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/346) 

201', — İçel Milletvekili Halil Cin'în, İslam Halk Komutanlığı ile ilgili olarak Lib
ya'da yayımlanan bir gazetedeki başyazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/347) 

202. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, M. Ereğlisi - Çorlu - Seymen yol ya
pımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

2031. —• İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, işçi emeklileri arasındaki aylık far
kın giderilmesi ile ilgili tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/349) 

204.— Muğla milletvekili Lâle Aylaman'ın, Gökova Termik Santralinin denize 
olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

205. —• Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, alınan telefon ücretlerinden haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

206. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczzimendilerin Ankara'daki gös
terileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) 

207. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

208. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'de meydana gelen afette hasar 
gören ev,, işyeri ve yolların yapımı için tahsis edilecek ödeneğe ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/354) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı.: 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

X 2. •— özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve özürlülerin Durumları ile 
İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (1/438) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 17.10.1996) 

X 3 S — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Karaparanm Aklan
masının önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/413) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

X 4. — Vesikasız Kıymetli Maıden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 
12.11.1996) 

5* •— 3065 Sayı»lı Katma Değer Vergisd Kanununun 41 inci Maddesinin 1 ve 
4 üncü Fıkralarının Değiştirilmesi ile 60 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 12.11.1996) 

6. —• Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/524) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma 
tarihi : 8.11.1996) 

7. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı ; 127) (Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

8. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/525) (S. Sayısı : 128) (Dağıt
ma tarihi : 8.11.1996) 

9. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 11 Arkadaşının, 5.1.1961 Tarihli 
ve 237 Sayılı Taşıt Kanununa Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/322) (S. Sayısı : 111) (Da
ğıtma tarihi : 24.10.1996) 

10.—. Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

11', —' Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 27.6.1996) 

. — 28 — 
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12. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

" ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439,1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi: 1.7.1996) 

X1 13;, —• İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 
8.7.1996) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sa
yısı : 41) (Dağıtma tarihi: 8.7.1996) ^ 

15. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

16. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ye Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

17. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve. Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

18. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet-ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 

19. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile, Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ye İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7,1996) 

20. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik. Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

21. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi: 
28.8.1996) 
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22. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ıh, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

23. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

24. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

25i—Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

26V — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

27., — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

28. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

29. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 30, — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/440) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

31', — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

32. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

X 33. — İşkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 nolu Protokollerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/303) (S. Sayısı. : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1996) 

— 30 — 
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X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Der
nekleri Federasyonu Arasında Uluslararası Federasyonun ve Onun Türkiye Cumhu
riyetindeki Temsilciliğinin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 
110) (Dağıtma tarihi : 1.11.1996) 

35- — Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/442) (S. Sayısı : 113) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

36. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tariM : 7.11.1996) 

37. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

' (X) . Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 127) 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/523) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar ' • " 15.10.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-1078/4144 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.9.1996 ta

rihinde kararlaştırılan "Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. • . . . " " • 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi Erzincan il merkezinde büyük tahribata neden olan son depremde Erzincan ka
palı cezaevi yıkılmış ve içindeki tutuklu ve hükümlüler Erzurum kapalı cezaevine nakledilmişler
dir. Halen Erzincan il merkezinde bu ilin adıyla anılan iki Devlet güvenlik mahkemesi mevcut olup, 
1996 yılı Ağustos ayının başı itibariyle bir numaralı mahkemede 199, iki numaralı mahkemede ise. 
205 dava dosyası bulunmaktadır. İş durumu iki mahkemeyi gerektirmediği gibi Erzurum kapalı ce
zaevinde bulunan tutukluların Erzincan'a getirilip götürülmeleri masraf ve güvenlik açısından so
runlara neden olmaktadır. Erzurum il merkezi Erzincan il merkezine oranla daha merkezî bir ko
num arz etmektedir. Bu nedenle Erzincan'daki iki adet Devlet güvenlik mahkemesinin kaldırılarak 
yerine Erzurum'da Devlet güvenlik mahkemesi kurulması yukarıda • belirtilen sakıncaları 
giderecektir. . 

Kayseri Devlet güvenlik mahkemesinde halen derdest 115 dava dosyası bulunmaktadır. Bu 
dava sayısında ileriki tarihler itibariyle daha da azalma beklenmektedir. Bu durumda Kayseri Dev
let güvenlik mahkemesinin devamına gerek bulunmadığı ve kaldırılması gerektiği sonucuna varıl
mıştır. 

Konya Devlet güvenlik mahkemesine gelince, bu mahkemeye ağırlıklı olarak İçel ve Adana 
bölgelerinden iş gelmektedir. Devlet güvenlik mahkemesinin, görev alanına giren suçların yoğun 
olarak işlendiği yerlerde kurulması bu mahkemelerin kuruluş amaçlarına daha uygun düşecektir. 

Öte yandan Diyarbakır il merkezinde dört adet Devlet güvenlik mahkemesi bulunmaktadır. 
Halen bir numaralı mahkemede 609, iki numaralı mahkemede 600, üç numaralı mahkemede 433 
ve dört numaralı mahkemede 531 adet derdest dava dosyası mevcut bulunmaktadır. Diyarbakır'ın 
iş yükünün hafifletilebilmesi için Van il merkezinde bu ilin adıyla anılan Devlet güvenlik mahke
mesi kurulması zorunluğu doğmuştur. 
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Yukarıda belirtilen nedenlerle, Tasarı ile Erzincan, Kayseri ye Konya Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kaldırılarak Adana, Erzurum ve Van illerinde Devlet güvenlik mahkemeleri kurulmakta, 
tüm Devlet güvenlik mahkemelerinin yargı çevresinde bulunan illerin durumları, yargılamanın da
ha güvenli ve seri biçimde görülmesine olanak sağlayacak şekilde, coğrafî konumlan, ulaşım du
rumları ve bu yerlerde işlenen suçların nicelik ve nitelikleri dikkate alınarak bağlı olacakları Dev
let güvenlik mahkemeleri yeniden belirlenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Maddeyle, genel gerekçede açıklanan nedenlerle, Erzincan, Kayseri ve Konya 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmakta, Adana, Erzurum ve Van il merkezlerinde, bu illerin 
adıyla anılan Devlet güvenlik mahkemeleri kurulmaktadır. 

Madde 2. - Bu madde ile Devlet güvenlik mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden düzenlen
mektedir. 

Madde 3, - Maddeyle; 

- Yeni kurulan mahkemeler için bina temin ve tefrişi ile diğer araç ve gereçlerin sağlanması 

- Bu göreve atanacak hâkim ve Cumhuriyet savcıları için lojman temini, 

- Kaldırılan mahkemelerin ellerinde bulunan ve sonuca yaklaşmış olan davaları bitirebilmele
ri, karara çıkmış dosyaların kararlarının yazılıp tebliğ edilmesi, 

- Diğer adalet personelinin atamalarının gerçekleşmesi, 

gibi hususların yerine getirilebilmesi için Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yü
rürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Madde 4. - Bu madde yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 5.11.1996 
Esas No. : 11523 
Karar No.: 32 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan'in 
ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, ge
rekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

24.10.1996 tarih ve 4200 sayılı Kanunla Adana İline bağlı Osmaniye İlçesi, Osmaniye adıyla 
il yapıldığından, Osmaniye İlinin Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi yargı çevresi içine alınması 
amacıyla, Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk bendine "Osmaniye" ili dahil edilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri, Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere-saygı ile arzolunur. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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Başkan 
Ahmet Tekdal 

Ankara 
Üye 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Üye 
Hasan Belhan 

Elazığ 
Üye 

Ahmet Güryiiz Ketenci 
İstanbul 

Muhalefet şerhimi yazılı olarak sundum 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Fikret Karabehnez 
Malatya 

Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Bülent Arınç 

Manisa 
Üye 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 
Üye . -'• 

Halil Cin 
İçel 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 

Üye 
M. Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye . 
Ayhan Gürel 

Samsun 
Muhalefet şerhim yazılı olarak verildi. 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 

MUHALEFET ŞERHİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Bizim için Devlet güvenlik mahkemelerinin hem yargılama birliği ilkesine, hem de olağan 

yargılama dışında ve ötesinde "istisnaî bir yargılama biçimi ve şekli" olması bakımından yeniden 
bu mahkemelerin açılmasına karşıyız. 

Aslolan Devlet güvenlik mahkemesi sayılarını azaltmak, giderek Devlet güvenlik mahkeme
lerini ortadan kaldırmaktır. Bu yapılmıyor. Van'da yeniden Devlet güvenlik mahkemesi açılmak
tadır. Güvenlik mahkemelerinin ihtisas mahkemesi olma özelliği ve bir temel gerekçe olarak ileri 
sürülüyorsa, birden ziyade ağır ceza mahkemesi olan yerlerde bir nolu mahkemenin devlet aleyhin
deki cürümlere ve özellikle terör suçlarına bakabileceği belirtilir. Böylece askerî yargıçların güven
lik mahkemelerinde yer alması gibi yargılamanın temel ilkelerini alt üst eden yapı da, ortadan kal
dırılmış olurdu. Getirilen yasa tasarısı ile Kayseri'de ve Erzincan'daki ve de Konya'daki Devlet gü
venlik mahkemelerinin kapatılmasını olumlu bulmakla birlikte, Erzurum'da, Van'da yeniden açıl
malarını, Konya'nın ise Adana kapsamı içine alınmasını ve bu gerekçeyle tasarıya karşı olduğumu
zu aynı nedenlerle de muhalefet şerhi verdiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Ahmet Güryiiz Ketenci 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 127) 



MUHALEFET ŞERHİ 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Asil olan doğal mahkemelerdir. 

DGM'ler ise özel mahkemelerdir. 
Olağanüstü dönemlerde kurulmuş olan mahkemelerdir. Bu mahkemeler aynı zamanda askerî 

mahkemelerdir. 

Sivil sanıklar da bu mahkemelerde yargılanmaktadır. 
- Bu nedenle tasarıyı tasvip etmiyor, muhalefet şerhi veriyorum. 5.11.1996 

Av, Ayhan Gürel 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 127) 





HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yazılı olan Erzincan, Kayseri ve Konya 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılarak madde metninden çıkartılmış; Adana, Erzurum ve Van 
il merkezlerinde, bu, illerin adlarıyla anılan Devlet güvenlik mahkemeleri kurularak alfabetik sıra
lamasına göre madde metnine dahil edilmiştir. 

MADDE 2. - 2845 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Adana, Aksaray, Gaziantep, Hatay, 
İçel, Karaman, Kilis, Konya, Niğde; 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Ankara, Afyon, Amasya, Bartın, Bo
lu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nev
şehir, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak; 

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mar
din, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa; 

Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin, 
Bayburt, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, İğdır, Kars, Ordu, Rize, Sivas, Trabzon; 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Ça
nakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova; 

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İzmir, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, 
İsparta, Manisa, Muğla, Uşak; 

Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kahra
manmaraş, Tunceli;-

Van Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Van, Bitlis, Hakkâri, Muş; 

İllerini kapsar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 127) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - 2845 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Adana Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Adana, Aksaray, Gaziantep, Hatay, 
İçel, Karaman, Kilis, Konya, Niğde, Osmaniye 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Ankara, Afyon, Amasya, Bartın, Bo
lu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nev
şehir, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak; 

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mar
din, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa; 

Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin, 
Bayburt, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, İğdır, Kars, Ordu, Rize, Sivas, Trabzon; 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Ça
nakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova; 

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : İzmir, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, 
İsparta, Manisa, Muğla, Uşak; 

Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kahra
manmaraş, Tunceli; 

Van Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Van, Bitlis, Hakkâri, Muş;. 

İllerini kapsar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 127) 
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MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı 
İ. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof. Ör. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı V. 

S. Tekir / 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demir can 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı V. 
T. R. Güneri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 127) 
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MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 127) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 126) 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/524) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15.10.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 101-108014149 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.9.1996 ta
rihinde kararlaştırılan "Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Er bakan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Bilindiği üzere, ceza hukukunun en önemli özelliklerinden birisi de cezaların ferdileştirilme-

sidir. Paraya ve tedbirlere çevirme ve erteleme cezanın ferdileştirilmesinin sonucudur. 

Erteleme, öğretide "kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların yerine konmuş bir müessese" ola
rak tanımlanmaktadır. Ertelemede hâkim fikir, fail hakkındaki cezanın infazından muayyen müd
det içinde göstereceği iyi hal neticesi feragat edilmesi, onun cezaevine konmasına kendi gayretiy
le engel olması halidir. İlk defa suç işleyenlere karşı daha merhametli davranılması, serbest hayat
ta tekrar tecrübe edilerek ceza infaz edilmeden dahi ıslah olmalarına yardım edilmesi fikri, mües
sesenin hukukî mahiyetini teşkil etmektedir. Bu açıklamadan çıkan sonuca göre ertelenmenin ga
yesi, cezaların ferdileştirilme vasıtası bulunması ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların infazın-
daki mahsurların bertaraf edilmesidir. Modern ceza hukukuna göre, artık suç yerine suçlu ilk plan
dadır. Cezalar fiile değil, onu ika etmiş faile uydurulmalıdır anlayışı yaygındır. Bu nedenle suçlu 
iyi incelenmeli, tesadüfü suçlu ile suçu itiyat edinmiş olanlar ayrılmalıdır. Bu durum cezaların fer
dileştirilmesinin esasıdır. Erteleme bir bütünlük arz eder, suç ayrımı yapılmaz esas olan mahkûmi
yetin süresi ve cinsidir. Burada dikkat edilecek husus işlenen fiilin nevi deği, failde aranan sübjek
tif koşullardır. Müessesenin hukukî mahiyetini kısaca bu şekilde ortaya koyduktan sonra Türk Ce
za Kanununun 536 ve 537 nci maddelerinin altıncı fıkralarında düzenlenen paraya ve tedbirlere 
çevrilemez ve ertelenemez düzenlemelerinin cezaların ferdileştirilmesi müessesesinin hukukî ma
hiyetiyle bağdaşmadığı görülmektedir. • " ' . . . ' • ' 

Kaldıki en şeni cürümlerde dahi cezaların paraya veya tedbirlere çevrildiği veya ertelendiği bir 
ceza sisteminde, kabahat türünden olan suçların cezalarının paraya çevrilmemesi veya ertelenme
mesi modern ceza sistemi ile bağdaştırılamaz. Örneğin yüz kızartıcı suçlardan olan hırsızlık veya 
dolandırıcılık suçlarında verilen cezalar 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerindeki koşulların 
varlığı halinde, paraya ve tedbire çevrilmekte ve erteleme mümkün iken, bu şekildeki suçlara na
zaran toplum için daha az tehlike arz eden kabahat nevinden olan 536 ve 537 nci maddelerdeki suç-
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ların cezalarının paraya ve tedbire çevrilmemesi ve ertelenmemesi ceza adaleti ile cezaların şahsi-
leştirilmesi müessesesinin hukukî mahiyetiyle bağdaştırılması mümkün görülmemektedir. 

Tasarı yukarıda belirtilen sakıncaları kaldırmak amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Genel gerekçede belirtilen nedenlerle erteleme, paraya ve tedbire, çevrilme olana

ğı vermeyen Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 nci maddelerinin altıncı fıkraları yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

Geçici Madde - Bu madde ile, Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 nci maddelerinin kapsamı
na giren suçlardan dolayı verilen cezaların, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemeyece
ği ve ertelenemeyeceği yolundaki yasak, ceza hukukunun genel ilkelerinden olan "cezaların şahsi-
leştirilmesi" ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle kaldırılmakta ve bu maddelerden dolayı hüküm 

. giymiş olanlar yönünden lehe bir sonuç doğurabil mesi için 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı madde
lerinden yararlanma koşulları düzenlenmektedir. 

Madde 2. - Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 3, - Yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 5.11.1996 
Esas No.: 11524 
Karar No. : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla, Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerek
çesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının, geçici maddesinde yer alan "2 aylık" süre yeterli görülmeyerek,- "6 aya" çıkarılmış, 
Tasarının diğer maddeleri, Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan _ Sözcü 

Ahmet Tekdal • Bülent Artnç 
Ankara Manisa 

Üye Üye 
Ertuğrul Yalçınbayır Hasan Belhan 

Bursa Elazığ 
Üye Üye 

Ahmet Güryüz Ketenci Metin Öııey 
İstanbul İzmir 

Üye Üye 
M. Necati Çetinkaya Fikret Karabekmez 

Konya Malatya 
Üye Üye 

Uye 
/. Cevher Cevheri 

Adana 
Üye 

Halil Cin 
İçel 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 

Abdulkadir Öncel Şeref Malkoç 
Şanlıurfa Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 126) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta

sarısı 
MADDE 1. - 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı 

Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin al
tıncı fıkrası ile 537 nci maddenin altıncı fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE - Türk Ceza Kanunu
nun 536 ve 537 nci maddelerinin altıncı fıkra
larının yürürlükten kaldırılması! sebebiyle, 
13.3.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 
ncı maddelerinden yararlanacak olanlar, bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 2 ay içinde 
hükmü veren mahkemeye başvurarak cezanın 
ertelenmesini paraya veya maddede öngörülen 
tedbirlerden birine çevrilmesini isteyebilir. Bu 
takdirde mahkemece dosya ele alınarak bu hu
susta karar verilir. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

L, Esengün 
Devlet Bakanı 

B. Aksoy 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
B. Şeker 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Ulaştırma Bakanı 
O. Barutçu 

San. ve Tic. Bakanı 
Y. Erez 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta

sarısı 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE - Türk Ceza Kanunu
nun 536 ve 537 nci maddelerinin altıncı fıkra
larının yürürlükten kaldırılması sebebiyle, 
13.3.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 
ncı maddelerinden yararlanacak olanlar, bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde 
hükmü veren mahkemeye başvurarak cezanın 
ertelenmesini paraya veya maddede öngörülen 
tedbirlerden birine çevrilmesini isteyebilir. Bu 
takdirde mahkemece dosya ela alınarak bu hu
susta karar verilir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Devlet Bakanı 
F.Adak 

Devlet Bakanı 
I. Saygın 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
G. Dağdaş 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
" Bay. ve İskân Bakanı 

C. Ayhan 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. Demirci 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. R. Kutan 
Orman Bakanı 

M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı V. 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı V. 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
A. C. Tunç 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Günbey 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
Maliye Bakanı 

Doç. Dr. A. Şener 
Sağlık Bakanı V. 

B. Şeker 
Çal. ve Sos. Giiv. Bakanı 

N. Çelik 
Kültür Bakanı 
/. Kahraman 
Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 

;©; 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 124) 

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın 
Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet, İçişleri ve 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) 

T.C. 
Başbakanlık • 3.5.1996 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1847 

' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
1/776 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenme
sine İlişkin Kanun Tasarısı. (S. Sayısı: 893) 

T.C. 
Başbakanlık 14.10.1994 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-703/04700 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.9.1994 ta
rihinde kararlaştırılan "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın 
Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan v 

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞI İLE KARA PARANIN 
AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

Günümüzde, özellikle uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile silah kaçakçılığı, terörizm, çocuk 
ve genç kadm ticareti, adam kaçırma, şantaj ve benzer yüksek kazanç sağlayan ve genelde örgüt 
meydana getirmek suretiyle işlenen suçların önlenebilmesi ve faillerinin cezalandırılmalarının ya
nı sıra, bu tür eylemleri cazip hale getiren suçun doğurduğu kazançlara el konularak, suçlan işle
yip yakalanamayan kişilerin veya bunlardan yakalananların cezaî takibattan kurtulan suç ortakları
nın ekonomik yönden yasadışı yollarla güçlenmeleri ve dolayısıyla aynı tür suçları işleme olanak
larını ortadan kaldırmak veya en azından asgarî seviyeye indirmek amacıyla uluslararası düzeyde 
önemli düzenlemeler getirilmektedir. En yeni olarak 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Madde-
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lerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile bu tür fiillere karşı alınacak önlemler 
belirlenmekte ve suçun doğurduğu yasadışı getirilerin yasal kazanca dönüştürülmesi engellenmeye 
çalışılmaktadır. Türkiye adı geçen 1988 Sözleşmesini imzalamış olup, hükümetimiz aynı zamanda 
bu Sözleşmenin onaylanması için gerekli hazırlıkları tamamlayarak T.B.M.M'ne sunacaktır. Elde
ki Kanun Tasarısı öncelikle 1988 Sözleşmesinin onaylanması halinde ülkemizde uygulanabilmesi 
için iç hukukumuzda da yapılması gerekli değişiklikleri ve ilaveleri içermektedir. Ancak, eldeki 
Kanun Tasarısı, 1988 Sözleşmesinden bağımsız olarak da, uyuşturucu madde kaçakçılığı dışında 
kalan başka kaçakçılık ve örgütlü suçların önlenmesi veya cezalandırılması amacına yönelik başka 
önlemleri de içermektedir. 

Organize suçların ve kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla uluslararası platformlar
da gerçekleştirilen çalışmalardan en önemlileri şunlardır : 

- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 27 Haziran 1980 tarihli toplantısında kabul edilen ve 
suç kaynaklı fonların bir ülkeden diğerine transferi ve ekonomik sisteme girerek aklanması süreci, 
ciddî problemlere neden olmakta, başka suçların işlenmesini teşvik etmekte ve olayın ulusal ve 
uluslararası düzeyde yayılmasına sebep olmaktadır ifadesine yer veren Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin R(80)10 sayılı Tavsiye Kararı bu alanda düzenlenen ilk uluslararası enstrümandır. 

- Uluslararası ceza hukuku alanında şimdiye kadar benimsenmiş olan en detaylı ve geniş enst
rümanlardan biri olan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi, 19 Aralık 1988 tarihinde imzaya açılmış olup, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili 
faaliyetlerin ve bu faaliyetler sonucu elde edilen kazançların aklanmasına dair işlemlerin cezaî mü
eyyidelere bağlanmasını öngörmektedir. 

- Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD 
ve LUksemburg merkez bankası temsilcileri ve denetim otoritelerinden oluşan Basle Komitesi, Ara
lık 1988'de yayımladığı İlkeler Bildirisi ile kara para aklayıcılar tarafından kullanılmalarının ön
lenmesi amacıyla, malî kurumların benimsemesi gereken temel politika ve uygulamaları'belirle
miştir. 

- G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından Tem
muz ,1989'daki zirve toplantısında, yasadışı uyuşturucu ticareti ile bağlantılı malî sorunların ele 
alınması ve kara paranın aklanması ile mücadeleye yönelik mevzuatların uyumlaştırılması ve üye 
ülkeler arasında sürekli bir bilgi değişiminin tesis edilmesi amacıyla bir malî eylem görev grubu 
(FATF) kurulmasına karar verilmiş ve bu çerçevede yukarıda anlatılan üç enstrüman temel alına
rak 40 adet Tavsiye Kararı oluşturulmuştur. 

- Kara paranın kaynağının sadece uyuşturucu ticareti ile sınırlandırmanın önemli miktarda ka
zanç sağlayan diğer ağır suçları gözardı etmek olacağı ve uyuşturucudan elde edilen kazançların 
çoğunlukla diğer suçlardan elde edilen kazançlarla karıştırıldığından hareketle ve uluslararası işbir
liği için öncelikle ulusal sistemlerin kazançları izleme, arama ve müsadereye ilişkin hükümlerle 
takviye edilmesi gerektiği göz önüne alınarak hazırlanan Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aran
ması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 1990 yılında 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir. 

- Kara paranın aklanmasının uluslararası boyutu ve Tek Pazarda suçlular tarafından bu tür fa
aliyetlerin yürütülmesinin Topluluk malî sistemine vereceği zararlar göz önünde bulundurularak, 
hazırlanan Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Konsey Direktifi, Haziran 1991 'de Av
rupa Parlamentosunda kabul edilmiştir. 
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- Hazırlanmasına ülkemizin de katkıda bulunduğu 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Mad
delerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin imzaya açıldığının ertesi günü ülke
miz tarafından imzalandığı ancak henüz onaylanmadığı dikkate alındığında, yasal bazı düzenleme
lerin ivedilikle yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Eldeki Kanun Tasarısında öngörülen düzenlemelerle : 
a) Suçtan sağlanan gelirlere yasal nitelik kazandırılması (Kara paranın aklanması) Hukuku

muzda suç olarak ihdas edilecek ve bu gelirlerin müsadere edilmesi olanağı sağlanacaktır. Bu, sa
dece uyuşturucu madde kaçakçılığından elde edilen gelir veya bu gelire tekabül eden mal varlığı için 
değil, tüm bu tür suçların sağlanan gelirler veya tekabül eden mal varlıkları için geçerli olacaktır. 

b) Kontrollü teslimat yönteminin tarafımızdan da uygulanması mümkün olacaktır. Uyuşturu
cu madde kaçakçılığı esas itibari ile örgütlü suç niteliğini taşıyan bir faaliyettir. Ülkemizi önemli 
ölçüde etkileyen eroin kaçakçılığı, Afganistan'dan başlayıp Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'daki 
tüketiciye kadar uzanan suç örgütleri tarafından düzenlenir. Buna karşı mücadelede, sadece bir ta
şıyıcının yakalanmayıp kendisine hissettirilmeden izlenmesi ve uyuşturucu maddelerin elde ele 
geçmesiyle elebaşlarının yakalanmasına çalışılması kontrollü teslimat yöntemini oluşturur. Mevzu
atımız çerçevesinde bu yöntemin uygulanabilmesi, bu Kanun Tasarısının kabulüyle mümkün ola
bilecektir. 

c) Kendisi uyuşturucu madde olmayan fakat uyuşturucu madde imalatında kullanılması zorun
lu olan kimyasal maddelerin denetimi sağlanacaktır. Uyuşturucu madde imalatı dışında ve özellik
le sanayide yaygın şekilde kullanılan bu maddelerden birisi olan ve eroin yapımında kullanılması 
zorunlu olan asetik anhidritin gerek yurt içinde gerek uluslararası düzeyde denetiminde ülkemiz 
öncü rol oynamıştır. Kanun tasarısı benzer maddelerin ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 
alet ve teçhizatın denetimini mümkün kılacaktır. 

d) Kara paranın aklanmasının önlenmesinde malî hareketleri inceleyip denetleyecek olan uz
man kuruluş aracılığıyla bu hizmetlerle ilgili amaç ve politikaların tayini, planlaması, koordinasyo
nu, gözetimi, takip ve denetimi sağlanacaktır. 

Yukarıda kısaca bahsedilen içeriği ile bu kanun taslağı sayesinde sadece 1988 tarihli BM Söz
leşmesinin onaylanarak uygulama yolu açılmış olmayacak, aynı zamanda 1991 yılından beri üye 
olduğumuz ve bu sene sonunda Türkiye incelemesinin yapılacağı FATF Grubunun, büyük ölçüde 
BM Sözleşmesinden esinlenerek hazırladığı ve uymayı taahhüt ettiğimiz 40 adet tavsiye kararı kar
şısındaki pozisyonumuzda büyük ölçüde iyileşme sağlanacak, kanun taslağında yer alan kara para 
tanımında müsned suç kavramının sadece uyuşturucu kaçakçılığı ile sınırlı tutulmaması sayesinde 
de henüz taraf olmadığımız 1990 tarihli Avrupa Konseyi Sözleşmesini imzalayarak onaylama im
kânı doğabilecektir. 

Diğer taraftan; 
Organize suç örgütleri ile Ülkemizin özellikle güney ve güneydoğu bölgesinde ve Avrupanın 

çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren ve demokratik sistemi, insan haklarını hiçe sayarak savunma
sız, masum insanların hayatlarına kasteden terör örgütü PKK'nın yasadışı iktisadî faaliyetlerden el
de ettiği gelirlerle faaliyetlerini sürdürdüğü bilinen bir gerçektir. Ülkemizin PKK terör örgütü ile 
haklı mücadelesi, 1993 Kasım ayı içerisinde Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere bazı 
Avrupa ülkelerinin PKK'ya karşı sert tutum içerisine girmeleri ile tescil edilmiştir. Türkiye'nin bu 
mücadeledeki başarısının sürekliliği için, 1988 Viyana Konvansiyonunun kara para ve kontrollü 
teslimat konularındaki uluslararası bağlayıcılığının terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutul
ması açısından önemli olduğu düşünülerek bu tasarı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Bu madde, Özellikle taraf olmaya hazırlandığımız 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psi-
jcotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve halen taraf olduğumuz 
diğer antlaşmalardan kaynaklanacak yükümlülüklerimiz ile terör ve diğer organize suç örgütleriy
le olan mücadelemiz de dikkate alınarak uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçakçılığı ile kara 
paramn aklanmasının önlenmesi amacıyla tasarının hazırlandığı ve bu amaca yönelik hükümleri 
kapsadığı belirtilmiştir. 

Madde 2. - Söz konusu Kanun tasarısında yer alan kavramların, farklı yorumlara ve tekrara 
meydan vermeyerek daha anlaşılır olması için bu maddede tanımlar yapılmıştır. 

Madde 3. - Kara paranın aklanmasının önlenmesinde etkinliği ve zamanında harekete geçil
mesini sağlamak üzere politikaların belirlenmesi ile ilgili kuruluşlar arası koordinasyon, denetim 
vb. görevleri yerine getirecek, malî hareketleri inceleyip denetleyecek, tek bir kuruma duyulan ih
tiyaçtan ötürü bu madde kaleme alınmıştır. 

Madde 4. - Bu maddede Başkanlığın, kara paranın aklanmasının önlenmesinde etkili ve ve
rimli çalışabilmesi yönünde, görev yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. Maddede görevler sayılır
ken Başkanlığın ulusal ve uluslararası düzeyde kara paranın aklanması ile mücadelede muhatap ku
ruluş olması amaçlanmıştır. 

Madde 5. - B u maddede, Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığı için, sorumlu olduğu 
hizmetlerin yürütülebilmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ye politikaların tayini, planlama, kaynakla
rı düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim, takip ve denetim gibi görevleri yerine getirmek 
üzere ana hizmet birimleri, danışma birimi ve yardımcı birimlerden oluşan bir teşkilat yapısı öngö
rülmüştür. 

Madde 6. - Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanının nasıl seçileceği, görev, yetki ve so
rumlulukları bu madde düzenlemiştir. 

Madde 7. - B u madde ile Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığında, Başkana görev
lerinde yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısının görevlendirilebileceği belirtilmiştir. 

Madde 8. - Başkanlığın 4 üncü maddede belirtilen görevlerini yerine getirecek olan ana hiz
met birimleri, yapılacak işin niteliği de göz önüne alınarak; 

a) Veri Toplama ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, 
•••• b) İnceleme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı, 

c) Mevzuat ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
Şeklinde tespit edilmiştir. 
Madde 9. - Başkanlığın ana hizmet birimlerinden birisi olan Veri Toplama ve Değerlendirme 

Dairesi Başkanlığı, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak, bilgiler top
lamak, bunları değerlendirmek ve dışarıdan gelecek ihbarlarla kara paranın aklanması suçunun iş
lendiği yönünde elde edilen verileri İnceleme ve Uygulama Dairesi Başkanlığına iletmek üzere gö
revlendirilmiştir. 

Madde 10. - Başkanlığın ana hizmet birimlerinden birisi olan İnceleme ve Uygulama Dairesi 
Başkanlığı, Veri Toplama ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile Cumhuriyet Savcısının bizzat 
veya zabıta marifetiyle intikal ettirdiği suça ilişkin hususlarda inceleme yapmak, ihbarları değer
lendirmek, gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve suç delillerini toplamakla görevlendiril
miştir. 
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Madde 11..- Başkanlığın ana hizmet birimlerinden birisi olan Mevzuat ve Koordinasyon Da
iresi Başkanlığı, kara para aklamasının önlenmesi amacıyla gerekli düzenleyici işlemleri yapmak, 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve görüşmelerde bulunmakla görevlendirilmiştir. 

Madde 12. - Başkanlığın danışma biriminin Hukuk Müşavirliği olduğu belirtilmiştir. 
Madde 13. - Bu maddede Başkanlığın danışma birimi olan Hukuk Müşavirliğinin görevleri sa

yılmıştır. 
Madde 14. - Bu madde ile Başkanlığın ana hizmet birimleri ve danışma birimine yardımcı ol

mak üzere, başkanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken idarî, malî, personel ve sivil savunma 
konularına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla; 

a) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
b) Personel Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma uzmanlığı, 
Oluşturulmuştur. 
Madde 15. - Bu maddede, Başkanlığın yardımcı birimlerinden olan İdarî ve Malî İşler Daire

si Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 16. - Bu maddede, Başkanlığın yardımcı birimlerinden olan Personel Dâiresi Başkan

lığının görevlerine yer verilmiştir. 
Madde 17. - Özel kanunda ve diğer kanunlarda savunmaya ilişkin görevleri yerine getirmek 

üzere oluşturulan, Savunma Uzmanlığının bu oluşuma ilişkin görevleri belirtilmiştir. 
Madde 18. - Bu madde, Türk hukuk sistemi açısından sır saklama mükellefiyetinin genel es-

pirisi itibarıyla bu konunun ehemmiyetine binaen tanzim olunmuştur. 
Madde 19. - Bu madde, Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticilerinin, etkili ve verim

li çalışabilmesi ve hizmetin aksamaması amacıyla yetkilerinin bir kısmını astlarına, sınırlarını ya
zılı ve açıkça belirtmek suretiyle devredebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 20. — Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin çalışmaları etkin bir şekilde yü
rütmek amacıyla Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığı Uzmanlarının, çalışmalarında ge
rekebilecek her türlü evrakı tetkik etmelerinin zarurî olduğu açıktır. Bu madde, uzmanların her tür
lü evrakı tetkik edebilmeleri ve uygulamayı takip etmelerini sağlamak amacıyla sağlanmıştır. 

Madde 21. - Bu madde ile kara paranın aklanması suçunun ortaya çıkarılması için. Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu ile diğer teftiş ve denetime ilişkin kanunlarda da yer aldığı gibi, ilgili ku
rum ve kuruluşlar ile inceleme yapılan yerlerin, bilgi ve belgeleri 20 nci maddede belirtilen incele
me ve denetlemeye yetkili Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığı ile Uzmanlarına verme 
ve yardımcı olma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 22. -Madde 21'de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden mahremiyet defi 
ileri sürülerek dahi imtina edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 23. - Kara paranın aklanmasının önlenmesinde görev alacak uzman yardımcıları için, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan niteliklere ek olarak, aranacak 
vasıflar bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 24. - Bu maddede 23 üncü maddede sözü edilen uzman yardımcılarının uzman olabil
meleri için gerekli asgarî şartlar belirtilmiştir. Madde de ayrıca iki kez sınavda başarı göstereme-
me sebebiyle uzman olamayan uzman yardımcılarının memuriyet derece ve kademelerinde bir de
ğişiklik yapılmaksızın Başkanlık içerisinde başka bir göreve alınmalarına ilişkin hüküm de getiril
miştir. 
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Madde 25. - Bu maddede kadroların tespiti; ihdası^ kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer 
hususlara uygulanacak hükümler belirtilmiştir. 

Madde 26. - Tasarının 6 ncı maddesinde belirtilen Başkana ait atama ve seçilme hükümleri
nin dışında, diğer personelin atama ve seçilmesinde uygulanacak hükümler belirtilmiştir. 

Madde 27. -Tasarının 3 üncü maddesinde tanımı yapılan Kontrollü Teslimatın yurt içi ve yurt 
dışında uygulanabilmesi için gerekli şartlar bu maddede gösterilmiştir. Maddeye göre kontrollü tes
limat uygulamasına geçilebilmesi için organize kaçakçılık suçunun varlığı şarttır. Sırf önceden bi
linen alıcıya uyuşturucu ve psikotrop madde götürülmesi halinde kontrollü teslimat uygulaması ya
pılmayacak, organize örgütler meydana getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçlarında bu yol uy
gulanacaktır. 

Madde 28. - Yargı teşkilatının faaliyetine ilişkin yasalarda her mahkeme nezdinde, bu mah
kemelere bağlı olarak görev yapan Cumhuriyet Savcılarının bulunacağı, Cumhuriyet Savcılarının 
görevlerinin, mahkemelerin görev çevresi ile sınırlı olacağı hükme bağlanmış ise de uyuşturucu ve 
psikotrop madde kaçakçılığı yönünden, kontrollü teslimat uygulamasına geçildiğinde bu hüküm
lerden ayrı düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Uyuşturucu ve psikotrop maddele
rin, organize suç örgütlerine mensup olan kişiler tarafından nakli sırasında bir çok mahkemenin 
yargı çevresinden geçileceği cihetle hangi mahkemenin yetkili olacağı sofunu ortaya çıkacaktır. 

Bu maddede organize suç örgütlerinin, işlediği uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı su
çunun Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev alanına girdiği de göz önünde bulundurularak, yetki 
sorunu halledilmiş, kontrollü teslimata karar verecek Cumhuriyet Savcısının Ankara Devlet Gü
venlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olduğu, kontrollü teslimat uygulamasına son verilmesi ha
linde uygulanmanın son verildiği yerdeki işin niteliğine göre Devlet Güvenlik Mahkemesi veya di
ğer Cumhuriyet Savcılarının olaya el koyması gerektiği, yurt dışına çıkma işlemi tamamlandığın
da çıkış yeri Cumhuriyet Savcılarınca suçun takip ve izleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 29. - Maddede, Kara paranın aklanması suçları tek tek sayılmak suretiyle gösterilmiş 
ve şiddet sebeplerine yer verilmiştir. Kaçakçılık suçu sebebiyle cezanın artırılabilmesi için kaçak
çılık suçuna ilişkin madde ve eşyanın Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracının kanunla yasak
lanmış olması gereklidir. İthalat rejimi kararlarıyla yasaklanma keyfiyeti artırma için yeterli değil
dir. Maddede kasdedilen terör suçunun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda kabul edildiği 
şekli ile nitelendirilmesi gereklidir. Maddede kara paranın aklanması maksadıyla, teşekkül vücuda 
getirmek suretiyle kara paranın aklanması suçunun işlenmesi şiddet sebebi sayılmıştır. Bu tür te
şekkül olmaksızın tüzelkişilerin suça iştirakleri söz konusu olduğu takdirde 4 üncü fıkraya göre tü
zelkişiler, yöneticileri ile birlikte cezalandırılacaklardır. Ancak tüzelkişilerin durumları gereği ce
zalandırma, para cezasının uygulanması şeklinde olacaktır. 

Madde 30. -Tasarı ile 1988 tarihinde Viyana'da imzalanan Uyuşturucu ve Psikotrop Madde
ler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin iç hukukumuza yansıtılması amaçlan
mıştır. Sözleşme, uyuşturucu ve psikotrop madde imalinde kullanılan madde ve eşyaların kontro
lünü öngörmektedir. Sözleşmede öngörülen kontrolü sağlamak için 30 uncu maddede 2313 sayılı 
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ile 3298 sayılı Uyuşturucu Maddeler ile İl
gili Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Ek-1 ve 2 numaralı tabloları ile bu tabloların değişiklikle
rinde yer alan maddelerin imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımı izne bağlan
mış ve izinsiz bu işlemlerin yapılması cezaî yaptırıma konu edilmiş, ayrıca uyuşturucu ve psikot
rop maddelerin imalatında kullanmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek gerekli teçhizat ve sa-
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ir malzemeyi imal, ithal, ihraç veya nakledenler veya bulunduranlar, satan veya alanlar hakkında 
da uygulanacak cezaî müeyyideler belirtilmiştir. 

Madde 31. - Bu madde ile 18 inci maddeye aykırı davranışlar cezaî müeyyideye bağlanmıştır. 
Madde 32. - Başkanlığa bilgi ve belge verme zorunluluğu getiren 21 inci maddenin cezaî mü

eyyidesi bu maddede düzenlenmiş ayrıca kimlik tespiti yapmamanın ve kimlik tespitine ilişkin bil
gileri saklamamanın da cezası gösterilmiştir. 

Madde 33. - 29 uncu maddede suç olarak ihdas edilmiş olan kara paranın aklanmasına ilişkin 
talepler ile müsadere taleplerinin hangi mahkemelerce karara bağlanacağı bu maddede belirtilmiş, 
ayrıca müsadere yönünden devletler hukukunun karşılıklılık ilkesine yer verilmiştir. 

Madde 34. - Bu madde ile, kara paranın aklanması suçuna ilişkin ciddî emarelerin varlığı ha
linde, suçun ortaya çıkarılması yönünde, banka ve banka dışı malî kurumlardaki hak ve alacakla
rın, kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere dondurulması amaçlanmış ve buna ilişkin düzen
lemelere yer verilmiştir. 

Madde 35. - Bu madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Malî Suçlar Araştırma ve 
İnceleme Uzman Yardımcıları ve Uzmanları ibareleri eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. - Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığındaki kadroların ihdasına 
ilişkin bu hükümle 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameye 
kadro eklenmiştir. 

Geçici Madde 2. - Geçici 1 inci maddede belirtilen kadroların nasıl doldurulacağı bu madde
de hükme bağlanmıştır. 

Madde 36. - Kanunun yürürlük tarihi belirtilmiştir. 

Madde 37. - Bu maddede yürütme düzenlenmiştir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 7.6.1996 
Esas No. : 1/413 
Karar No. : 15 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi
ne İlişkin Kanun Tasarısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlı
ğı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş ve gerekçesi uygun gö
rülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, Tasarının tümünün kendisini ilgilendirdiği düşüncesiyle bütün maddelerinin gö
rüşülmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuz, maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonunda; 
Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "Hazine ve Dış Ticaret Müs

teşarlığına" ibaresinin bu iki Müsteşarlığın ayrılması nedeniyle "Hazine Müsteşarlığına" şeklinde dü
zeltilmesine, . 

Tasarının 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yeralan "altı aydan beş seneye kadar" olan ha
pis cezasının, cezanın caydırıcılığını sağlamak amacıyla, "iki seneden beş seneye kadar" şeklinde 
düzenlenmesine, üçüncü fıkradaki "yarı oranında" ibaresinin "bir misli" şeklinde değiştirilmesine, 
dördüncü fıkranın başında yer alan "tüzel kişiler tarafından" ibaresinin, maddeye açıklık getirmek 
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amacıyla "tüzelkişilik bünyesinde" şeklinde düzeltilmesine ve aynı fıkrada yer alan "yirmidört mil
yon liradan ikiyüz kırk milyon liraya kadar" olan para cezasının "üçyüz milyon liradan beş milyar 
liraya kadar" şeklinde değiştirilmesine, 

Tasarının 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kırksekiz milyon liradan dörtyüz-
seksen milyon liraya kadar" olan para cezasının, cezanın caydırıcılığını sağlamak amacıyla "yüz 
milyon liradan bir milyar liraya kadar" şeklinde değiştirilmesine, 

Tasarının 31 inci maddesinde ifade düzgünlüğünü sağlamak amacıyla redaksiyon yapılmasına, 
Tasarının diğer maddelerinin Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmesine, 
karar, vermiştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
M. Necati Çetinkaya 

Konya 
Üye 

Ahmet Tekdal 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Bülent Arınç 
Manisa 

Uye 
/. Cevher Cevheri 

Adana 
Üye 

Hasan Belhan 
Elazığ 

vÜye 

Turhan Güven 
İçel 
Üye 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 13.6.1996 
Esas No. : 1/413 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, 14.10.1994 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan "Uyuş
turucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı", 26.1.1995 tarihinde Adalet Komisyonu'nda 20.7.1995 tarihinde İçişleri Komis-
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yonu'nda; 31.10.1995 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sonuçlandırılarak Genel Kurul'un 
gündemine intikal ettirilmiş ancak 19 uncu dönemin bitmesi nedeniyle kanunlaşamamıştır. Bakan
lar Kurulu, B.02.0.KKG/196-342/1847 sayılı yazısı ile, sözkonusu kanun tasarısını yenilediğini 
Başkanlığınıza bildirmiş ve Başkanlığınız, 3.6.1996 tarihinde tasarıyı Komisyonumuza havale et
miştir. Komisyonumuz, 13.6.1996 tarihli toplantısında, Adalet; İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Ha
zine Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımıyla tasarıyı inceleyip görüşmüştür. Komisyonumuz, Baş
kanlığınızca tali komisyon olarak belirlendiğinden, görüşmeler sırasında, sadece Komisyonumu
zun görev alanına giren maddeler üzerinde görüş bildirilmiş ve düzenleme yapılmıştır. 

Tasarı ile; 

1. Suç işlenerek elde edilen gelirlerin, yasallaştırılması engellenmekte; diğer bir ifade ile kara 
paranın aklanması önlenmeye çalışılmakta; bu amaçla, bu tür paranın banka ya da diğer malî ku
rumlarda oluşuna bakılmaksızın müsaderesine imkân tanınmaktadır. 

2. Uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesine çalışılmakta; bu amaçla kontrollü teslimat 
uygulamasına imkân tanınmaktadır. 

3. Uyuşturucu madde olmayan, ancak uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasalmad-
delerin denetimine yasal dayanak getirilmektedir. 

Komisyonumuz tasarı ile gerekçesini uygun bulmuş ve kendi görev alanıyla ilgili gördüğü 
maddelerin görüşülmesine geçilmesini kararlaştırmıştır. 

Tasarının amaç ve kapsamını düzenleyen 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının "Tanımlar" başlıklı maddesinin (a) bendi, Komisyonumuzda uzun süre tartışılmış
tır. Tartışmalar sonucunda iki görüş ortaya çıkmıştır. 

1. Kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesinden elde edilen gelirlerin kara para olarak tanım
lanması, kara para ile mücadelede etkinliği sağlayacaktır. 

2. "Kanunların suç saydığı fiiller" ibaresi çok geniştir. Bu tasarının amacı, uyuşturucu ve psi-
kotrop maddelerin kaçakçılığının önlenmesidir. Kara paranın aklanmasının önlenmesi, daha çok, 
bu kaçakçılığın önlenmesi amacına yöneliktir. Dolayısıyla bu kapsamda olmayan kara paranın ön
lenmesi başka düzenlemelerin konusu olmalıdır. Suç sayılan bütün fiillerden elde edilen kara para
nın aklanmasının önlenmesi, tasarının amacıyla bağdaşmaz. 

Tartışmalar sonucunda ikinci görüş doğrultusunda verilen önerge, Komisyonumuzca kabul 
edilmiş ve kara para, tahdidi biçimde tanımlanmıştır. 

Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiş; 4 üncü maddesi, verilen önerge doğrultusun
da değiştirildikten sonra kabul edilmiştir. " 

Tasarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 maddeleri, Komisyonumuzun görev ala
nına girmediğinden görüşülmemiştir. 

Tasarının 18, 19 ve 20 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 21 inci maddesi, verilen önerge doğrultusunda değiştirildikten sonra kabul edilmiş

tir. Önergede, maddede geçen "desteği" ibaresi, "kolaylığı" olarak değiştirilmektedir. 
Tasarının 22 inci maddesi, Komisyonumuzda uzun uzadıya tartışılmış ve sonuçta iki görüş or

taya çıkmıştır: 
1. Başkanlık ve Mali Suçlar Araştırma ve İnceleme Uzmanları, gerçek ve tüzel kişilerden her 

türlü belge ve bilgiyi isteycbilmelidir ve bu kişiler, istenen belge ve bilgileri vermekten, özel ka
nunlarda yazılan mahremiyet hükümlerini ileri sürerek imtina edememelidir. 
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2. Özel kanunlarda mahremiyet hükümlerinin bulunduğu hallerde, mahkeme kararı olmadan 
bu mahremiyet aşılamamalıdır. Ayrıca bu düzenleme, Anayasa ve CMUK'a aykırı bir nitelik taşı
maktadır. Dolayısıyla, özel kanunlarda mahremiyet hükümlerinin bulunduğu durumlarla sınırlı ol
mak üzere, mahkeme kararıyla bilgi ve belge istenmeli; ayrıca, Anayasa'nın 38 inci maddesi ile 
CMUK'un savunma hakkıyla ilgili hükümleri saklı olmalıdır. 

Komisyonumuzda ikinci görüş doğrultusunda verilen önerge kabul edilmiş ve madde önerge
de öngörülen değişiklik yapıltıktan sonra kabul edilmiştir. 

Tasarının 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri, Komisyonumuz'un görev alanıyla ilgili görülmedi
ğinden görüşülmemiştir. 

Tasarının 27 nci maddesinin (a) bendine, verilen bir önerge doğrultusunda, hazırlanması sıra
sında unutulduğu anlaşılan, "ve psikotrop" ibaresi eklenmiş ve madde yapılan bu değişiklikten son
ra kabul edilmiştir. 

Tasarının 28 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 29 uncu maddesi üzerinde iki önerge verilmiş ve önergeler kabul edilmiştir. Öner

gelerden birincisiyle, "bilmesi gerektiği" ibarçsi madde methinden çıkarılmış; ikincisiyle, 2 inci 
maddede yapılan değişikliğe uyum sağlanmıştır. Madde üzerinde yapılan bir başka tartışma, "ka
mu görevlileri" ibaresi üzerindeki tartışmadır. 

Zaman sınırlılığı dolayısıyla ibare üzerinde bir karara varılamamış ve ibarenin uygunluğu Plan 
ve Bütçe Komisyonu'nun kararına bırakılmıştır. Madde verilen ve kabul edilen iki önerge doğrul
tusunda yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 31 inci maddesi verilen ve kabul edilen bir önerge doğrultusunda değiştirilmiştir. 

Sözkönusu önergede, "öğrenen" ibaresi, "ifşa eden" olarak değiştirilmiş ve cezalar artırılmıştır. 

Tasarının 32 inci maddesi, verilen bir önerge doğrultusunda değiştirildikten sonra kabul edil
miştir. ^ 

Tasarının 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiş, 34 üncü maddesi verilen önerge doğrultusun
da değiştirildikten sonra kabul edilmiştir. 

Tasarının 35, Geçici 1 ve Geçici 2 inci maddeleri, Komisyonumuzun görev alanına girmedi
ğinden görüşülmemiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 36 ve 37 inci maddelerinin görüşülmesi, esas komis
yona bırakılmıştır. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 

Korkut Özal Ahmet Uyanık 

İstanbul Çankırı 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 

Ersönmez Yarbay Hüsamettin Korkutata 
Ankara Bingöl 
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Üye 
Hanifı Demirkol 

Eskişehir 

Üye 

Mehmet Aydın 
İstanbul 

Üye 
Erdoğan Toprak 

İstanbul 

Üye 
Kemal Albayrak 

Kırıkkale 

Üye 

Yalçın Gürtan 
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İÇİŞIJERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aldanmasının 

Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu kanunda geçen; 

a) Kara Para: Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile silah kaçakçılığı, patlayıcı maddeler, stra
tejik maddeler, çocuk ve kadın ticareti, adam kaçırma, şantaj ve terör suçlarının işlenmesinden el
de edilen para veya para yerine geçen evrak ve senetleri, mal veya gelirleri ve bir para biriminden 
diğerine çevrilmesi de dahil olmak üzere bunların birinden diğerine dönüştürülmesinden eldeedi-
len her türlü ekonomik menfaat ve değeri, 

b) Kontrollü teslimat: Faillerin belirlenmesi, her türlü delillerin tespiti, toplanması ve sözko-
nusu eşyanın müsaderesi amacıyla yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirile
rek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurt dışına götürülecek veya Türkiye'den transit ge
çecek uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile 1988 Tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Ka
çakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II numaralı tablolar ile bu tablo deği
şikliklerinde yer alan maddelerin yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini, 

c) Başkanlık : Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığını, 
d) Başkan : Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanını, 
İfade eder. 
MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Başkanlığın Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 4. - Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır : 
a) Kara para ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüş ve bilgi alış 

verişinde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak, 
b) Kara paranın aklanması işlemleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuru

luşları da dahil gerçek ve tüzelkişilerden istemek, 
c) Araştırma ve incelemeler sırasında kara paranın aklanmasına yönelik ciddî emarelerin var

lığının tespiti halinde ilgilinin hak ve alacaklarına tedbir konulması için Cumhuriyet Savcılığına 
başvurmak, 

d) Kara paranın aklanması suçlarının tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirleri; bankalara, 
banka dışı malî kurumlara ve diğer gerçek ye tüzelkişilere müşterilerinin kimliklerini tespit yüküm
lülüğünün getirilmesini Bakanlar Kuruluna teklif etmek, 

e) Kara paranın aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığına 
intikal ettirmek, 

f) Kara paranın aklanması suçlarına ilişkin istatistik? ve diğer bilgileri toplamak, değerlendir
mek ve bu bilgileri Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesin
de ilgili taraf ve mercilere bildirmek, 
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. g) Kara paranın aklanmasına ilişkin konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak, 

h) Bu maddenin (c) ve (e) fıkralarına göre yapılan işlemler hakkında Hazine Müsteşarlığına 
bilgi vermek, 

ı) Başkanlığın çalışması ve kimlik tespiti esas ve usulleri ile kara paranın aklanması suçunun 
tespiti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanmasına dair yönetmelik, tebliğ 
ve genelge çıkarmak, 

j) Diğer kanunlar ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

MADDE 18. -Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 19. - Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 20. - Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 
MADDE 21. - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler Başkanlık ile Malî Suç

lar Araştırma ve İnceleme uzmanlarına gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve yeterli kolaylığı sağla
makla yükümlüdürler. 

Bilgi ve Belge Vermekten İmtina Edememek 
MADDE 22. - Başkanlık ve Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme uzmanlarınca kendilerinden 

bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzelkişiler, mahkemeden karar almak ve Anayasanın 38 inci 
maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kal
mak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek bilgi ve-belge vermek
ten imtina edemezler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kontrollü Teslimat 

Kontrollü Teslimat Uygulamasının Şartları 
MADDE 27. - Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için; 
a) Çok ciddî organize edilmiş bir uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığının varlığı, 
b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar 

hakkında tüm delillerin tespiti için başka bir imkân bulunmaması, 
c) Malın gideceği en son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde deneti

min sağlanabilmesi, . 
d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması, 
e) Türkiye'den transit geçerek ve Türkiye'de hazırlanarak yurt dışına gidecek uyuşturucu ve 

psikotrop maddeler için ayrıca, 
1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve so

ruşturma açılacağının talep eden devlet tarafından garanti edilmesi, 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devle
ti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu suç eşyası ve uyuşturucu ve psikotrop 
madde naklinde kullanılan araçlar ile kara paranın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması 

Zorunludur. 

MADDE 28. - Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ceza Hükümleri, Yetki ve Görev 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Kara Paranın Aklanması Suçu 
MADDE 29. - Türk Ceza Kanununun 296 ncı ve 512 nci maddelerinde beyan olunan haller 

haricinde, kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesi suretiyle elde edildiğini bildiği karaparayı ikti
sap eden, bulunduran, kullanan, kaynak veya niteliğini veya zilyet veya malikini değiştiren, gizle
yen veya sınırötesi harekete tabi tutan veya bu hareketi gizleyen, yukarıda belirtilen suçların huku
kî sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağını veya yerini değiştiren veya 
transfer yoluyla aklayan veya kara paranın tespitini engellemeye yönelik fiilleri işleyenler altı ay
dan beş seneye kadar hapis ve kara paranın üç katı ağır para cezasıyla cezalandırılır ve nemaları da 
dahil olmak üzere mal ve değerler ile bunların ele geçirilememesi halinde bunlara tekabül eden 
mal varlığının müsaderesine de hükmolunur. 

Kara para, terör suçlarından veya Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı bu kanunun 2 nci 
maddesinin (a) fıkrasında sayılanlardan elde edilmiş veya yukarıda belirtilen fiiller terör suçlarına 
kaynak sağlamak amacıyla işlenmiş ise, birinci fıkra hükmüne göre faile verilecek hapis cezası dört 
seneden az olamaz. 

Suçun; 
a) Kara paranın aklanması maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya teşek

küle mensup olanlar tarafından, 
b) Görevi sebebiyle memur ve kamu görevlileri tarafından, 
c) Şiddet veya tehditle veya silah kullanarak, 
İşlenmesi halinde hükmolunacak cezalar ayrıca yarı oranında artırılır. 
Bu suçların tüzelkişiler tarafından işlenmesi halinde, üçüncü fıkranın (a) bendi hükmünün uy

gulanamadığı durumlarda, fiilî gerçekleştiren yöneticiler hakkında da aynı cezalara hükmolunmak-
1 a birlikte tüzelkişiler de yirmidörtmilyon liradan ikiyüzkırkmilyon liraya kadar para cezası ile ce
zalandırılır. 

Yukarıdaki suçların usul veya füruğundan olan hısımlarından veya karı veya koca veya kar
deşlerinden birinin yukarıda belirtilen suçlarını veya karaparanın kaynaklandığı suçlarını gizlemek 
amacıyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza yarısından üçte ikisine kadar indirilir. 

MADDE 30. -Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Sır Saklama ve Kullanımında Sorumluluk 
MADDE 31. - 18 inci maddeye aykırı davranışta bulunan gerçek kişiler ile gizli kalması la

zım gelen hususları ifşa eden tüzelkişilerin mensupları bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yükümlülüklere Aykırı Davranış 
MADDE 32. - Başkanlık ve Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme uzmanlarının istediği bilgi ve 

belgeleri vermeyenler, kara paranın aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Ku
rulu Kararlan ile bunların uygulanmasına dair tebliğlere aykırı davrananlar ve kimlik tespitine iliş
kin belgeleri beş yıl süreyle saklamayanlar, altı aydan bir seneye kadar hapis cezası ve onikimilyon 
liradan yüzyirmimilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yetki ve Görev 

' MADDE 33. - Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tedbir Konulması 
MADDE 34. - Kara paranın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin varlığı halinde, bankalar ve 

banka dışı malî kurumlar ile diğer gerçek ve tüzelkişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da da
hil olmak üzere hak ve alacakların dondurulmasına, tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kal
dırılmasına; mal, kıymetli evrak, nukut ve diğer değerlerin zabtına, bunların bir tevdi mahalline ya
tırılmasına ve hak ve alacaklar üzerinde diğer tedbirlerin konulmasına hazırlık tahkikatı sırasında 
sulh ceza hakimi, yargılama sırasında mahkeme tarafından karar verilebilir. 

Tedbire ilişkin talepler, evrak üzerinde yapılacak inceleme sonucu derhal ve nihayet 24 saat 
içerisinde sonuçlandırılır. İnceleme sonucu alınacak kararlar aleyhine acele itiraz yoluna başvuru
labilir. 

Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet Savcıları da hak ve alacakların dondurul
masına karar verebilir. Cumhuriyet Savcılığı* bu kararı, en geç 24 saat içinde Sulh Ceza Hakimine 
bildirir. Hakim en geç 24 saat içinde kararın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar verir, onay
lanmama halinde Cumhuriyet Savcılığının kararı hükümsüz kalır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 6.11.1996 
Esas No.: 11413 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 14.10.1994 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanılğına sunulan, dönemin sona ermesi nedeniyle kadük olan ve 3.5.1996 tari
hinde yenilenen "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara paranın Aklanmasının 
Önlenmesine İlişkin KanUn Tasarısı" Başkanlıkça 3.6.1996 tarihinde İçtüzüğün 23 üncü maddesi 
uyarınca tali komisyon olarak Adalet ve İçişleri Komisyonlarına esas Komisyon olarak da Komis
yonumuza havale edilmiş, Komisyonumuzun 13.6.1996 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşimde görü
şülmeye başlanmış ancak, tasarının ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi ve gerekli düzenlemelerin 
yapılabilmesini teminen, bir alt komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Alt komisyonca yapılan ça
lışmalar dikkate alınmak suretiyle, Komisyonumuzun 20.6.1996, 26.6.1996 ve 29.7.1996 tarihle
rinde yaptığı 33, 34 ve 39 uncu birleşimlerde konu yeniden ele alınarak, Hükümeti temsilen Ada
let, İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; günümüzde, özellikle uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile silah kaçakçılığı, te
rörizm, çocuk ve genç kadın ticareti, adam kaçırma, şantaj ve benzer yüksek kazanç sağlayan ve 
genelde örgüt meydana getirmek suretiyle işlenen suçların önlenebilmesi ve faillerinin cezalandı
rılmalarının yanı sıra, bu tür eylemleri cazip hale getiren suçun doğurduğu kazançlara el konularak, 
suçları işleyip yakalanamayan kişilerin veya bunlardan yakalananların cezai takibattan kurtulan suç 
ortaklarının ekonomik yönden yasadışı yollarla güçlenmelerini ve dolayısıyla aynı tür suçları işle
me olanaklarını ortadan kaldırmak veya en azından asgari seviyeye indirmek amacıyla uluslarara
sı düzeyde önemli düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkemiz bunlardan bazılarını imzalamış olmakla 
birlikte, uygulanabilmeleri için mevcut mevzuatımızda bazı değişiklikler ve ilaveler yapılması ge
rekmektedir. 

Tasarı ile; 
- Suçtan sağlanan gelirlere yasal nitelik kazandırılmasının hukukumuzda suç olarak ihdas edil

mesi ve bu gelirlerin müsadere edilmesine imkân sağlanması, 
- Uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesi amacıyla kontrollü teslimat yönteminin uygu

lanabilmesi, 
- Kendisi uyuşturucu madde olmayan, fakat uyuşturucu madde imalatında kullanılması zorun

lu olan kimyasal maddelerin denetiminin sağlanması, 
- Kara paranın aklanması suçlarının işlenmesini önlemek amacıyla çalışmalar yapmak, kovuş

turma ve soruşturma gerektiren hususlarda gerekli acil tedbirleri almak, ilgili kurum ve kuruluşlar
dan bilgi ve belge almak, bunları değerlendirmek ve gereği için ilgili mercie bildirmek üzere, Baş
bakanlığa bağlı, "Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığı" kurulması, öngörülmekte ve özel
likle 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi ve halen taraf olduğumuz diğer anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz ile terör ve 
diğer organize suç örgütleriyle olan mücadelemiz de dikkate alınarak, uyuşturucu ve psikotrop 
maddelerin kaçakçılığı ile kara paranın aklanmasının önlenmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri bulunduğu, bunla

rı yerine getirebilmek için millî mevzuatımızdaki düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 124) 



- 17 -

- Yasadışı yollarla elde edilerek aklanan paraların, tekrar yasadışı faaliyetlerin, özellikle terör 
faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı, tasarının uygulamaya geçirilmesi halinde ülkemizin bu 
tip eylemlerle mücadele konusunda daha etkili.olabileceği, 

- Mevzuatımızda kara paranın ve kontrollü teslimatın tarifi olmadığı, suçun tanımlanabilmesi 
için öncelikle bu düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu, 

- Kara paranın aklanmasıyla ilgili suçları tespit ve takip etmek amacıyla Başbakanlığa bağlı 
olarak kurulması öngörülen "Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığı" yerine, ilgili bakan
lıklardan birinin içinde bağımsız bir daire birimi kurulması ve mevcut yetişmiş elemanlardan ya
rarlanılmasının daha isabetli olacağı, 

- Yeni bir kanun yerine mevcut kanunlara yapılacak ilaveler ile sorunun çözümlenebileceği, 
gibi görüşler dile getirilmiştir. 

Bu görüşmeleri ve Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamaları takiben, tasarı ve gerek
çesi Komisyonumuzca da benimsenerek Adalet ve İçişleri Komisyonlarının görüşleri ile alt komis
yon çalışmaları da dikkate alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzun 29.7.1996 tarihinde yaptığı 39 uncu birleşimde 1 inci maddenin görüşülme
si sırasında konu yeniden bir alt komisyona havale edilmiş ve alt komisyonun uzun süren çalışma
ları sonucunda bir metin oluşturulmuştur. 

Bu metinde, ana hatlarıyla; 
- Kanunun amaç ve kapsamı mevcut mevzuat ile çelişkiler yaratmayacak şekilde yeniden dü

zenlemiş, 
- "Kanunların suç saydığı fiiller" hükmünün çok geniş kapsamlı olduğu, kapsamın maksatla sı

nırlı olması gerektiği görüşünden hareketle; kara para, kâra para aklama suçu ve kontrollü teslima
tın geniş şekilde tanımı yapılmış, 

- Başkanlığa bağlı "Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığı" yerine, FATPa üye olan 
çeşitli ülkelerdeki uygulamalar da dikkate alınarak, bürokrasiyi artırmayacak ve mevcut kaynakla
rın da kullanılmasına imkân verecek şekilde, Maliye Bakanlığı bünyesinde "Malî Suçlan Araştır
ma Kurulu Başkanlığı" kurulmuş, 

- Kara para aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda Malî Suçlan Araştırma Kurulu 
Başkanlığının yürüteceği faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte koordine etmek, uygula
maya ilişkin politikaları tespit etmek, mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmekle görevli 
olarak, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacak "Malî Suçlarla Mücadele Koordinas
yon Kurulu" ihdas edilmiş, 

- Yapılan bu değişikliklere paralel olarak, tasanda ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mu
rakabesi Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 178 sayılı Maliye Bakanlı
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de gerekli düzenlemeler yapıl
mıştır. 

' Komisyonumuzun 24.10.1996 ve 5.11.1996 tarihlerinde yaptığı 7 ve 9 uncu birleşimlerde ko
nu Devlet Bakanı Lütfü Esengün, Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı'nın da katılımlarıyla yeniden 
ele alınarak bu metin üzerinden görüşülmeye başlanmıştır. 

Görüşmelerde; 
- "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddenin (a) bendindeki "Kara para" tanımı; uygulamada aksama

lara yol açmamak, genel tarifelerden ziyade maksatla sınırlı bir tarif yapmak amacıyla, (b) bendin
deki "Kara para Aklama Suçu" tanımı ise; kara parayı elde eden yani müsned suçu işleyen şahısla, 
kara parayı sonradan ele geçiren şahısların fiillerine açıklık getirmek amacıyla yeniden düzenlenmiş, 

- "Malî Suçlar Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 3 üncü maddenin 2 ve 3 ün
cü fıkraları; denetim gücünün artırılması ve böylece Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin hız-
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landırılması amacıyla, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Denetçilerini de madde kapsamına alacak şekilde yeniden düzenlenmiş, 

- "Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 4 üncü mad
de; 3 üncü maddede yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiş, 

- "Kara para Aklama Suçu" başlıklı 7 nci maddenin (b) bendi; kanun tekniğine uygunluk açı
sından yeniden düzenlenmiş, 

- 7 inci maddeden sonra gelmek üzere, kara para suçlarının kovuşturul masında zaman aşımı
nı düzenleyen, "Zamanaşımı" başlıklı yeni bir metin 8 inci madde olarak metne ilave edilmiş ve ta
kip eden madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiş, 

- "Ek Ödemeler" başlıklı 13 üncü madde, 14 üncü madde olarak; 3 üncü maddede yapılan de
ğişikliğe paralel olarak, inceleme yetkisi verilen diğer elemanlara da ek ücret ödenebilmesini temi-
nen yeniden düzenlenmiş, 

- "Yönetmelikler" başlıklı 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına Hazine Müsteşarlığının ilgilen-
dirildiği Bakanlık ilave edilmiş, 

- Geçici Madde 2'nin sonundaki "Uzman" ibaresi, "Malî Suçları Araştırma Uzmanı" şeklinde 
değiştirilmiş, 

- 10 ve 15 inci maddeler redaksiyona tabi tutulmuş, 
- 1, 5 ve 6 ncı maddeler ile Geçici 1 inci madde aynen, 8, 9, 11,12, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci 

maddeler ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 21 ve 22 nci maddeler 9, 10,12, 13,17, 18, 19,20,21, 
22 ve 23 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

/. Ertan Yülek 
Adana 
Sözcü 

SaitAçba 
Afyon 
Üye 

İlhan Aküzüm 
Ankara 

Üye 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
Üye 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Üye 
Ataullah Hamidi 

Batman 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Başkanvekili 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Kâtip 

Hayri Doğan • 
Antalya 

Üye 
Gökhan Çapoğlu 

Ankara 
Üye 

Metin Şahin 
Antalya 

Üye 
Alaattin Sever Aydın 

Batman 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 
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Üye 
Mustafa Yıldız 

Erzincan 
Üye 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Üye 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
Üye 

Turhan Arınç 
İzmir 
Üye ' 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Ertuğrul Eryılmaz 

Sakarya 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Üye 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Üye 

Hasan Çağlayan 
Çorum 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
Üye 

Hüseyin Yayla 
Hatay 
Üye 

Zekeriya Temizel 
i İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
Üye 

Zeki Karabayır 
Kars 
Üye 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Üye 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Üye 

Metin Gürdere 
Tokat 
Üye 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Ön
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanun, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçakçılığı ile karaparanın ak

lanmasının önlenmesi amacıyla uygulanacak hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu kanunda geçen; 
a) Karapara: Kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesinden elde edilen para veya para yerine 

geçen evrak ve senetleri, mal veya gelirleri ve bir para biriminden diğerine çevrilmesi de dahil ol
mak üzere bunların birinden diğerine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü ekonomik menfaat 
ve değeri, 

b) Kontrollü Teslimat: Faillerin belirlenmesi, her türlü delillerin tespiti, toplanması ve sözko-
nusu eşyanın müsaderesi amacıyla yurtiçinde dağıtılacak veya yurtdışından Türkiye'ye getirilerek 
dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek 
uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile 1988 Tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçı
lığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II numaralı tablolar ile bu tablo değişiklik
lerinde yer alan maddelerin yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini, 

c) Başkanlık : Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığını, 

d) Başkan : Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanını, 

ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 

Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Teşkilat 

Kuruluş 
MADDE 3. - Karaparanın aklanması suçlarının işlenmesini önlemek amacıyla çalışmalar yap

mak, kovuşturma ye soruşturmayı gerektiren hususlarda gerekli acil tedbirleri almak, ilgili kişiler 
ile kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge almak ve bunları değerlendirmek ve gereği için ilgili mer
cie bildirmek üzere Başbakanlığa bağlı, Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığı kurulmuş
tur. 

Başkanlığın Görev, Yetki ve Sorumlulukları K 

MADDE 4. - Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır : 

a) Karapara ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüş ve bilgi alış ve
rişinde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak, 

b) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluş
ları da dahil gerçek ve tüzel kişilerden istemek, 
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c) Araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddî emarelerin varlı
ğı halinde ilgilinin bankalardaki ve banka dışı malî kurumlardaki hak ve alacaklarının, kiralık ka
sa mevcutları da dahil olmak üzere dondurulması için Cumhuriyet Savcılığına başvurmak, 

d) Karaparanın aklanması suçlarının tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirleri; bankalara, 
banka dışı malî kurumlara ve diğer gerçek ve tüzel kişilere müşterilerinin kimliklerini tespit yü
kümlülüğünün getirilmesini Bakanlar Kuruluna teklif etmek, 

e) Karaparanın aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığına 
intikal ettirmek, 

f) Karaparanın aklanması suçlarına ilişkin istatistiki ve diğer bilgileri toplamak, değerlendir
mek ve bu bilgileri Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesin
de ilgili taraf ve mercilere bildirmek, 

g) Karaparanın aklanmasına ilişkin konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak,-

h) Bu maddenin (c) ve (e) fıkralarına göre yapılan işlemler hakkında Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarlığına bilgi vermek, 

ı) Başkanlığın çalışması ve kimlik tespiti esas ve usulleri ile karaparanın aklanması suçunun 
tespiti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanmasına dair yönetmelik, tebliğ 
ve genelge çıkarmak, . 

j) Diğer kanunlar ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilatı 

Teşkilat 
MADDE 5. - Başkanlık; ana hizmet birimleri, danışma birimi ve yardımcı birimlerden mey

dana gelir. 
Başkanlık teşkilatı Ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Başkan 
MADDE 6. - Başkan, teşkilatın en üst amiridir. Başkanlığın mevzuattan ve uluslararası dü

zenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar, Başkanlığı yönetir ve 
temsil eder. 

Başkan, konusunda bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasında Başbakan tarafından seçilir ve müş
terek kararname ile atanır. 

Başkan Yardımcıları 
MADDE 7. - Başkanlıkta ana hizmet birimleri ile danışma birimi ve yardımcı birimlerin yö

netim ve koordinasyonunda başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilebi
lir. 

Ana Hivnet Birimleri 
MADDE 8. - Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Veri Toplama ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, -
b) İnceleme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı, 
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c) Mevzuat ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 
Veri Toplama ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9. - Veri Toplama ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kamu kurum ve kuruluşları dahilgerçek ve tüzel kişilerden gerekli görülen her türlü bilgi 

ve belgenin düzenli olarak gönderilmesini istemek, 

b) Konuyla ilgili bilgilerin alınması ve sağlıklı olarak değerlendirilmesi amacıyla projeler ha
zırlamak ve uygulamaya koymak, 

c) Toplanan bilgileri değerlendirmek, 
d) Yetkili makam ve mercilerce intikal ettirilen karaparanın aklanması fiillerine ilişkin konu

ları değerlendirmek, 
e) Yapılan değerlendirme sonucu bu kanuna göre suç sayılan fiillerin işlendiğine dair şüpheli 

bulguların tespiti halinde gerekli işlemin yapılması için durumu İnceleme ve Uygulama Dairesine 
intikal ettirmek, 

f) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
İnceleme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı 
MADDE 10. - İnceleme ve Uygulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Veri Toplama ve Değerlendirme Dairesi tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve 
değerlendirmek, 

b) Cumhuriyet Savcıları ve Cumhuriyet Savcıları adına zabıta makamlarınca intikal ettirilen 
konuları incelemek ve bu makamların karaparanın aklanması suçunun tespitine ilişkin taleplerini 
yerine getirmek, 

c) Karaparanın aklanması suçunun işlenip işlenmediği konusunda ön inceleme yapmak ve su
çun işlendiğine dair ciddî emarelerin varlığı halinde zabıta makamları ile işbirliği yaparak bu Ka
nun ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun zabt ve aramaya ilişkin hükümlerine göre işlem ya
pılmasını istemek, 

d) Ön incelemeye ilişkin işlemler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek, 
e) Araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddî emarelerin varlı

ğı halinde ilgilinin bankalardaki ve banka dışı malî kurumlardaki hak ve alacaklarının, kiralık ka
sa mevcutları da dahil olmak üzere dondurulmasını teminen Cumhuriyet Savcılığına başvurmak, 

f) Karaparanın aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığına 
intikal ettirmek, . 

g) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
Mevzuat ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 1 1 . - Mevzuat ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Karaparanın aklanması suçlarının tespiti ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına; 

bankalara, banka dışı malî kurumlara ve diğer gerçek ve tüzel kişilere müşterilerinin kimliklerini 
tespit yükümlülüğünün getirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak, 

b) Başkanlığın çalışma esas ve usulleri ile görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin yönet
melik, tebliğ ve genelge çalışmaları yapmak, 

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: '124) 



- 23 -
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

d) Karaparanm aklanmasının önlenmesine ilişkin olarak 5.5.1969 tarih ve 1173 sayılı Kanun 
hükümleri mahfuz kalmak üzere uluslararası çalışmalara iştirak etmek, diğer ülkeler ve uluslarara
sı kuruluşlarla görüş ve bilgi alış verişinde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak, 

e) Karaparanm aklanması suçlarına ilişkin bilgileri Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraf
lı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerektiğinde ilgili taraf ve mercilere bildirmek, 

f) Karaparanm aklanması yöntemleri hakkında eğitici çalışmalar yapmak, 
g) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
Danışma Birimi 
MADDE 12. - Başkanlığın danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir. ! 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 13. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Başkanlık ve Başkanlığın diğer birimlerince sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî 

sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Başkanlığın menfaatlarını koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında 

almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu easlara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
e) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli 

bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda başkanlığı temsil etmek, 
d) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek; mevzuata, plan ve programa uygun çalış

malarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri başkana sunmak, 
e) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
Yardımcı Birimler 
MADDE 14. - Başkanlığın yardımcı birimleri şunlardır : 

a) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
b) Personel Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Uzmanlığı. 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 15. - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satınalma işlemlerini yürütmek, 

c) Başkanlığın malî işlerle ilgili işlemlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
0 Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
ı) Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not 

ve tutanakları tutmak ve yaymak, 

j) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
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Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16.-Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çlaşımaları yapmak, per

sonel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve diğer benzeri işlemlerini yürütmek, 
c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 

düzenlemek ve uygulamak, 
d) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 

Savunma Uzmanlığı 
MADDE 17. - Savunma Uzmanlığı, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri 

yerine getirir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde başkana karşı sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Sır Saklama Yükümlülüğü 
MADDE 18. - Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili kim

selerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mes
leklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ede
mezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar : 

a) Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanlığında çalışan görevliler, 

b) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili olarak bilgilerine ve ihtisaslarına müracaat olu
nan gerçek ve tüzelkişiler, 

c) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili olarak bilirkişilik görevi ifa edenler. 
Bu yükümlülük, yukarıda yazılı kimselerin bu görevleri sona erse dahi devam eder. 
Yetki Devri 
MADDE 19. - Başkan ve her kademedeki başkanlık yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazı

lı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki 
devri, yetki devreden yöneticinin sorumluluğunu kaldırmaz. 

İnceleme ve Denetleme 
MADDE 20. - Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme uzmanları, başkanlığın görev alanına giren 

konularda araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her tür
lü evrakın tetkikine yetkilidir. 

Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 
MADDE 21. - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler Başkanlık ile Malî Suç

lar Araştırma ve İnceleme uzmanlarına gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve yeterli desteği sağla
makla yükümlüdürler. 

Bilgi ve Belge Vermekten İmtina Edememek • , ' - . ' 
MADDE 22. - Başkanlık ve Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme uzmanlarınca kendilerinden 

bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ile
ri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemezler. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Uzman Yardımcılığı 

MADDE 23. - Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır: 

a) Başkanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 

b) Yönetmelikte belirtilen en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denk
liği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 

d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. 

Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Uzmanlığı 
MADDE 24. - 23 üncü maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve 

olumlu sicil almak şartıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına gir
mek hakkını kazanırlar. Sınavda başarıirolanlar Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Uzmanı unva
nını kazanırlar. 

Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Uzmanlığı yeterlik sınavında iki kez başarılı olamayanlar 
uzman yardımcılığı unvanını kaybederler ve Başkanlık içerisinde memuriyet derecelerine uygun 
bir başka göreve atanırlar. 

Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Uzmanlığı yeterlik sınavının şekli ve uygulama esas ve 
usulleri yönetmelikle düzenlenir. . 

Kadrolar 
MADDE 25. - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Ge

nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

Atama 
MADDE 26. - 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurlardan 

Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanlarının atanmaları Başkanın teklifi üzerine ilgili Bakanın ona
yı ile, diğer memurların atanmaları Başkan tarafından yapılır. Ancak Başkan bu yetkisini gerekli 
gördüğü alt kademelere devredebilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
\ Kontrollü Teslimat 

Kontrollü Teslimat Uygulamasının Şartları 
MADDE 27. - Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için; 
a) Çok ciddî organize edilmiş bir uyuşturucu madde kaçakçılığının varlığı, 
b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemenlarının ortaya çıkarılması ve bunlar 

hakkında tüm delillerin tespiti için başka bir imkân bulunmaması, 
c) Malın gideceği en son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde deneti

min sağlanabilmesi, 

d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması, 

e) Türkiye'den transit geçerek ve Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına gidecek uyuşturucu ve 
psikotrop maddeler için ayrıca, 
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1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve so
ruşturma açılacağının talep eden devlet tarafından garanti edilmesi, 

2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke dev
leti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu suç eşyası ve uyuşturucu ve psikotrop 
madde naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması 

Zorunludur. 
Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri 
MADDE 28. - Kontrollü teslimat uygulamasına yurtdışından Türkiye'ye girecek ve Türki

ye'de dağıtılacak veya transit geçecek yahut Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek uyuş
turucu ve psikotrop maddeler için 27 nci maddede öngörülen hususların varlığının kanıtlanması ha
linde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir. 

İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam 
edilmesi halinde delillerin kaybolması ve/veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkma: 

sı durumunda karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir. 
Kontrollü teslimat uygulanmasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer 

mahkemesine aittir. 
Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz. 
Kontrollü teslimatın uygulanma usul ve esasları Gümrük Müsteşarlığının ilgilendirildiği ba

kanlık ile Adalet Bakanlığının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte 
gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ceza Hükümleri, Yetki ve Görev 

BİRİNCİ BÖLÜM 
CEZA Hükümleri 

Karaparanın Aklanması Suçu 
MADDE 29. - Türk Ceza Kanununun 296 nci ve 512 nci maddelerinde beyan olunan haller v 

haricinde, kanunların suç saydığı fiillerin işlenmesi suretiyle elde edildiğini bildiği veya bilmesi ge
rektiği karaparayı iktisap eden, bulunduran, kullanan, kaynak veya niteliğini veya zilyet veya ma
likini değiştiren, gizleyen veya sınırötesi harekete tabi tutan veya bu hareketi gizleyen, yukarıda be
lirtilen suçların hukukî sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağını veya ye
rini değiştiren veya transfer yoluyla aklayan veya karaparanın tespitini engellemeye yönelik fiille
ri işleyenler altı aydan beş seneye kadar hapis ve karaparanın üç katı ağır para cezasıyla cezalandı
rılır ve nemaları da dahil olmak üzere mal ve değerler ile bunların ele geçirilememesi halinde bun
lara tekabül eden mal varlığının müsaderesine de hükmolunur. 

Karapara, terör suçlarından veya Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı kanunla yasaklan
mış herhangi bir madde veya eşya kaçakçılığından elde edilmiş veya yukarıda belirtilen fiiller te
rör suçlarına kaynak sağlamak amacıyla işlenmiş ise, birinci fıkra hükmüne göre faile verilecek ha
pis cezası dört seneden az olamaz. 

Suçun; 
a) Karaparanın aklanması maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya teşek

küle mensup olanlar tarafından, 

b) Görevi sebebiyle memur ve kamu görevlileri tarafından, , 

c) Şiddet veya tehditle veya silah kullanarak, 
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İşlenmesi halinde hükmolunacak cezalar ayrıca yarı oranında artırılır. 
Bu suçların tüzel kişiler tarafından işlenmesi halinde, üçüncü fıkranın (a) bendi hükmünün uy

gulanamadığı durumlarda, fiili gerçekleştiren yöneticiler hakkında da aynı cezalara hükmolunmak-
la birlikte tüzel kişiler de yirmidört milyon liradan ikiyüzkırk milyon liraya kadar para cezası ile 
cezalandırılır. 

Yukarıdaki suçların usul veya füruğundan olan hısımlarından veya karı veya koca veya kar
deşlerinden birinin yukanda belirtilen suçlarını veya karaparanın kaynaklandığı suçlarını gizlemek 
amacıyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza yarısından üçte ikisine kadar indirilir. 

Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İmal ve Üretiminin Önlenmesi 
MADDE 30. - 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleş

miş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II numaralı tablolar ile bu tabloların değişikliklerinde yer alan 
maddelerin imalatı, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımı Sağlık Bakanlığının iz
nine bağlıdır. 

Yukarıdaki fıkraya göre izin verilirken ilgili kuruluşlardan görüş alınması ve izin verme esas 
ve usulleri Sağlık Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikte gösterilir. 

Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nak
ledenler veya bulunduranlar, alanlar veya satanlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu 
oluşturmadığı takdirde, kırksekiz milyon liradan dörtyüzseksen milyon liraya kadar ağır para ceza
sı ile cezalandırılır ve bu maddelerin müsaderesine de hükmolunur. 

Üçüncü fıkrada belirtilen suçların, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin imalatında kullanıl
mak amacıyla veya kullanılacağını bilerek işlenmesi halinde, faile eylemleri daha ağır bir cezayı 
gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, iki seneden dört seneye kadar hapis cezası verilir. Uyuştu
rucu ve psikotrop maddelerin imalatında kullanmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek gerekli 
teçhizat ve sair malzemeyi imal, ithal, ihraç veya nakledenler veya bulunduranlar, satan veya alan
lar hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun ile 3298 sayılı Uyuşturucu 
Maddelerle ilgili Kanun hükümleri saklıdır. 

Sır Saklama ve Kullanımında Sorumluluk 
MADDE 31. - 18 inci maddeye aykırı davranışta bulunan gerçek kişiler ile gizli kalması ge

len lazım hususları öğrenen tüzel kişilerin mensupları altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

Başkanlık İstemlerine Aykırı Davranış 
MADDE 32. - Başkanlık ile Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme uzmanlarının istediği bilgi ve 

belgeleri vermeyenler, Başkanlığın tespit ettiği esaslar çerçevesinde kimlik tespiti yapmayanlar, 
kimlik tespitine ilişkin belgeleri beş yıl süreyle saklamayanlar, altı aydan bir seneye kadar hapis ce
zası ve oniki milyon liradan yüzyirmi milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yetki ve Görev 

Karaparanın Aklanması Suçunda Yetki ve Görev 
MADDE 33. - Karaparanın aklanması suçuna ilişkin talepler karaparanın bulunduğu yer mah

kemesince karara bağlanır. 
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Yabancı ülkelerin 29 uncu ve 30 uncu maddelere uygun müsadere talepleri hakkında karar 
vermeye Ankara Sulh Ceza Hâkimi yetkilidir. 

Müsadere kararı için talebin Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalara uygun şekilde 
yapılması ve ilgisine göre 29 uncu ve 30 uncu maddelerde sayılan suçların yabancı devlet mevzu
atına göre de suç olması ve müsadereyi gerektirmesi icap eder. 

Hak ve Alacakların Dondurulması 
MADDE 34. - Karaparanın aklanmasına yönelik ciddî emarelerin varlığı halinde bankalar ve 

banka dışı malî kurumlardaki hak ve alacakların, kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere don
durulmasına karar vermek yetkisi Sulh Ceza Hâkiminindir. 

Hak ve alacakların dondurulması talepleri evrak üzerinde yapılacak inceleme sonucu derhal ve 
nihayet 24 saat içinde sonuçlandırılır. İnceleme sonucu alınacak kararlar aleyhine acele itiraz yo
luna başvurulabilir. 

Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet Savcıları da hak ve alacakların dondurul
masına karar verebilir. Cumhuriyet Savcılığı bu kararı, en geç 24 saat içinde Sulh Ceza Hâkimine 
bildirir. Hâkim en geç 24 saat içinde kararın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar verir, onay
lanmama halinde Cumhuriyet Savcılığının kararı hükümsüz kalır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Değiştirilen ve Geçici Hükümler 

Değiştirilen Hükümler 
MADDE 35. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasına 
"Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Suçlar Araştırma ve İn
celeme Uzman Yardımcıları" ibaresi "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Malî Suçlar Araştırma ve İnceleme Uzmanlığına" ibaresi, 

b) Aynı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin (II) nci bölümünün (A) 
bendinin (i) fıkrasına "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Suçlar 
Araştırma ve İnceleme Uzmanları" ibaresi, 

c) Aynı Kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin "1-GeneI İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümü
nün (h) fıkrasına "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Suçlar Araştır
ma ve İnceleme Uzmanları" ibaresi, • . . ' ' . -

Eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Malî Suçlar Araştirma ve İnceleme Başkanlığı 
bölümü olarak eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az beş yıl Bakanlıklar ve Baş
bakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapmış ve (23) üncü maddenin (a) ve (b) bendlerindeki şartla
ra haiz olanlar oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla 
mevcut uzman kadrosunun üçte birini geçmemek üzere en geç altı ay içinde uzman olarak atanabi
lir. 
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Yürürlük 
MADDE 36 

Yürütme 
MADDE 37. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı V. 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

Millî Eğitim Bakanı 
N.Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
M. Yılmaz 

Ulaştırma Bakanı 
M. Kös tepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı V. 
M. Köstepen 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 
MALÎ SUÇLAR ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI 

Başkap Başkan yardımcısı 
Başkan Başkan yardımcısı 

Başkan yardımcısı 

Ana hizmet birimleri Danışma birimi 
l.Veri Toplama vepeğerlendirmeHukuk Müşavirliği 

Dairesi Başkanlığı 
2.İnceleme ve Uygulama Dairesi 

Başkanlığı 
3.Mevzuat ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı 

Yardımcı birimler 
1.İdarî ve Malî İşler 

Dairesi Başkanlığı 
2.Personel Dairesi 

Başkanlığı 
3. Sav unma Uzmanlığı 

MALÎ SUÇLAR ARAŞTIRMA VE İNCELEME BAŞKANLIĞI 
( I ) S A Y I L I CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Kadro 
Unvanı ' Derecesi 
Başkan 
Başkan Yrd. 
Ver. Top. ve Değ. Dai. Bşk. 
İne. ve Uyg. Dai. Bşk. 
Mevz. ve Koord. Dai. Bşk. 
Per. Dai. Bşk. 
İda. ve Malî İşi. Dai. Bşk. 
1. Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Mali Suç. Araş. ve İne. Uzmanı 
Savunma Uzmanı 
Ayniyat Saymanı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Programcı 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 

1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
3 
5 
6 

10 
1 
5 
8 
9 

Serbest Kadro 
Adedi 

2 

9 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 

2 

Tutulan 
Kadro Adedi Toplam 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
2 

, 2 
6 
2^ 
2 
5 
5 
t 
1 
1 
1 
2 

ı 
1 
1 
1 
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Sınıfı 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
Y.H. 
Y.H. 
Y.H. 

Unvanı 
Bilgisiyar İşletmeni 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Şoför 
Teknisyen Yardımcısı 
Kaloriferci 
Hizmetli 

Toplam 

Kadro 
Derecesi 

10 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
13 
13 

Serbest Kadro 
Adedi 

4 
2 
2 
4 

Tutulan 
Kadro Adedi Toplam 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
4 

79 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Karapara Aklanmasının Önlenmesi ile 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak
kında Kanuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 
MADDE. 1. - Bu Kanunun amacı, karapara aklanmasının önlenmesi konusunda uygulanacak 

esasları belirlemektir. 
Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunda geçen; 
a) Karapara; 

1. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki, 
2. 6136 sayıhAteşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanundaki, 
3. 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanundaki, 

4. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanundaki , 
5. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin 2 ve 3 numaralı bendlerindeki, 

6. 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler ve aynı Ka
nununun 179, 192, 264, 316, 317, 318, 319, 322, 325, 332, 333, 335, 339, 341, 342, 345, 350, 403, 
404,406,435,436,495,496,497,498,499,500,504 ve 506 ncı maddelerindeki, 

fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, 
mal veya gelirleri veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen pa
ra, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddî menfaat ve de
ğeri, 

b) Karapara Aklama Suçu: Türk Ceza Kanununun 296 ncı maddesinde belirtilen haller haricin
de, bu maddenin (a) bendinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen karaparanın elde eden-
lerce meşruiyet kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen karaparanın 
başkalarınca iktisap edilmesi, bulundurulması, elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması, 
kaynak veya niteliğinin veya zilyet ya da malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi veya sınır ötesi hareke
te tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi, yukarıda belirtilen suçların hukukî sonuçlarından fa
ilin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla 
aklanması veya karaparanın tespitini engellemeye yönelik fiilleri, 

c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak ve
ya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak ve
ya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürüle
cek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve 
Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı 
Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara ve-
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ya karaparaya kaynaklık edecek diğer hertürlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın 
yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini, 

d) Başkanlık : Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını, 

e) Koordinasyon Kurulu : Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Malî Suçları Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri 
MADDE 3. - Malî Suçlan Araştırma Kumlu Başkanlığı, doğrudan Maliye Bakanına bağlı ola

rak çalışır. Başkanlığın görevleri şunlardır : 

1. Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda alınması gereken 
önlemleri almak, 

2. Karapara ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüş ve bilgi alış veri
şinde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak, 

3. Karapara aklanmasına ilişkin işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuru
luşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemek, | 

4. Cumhuriyet savcıları veya cumhuriyet savcıları adına zabıta makamlarınca intikal ettirilen 
konuları incelemek ve bu makamların karaparanın aklanması suçunun tespitine ilişkin taleplerini ye
rine getirmek, 

5. Karaparanın aklanması suçunun işlenip işlenmediği konusunda ön inceleme yapmak ve su
çun işlendiğine dair ciddî emarelerin varlığı halinde zabıta makamları ile işbirliği yaparak, bu Kanu
na ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun zabt ve aramaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapıl
masını istemek, 

6. Ön incelemeye ilişkin işlemler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek, 

7. Araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddî bulgu ve emarele
rin varlığının tespiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarına tedbir konulması için durumu Cumhuriyet 
Savcılığına intikal ettirmek, 

8. Karapara aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığına inti
kal ettirmek, 

9. Karapara aklanması suçlarının tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirlerle, bankalara ve di
ğer malî kurumlara ve ilgili gerçek ve tüzel kişilere müşterilerinin kimliklerini tespit zorunluluğu ge
tirilmesi hususlarında Bakanlar Kurulunca karar alınmak üzere teklifte bulunmak ve yapılan işlemler 
hakkında Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek, 

10. Karapara aklanması suçlarına ilişkin istatistik ve diğer bilgileri toplamak, değerlendirmek ve 
bu bilgileri Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ilgili taraf ve merci
lere bildirmek, 

11. Başkanlığın çalışma esas ve usulleri ile kimlik tespiti ve karapara aklanması suçunun tespi
ti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulanması hususunda ve bu kanunun uygu
lanmasına dair hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak, 

Başkanlık, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini Maliye Müfettişle
ri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve 
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Sermaye Piyasası Kurulu Denetçileri vasıtası ile yerine getirir. Görevlendirilecek Maliye Müfettişle
ri, Hesap Uzmanları, Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve 
Sermaye Piyasası Kurulu Denetçileri Başkanının talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı 
bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir. 

Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Bankalar 
Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu De
netçileri görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme 
yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir. 

Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri 
MADDE 4. - Koordinasyon Kurulu; Maliye Müsteşarının başkanlığında, Maliye Teftiş Kurulu, 

Maliye Hesap Uzmanları Kurulu, Malî Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Ye
minli Murakıpları Kurulu, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanları ile 
Gelirler Genel Müdürü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdü
rü, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu, Afrika ve Uluslararası Siyasî Kuruluşlar Genel Müdürü ve İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanından 
meydana gelir. Koordinasyon Kuruluna gerektiğinde Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Mü
dürü, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve 
Bilgi Toplama Dairesi Başkanı ile Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasından en az 
genel müdür düzeyinde birer temsilci üye sıfatıyla katılmak üzere davet olunur. Kurul, gerek duydu
ğunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilir. 

Koordinasyon Kurulu, karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda Malî Suçları 
Araştırma Kurulunun yürüteceği faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte koordine etmek, uy
gulamaya ilişkin politikaları tespit etmek, mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmekle görev
lidir. 

Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 
MADDE 5. - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Başkanlık ile bu Kanunu

nun 3 üncü maddesinde belirtilen diğer yetkililerce istenilecek bilgi ve belgeleri vermek ve gerekli 
kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler. 

Kurul ve diğer yetkililerce kendilerinden bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzel kişiler, savun
ma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek 
bilgi ve belge vermekten imtina edemezler. 

Sır Saklama Yükümlülüğü 
MADDE 6. - Aşağıda yazılı kimseler, görevleri dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili kimse

lerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya meslekle
rine ilişkin olarak öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve 
kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. 

a) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Malî Suçları Araştırma Uzman 
ve uzman yardımcıları ile kurul hizmetinde çalışan görevliler, 

b) Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeleri, 
c) Bu Kanun hükümleri uyarınca yetki kullanan diğer kamu görevlileri, 
d) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili olarak bilgilerine ve ihtisaslarına başvurulan gerçek 

ve tüzel kişiler, 
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e) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili olarak bilirkişilik görevi ifa edenler. 

Bu yükümlülük, yukarıda yazılı kimseler bu görevlerinden aynlsalar dahi devam eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza ve Usul Hükümleri 

Karapara Aklanması Suçu 
MADDE 7. - Karapara aklama suçu fiillerini işleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis ve 

aklanan karaparanın bir katı ağır para cezasıyla cezalandırılır ve nemaları da dahil olmak üzere kara
para kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele geçirelememesi halinde bunlara tekabül eden mal 
varlığının müsaderesine de hükmolunur. 

Karapara, terör suçlarından veya Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı kanunla yasaklanmış 
herhangi bir madde ve eşya kaçakçılığından elde edilmiş veya suç yukarıda belirtilen terör suçlarına 
kaynak sağlamak amacıyla işlenmiş ise birinci fıkra hükmüne göre faile verilecek hapis cezası dört 
seneden az olamaz. 

Suçun; 
a) Karaparanın aklanması maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya teşekküle 

mensup olanlar tarafından, 
b) Görevi sebebiyle memur ve kamu görevlileri ile 3182 sayılı Bankalar Kanununa, 7397 sayılı 

Sigorta Murakebe Kanununa, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa, 1567 sayılı Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa, Ödünç Para Verme 
İşleri ile Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usulleri 
düzenleyen mevzuata göre faaliyet gösteren kurumlarda çalışanlar tarafından, 

c) Şiddet veya tehditle veya silah kullanarak, 
işlenmesi halinde hükmolunacak cezalar, ayrıca bir misli artırılır. 

Bu suçların tüzel kişilik bünyesinde işlenmesi halinde, üçüncü fıkranın (a) bendi hükmünün 
uygulanamadığı durumlarda, fiili gerçekleştiren yöneticiler hakkında da aynı cezalara hükmolun-
makla birlikte, tüzel kişiler debeşyüzmilyon liradan beşmilyar liraya kadar para cezası ile ceza
landırılır. 

Karapara aklama suçunun, usul veya füruu veya karı-koca veya kardeşlerinden biri tarafından 
karaparanın kaynaklandığı suçlan gizlemek amacıyla işlenmesi halinde bu ceza, yarısından üçte iki
sine kadar indirilir. 

Zamanaşımı 
MADDE 8. - Karapara aklama suçlarının kovuşturulmasında zamanaşımı süresi on yıldır. Dava 

açılması zamanaşımını keser. 
Tedbir Konulması 
MADDE 9. - Karaparanın aklanmasına yönelik ciddî emarelerin varlığı halinde, bankalar ve 

banka dışı malî kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil 
olmak üzere hak ve alacakların dondurulmasına, tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırıl
masına; mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zabtına, bunların bir tevdi mahalline yatırılma
sına ve hak ve alacaklar üzerinde diğer tedbirlerin konulmasına hazırlık tahkikatı sırasında sulh ceza 
hâkimi; yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilebilir. 
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Tedbire ilişkin talepler, evrak üzerinden yapılacak inceleme sonucu derhal ve nihayet 24 saat içe
risinde sonuçlandırılır. 

Gecikmesinde sakınca görülen hallerde cumhuriyet savcıları da hak ve alacakların dondurulma
sına karar verebilir. Cumhuriyet savcılığı bu kararı en geç 24 saat içinde sulh ceza hâkimine bildirir. 
Hâkim en geç 24 saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir, onaylanmama halinde, cumhu
riyet savcılığının karan hükümsüz kalır. 

Kontrollü Teslimatın Şartları 

MADDE 10. - Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için; 

a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddî organize edilmiş olması, 
b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hak

kında bütün delillerinin tespiti için başka bir imkân bulunmaması, 
c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde 

denetimin sağlanabilmesi, 
d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması, 

e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya 
fonlar için ayrıca; 

1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruş
turma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi, 

2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti 
tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kulla
nılan araçlar ile karaparanm iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması, 

zorunludur. 
Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri 
MADDE 11. - Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir. 
İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam 

edilmesi halinde, delillerin kaybolması ve/veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması 
durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir. 

Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahke
mesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz. 

Yükümlülüklere Aykırı Davranış 
MADDE 12. - Bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler, gizli kalması lazım gelen hususla

rı ifşa etmeleri hâlinde bir seneden üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu sırların mad
dî menfaat karşılığında ifşa edildiğinin belirlenmesi halinde, elde edilen menfaat ve nemaları da mü
sadere olunur. 

. Başkanlık ve diğer yetkililerin istediği bilgi ve belgeleri vermeyenler, belirlenen esaslar çerçeve
sinde kimlik tespiti yapmayanlar ve kimlik tespitine ilişkin belgeleri beş sene süreyle saklamayanlar, 
karaparanm aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin diğer Bakanlar Kurulu Kararları ile 
bunların uygulanmasına dair tebliğlere aykırı davrananlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve 
onikimilyon liradan yüzyirmimilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Yetkili Mahkeme 

MADDE 13. - Karaparanın aklanması suçuna ilişkin talepler, 3005 sayılı Meşhut Suçların Mu
hakeme Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, karaparanın bulunduğu yer mahkemesince 
karara bağlanır. 

Yabancı ülkelerin 7 nci maddeye uygun müsadere talepleri ve karaparanın kontrollü teslimatı 
hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir. 

Müsadere kararı için talebin, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalara uygun şekilde 
yapılması gerekir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Ek Ödemeler 
MADDE 14. - Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerine her toplantı için (2 000) gösterge 

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti öde
nir. 

Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik olarak Malî Suçları Araştırma Kurulunda, 

a) Araştırma ve inceleme görevlerinde çalışan denetim elemanlarına (10 000), 
b) Malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkanı ve Yardımcılarına (5 000), 
c) Veri toplama, izleme ve değerlendirme işlerinde çalışan uzmanlara (4 000), uzman yardımcı

larına (3 000), 
d) Yönetim ve büro hizmetlerinde çalışan personele (2 000), 

gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarı geçmemek 
üzere bakan onayı ile aylık ek ücret ödenir. 

Görevlendirmelerde otuz günden kısa süreler için kist hesaplama yapılır. 
Bu ödemeler damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Yönetmelikler 
MADDE 15. - Bu kanunun uygulanmasına ilişkin olarak bilgi verme, kimlik tespiti, araştırma 

ve inceleme yöntemleri, şüpheli işlemler, aklamaya konu menfaat ve değerlerin belirlenmesine dair 
gerekli düzenlemelerin, yapılması; Koordinasyon Kurulunun yönetim, toplanma ve çalışma esas ve 
usulleri, toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar, Bakanlar Kurulunca bu kanunun yayım tarihini iz
leyen altı ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Güm
rük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişle
ri Bakanlığınca yürütülür. 

Malî Suçlar Araştırma uzman ve yardımcılarının göreve alınmaları, meslekte yükselmeleri ve ça
lışma esas ve usulleri Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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İKİNCİ KISIM 

Diğer Kanunlarda Değiştirilen Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm 
MADDE 16. - 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 
Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Üretim ve Dağıtımının Önlenmesi 
EK MADDE 1. •- 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleş

miş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tabloların değişikliklerinde yer alan 
maddelerin imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımı Sağlık Bakanlığının iznine 
bağlıdır. 

Yukarıdaki fıkraya göre izin verilirken ilgili kuruluşlardan görüş alınması ve izin verme esas ve 
usullerinin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilmesi gerekir. 

Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nakle
denler veya bulunduranlar, alanlar veya satanlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluş
turmadığı takdirde, üçyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve bu 
maddelerin müsaderesine de hükmolunur. 

Üçüncü fıkrada belirtilen suçların, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin imalatında kullanılmak 
amacıyla veya kullanılacağını bilerek işlenmesi halinde faile, eylemleri daha ağır bir cezayı gerekti
ren suçu oluşturmadığı takdirde, iki seneden dört seneye kadar ağır hapis cezası verilir. Uyuşturucu 
ve psikotrop maddelerin imalinde kullanmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek gerekli teçhizat ve 
sair malzemeyi imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, alanlar veya satanlar hak
kında da aynı cezaya hükmolunur. 

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun hükümleri saklıdır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler 

MADDE 17. - 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 2 nci maddesine aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir. 

"r) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ye incelemeleri yapmak ve bu 
konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek." 

MADDE 18. - 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 2.7.1993 tarihli ve 
484 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga (f) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş
tir. 

"0 Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı" 

MADDE 19. - 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.7.1993 tarihli ve 484 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile mülga 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Madde 14. - Malî Suçları Araştırma Kurulu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 
Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine 
getirir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 124) 
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MADDE 20. - 207 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesiyle kaldırılan Tarife 
Politikası Yüksek Kuruluna ilişkin 33 üncü madde bölüm başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmiştir. 

"BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurul 

Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu 
MADDE 33. - Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Karaparanın Aklanmasının Ön

lenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı maddede ver
ilen görevleri yerine getirir." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 21. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasına 

"Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Suçları Araştırma Uzman 
Yardımcıları" ibaresi "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları 
Araştırma Uzmanlığına" ibaresi, 

b) Aynı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin (II) nci bölümünün (A) 
bendinin (i) fıkrasına "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları 
Araştırma Uzmanları" ibaresi, 

e) Aynı Kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin "1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" 
bölününün (h) fıkrasına "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları 
Araştırma Uzmanları" ibaresi, 

d) Aynı Kanuna ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin "1 -Başbakanlık ve Bakanlıklarda" 
bölümüne "Millî Kütaphane Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkan Yardımcısı" ibaresi, 

e) Aynı Kanuna ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinin 5 inci sırasının (d) bendine "Mali 
Suçlar Araştırma Kurulu Başkan Yardımcıları" ibaresi, 

eklenmiştir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme 
GEÇİCİ MADDE 1. - Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı 
bölümü olarak eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının 657 sayılı 
Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin ikinci bölününün A bendinde sayılan 
uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak 
sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali Suçlar 
Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler. 

MADDE 22. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 23. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI LİSTE 

MALİYE BAKANLIĞI 

(I) SAYILI CETVEL 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 111) 

Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 11 Arkadaşının, 5.1.1961 Ta
rihli ve 237 Sayılı Taşıt Kanununa Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra

poru (2/322) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5.1.1961 Tarih ve 237 Sayılı Taşıt Kanununa Bağlı (1) Sayılı cetvelde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Zeki Er gezen 
Bitlis . 

Salih Kapımız 
Kayseri 

Kadir Bozkıırt 
Sinop 

Kâzım Üstiiner 
Burdur 

Veli Andaç Durak 
Adana 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Mustafa Baş 
; İstanbul 
Ali Günaydın 

Konya 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

M. Fatih A tay 
Aydın 

GEREKÇE 
237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin yasama, yürütme ve yargı şeklindeki düzen

lenmesinde görüleceği üzere Yasama organının sadece Başkanının emirlerine ve zatlarına binek ta
şıt tahsis edilmiş, yürütme ve yargı organlarında ise tahsis kapsamı daha geniş tutulmuştur. 

Ayrıca, bu cetvelin düzenlenmesinde Türkiye.Büyük Millet Meclisinin ihtiyaçları, yasama 
fonksiyonunun önemi ve dolayısıylc Kurumun Devlet teşkilatında işgal ettiği mevkiin mümtaz ve 
müstesna durumu gözönüne alınmamıştır. 

Başkanlık Divanı, Anayasamızın öngördüğü T. B. M. M. 'ninen önemli organıdır. Başkanlık Di
vanı üyelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yönetimle ve yasama fonksiyonlarıyla ilgili ola
rak önemli görevler verilmiştir. 

TBMM Başkanlık Divanının 15 Mayıs 1991 tarihli ve 83 sayılı kararıyla kabul edilen TBMM 
Araçlarına Mahsus Plakalara Dair Esaslara göre bugünkü plaka uygulamasına başlanmış, ancak uy
gulamanın yasal olmadığı yolunda çeşitli spekülasyonların doğmasına sebep olmuştur. Bu Kanun 
teklifiyle bu spekilasyonlara son verilmek ve mevcut uygulamaya yasallık kazandırılmak istenmek
tedir. ^ 

Teklifimiz; 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde yer alan makam sahipleri ara
sına, TBMM Başkanlık Divanı Üyelerinin de yer almasını, emirlerine ve zatlarına birer binek oto
mobili verilmesini öngörmektedir. 
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I'Ian ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 21.10.1996 
Esas No.: 2/322 
Karar No.: 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 11 arkadaşı tarafından hazırlanarak 4.6.1996 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 12.6.1996 tarihinde Komisyo
numuza havale edilen "5.1.1961 Tarihli ve 237 Sayılı Taşıt Kanununa Bağlı (1) Sayılı Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 17.10.1996 tarihinde yaptığı 6 ncı 
Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Veli Andaç Durak'm katılımında Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de iştiraki ile incelenip görü
şülmüştür. 

— Teklif ile 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde yer alan makam sahipleri ara
sına TBMM Başkanlık Divanı Üyelerinin de dahil edilmesi amaçlanmıştır. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

— 237 Sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) Sayılı cetvelin yasama, yürütme ve yargı şeklinde dü
zenlenmesinde, Yasama Organının sadece Başkanın emirlerine ve zatlarına binek taşıt tahsis edil
diği, yürütme ve yargı organlarında ise tahsis kapsamının daha geniş tutulduğu, 

— Ayrıca, bu cetvelin düzenlenmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ihtiyaçlarının, ya
sama fonksiyonunun önemi ve dolayısıyla kurumun devlet teşkilatındaki yerinin gözönüne alınma
d a * ' • . . . ' 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 15 Mayıs 1991 tarihli ve 83 sayılı ka
rarıyla kabul edilen TBMM Araçlarına Mahsus Plakalara Dair Esaslara göre bugünkü plaka uygu
lamasına başlandığı, ancak uygulamanın yasal olmadığı yolunda çeşitli spekülasyonların doğması
na sebep olduğu ve bu Kanun Teklifi ile bu spekülasyonlara son verilmek ve mevcut uygulamaya 
yasallık kazandırılmak istendiği, 

Gibi hususlar ifade edilmiştir. 
Yapılan bu görüşmeleri takiben Teklif ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad

delerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Teklifin, 
— 1 inci maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeleri"nden sonra gel

mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanları ve Grup Başkanvekillerinin de kap
sama alınması talebi tartışılarak olumlu mütalaa edildiğinden "Komisyon Başkanları" ve "Grup 
Başkanvekilleri" ibarelerinin de metne eklenmesi; ayrıca cetvelde yer alan araç adedinin "50"ye çı
karılması suretiyle, 

— Geçici maddesi Geçici Madde 1 olarak ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü mad
deleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkan V. 
/. Ertan Yülek Nurhan Tekinel 

Adana Kastamonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 111) 



Sözcü 
Sait Açba 

Afyon 

Üye 
Gökhan Çapoğlu 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Metin Şahin 

Antalya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Alaatün Sever Aydın 

Batman 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 

Üye . 
Hüseyin Yayla 

Hatay 
' (İmzada bulunamadı) 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Zeki Karabayır 

Kars 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 
(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Mil 
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Meclisi 

Üye 
İlhan Aküzüm 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Saffet Kaya 

Ardahan 

Üye 
Ataullah Hamidi 

Batman 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Ergun Özdemir 

Giresun 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

. Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

(S. Sayısı: 111) 
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Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Nezir Aydın 

Sakarya 

Üye 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Metin Gürdere 

Tokat 
(İmzada bulunamadı) 

_ 

Üye 
Yıldırım Aktürk 

Uşak 

Üye -
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Üye 

Ertuğrıd Erydmaz 
Sakarya 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

(İmzada bulunamadı) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ YÜCEL SEÇKİ-
NER VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5.1.1961 Tarihli ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu
na Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. -5.1.1961 tarihli ve 237 sayı

lı Taşıt Kanununa bağlı (1) Sayılı cetvelden 
(Birisi senato Başkanı için) ibaresi kaldırılmış 
ve cetvele Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare 
eklenmiştir. 

En az kullanma 
Adet Cinsi Süresi 

TBMM Başkanlık 
Divanı üyeleri 17 Binek 5 

GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanunla tahsis 
edilen araçların plakalarına ilişkin esaslar, 
TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilir. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

5.1.1961 Tarihli ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu
na Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. -5.1.1961 tarihli ve 237 sayı

lı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelden 
(Birisi Senato Başkanı için) ibaresi kaldırılmış 
ve cetvele Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare 
eklenmiştir. 

En az kullanma 
Adet Cinsi Süresi 

TBMM Başkanlık 
Divanı üyeleri, Ko
misyon Başkanları ve 
Grup Başkanvekilleri 50 Binek 5 yıl 

GEÇİCİ MADDE 1. - Teklifin Geçici 
maddesi Geçici 1 inci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. - Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ~ 

MADDE3. -Teklifin 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.. Sayısı: 111) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 128) 

Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/525) 

T.C. 
Başbakanlık •- x • 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 15.10,1996 

Sayı: B.02.0.KKGI101-159I4150 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.9.1996 
tarihinde kararlaştırılan "Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde; zor veya nüfuz kullanarak ve
ya tehditle veya hileyle kara ve deniz ulaşım araçları ile uçakları hareket ettirmeyen, hareket halin
de bulunanları durduran veya gitmekte oldukları yerden başka bir yere götüren veya gönderten ki
şiler hakkında uygulanacak cezaî müeyyidelere yer verilmektedir. 

12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinde "terör"ün ta
nımı yapılmakta; 4 üncü maddesinde de, bazı suçlar sayılarak, bu suçların 1 inci maddede belirti
len terör amacı ile işlenmesi halinde terör suçu sayılacağı ifade edilmektedir. Ancak yukarıda ko
nu edilen Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesi, 4 üncü maddede sayılan suçlar arasında yer al
madığından, mevcut hükümler çerçevesinde, gemi, uçak veya kara ulaşım araçlarını kaçıran veya 
hareketlerini engelleyenlerin fiilleri, hangi amaca yönelik olursa olsun Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamı dışında kalmaktadır. 

Özellikle gemi ve uçak kaçırma olaylarının gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta sansas
yon yaratma etkisi nedeniyle, terör örgütlerinin bu tür eylemlere yöneldikleri görülmekte, hatta bu 
eylemlerin artarak devam edebileceği değerlendirilmektedir. 
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Günümüz koşullarında, bu tip suçların işlenmesinin önlenmesi açısından, daha caydırıcı yap
tırımlara gerek olduğu düşünülmektedir. 

Belirtilen nedenlerle, Tasarı ile, Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan kara ve 
deniz ulaşım araçları ile uçakların kaçırılması veya hareketlerinin engellenmesine yönelik suçların 
terör amacı ile işlenmesi halinde, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alınması ve dolayısıyla bu 
tip suç faillerine daha ağır cezaî müeyyidelerin uygulanması suretiyle caydırıcılığın sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile, genel gerekçede belirtilen nedenlerle, Terörle Mücadele Kanununun: 
4 üncü maddesinde yer alan ve terör amacıyla işlendiği takdirde terör suçu sayılan suçlar arasına, 
Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yazılı suçlar da dâhil edilmektedir. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 
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Adalct Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 11525 
Karar No. : 30 5.11.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla, Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerek
çesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı, Bakanlar Kurulundan gelen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Tekdal 

Ankara 
Üye 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Üye 
Hasan Belhan 

Elazığ 
Üye 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

(Muhalefet şerhimi yazılı olarak sunuyorum) 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

(Muhalifim) 
• Üye 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Üye 
Abdulkadir Öncel 

Şanlıurfa 

Sözcü 
Bülent Arınç 

Manisa 
Üye 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 
Üye 

Halil Cin 
İçel 
Üye 

Metin Öney 
İzmir 

Üye 
M. Necati Çetinkaya 

Konya 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
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MUHALEFET ŞERHİ 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Terörle Mücadele yasası istisnaî bir yasadır. Ana temel ceza yasası TCK'dır. Amaç istisnaî ya
salarda tarif edilen suçların hepsini ana ceza yasası içine almak olmalıdır. Çağdaş ceza hukukları
nın ve ceza yasalarının temel hedefi budur. Burada tam aksi yapılmaktadır. Ceza Kanununun 384 
üncü maddesindeki suç Tererle Mücadele Yasası kapsamına alınmaktadır. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası pekçok bakımdan Anti-demokratik bir yasadır. Pek çok 
maddesi 1982 Anayasasına bile aykırıdır, örneğin Çağdaş Ceza Hukukunun evrensel ilkesi "Ka
nunsuz suç ve kanunsuz ceza olmaz" ilkesidir. Terörle Mücadele Yasasının 1 inci maddesinde yap
tığı terör suçu tanımı ile her türlü siyasal eylemi en masum demokratik eylemi suç kapsamına al
maktadır. Terör suçu tanımında belirtilen "devlet otoritesini zaafa uğratmak-kamu düzenini ve ge
nel sağlığı bozmak amacı ile girişilecek her türlü eylem," bu tanım içine girmeyecek hiç bir eylem 
yoktur. Son derece müphem ve belirsiz bir terör suçu tanımı yapılmaktadır. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının Anti-Demokratik yapısını belirleyen bir ikinci madde 
söz konusudur. Diyelim bir dernekle ilgili terör suçundan ötürü dava açıldı. O suçla hiç alakası ol
mayan dernek mensubu üye de tutuklanabilecek ve mahkum olabilecektir. Anılan suçun işlenme
sinde dernek mensubu üye böylece terör suçlusu olacaktır. Oysa ceza sorumluluğu kişiseldir. Bu 
bir Anayasa olmasına ve evrensel bir ilke olmasına rağmen Terörle Mücadele Yasası ile bunlar gö-
zardı edilmiştir. Hele geçici 15 inci madde Anayasanın 9 ve 138 inci maddelerine kesinkes aykırı
dır. Şimdi yapılmak istenen aha ceza yasası olan TCK'nın 384 üncü maddesinin bu kanun kapsa
mından çıkarılıp böyle bir anti-demokratik ve istisnai olan bir yasa kapsamına alınmak istenmek
tedir. Buna evet demek benim hukuk anlayışımla bağdaşmaz, ayrıca vicdanımı sızlatır. Hani Re-
fahyol demokratikleşmeye giden yollan açacaktı. Ne oldu? Tam aksine uygulama yasalarını önü
müze getiriyor. Günü kurtarmak için. Bu nedenle getirilen tasarıya karşıyım. Muhalefet şerhimin 
de bunları içermesini istiyorum. 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzda görüşülmüş olan Terörle Mücadele Tasarısının "Uçak, gemi veya kara ula
şım araçlarını kaçıran veya hareketlerini engelleyenlerin fiilleri hangi amaca yönelik olursa olsun, 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamı dışında kalmaktadır. . 

Bü suçların Terörle Mücadele kapsamı içerisinde kalmasını kabul etmiyorum. 

Çünkü bu suçlar.ana TCK. kapsamı içerisinde yer alması gerekir kanısındayım. Bu nedenle, 
Tasarının tümüne karşıyım. Bu nedenle de muhalefet şerhimi veriyorum. 4.11.1996 

Av. Ayhan Gürel 
Samsun 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesin
de Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 12.41991 tarihli ve 3713 sa
yılı Terörle Mücadele Kanununun 4 üncü mad
desinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"a) Türk Ceza Kanununun 145, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 157, 169 ve 384 üncü mad
deleri ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yazılı suçlar." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N.Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
N.K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S.Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktıına 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
İ. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
( ETTİĞİ METİN 

Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
mi syonumuzca aynen kabul edi 1 mi şti r. 

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

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A: C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G. Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

. Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı V. 
N. Kurt 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 

:<§: 
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