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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 

IV. -BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'ın, Zafer Haftası 
münasebetiyle gündemdışı konuşması 

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

1. - İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 43 arkadaşının, Kızılayın, so
runlarının araştırılarak, gelir kaynaklarının daha etkin kullamlması için alınma
sı gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/73) 

2. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 21 arkadaşının, Türkiye Kızılay 
Derneğinin gelir kaynaklannın ve faaliyetlerinin araştmlarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/74) 
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Sayfa 
V.-ÖNERİLER 14 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 14 
1. - Bazı kanun tasarılarının Genel Kurul görüşmelerine 48 saat geçmeden 

başlanılmasına ve gündemdeki sıralamamn yeniden yapılmasına ilişkin DSP, 
MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi 14:21 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 21 

1. - 26.10.1987 Tarihli ve 290 Sayılı 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me ile 18.9.1991 Tarihli ve 455 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı(l/92, 1/191, 1/516) (S. Sayısı 156) 21:48, 164:187 

2. - Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/441) ( S.Sayısı: 141) 48:86 

3. - Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/517) (S. Sayısı: 153) 86:125,188:210 

4. - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Ya
pılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/325) 
(S.Sayısı: 82) 126:139,211:235 

5. - 27.11.1975 Tarihli ve 13 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 
Kuruluşuna Dair Kanun Hükmünde Kararname, 14.11.1983 Tarihli ve 165 Sayı
lı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.'nin Kuruluşu Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 15.7.1988 Tarihli ve 329 Sayılı Devlet Sanayi ve işçi Ya
tırım Bankası A.Ş. 'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 
12.2.1990 Tarihli ve 401 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Sanayi ve işçi Yatı
rım Bankası A.Ş.'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/21, 1/48, 1/115, 1/155, 1/515) (S.Sayısı: 155) ' 139 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 140 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 140 
1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün; 
- Konya - Cihanbeyli, Kulu, Çeltik ve Tuzlukçu İlçelerine bağlı köylerdeki 

kanalizasyon ve atıksu şebekelerine ilişkin 
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Sayfa 
- Konya - Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu İlçelerine bağlı ba

zı köy yollarına ilişkin 
- Konya - Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu İlçelerine bağlı ba

zı köylerin içme suyu şebekelerine ilişkin 
Sorulan ve Devlet Bakam Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/351,352,353) 140:142 

2. - Bursa Milletvekili Kenan Sönmez'in Umurbey'de bulunan Celâl Ba-
yar'ın anıt mezarının yeniden düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/339) 142:144 

3. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Kapadokya'nın çevre dü
zenlemesi ve korunması çalışmalanna ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Ba
kanı Fevzi Aytekin'in yazılı cevabı (7/369) 144:146 

4. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın; 
- Anadolu basınının güçlenmesi için alınacak tedbirlere ve verilen kredilere 

ilişkin Başbakan'dan sorusu, 

- Basın ve yayın kuruluşlarına son üç yılda verilen devlet kaynaklı kredilere 
ve Anadolu basınına ilişkin sorulan ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Irtemçelik'in 
yazılı cevabı (7/397,433) 146:149 

5. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, başanlı işadamlanna verilecek 
pasaporta ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı 
(7/348) 149:150 

6. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkamış'ın, Nevşehir - Acıgöl Hükümet 
Konağı inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın 
cevabı (7/411) 150:151 

7.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline bağlı bazı il
çe yollannın 1999 yılı programına alınıp alınmadığına ve aynlan ödeneğe ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/314) 151:154 

8. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün makine parkına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yıl
maz'ın yazılı cevabı (7/365) 154 

9. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, devlet karayolu ve otoban 
yapımı için açılan ihalelere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Koray 
Aydın'ın yazılı cevabı (7/318) 155:163 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 

Kocaeli Milletvekili Osman Pepe, 
Marmara Bölgesinde vuku bulan deprem felaketine ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Kuveyt'e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in ve

kâlet etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, (6/83) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının : 
Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önemleri ve 
Yangınların zararlarım en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri, 

Belirlemek amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/71 ve 10/72) 
okundu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşme'erinin, sırasında yapılacağı açık
landı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1 inci 
sırasında bulunan İşsizlik Sigortası Kanunu Tasarısı (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri 
Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortarlar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri ile İş Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması, 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun İki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı) (1/495) 
(S.Sayısı: 114) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, yapılan açık oylamadan sonra kabul edildiği 
ve kanunlaştığı açıklandı. 

Alınan karar gereğince, 26 Ağustos 1999 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 
birleşime 20.15'te son verildi. 

Mehmet Vecdi Gönül 
Başkanvekili 

MeldaBayer Vedat Çınaroğhı 
Ankara Samsun 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Sebahattin Karakelle Burhan Orhan 
Erzincan Bursa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No: 62 
II. - GELEN KAĞITLAR 

26. 8.1999 Perşembe 
Teklif 

.1. -Afyon Milletvekili Sait Açba'nın; 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun Ek Madde 12'nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/294) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1999) 

Raporlar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 
26.8.1999) (GÜNDEME) 

2; - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporlan (1/281) (S. Sayısı: 145) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) (GÜNDEME) 

3. - Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikle
rin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/288) (S.Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 
(GÜNDEME) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz
cilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/302) (S.Sayısı: 150) (Dağıtma ta
rihi: 26.8.1999) (GÜNDEME) 

5. - Cumhurbaşkanlığı 1998 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplannı İnceleme Ko
misyonu Raporu (3/328) (S.Sayısı: 154) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - frabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, TMO hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ta

rım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1999) 
. i 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Kızılay tarafından deprem bölgelerinde yapılan hiz

metlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1999) 
2. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Kızılay'da yolsuzluk olduğu yolundaki haberlere iliş

kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1999) 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vatandaşlıktan çıkmak için başvuran kişilere ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1999) 

4. - İçel Milletvekili Turhan Güven'in, Kızılay'ın elindeki çadırlara ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1999) 

5. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Halk Bankası tarafından kullandınlan esnaf kredisi
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru öner-
gesi.(7/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1999) 
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6. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul-Çatalca İlçesi Dursunköy'de bir 
araziye imar izni verilip verilmediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önerge
si (7/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1999) 

7. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul-Sultanbeyli Çiftlik Mevkiinde bir 
araziye imar izni verilip verilmediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önerge
si (7/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1999) 

8. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Limanının tamir ve onarımının ne 
zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/488) (Başkanlığa geliş tari
hi : 25.8.1999) 

9. - Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'm, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1999) 

lO.-Kınkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, THK'nun gelir kaynaklarına, personel sayısına 
ve Kocaeli depremine katkısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/490) (Başkanlığa geliş 
tarihi:25.8.1999) 

11. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kızılay'ın gelir kaynaklarına, personel 
sayısına ve Kocaeli depremine katkısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/491) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1999) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 43 arkadaşının, KIZILAY'in, sorunlarının 

araştırılarak gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1999) 

2. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 21 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derneğinin gelir kay
naklarının ve faaliyetlerinin araştınlarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1999) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

26 Ağustos 1999 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Mehmet AY (Gaziantep) 

O — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyo
rum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum. Bu süre içerisinde, sayın milletvekillerinin yoklama 

işlemine başlamalannı, elektronik cihaza giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemele
rini, buna rağmen elektronik cihaza giremeyen üyelerin Başkanlığımıza pusula göndermelerini ri
ca ediyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum; buyurun efendim. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, neden bekliyoruz? 
BAŞKAN - Sayıyoruz Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Elektronik cihazla saniyede netice alınıyordu; şimdi neden bekli

yoruz? 
BAŞKAN - Sayın Güven, Başkanlığın takdir hakkına müdahale etme hakkinizin olduğunu 

sanmıyorum; öncelikle bunu bilmenizi isterim. Burada... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Müdahale değil, İçtüzükten gelen hakkımı kullanıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Güven, yoklama işlemine cihazla giremeyen arkadaşların gönderdikleri pu

sulaların sayımını yapmak hakkımız olsa gerek. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Tamam... Pusulaları okuyacaksınız değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Müsaade edin... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Evet, pusula verenleri okuyacaksınız... 
BAŞKAN - Müsaade edin, Başkanlık işini yapsın. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; Saat 10.25'te toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum. 
Kapanma saati: 10.10 

- __o 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet AY (Gaziantep), Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir) 

— © -
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin İkin

ci Oturumunu açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum. Bu süre içerisinde cihaza giremeyen arkadaşlarımı

zın teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen giremeyen üyelerin Başkanlığımıza yok
lama pusulalarını göndermelerini rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, bir arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. Biliyorsunuz, 26 Ağus

tos, Zafer Haftamızın başlangıcı; ancak, bu sene, hepimizin bildiği tabiî afet nedeniyle, pek içten-
likli bir kutlama yapamayacağız. 

Günün önemine binaen, sadece, Eskişehir Milletvekili Sayın Mail Büyükerman'a gündemdışı 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Büyükerman. 
Süreniz 5 dakika. Lütfen, bu süreye her şeyi sığdıralım. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'in, Zafer Haftası münasebetiyle gün

demdışı konuşması 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Eskişehir) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 

Başkanını, sayın üyelerini saygılarımla selamlıyorum. 
Bütün dünyayı yasa boğan, kıyamet örneği depremi anmadan konuşmak, insanın içine sinmi

yor. Milletimize başsağlığı dilemekle yetiniyorum. 
Sayın milletvekilleri, bugün, 26 Ağustos. Bundan 77 yıl evvel, Türk'ün kaderini değiştiren bü

yük zafere atılmış ilk adım, 26 Ağustos 1922 günü başlamıştır. 
Konuya girmeden evvel, bu deprem konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Bizim memle

ketimizde deprem ne ilktir ne de sondur. Daha cumhuriyetin ilk yılı dolmadan, 1924 yılında, Erzu
rum'un Pasinleıinde büyük bir deprem oluyor. O zaman helikopter yok, uçaklar şimdiki teknik ola
naklara sahip değil ve Atatürk, Ankara'dan Pasinler'e, düz hat üzerinde, 1 200 kilometre aşarak, 
hoplaya zıplaya -karayolu da olmadığına göre- ulaşıyor Ve hükümetin, evi yıkılanlara yapmış oldu
ğu yardım konusunda bir anket yapmak için rastgeldiği bir vatandaşa "baba, hükümetin verdiği yar
dım sana yetiyor mu" diye sorduğunda, aldığı cevap "vallahi padişah bilir" oluyor. Atatürk, galiba 
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anlamadı diye bir daha soruyor: "Baba, galiba anlamadın, hükümetin size yaptığı yardım yeterli 
mi?" Aynı cevabı alıyor; vatandaş "Vallahi padişah bilir" diyor. Atatürk'ün yüzü karışıyor ve ya
nındaki kaymakama "siz cumhuriyeti anlatmadınız mı" diyor. Bu gibi yerlerde mahallî ortamdan 
gelen tahrirat kâtipleri genellikle girişken olurlar; kaymakamın ağzından sözü alıyor "tamim ettik 
Paşam" diyor; Atatürk'ün kendisine cevabı "tamimle cumhuriyet olmaz" oluyor. Muhakkak tamim
le cumhuriyet olmaz. Bunu, yıllardan beri gördük; çünkü, tamimle olmuyor, maarifle oluyor, eği
timle oluyor; ama, bütün bunlar paraya dayanıyor; bugün çektiğimiz ıstırap yine paraya dayanıyor. 
Bunlar, maddî olanaklarla ölçülü olaylardır. 

Efendim, 26 Ağustosa tepeden inme gelinmedi; bunun, uzun bir geçmişi olmakla beraber, sa
dece köşe noktalarına değinerek geçeceğim; çünkü, zamanımız kısıtlıdır. 

Yıl 1740; I. Mahmut hükümdardır ve saraydaki kitapları toplattırmaktadır. Bu arada, eline İb-
ni Haldun'un tarih kitabı geçiyor, kitabı karıştırdığında, imparatorlukların, ancak üçyüz sene yaşa
yabileceği, şeklinde bir ibare görüyor. Bundan duygulanıyor, etkileniyor ve kendi el yazısıyla bu ki
tabın üzerine "Osmanlı İmparatorluğu sonsuza kadar yaşayacaktır" diye bir cümle yazıyor. Halbu
ki, 1740'tan 57 sene evvel, 1683'te Viyana kapılarında hezimete uğrayan Osmanlı, oraya, bazı ta
rihçilere göre 100 000, bazılarına göre 200 000 şehit bırakıp da Edirne'ye doğru yöneldiğinde, za
ten, inişe geçmiş bulunuyordu, düşüşe geçmiş bulunuyordu. 

Viyana Müzesini gezenler, orada, Osmanlıların terk ettiği kılıçlan, kalkanları, silahları, kanlı 
gömlekleri, hatta yarım çarıkları ve hatta, üç telli sazı görürler. Biz, hâlâ üç telli sazla uğraşırız; on
lar, çoksesli müzikteler. 

Aradan, çok fazla zaman geçmez, 1699'da Karlofça Muahedesini görürüz ve Osmanlı, aldık
larını geri vermektedir. 

II. Mahmut dönemi gelir ve Mora'da isyan çıkar. Osmanlının, Mora'daki isyanı bastırmaya gü
cü yoktur; eyaleti olan Mısır'dan yardım ister ve Kavalalı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa
yı çağırttırırlar ve isyanı bastırırlar. 

BAŞKAN - Sayın Büyükerman, size 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen toparlayın. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Bu arada, Adana ve Kütahya, iki sene, Kavalalı İbrahim Paşanın Nil Vadisinden getirdiği fel-
lahlann işgalinde kalır ve orada bir nesil bırakırlar. 

Osmanlı, elinden, sultanlığı, aileyi, hanedanlığı kaçırmak üzeredir; İngiltere'ye başvurur, ye
terli cevap alamaz;.fakat, Rusya, kuvvetli bir devlet olacağına zayıf bir Osmanlı olmasını tercih 
eder; Prens Orlov kumandasında 2 gemi asker göndererek, İbrahim Paşa kuvvetlerini püskürtür ve 
Boğaziçindeki Hünkâr İskelesinde, 1832'de Hünkâr İskelesi Muahedesi imzalanır. Bu da bir köşe 
noktasıdır. Osmanlının düşüşünün bir an için ertelendiği dönemdir. 

Efendim, bu arada... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Büyükerman. ("Konuşsun Sayın Başkan, konuşsun" 
sesleri, alkışlar) 

Efendim, bütün grupların umumi isteği üzerine, size, 1 dakika ilave süre veriyorum. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Ruslar, bu sefer, gelir, 1878 Ayastafanos Muahedesiyle bir köşe noktası daha dönülür. 
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1914'e gelinir. Selanik'te binbaşı, istanbul'da ferik, Selanik'te hürriyet timsali, İstanbul'da hür
riyet kahramanı ve Damad-ı Şehriyarî Enver Paşanın marifetiyle Birinci Dünya Harbine gireriz. 
Her cephede mağlup oluruz ve 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'e girer. Vahdettin'in gönderdiği 
tamim şöyledir: "30 Ekim 1918 Limni Adasının Mondros Limanında yapılmış olan mütareke ah
kâmına uygun olarak Yunanlılar İzmir'e ve Anadolu'ya girmektedirler. Bu, tamamen mütareke hü
kümlerine uygundur. Onlar, buraya medeniyet getiriyorlar, refah getiriyorlar; onlara tepki göster
meyin." 

Günler geçer, Anadolu kendini toparlamıştır. 10 Ocak 1921 Birinci İnönü, 1 Nisan 1921 İkin
ci İnönü Zaferleri kazanılır. İngilizler takviye yaparlar ve 10 Ekim 1921'de Kütahya Altıntaş mu
harebelerinde 4 üncü Tümen Komutanı Nazım şehit olunca orduda panik uyanır ve ordu dağılmak 
üzeredir. Karacaşehir'e çekilen İsmet İnönü'nün karargâhı panik içerisindedir. İnönü, yanındaki Ya-
kup Kadri'ye "İşte, her şey bitmek üzere Yakup, ben şimdi cehpe kumandanı olarak serbest hare
ket edemiyorum, Mustafa Kemal yetişse..." derken kapı açılır ve içeriye Mustafa Kemal Girer. İlk 
sözü şudur: "Siz zaferler kazanmış bir kumandansınız, muharebe sadece bir noktada, bir hatta ya
pılmaz; hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır ve bu satıh bütün bir vatandır." (Alkışlar) 

Bu suretle, ordumuz, Sakarya Irmağının doğusuna çekilir ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Büyükerman. ("Sayın Başkan 1 dakika daha verin" ses

leri) 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Son sözlerimle bağlamak istiyorum. 
26 Ağustos sabahı, daha şafak sökerken, ay gökte hilal şeklindedir ve önünde bir yıldız var

dır; aynı, 1071'de, Malazgirt'te olduğu gibi, sanki, Türk Bayrağı gökte resmedilmiştir. Ordumuz, 
yavaş yavaş düşmana doğru yaklaşmakta ve avcı hatlarımız, 500 metreye kadar düşmana yaklaş
maktadır. Saat 4.30'da bizim tanzim ateşimiz başlar, 6.00'da tahrip ateşimiz devam eder. Belen Te
pesi, Tınaztepe, Kalecik Tepesi alınır; ancak, Çiğiltepe bir türlü alınamaz; Çiğiltepe'ye düşman çı
kar, geri döner. Düşman gelir, Türk Ordusu çıkar, geri döner ve Mustafa Kemal, 57 nci Tümen Ku
mandanı Albay Reşat Beyi biraz ikaz eder. Reşat Bey, askerlerinin pıtrak gibi dökülüp şehit olma
sından da etkilenerek, başına namluyu dayar ve orada intihar eder. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - İşte, savaş böyle kazanılır... (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Büyükerman... . 
MEHMET MAlL BÜYÜKERMAN (Devamla) -Atatürk, Allah tarafından her zaman gönde-

rilmez; onun kıymetinin bilinmesi lazımdır, onun kurtardığı bu vatanın, bu cumhuriyetin değerinin 
bilinmesi lazımdır. Türkiye'nin hür vatandaş tüm insanları, çağdaş düşünüşüyle, Batı anlayışıyla, 
Türk adıyla, Türk soyadıyla ve ona muhtaç olduğu her şeyiyle, Atatürk'ü her an kalbinde yaşaya
rak, cumhuriyeti, dünya durdukça yaşatacaktır. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Büyükerman, teşekkür ediyoruz. Gerçekten, bu konuda dolu olduğunuzu 
biliyoruz; ama, inanınız, size 3 dakikalık eksüreyi de Genel Kurul verdi, Başkanlık değil. O neden
le, size gösterdiği bu toleranstan dolayı Genel Kurula teşekkür ediyoruz. 

MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Eskişehir) - Genel Kurula teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına yanıt verecek sayın bakan var mı efen

dim? Yok. 
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Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
İki adet Meclis araştırma önergesi vardır; okutuyorum: 

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

1. - İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 43 arkadaşının, Kızılay' in, sorunlarının araştırı
larak, gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Kızılay Derneğinin bugüne kadar gerek Türkiye'de ve gerekse diğer ülkelerde mey

dana gelen doğal afet ve savaşlarda çok önemli görevler üstlendiği, çadır, ilaç, kan, gıda yardımı 
gibi insan hayatının devamı için zorunlu ihtiyaçlar karşılamış, ülkemizde ve diğer dünya ülkelerin
de binlerce insanın hayatım kurtarmış bir kurumdur. 

"Kızılay" son derece önemli bir gelir portföyüne sahip, ülkemizin her yerinde değerli mülkle
ri olan, aynı zamanda menkul ve gayrimenkullcrden oluşan mal varlığını yardımsever halkımızın 
bağış ve katkılarıyla elde edilen gelirlerin artış oranı ile şu anda verilen hizmetlerin oranının bağ
daşmadığı tartışmaları gündeme gelmektedir. 

17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.02 dolayında Kocaeli-Adapazarı-Yalova, Eskişehir, Bolu 
ve İstanbul Merkez ve ilçelerinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Kızılay 
tarafından alınması gereken önlemler ile yardımları zamanında yeterince yapamadığı, stoklarında 
mevcut çadırların günün koşullarına göre ihtiyacı karşılamadığı, çok eski ve yağmur geçirdiği ge
rek afetzedeler ve gerekse basınımız tarafından ciddî eleştiri konusu yapılmıştır. Çadır dışındaki di
ğer yardımlar konusunda da hazırlıksız olduğu görülmüştür. 

Asıl amacı afetzedelere yardımda öncü olan Kızılay'ın modern dünyanın yakaladığı hizmet 
standardını neden yakalayamadığı yaşanan bu tarihî deprem sonucunda kamuoyunun dikkatlerini 
üzerine toplamıştır. 

Kızılay'ın deprem bölgesindeki afetzedelere verdiği çadırların, yardım gönderen diğer ülkele
rin çadırlarıyla mukayese edildiğinde aradaki farkın çağdaşlık boyutları Türk Milletini utandırmış-
tır ve Kızılay'a olan gönül bağının zedelenmesine neden olmuştur. 

Yıllardır çok ulvî görev ifa eden Kızılay'ın, 2000'li yıllarda Türk Milletine yakışan, içeride ve 
dışarıda çağdaş hizmetler sunarak halkımızın güvenini tekrar kazanabilmesi için kurumun şu anda
ki durumunu araştırmak, sorunlarını tespit etmek, finansman kaynaklarının amacına uygun kullan
dırılması imkânlarını araştırmak ve tespit edilecek sorunlara çözüm yolları bulabilmek için, Ana
yasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince, 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1. Nazif Okumuş 

2. Aydın Ayaydın 
3. Yılmaz Karakoyunlu 
4. Ali Er 
5. Masum Türker 

6. Bedri Yaşar 
7. Ali Kemal Başaran 

(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İçel) 
(İstanbul) 
(Gümüşhane) 
(Trabzon) 
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8. Işılay Saygın 

9. Cengiz Aydoğan 
10. Melek Denli Karaca 
11. ÖmerErtaş 

12. Sühan Özkan 
13. Mehmet Şandır 
14. Sebahattin Karakelle 

15. Emre Kocaoğlu 
16. Mehmet Kaya 

17. Mehmet Ali Bilici 
18. Ahmet Kabil 
19. Hakkı Oğuz Aykut 
20. Oğuz Tezmen 

21. İbrahim Konukoğlu 
22. Ramazan Gül 
23. Arif Sezer 
24. Süleyman Coskuner 

25. İsmet Vursavuş 
26. Necati Yöndar 
27. Fetullah Gültepe 
28. Faris Özdemir 
29. Hüseyin Çelik 

30. Mehmet Yalçınkaya 
31. Sadık Kırbaş 
32. Ali Naci Tuncer 

33 - Kemal Kabataş 
34- Cavit Kavak 

35 -Mahfuz Güler 
36 -Nesrin Ünal 
37 -Nidai Seven 
38 -Hasan Özyer 
39 -Nihat Gökbulut 
40 - Yakup Budak 
41 - Şamil Ayrım 
42 - Ali Coşkun 
43 - Süleyman Yağız 
44 - Hasan Fehmi Konyalı 

11:58 

(İzmir) 

(Antalya) 
(Çorum) 

(Mardin) 
(İstanbul) 
(Hatay) 
(Erzincan) 
(İstanbul) 
(Kahramanmaraş) 

(Adana) 

(Rize) 
(Hatay) 
(Bursa) 

(Gaziantep) 
(İsparta) 
(Adana) 
(Burdur) 
(Adana) 
(Bingöl) 

(Van) 
(Batman) 
(Van) 

(Şanlıurfa) 
(Çanakkale) 
(Trabzon) 

(Samsun) 
(İstanbul) 

(Bingöl) 
(Antalya) 

(Ağrı) 
(Muğla) 

(Kırıkkale) 
(Adana) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Ordu) 

26.8.1999 0 : 2 

- 1 2 -



TJJ.M.M. B : 5 8 26 .8 .1999 0 : 2 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

2.-Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 21 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derneğinin gelir kay
naklarının ve faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17 Ağustos 1999 günü gece saat 03.00 sularında ülkemiz yüzyılın en büyük deprem felaketi

ne maruz kalmıştır. Binlerce insanımız bu büyük felakette hayatını kaybetmiş, onbinlercesi de ya
ralanmıştır. Mal ve ekonomik kaybın hesabını yapmak dahi mümkün değildir. Milletimiz bu fela
ket karşısında çok büyük bir üzüntü duymuş, depremin yaralarının sarılabilmesi için varını yoğu
nu ortaya koyarak eşsiz bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilemiştir. Dünya ülkeleri de bu 
dayanışmaya ve yardımlaşmaya büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Ancak, deprem sonrası, yaşanan
lar dikkatle değerlendirildiğinde, görevi, varlık sebebi bugünlerde insanımızın yardımına koşmak 
olan Türkiye Kızılay Derneği kendinden bekleneni vermemiş, verememiştir. Tam bir sommsuzluk 
ve başıboşluk örneği sergilemiştir. Sorumluluğunun gereğini yapmamıştır. 

Bu vesileyle, basında yer alan haber ve yommlar incelendiğinde görülmektedir ki, Türkiye Kı
zılay Demeğinin tüm çalışmalarının gözden geçirilmesinde, kaynaklarının nasıl ve ne ölçüde mak
sada matuf kullanıldığının belirlenmesinde, bu tür felaketler karşısında daha duyarlı, daha verimli 
ve daha sommlu hizmet ortaya koymasında alınacak çok yönlü tedbirlerin incelenip araştırılması 
açısından, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 üncü maddelerine göre Meclis araştırması açılması zaru
reti hâsıl olmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ve talep ederiz. 25.8.1999 

1 - Cemil Çiçek 
2 - Salih Kapusuz 
3 - Abdullah Gül 
4 - Tevhit Karakaya 
5 - Mustafa Kamalak 
6 - Bekir Sobacı 

(Ankara) 

(Kayseri) 
(Kayseri) 
(Erzincan) 
(Kahramanmaraş) 
(Tokat) 

7 - Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep) 
8 - Avni Doğan 
9 - Aslan Polat 

10 - Ali Sezai 
11 - Osman Yumakoğullan 
12 - Lütfi Yalman 
13 - Hüseyin Kansu 

14 - Ömer Vehbi Hatipoğlu 
15 - Nurettin Aktaş 
16- Mehmet Çiçek 

17 - Musa Demirci 
18 -Faruk Çelik 
19 - Hüseyin Karagöz 

(Kahramanmaraş) 
(Erzurum) 

(Kahramanmaraş) 
(İstanbul) 
(Konya) 
(İstanbul) 
(Diyarbakır) 
(Gaziantep) 
(Yozgat) 
(Sivas) 
(Bursa) 
(Çankırı) 
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20 - Mehmet Özyol (Adıyaman) 
21 - Maliki Ejder Arvas (Van) 

22 - Yaşar Canbay (Malatya) 

Gerekçe : 

Talep kısmında da ifade ettiğimiz gibi, ülkemiz bu yüzyılın en büyük doğal afetiyle karşı kar
şıyadır. Binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, onbinlercesi yaralanmış, yüzbinlerce insan da evi
ni ve işini kaybetmiştir. Üzüntümüz büyüktür, derindendir. Allah milletimizi ve bütün insanları bu 
tür felaketlerden korusun. 

Milletimiz her zaman olduğu gibi bu olayda da fedakârlığın, yardımlaşmanın, sabırla olayları 
karşılamanın en güzel örneğini vermiştir. Depremin maddî ve manevî tahribatını en aza indirebil
mek için elinden geleni yapmıştır ve halen de yapmaktadır. Teşekkürle ifade etmeliyiz ki, dünya-, 
mn pek çok ülkesi de bu yönde çaba sarf etmiştir. 

Üzüntüyle belirtmeliyiz ki, görevi, varlık sebebi bugünler için olan, onun için de, devletten ve 
milletten destek gören Türkiye Kızılay Derneği kendinden bekleneni vermemiş, verememiştir. Tam 
bir sorumsuzluk ve başıboşluk örneği sergilemiştir. 

Bu haliyle, bu hizmet anlayışıyla, bu yapısıyla, bundan böyle de üzerine düşeni ne ölçüde ya
pacağı şüphelidir. Kaynaklarını, kuruluş gayesine uygun olarak kullanmadığı yolunda da ciddî şüp
heler vardır. 

Bu nedenle, Türkiye Kızılay Derneğinin tüm çalışmalarının gözden geçirilmesinde, daha so
rumlu, daha verimli bir hizmet verebilmesi için alınacak çok yönlü tedbirlerin araştırılıp ortaya ko
nulmasında, hizmet kusuru ve şahsî kusuru olanlar varsa, bunların açığa çıkarılıp gereğinin yapıl
masında kamu yararı olduğu açıktır. Bu araştırma önergesi bu maksatların temini için verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunan her iki önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis 
araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının müşterek bir 
önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

V.-ÖNERİLER 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Bazı kanun tasarılarının Genel Kurul görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanılmasına 
ve gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşte
rek önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 25.8.1999 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları arasın

da oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerisinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fikret Uzunhasan ismail Köse Zeki Çakan 
DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
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Öneri: 
25 Ağustos 1999 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 156 sıra sayılı Kanun Tasarısının 48 sa

at geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 1 inci sırasına; gündemin 72 nci sırasında bulunan 141 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci sıra
sına; 79 uncu sırasında bulunan 153 sıra sayılı Kanun Tasansının 3 üncü sırasına; 32 nci sırasında 
bulunan 82 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü sırasına; 25 Ağustos 1999 tarihli Gelen Kâğıtlarda 
yayımlanan 155 sıra sayılı Kanun Tasansının 48 saat geçmeden 5 inci sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde olmak üzere, DYP Grup Başkanvekili Sayın Turhan Güven; 
buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakika. 

TURHAN GÜVEN (ÎÇEL) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, dün, oldukça uzun süren müzakeler sonucu Sosyal Güvenlik Kanun 

Tasarısı Yüce Meclisten geçti. Bu Kanunun görüşmeleri esnasında, Türkiye, bir tabiî afete maruz 
kaldı ve bu afet sonucunda da, Türk sanayiinin en önemli üretim bölgesinde büyük sıkıntılar mey
dana geldi. Binlerce vatandaşımız burada şehit oldu, onbinlerce vatandaşımız da şu anda yaralı ola
rak -devletin keşke olsa, ama- milletin müşfik ellerinde, tedavi altında. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlar devam ederken, daha önceden bu Meclisin tatil yapma
yarak çalışmasını gerektiren çok önemli kanun taşanları olduğu noktasından hareketle, Meclis, aşa
ğı yukan iki aydır bir çalışma temposu içinde. O zaman, iktidara mensup koalisyon ortaklarının or
taya getirdiği kanun tasarıları tek tek tadat edilmişti; bunlar, bunlar, bunlar çıkarılacak; çünkü, bun
lar, gerçekten Türkiye ve millet için önemlidir, önem arz etmektedir, bunlar bittikten sonra, Mec
lis, normal, kısa da olsa bir tatile girecek denilmişti. 

Gerçi, pek rastlanmayan bir olaydır; ama, Danışma Kurulu, artık her gün toplanır hale geldi ve 
her gün, gündem değişmeye başladı. Bize önceden verilen bilgiye göre, bir pişmanlık yasa tasarı
sı, telaffuzunu pek etmemek lazım geldiği halde, artık, ok yaydan çıktığı için bir af kanun tasarısı 
ve bir de, şimdi çok önem arz eden; yani, bu depremden sonra çok önem arz eden yetki kanun ta
sarısı gündemde olmalıydı. 

Bunlar hazırlanırken, sadece gündemi doldurmak için, hiç de ihtiyaç olmayan kanun tasarıla
rını getirip gündeme sokmanın, hiç kimseye yaran olmaz. Zamanı geldiğinde çıkması söz konusu 
olacak kanun tasanlannı, siz, bugün gündemin en ön sıralarına koyarsanız ve gerekçenizde "ne ya
palım; günde 12 saat çalışıyoruz, gündemi bunlarla dolduralım da, yarına kadar öbür kanun tasarı
ları gelsin" derseniz, bu, gerekçe sayılmaz değerli arkadaşlar, bu, gerekçe sayılmaz... 

Şimdi, gelen şeylere bakınız: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı... Yani, çok kısa süre sonra seçim mi var?! 
Bir endişemiz mi var bu konuda ki, hemen Yüksek Seçim Kuruluna ilişkin bazı hükümleri değiş
tiriyoruz?! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, benim de tanıdığım, çok değerli bir dostumdur, benim 
meslektaşımdır; ama, dikkat buyurulursa, burada, çok değişik bir madde ortaya çıkarılıyor geçici 
madde olarak. Bunun ne gereği var? Niye getiriyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bakın, kanunen, Danıştay ve Yargıtay, kendi içerisinden Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerini seçer. Siz, bu süreyi uzatma hakkına sahip değilsiniz ve burada, bazılarının mük
tesep hakkını ortadan kaldırma hakkına da sahip değilsiniz. Yani, Anayasaya, kanunlara uygunluk 
bakımından bir değişiklik yapıldığı zaman, bunun, evvela Anayasaya uygunluğu söz konusu olma
lıdır. Anayasa Komisyonundan, her şey, Anayasaya uygundur diye geçiyor. Bunları yapmayalım. 
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Arkadan, bakıyorsunuz, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı... Bizim, buna bir itirazımız zaten yoktu. Yani, halk arasında, görevli memur
ların işkence yapması olayıydı bu; çıkması lazımgelen bir kanun tasansıydı. Tamam, bunu getirin; 
ama, birinci maddedeki ne oluyor? 

Geliyorsunuz, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı... Ne kadar süredir bekli
yor Mecliste, niye birden bire getirme ihtiyacım hissettiniz? 

IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Uluslararası sözleşme... 
TURHAN GÜVEN (Devamla) - Yani, eğer, bütün bunlara ihtiyaç hissedildiyse, iki ay evvel, 

Meclis, tatil kararı vermeyerek çalışmasını yaptığı dönemde, o zaman gündeme getirmeniz gerekir
di. Aslında, gündemde, beklemesi gereken... Mesela kamu memurlarının sendika kurma ihtiyacı, 
onun kanun teklifi, tasarısı var. Niye bunu gündeme getirmediniz iki aydan beri? 24 maddesi ge
çen dönemde görüşüldü arkadaşlarım. Yani, bir şeyin çıkması gerekliyse, bir ihtiyaçtan kaynakla
nıyorsa, bu, devlet ve millet için gerçekten çok önem arz ediyorsa, o önem sırasını bir dizin. Her 
konuşmamda, ben, şunu arz etmeye çalıştım sizlere; ehemmi mühimle karıştırmayın. Ne getirece
ğinizi biz bilelim, hazırlığımızı ona göre yapalım. Nerede uygunluk arz edeceğiz sizin fikirlerini
ze, nerede karşı çıkacağız, nerede yanlışımız var, nerede doğrumuz var? Bu yanlışları aceleyle ya
pıyoruz. Getirdiğiniz kanunların bir süre sonra tekrar değişikliğine; yani, bir nevi tekriri müzakere 
gibi yapılması keyfiyetine bundan sonra sıkça şahit olacaksınız. Biliyorsunuz, içtüzük gereği, tek
riri müzakere bir defa yapılır; oysa, komisyonlarda, duyabildiğim kadarıyla, değişiyor, tekrar deği
şiyor, bir kere daha tekriri müzakere yapılıyormuş; içtüzük buna elvermez. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, evvela, bazıları istiyor diye kanun tasarıları getirmeyin. 
Aslında, Anayasada hürriyetlerden bahsederken bir şeyi herhalde unutmuşuz, bu Meclisin, Anaya
sasının içine, korkudan kurtulma hürriyetini koyması lazım; yani, her milletvekili, gelsin, hür ira
desini burada rahatlıkla ifade edebilsin. Bunlar, zaman doldurulsun diye, birileri istiyor diye geti
rilecek kanun taşanları gibi görünmüyor. Bu bakımdan, Anayasaya aykırılığı bir tarafa, bu kanun 
tasarılarında şahıslara yönelik kanun çıkarmak keyfiyeti vardır. Yüksek malumlarınızdır ki, kanun
lar, objektif, umumî, gayrişahsî nitelikte olur; sübjektif, hususî, şahsî nitelik taşımaz kanunlar. Ki
şiler için kanunlar, olsa olsa af kanunu niteliğinde çıkabilir ve bu, genel kanun yapma ilkesine ay
kırılık teşkil eden kanunlar çoğalmaya başladı. Bütün bunların sonucunda, bir yanlışlığı ifade edi
yoruz, pozitif muhalefetin gereği olarak ifade etmeye çalışıyoruz, diyoruz ki "yapmayın bu yanlış
ları." Bu yanlışlar hiç kimseye yarar getirmedi. Çoğulcu parlamenter düzenin kurulduğu 1946'dan 
bu tarafa, zaman zaman yapılan yanlışların kimseye yarar getirdiğini gören varsa, çıksın "ben gör
düm" desin. Kimseye yarar getirmeyen şeylerle meşgul olmayalım, eskiler buna abesle iştigal der
ler; bırakınız da, Yüce Meclis, abesle iştigalden kurtulsun, gerçekten bu milletin ihtiyacı olan ka
nunları çıkarsın. 

Ek Vergi Kanunu Tasarısının komisyondaki görüşmesi bu sabah saat 4'e doğru bitti; bu tasa
rıyı da görüşeceğiz daha sonra. Siz, vatandaşın şefkatli yaklaşımını, yardım elini kapatmaya çalışı
yorsunuz, bunu vergi haline dönüştürüyorsunuz; yapmayın! Bakın, milyonlarca vatandaşımız içten 
gelerek bu yardımları yapıyor; bunu bir kanun haline dönüştürürseniz, vatandaşın yardım, şefkat 
hissini körleştirirsiniz, engellemiş olursunuz. Efendim, doğrudur; Türk Miletinin acısı da büyüktür, 
maddî kaybı da büyüktür. Elbette, millet, devletle el ele bunu çözer. Tasarıdan çıkarıldı, önceden 
vardı; yok, telefona şu kadar para; yok, 1998 gelirlerinin falanı kadar dediniz mi, o zaman fevka
lade bir yanlışın içinde olursunuz. Onun için, getirilecek olan her kanun tasarısının çok süzgeçten 
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geçirilmesi lazım, çok ince düşünülerek getirilmesi lazım. "Ben yaptım, oldu" gibi bazı düşüncele
ri gözardı etmenin zamanı gelmiştir. Kanunlar çıkarılır; bir kerede tadat edeceğiniz kanunu, üç se
nede, onun gelirini üç senede bölüp uygulayacaksınız, niye bir defada alıyorsunuz?! 

Değerli arkadaşlarım; kanun yapma bir sanattır. Ben diliyorum ki, bu Yüce Meclis, bu dönem, 
bütün kanunlarını, gerçekten milletin neffine yapabilsin. Buradan çıkarılan her kanun, sadece arzu 
edildiği için değil, gerekli olduğu için, lüzumlu olduğu için ve millete yarar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

TURHAN GÜVEN (Devamla) - . . . sağlayacağı için çıkarılsın. 
Hepinize saygılar sunuyorum. \ 

Sayın Başkan, başkalarına gösterdiğiniz müsamahayı bana göstermeyeceğinizi bildiğim için, 
teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. 

BAŞKAN - Saym Güven, biraz aceleci olmasanız gösterirdik; ama... 

TURHAN GÜVEN (içel) - 1 dakika gösteriyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Güven, Sayın Büyükerman'a, Genel Kurulun kararıyla o toleransı göster
diğimizi ifade etmiştik. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Zabıtlara da o şekilde geçti; yanlış oldu. "Bütün grupların" dedi
niz, zabıttan da lütfen düzeltin. 

BAŞKAN - Siz, zabıtları okursanız, o şekilde belirttiğimi görürsünüz. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Ben çok dikkatli davranıyorum; bütün grupların değildir o. 
BAŞKAN - Önerinin lehinde olmak üzere, buyurun Sayın Fikret Uzunhasan. 

FİKRET UZUNHASAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Daha önce de, bu kürsüden sık sık belirttik; ülkemiz, 20 nci Yüzyılın en büyük afetine maruz 
kalmıştır. Böyle zor anlarda çalışarak, hükümetin, afet sonrası meydana gelen zararları bertaraf et
mede gösterdiği gayretlerini, icraatını denetlemek için, gerektiğinde o doğrultuda yasalar çıkarmak 
için Meclisin açık kalması büyük önem taşımaktaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Dö
nem üyeleri, şu anda, bu çalışmayı yapmaktadır, Meclis açıktır. Meclis açık olduğu müddetçe de, 
elbette boş durmayacaktır. Gündemine gelen her türlü kanun tasan ve tekliflerini, elbette boş dur
mayıp, görüşecektir; ancak, bunu yaparken, hükümetin, kendi iç ve dış politikalan doğrultusunda 
Meclisin gündemini oluşturması en doğal hakkıdır. Yani, şu kanun tasansının ne acelesi vardı, şu
nu niye görüşüyoruz da bunu görüşmüyoruz demenin bir alemi yok; çünkü, hükümet, elbette ken
di politikalannı kendisi tayin edecek, ona göre gündemi oluşturacak; ancak, bunu yaparken de, mu
halefetle bir ittifak içerisinde olması ve bunu istemesi de doğaldır. Çünkü, hükümetimiz, zaten bir 
uzlaşı hükümetidir. Muhalefetle de uzlaşı aramaktadır ve bu doğrultuda sık sık Danışma Kurulu 
toplantılan yapmak suretiyle uzlaşı temin etmek istemektedir. Biraz önce Doğru Yol Partisinin sa
yın sözcüsünün ifade ettikleri gibi "neredeyse gelenek haline geldi, her gün bir Danışma Kurulu 
toplanmaktadır" sözünün izahı budur. 

Biz, iktidar partileri olarak muhalefetle de uzlaşı aramaktayız. Onun için sık sık Danışma Ku
rulunu toplamaktayız. Danışma Kurulu toplantılannda Meclisin gündemini oluştururken, Meclisin 
çalışma saatlerini belirlerken, muhalefetle de daima bir uzlaşı içerisinde olmayı yeğlemekteyiz. 
Bunun başka bir anlamı yoktur. 
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Şimdi, Meclisimiz açık olduğu ve çalıştığı sürece, biraz önce de ifade ettiğim gibi, hüküme
tin, olan afeti bertaraf etme doğrultusundaki gayretlerine, çabalarına destek vereceğiz. Bu doğrul
tuda, şu anda ilgili ihtisas komisyonlarında görüşülmekte olan bazı tasarı ve teklifler vardır ki, bun
lar, şu anda ülkemizin maruz kaldığı afeti bertaraf etmek için ihdas edilmiş tasarı ve tekliflerdir. 
Onlar da Meclisin gündemine geldiğinde, yeniden Danışma Kurulu toplantısı talep etmek suretiy
le orada görüşülecek ve bir an önce yasalaştırılıp yürürlüğe girmeleri için çalışmalar yapılacaktır. 

Oluşturmuş olduğumuz bu gündem, daha önce de belirttiğim gibi, hükümetin kendi politika
ları doğrultusundadır. Öneri bize aittir. Öneriyi destekleyeceğimizi ifade ediyor; hepinize saygıla
rımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Uzunhasan. 

Aleyhinde olmak üzere, Sayın Bülent Arınç; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi hürmetle selamlı

yorum, hayırlı çalışmalar diliyorum. 
Danışma Kurulu önerilerinin aleyhinde söz almak muhalefet için âdeta bir kader haline geldi. 

Çok sevimsiz bir iş yaptığımızın farkındayım; ama, biraz evvel konuşan Sayın Uzunhasan "hükü
metimiz, uzlaşma hükümetidir; biz de muhalefetle uzlaşmak için sık sık Danışma Kurulu toplantı
sı yapıyoruz" demeseydi belki de bu sözü almayacaktım. Uzlaşma böyle olmaz. Bunun adı dayat
madır, bunun adı yanlışta ısrardır. ' 

Önce, sözlerimin başında bir konuya temas etmek istiyorum: Bir değerli arkadaş gündemdışı 
konuşma yaptı; Demokratik Sol Parti Grubumuzun güzide bir temsilcisi coşku dolu konuşmalarıy
la Meclisimizi hareketlendirdi. Konuşma süresini Sayın Başkan uzattılar; Genel Kurul kararıyla 
uzattıklarını da ifade ettiler. Ben ve Grubumdan bu uzatma için el kaldıran bir kişi hatırlamıyorum. 
Bu konuşmanın da, depremin acısını yaşayan, depremden sonra da yağmur altında bekleşen, orga
nizasyon bozukluğu içerisinde hayata küsmüş binlerce insanın derdine ne kadar çare olduğunu Sa
yın Genel Kurulun takdirlerine sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün getirilen grup önerisinin 1 inci sırasında, seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkında; 2 nci sırasında, Türk Ceza Kanunuyla ilgili; 3 üncü sırasında, 
Pişmanlık Yasası olarak bilinen kanun hakkında; 4 üncü sırasında, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayı
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde yapılan değişikliğin onaylanmasına dair; 5 inci sırasında da, 
Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankasıyla ilgili tasanlar bulunmaktadır. 

Sayın Uzunhasan'a ve onu dinleyen bütün arkadaşlara soruyorum: Görüşeceğimiz bu kanun ta
san ve tekliflerinin hangisi depremle ilgilidir? Hangisi depremin yaralarının sarılmasıyla ilgilidir? 
Hangisi doğrudan veya dolaylı olarak depremle ilgili alınabilecek tedbirlerle ilgilidir? 

Arkadaşlar, Meclis Genel Kurulumuzun açık olması fevkalade güzel; ama, 1 Ekimden sonra 
da bu Meclis çalışacak, bilmem, bu unutuluyor mu? Yani, her şeyi şimdi çıkaracağız; 1 Ekimden 
sonra bu Meclis olmayabilir şeklinde bir düşünceye mi sahip bazı arkadaşlarımız? 

İki aydan beri, olağanüstü bir toplantı dönemindeyiz. Bu olağanüstü toplantı döneminde görü
şülmesi gerekli, hem güncel hem önemli konuları kendi aramızda tespit ettik ve bunların büyük bir 
kısmını da, gerçekten, 450'ye varan oylarla, büyük bir mutabakatla çıkardık ve doğrusu, bu, Mec
lisimizin de iftihar edeceği bir olay oldu. Ama, mesela, Sosyal Güvenlik Tasarısında, muhalefet 
olarak, bunu yanlış bulduğumuzu ifade ettik. Sokağa kulak verdik, çalışanlara kulak verdik, sendi
kaları dinledik; milyonlarca insanı ilgilendiren bu konunun tekrar gözden geçirilmesi, bütün taraf -
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lann uzlaşabileceği bir noktanın tekrar aranması ihtiyacı üzerinde durduk; hayır, siz ısrar ettiniz, 
biz buna karşı direndik; yarısı depremin dışında, yansı depremin içerisinde, günlerce süren müza
kereler sonunda bu kanun çıkanlmaya muvaffak oldu. Ama, bir şeye dikkatinizi çekiyonım: Hükü
metin güvenoyu 354'tür; siz, dün, kanunu çıkanrken, 250'yi bile bulamadınız. 

Değerli arkadaşlanm, o bakımdan, isterdik ki, reform niteliğinde olduğu söylenen ve bütün ke
simleri ilgilendiren sosyal güvenlikle ilgili kanun, Meclis Genel Kurulumuzun yüzde 80'inin katı
labileceği şekilde çıkanlsaydı, bunu, kamuoyu önünde tartışmak ve hatta savunmak çok daha ko
lay olmaz mıydı? Yanlış çıkanyoruz, eksik çıkarıyoruz; işin içerisinde, benim çoğunluğum var, 
ben, inat eder, dayatınm, siz ne derseniz dinlemem manüğı olunca, göreceksiniz ki, çok uzun za
man geçmeden bu eksiklikler kendisini gösterecek, belki, tekrar değişiklik önerileri, kanun tasan 
ve teklifleri gündeme gelecek. 

Arzumuz şudur: Hemen hemen herkesi böylesine ilgilendiren tasan ve tekliflerde, şimdi bazı-
lannda geleceği gibi, hep beraber otursak, konuşsak, bir araya gelsek, teklifleri müzakere etsek; 
eminim, hayır diyeceğimiz çok az nokta kalır. 

Bakınız, af, artık, güncel hale geldi. Deprem öncesinde, affın ekim ayından sonraya bırakıla
bileceği söyleniyordu; sonra, iktidar gruplan arasında, her nasılsa, bir anlaşma oldu ve şimdi önü
müze getiriliyor. Biraz evvel "uzlaşma" lafını söyleyen arkadaşlarım için söylüyorum, Anayasa 
Komisyonunu ve Adalet Komisyonunu takip etmiş bir arkadaşınız olarak, dün geceden bu yana bü
yük bir inkisarı hayal içerisindeyim. Her şey kabul edilip affın içerisine sokulurken, mağdur ve 
mazlum insanlann sesine kulak verilmemiştir. Yann önümüze geldiğinde, burada, hepimiz görece
ğiz; ama, doğrudan ve dolaylı ilgili olan arkadaşlarım da kabul ediyorlar ki, hırsızlan affederken, 
katilleri affederken, yolsuzluk yapanları affederken, fikir ve düşüncelerinden dolayı -sayılan çok 
da az olsa- birkısım insanlan af dışında tutmanın gayreti, bizim için iftihar vesilesi değil, belki, 
utanç vesilesi olacaktır. 

O yüzden, af konusunda, gelip de, ne düşünüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz diye bir soru 
bile sorulmamışken, biz, kendi gayretlerimizle, bütün gruplardaki arkadaşlanmızla -hepinizi kas
tediyorum- ne olur, şunu şöyle yapsak daha iyi değil mi, bunu bu yere getirsek daha iyi değil mi 
şeklindeki çabalanınız, ferden katılmalanna rağmen, kendi gruplan arasındaki uzlaşmanın sonu
cunda, maalesef, eller kalkarak oy çokluğuyla reddediliyor. Yann, bu affı, Anadolu'da, kime ve na
sıl savunacaksınız?! 

240'ın içerisinde kimler var, 313'ün içerisinde kimler var, 296'da kimler var ve kimler kendi
lerini kurtarıyorlar? Ama, millete mal olmuş, hiçbir zararı olmamış, sadece taşıdığı fikri ifade et
miş insanlan, bir vebalı gibi affın dışında tutmak neye mal olacak? Bunun toplumsal yarasını el
bette hepimizin düşünmesi lazım. 

Eğer komisyonlarda muvaffak olunamayan, Genel Kuruldan da aynı şekilde çıkacak olan bir 
af kanunu, yarın, toplumsal yaralarda büyük derinlikler açacak olursa, bugün, bu yaptığımız çalış
maların kime, ne faydası var? Magdurlan düşünün, onların ailelerini düşünün, vicdanları düşünün 
ve ondan sonra, işte, görüyorsunuz, biz, Meclisi açık tuttuk, kocaman kocaman işler yaptık diye se-
vinebilirseniz sevinin... 

Şimdi getirdikleri, seçimlerin temel hükümleri... Bir arkadaşımız gayet güzel ifade etti: Yarın 
seçim mi var? Ne acelesi var? Bunu, mesela, ekimin ilk haftasında Meclis niye görüşmemiş olsun? 

Kadınlara karşı ayırımcılık... Bunu biierek söylemiyorum, kasıtla da söylemiyorum; ama, 
1985 yılında imzalanan bir sözleşmenin on onbeş yıl sonra önümüze bugün getirilmiş olması, 1975 
yılma dayanan -5 inci madde için söylüyorum- bir kanun hükmündeki kararnamenin bugün karşı-
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miza getirilmesi... Meclis oyalansın bunlarla canım; Meclis açık ya, boş kalıyor görüntüsü verme
yelim... Bakınız, bu beş tane tasarının dışında, komisyonlardan bugün çıkanlarla, belki bugün da
ğıtılacak olanlarla, yarın, af önümüze gelecektir, deprem vergisi önümüze gelecektir, yetki kanunu 
gelecektir; başka neler hazırladıklarını bilmiyoruz. Önemli olan şeyler, bundan yirmi gün evvel de 
mutabık kaldığımız konulardı. Deprem dolayısıyla doğrudan doğruya bizi ilgilendiren bütün ka
nunlara da evet diyoruz; ama, ne olur, şu beş tane içerisinden en azından dört tanesinin bugün gün
celliği yok, önemi yok, toplumsal bir yaran da yok. 

Bunları söylediğimiz zaman, boyun büküp de "eh, ne yapalım, biz böyle istiyoruz" diyemez
siniz. Gelin, makulde anlaşalım, doğruda anlaşalım ve hayırlı işler yapalım. 

Geçenlerde, Sosyal Güvenlik Kanunu görüşülürken, bazı illerde görevlendirilen sayın bakan
larımızdan bahsetmiştim; birisi Adapazan'nda, birisi de Yalova'da görev yapıyordu. Yalova'da gö
rev yapan da, kanun müzakereleri sırasında bulunuyordu. Kendisinin, Yalova'da, burnuna maske 
tutarak nasıl bir yorgunluk içerisinde görevini yaptığını gören, bilen arkadaşlardan birisiyim; ama, 
o gün, saat 15.00'ten gece 24.00'e kadar buradaydı ve o kanunun çıkması için gayret sarf ediyordu. 
Sadece buna işaret etmeme rağmen, kendileri dediler ki: "Ben, oradaki bütün işlerimi bıraktım, bi
tirdim ve buraya geldim." Arkadaşlar, depremle ilgili işlerin hiçbirisi bitmedi, belki daha çoğu da 
başlamadı. 

Bakımz, Türkiye, dün, büyük bir skandal yaşadı. Bu, dünya içinde de Türkiye'nin yüzünü 
ağartacak bir olay değildir: Ölü sayısı 17 000 açıklanmışken -küsurlarını söylemiyorum- daha son
ra sayımn 17 000 değil, 12 000 olduğunu tevil etmeye çalıştılar. Bu ne kadar ayıp bir hadisedir, bu 
ne kadar çirkin bir hadisedir, buna tahammül edebilir misiniz? 

BAŞKAN - Sayın Annç, size 1 dakika ilave süre veriyorum; buyurun efendim. 
BÜLENT ARINÇ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
17 000'den 12 000'e indirmek... Yarın 12 000'den 9 000'e indirmek... İsterseniz 1 000'e indi

rin; ama, gördüklerimiz, yaşadıklanmız, duyduklarımız, her şeyi açıkça ortaya koyuyor ki, büyük 
bir felaketin içerisindeyiz; depremle ilgilenmeliyiz, hem Meclisimizin içerisinde hem Meclisimizin 
dışında. 

Yapılacak iş, yaralan bir an evvel sarmaktır. Böylesine yine dolgu maddeleriyle önümüze ge
tirilmiş bir gündemi kabul edemeyeceğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Annç. 

Önerinin lehinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, öneriyi okutup, oylannıza sunacağım. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Öneriyi okutuyorum : 
Öneri : 25 Ağustos 1999 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan, 156 sıra sayılı kanun tasarısı

nın, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler" kısmının 1 inci sırasına; gündemin 72 nci sırasında bulunan, 141 sıra sayılı kanun tasarısının, 
2 nci sırasına; 79 uncu sırasında bulunan, 153 sıra sayılı kanun tasansının, 3 üncü sırasına; 32 nci 
sırasında bulunan, 82 sıra sayılı kanun tasansının, 4 üncü sırasına; 25 Ağustos 1999 tarihli Gelen 
Kağıtlarda yayımlanan 155 sıra sayılı kanun tasansının, 48 saat geçmeden 5 inci sırasına alınması 
önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Öneriyi kabul edenler...(DSP sıralarından "arkadaşlar geliyorlar" sesleri) 

Arkadaşlar önce gelsinler, Genel Kurulda hazır bulunsunlar, görevlerini yapsınlar... 

Tereddütümüz var, Genel Kurulda karar yetersayısı istendi, biz de onu arayacağız, İçtüzüğün 
hükmünü uygulayacağız. 

BURHAN KARA (Giresun) - Sayın Başkan, tereddüt varsa, oylamayı elektronik cihazla yapın... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, iki Kâtip Üye arkadaşımız arasında, karar yetersayısının 

olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır; bu nedenle, oylamayı, elektronik cihazla yapacağım. 
Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; öneri kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi

yoruz. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce alınan karar gereğince, 1 inci sıraya alınan 26.10.1987 tarih

li ve 290 sayılı 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname ile 18.9.1991 Tarihli ve 455 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanun ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Anayasa komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - 26.10.1987 Tarihli ve 290 Sayılı, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 18.9.1991 Tarihli ve 455 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Anayasa komisyonları raporları (1/92, 11191, 1/516) 
(S. Sayısı 156) (1) 

BAŞKAN - Hükümet?.. Hükümet yok mu efendim? (FP sıralarından "Yok" sesleri) 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Hükümet deprem bölgesinde yok, burada var!.. 
BAŞKAN - Komisyon? 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanının, komisyon raporuyla ilgili bir tezkere

si vardır; okutuyorum: 

(/). 156 S Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması

na İlişkin Kanun Tasarıları (1/516, 1/191, 1/92) hakkında, komisyonumuzca hazırlanan raporun 3 
üncü sayfası sehven eksik gönderilmiş ve 156 sıra sayısında bu şekilde basılmıştır. 

Bunun yanı sıra, Anayasa Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturduğu metni gö
rüşmelerine esas almış; ancak, kabul ettiği metinde "tasarı" ibaresi yer almıştır. Anayasa Komisyo
nu, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metni aynen kabul etmiştir. 

Bu konuda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 25.8.1999 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN - Raporun sehven basılmayan kısmını okutuyorum : 
"Tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelere geçilmesi komisyonumuzca kabul edilmiş

tir. Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin üzerinde maddeler görüşülmüş ve tasarının 1, 
2, 3,4, 5,7 ve 8 inci maddeleri, komisyonumuzca, tümü üzerindeki görüşler çerçevesinde uygun 
bulunarak, oybirliğiyle, 6 ncı maddesi oy çolduğuyla kabul edilmiştir. Tasarının tümüyle öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesinin önerilmesi oya sunulmuş ve komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca

ğım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu adına Antalya Milletve

kili Sayın Salih Çelen konuşacak. 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Salih Çelen. 
DYP GRUBU ADINA SALİH ÇELEN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan kanun tasarısının tümü üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan tasarı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerinin Değiştirilmesine Dair Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Öngören Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmündeki Kararnamelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısıdır; ancak, bu kanun tasarısı
na geçmeden önce, ülkemizin bir bölgesini tamamen etkisi altına alan, tümünü ise kısmen etkisi al
tına alan deprem felaketi nedeniyle birkaç söz de ben söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde Türkiye'nin ve hatta yüzyılın en büyük felaketi yaşanmış, 
onbinlercc insanımız ölmüş, yüzbinlere yaklaşan yaralı insanımız bulunmaktadır. Burada, ölenlere 
Allah'tan rahmet, maddî ve manevî zarar görenlere sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, deprem, önceden bilinemeyen, öngörülemeyen, nerede, nasıl, kaç şid
dette olacağı belirlenemeyen bir felakettir. Bu felaket için önlem almak mümkün değildir. Hükü
metimiz, felaketten sonra gereken birtakım şeyleri yapmıştır; ancak, hükümetimizin, gerekli şeyleri 
yaptığını, koordinasyonu ve organizasyonu sağladığını söylemek mümkün değildir. Gerçekten de, 
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gece saat 03.00 sırasında olan deprem, 10 dakika içerisinde hükümetin en yetkili makamlarına ulaş
tırılmış, haberdar edilmiş; fakat, buna rağmen, koordinasyon ve organizasyon bozukluğu nedeniy
le bir türlü gerekli önlemler alınamamış ve sonuçta, görüldüğü üzere, on binlerin üzerinde ölü, yüz 
binlere yaklaşan yaralı bulunmaktadır. 

Bizim, bugün, burada, deprem felaketine uğrayan yaralılarımıza nasıl yardım edeceğimizi ko
nuşmamız gerekirken, gündemde olmayan, hiç de lüzumu bulunmayan, ne zaman yapılacağı belli 
olmayan, en az beş senesi bulunan seçimlerle ilgili bir kanun tasarısı hakkında konuşuyoruz. 

Dostlar alışverişte görsün diye bir laf vardır Anadolu'da; bunun, iş yapmak için değil, vatan
daşa karşı hizmet yaptığımızı göstermek için yapıldığı kanaatindeyim. Bunun da, doğru olmadığı
nı yinelemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten de, gelin, biz, burada, seçim kanunu değil, seçimlerin, nere
de, nasıl, ne zaman, ne şekilde yapılacağını değil, bugün, deprem bölgesinde yaralan sarmayı ko
nuşalım, deprem bölgesinde felaketten zarar gören vatandaşlarımıza yardımı konuşalım, bundan 
sonra, olası, muhtemel depremlerde ne tür önlemlerin alınabileceğini, yerleşim yerlerinin, nerede, 
ne şekilde kurulacağım konuşalım, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için neler gerektiğini 
konuşalım; ama, seçim kanununu konuşmayalım. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten de, depremden sonra yangın çıkmış, bir hafta sürmüş; bunu, 
Antalya'daki vatandaş gibi, hükümet de seyretmiştir. Bununla ilgili olarak birtakım dedikodular 
vardır, bürokratlara bırakıldığı, bürokratların, kasten, bilerek yangını söndürmediği söylenmekte
dir. Biz, bu ididalara katılmıyoruz; ama, hükümetimizin, bu iddiaları da araştırması gereğine işaret 
etmek istiyoruz. 

Milletimiz, bu deprem felaketinden sonra, topyekûn el ele vermiş, tek yürek olmuş, deprem fe
laketinden zarar görenlere yardıma koşmuştur; ancak, bu deprem bölgesinde yaşanan başıbozuk
luk, dağınıklık bir türlü engellenememiş, asayiş sağlanamamış, ölü soyucuları ve dolandırıcılar 
deprem bölgesini sarmıştır. Aslında, bu depremin olduğu andan itibaren alınması gereken tedbir
lerden birisi de, asayişin sağlanması için, çevre illerden, çevre bölgelerden yeterli miktarda güven
lik kuvvetlerinin getirilmesi olduğu kanaatindeyiz. Bunların da yapılmamış olmasının hükümetimi
zin kusuru olduğunu, yine, yenilemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, depremle ilgili daha fazla konuşmak doğru olmayacaktır; yine, ölenle
re Allah'tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun tasarısı, seçimlerin temel hükümlerinin ve 
seçmen kütüklerinin değiştirilmesine ilişkin bazı kanunlarda değişiklik öngörmektedir. Demokra
silerde; yasama, yargı, yürütme erkine dayalı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokrasilerde, seçimle
rin, yasama ve yürütmeden bağımsız yargının denetimi altında olması, bütün demokrasilere hâkim
dir. Türkiye'de ise, 1950 yılına kadar, seçimlerin yargı denetimde değil, hükümetin denetiminde ol
duğunu hepimiz bilmekteyiz. 

Biliyorsunuz, 1946 senesinde çıkarılan 4918 sayılı Kanunla ve yine bu Kanunda değişiklik ön
gören ve 1948 yılında çıkarılan 5258 sayılı Kanun ile Türkiye'de seçimler tek dereceli yapılmakta 
idi; ancak, seçimlerin denetimi yargıya değil, hükümete bırakılmaktaydı. Ayrıca, seçimler, bugü
nün tersine, açık oy, gizli tasnif esasına göre yapılmaktaydı. Şimdi, bir tarafta hükümet baskısı, jan
darma; jandarmanın yanında oy kullanan gariban vatandaş ve açık oy kullanan vatandaş; öbür ta
raftan, sayımların gizliliği, tasnifin gizliliği esasına dayalı bir seçim sisteminde, seçimlerde vatan
daşın iradesinin serbestçe tecelli ettiğini söylemek mümkün değildir. 
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1950 senesinden önce bunu savunan; yani, seçimlerin vatandaşın hür iradesiyle tecelli etmesi
ni, bunun sağlanmasını söyleyen Demokrat Parti, o günün iktidarı tarafından birçok şekilde engel
lenmiş ve 1946 ilâ 1950 yılına kadar yapılan tüm seçimlere, o günün Demokrat Partisi katılmaya
rak protesto etmiştir. Ancak, ilk defa, Türk seçim mevzuatında, 1950 senesinde çıkarılan bir kanunla, 
hem seçimlerin yargı denetiminde yapılması öngörülmüş hem de bugün üzerinde konuştuğumuz 
Yüksek Seçim Kuruluna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Daha sonra 1960 senesinde de, Yüksek Se
çim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına girmiştir. Ancak, bundan önce, o günün muhalefet 
partisi Demokrat Parti "daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla hürriyet" diyerek yo
la çıkmış ve iktidar partisinin bütün engellemelerine rağmen, 1950 senesinde tek başına iktidar ol
muştur. 

Bunun yanında, 1950 senesinde çıkarılan seçimlerin yargı denetiminde yapılmasına ilişkin ka
nun tasarısına, Demokrat Parti de büyük bir ekseriyetle oy kullanmıştır, bu konuda iktidarla muha
lefet birleşmiştir. İşte, uzlaşma oradadır. Yani, sabah konuşan bir milletvekili arkadaşımızın "biz, 
hükümet olarak, muhalefet partileriyle uzlaşıyoruz" sözüne katılmak mümkün değildir. Danışma 
Kurulunun toplanması demek, uzlaşma demek değildir. Danışma Kurulunda hiçbir konu üzerinde 
anlaşma sağlanamamış, Genel Kurula, hep grup önerisi olarak getirilmiş ve Genel Kurulda kabul 
edilmiştir. Eğer, bir uzlaşma olacaksa, bunun, Danışma Kurulunda olması gerekirdi diye düşünü
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, 1950 senesinde önce olduğu gibi, Anayasaya aykırı kanunlar 
yapılmakta, Anayasaya aykırı birtakım değişiklikler yapılmaktadır. Bugün burada, Seçimlerin Te
mel Hükümleriyle ilgili Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler yapılırken, biz, kalkıp da, Yüksek Se
çim Kurulunun alt personelinin kurulmasına karşı çıkmayacağız, kalkıp da, idarî ve malî işler da
iresi başkanlığının kurulmasına da karşı çılonayacağız. Ancak, şunu söylemek istiyoruz, depremin 
olduğu, yerin altında on binlerin yattığı bir dönemde, yardım beklenen bir dönemde, hükümetimi
zin, seçimlerle ilgili kanun çıkarmasına karşıyız. Yoksa, tabiî ki, Yüksek Seçim Kurulunun bir per
soneli olacaktır, tabiî ki, Yüksek Seçim Kurulunun idarî ve malî işler dairesi başkanlığı olacaktır; 
ancak, bunun, bugün gündeme getirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Son olarak bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum: Anayasanın 79 uncu maddesinde, Yüksek 
Seçim Kurulunun nasıl teşkil edileceği öngörülmüştür. Türkiye'de, 1950 yılından bu yana, yıllar
dan beri, Yüksek Seçim Kurulu -1950 senesinden olduğu gibi ve 1960 Anayasasında öngörüldüğü 
şekilde- 11 üyeden oluşmakta, bunun 6'sı yüksek temyiz mahkemesi, Yargıtay tarafından, 5'i ise 
Danıştay tarafından seçilmektedir. Yargıtay, kendi üyeleri arasından gizli oyla 6 üyeyi; Danıştay 
da, kendi üyeleri arasından gizli oyla 5 üyeyi Yüksek Seçim Kuruluna seçmektedir; yani, Danıştay 
ve Yargıtaydan seçilen üyeler Yüksek Seçim Kurulunu oluşturmaktadır. Görüşmekte olduğumuz 
bu kanun tasarısıyla, Danıştay ve Yargıtaydan seçilen bazı üyelerin görev süreleri uzatılmakta, ba
zı üyelerin ise uzatılmamaktadır. Bunun nedenini anlamak da mümkün değildir. Seçimle gelen üye
lerin görev sürelerinin kanunla uzatılmasının hangi mantığa, hukukun hangi ilkesine dayandığını 
anlamakta zorluk çekiyorum; takdiri sizlere bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, maddeler üzerindeki müzakerelerde bunları tekrar dile getirebiliriz; an
cak, yine aynı şeyi tekrarlıyorum: Şu ya da bu şekilde, biz, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden ba
zılarının görev sürelerinin uzatılmasının, bazılarının uzatılmamasının anlaşılmasının mümkün ol
madığını belirtiyor; hele hele, öbür tarafta, deprem felaketi nedeniyle toprağın atında on binlerin 
yattığı bir dönemde, yağmur ve çamur nedeniyle dışarıda bulunan yaralıların acilen hizmetine git
memiz gerektiği yerde; bugün, burada, seçimlere ve bazı Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev 
sürelerinin uzatılmasına ilişkin tasarının görüşülmesini doğru bulmamaktayız. Ayrıca... 
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İSMAİL AYDINLI (istanbul) - Verin bir teklif de görüşelim. Hep aynı şeyi tekrarlıyorsunuz; 
sömürüsünü yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; lütfen... 
SALİH ÇELEN (Devamla) - Ne tür bir teklif verelim efendim? Bizim teklifimiz, gelin vatan

daşa yardım edelim; gelin Gölcük'teki, Yalova'daki, İzmit'teki vatandaşlara yardım edelim: 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Meclis çalışmayacak mı; çalışmayalım mı? 

SALİH ÇELEN (Devamla) - Yarın seçim mi var; bugün seçim mi var? Ne zaman seçim var? 
Niye Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev sürelerini uzatıyoruz? Adlî tatil diye mi? Yargıtay 
üyeleri bugün Ankara'da değil, Danıştay üyeleri Ankara'da değil. Neden, Yargıtay ve Danıştayın 
üye seçme hakkını elinden alıyoruz? Ne hakkımız var buna? Yargıtayın ve Danıştayın seçmesi ge
reken kişilerin görev sürelerini uzatmanın bir anlamı olduğunu söyleyebilir misiniz? Bildiğim ka
darıyla, siz, hukukçusunuz... 

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Mezar sömürücüleri... 

BAŞKAN - Sayın milletvekili; lütfen... 
Sayın hatip; lütfen, siz de Genel Kurula hitap edin efendim. 

SALİH ÇELEN (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
Yani, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçme hakkının elinden alınmasını, orada bulunan ar

kadaşlarımızın, değerli yüksek hâkimlerimizin seçilme hakkının elinden alınması doğru bulma
maktayız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çelen. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Bülent Arınç; buyurunuz. 
Süreniz 20 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. Kabul edilen gündemin 1 inci maddesiyle, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bazı maddeleri değiştirilmektedir. Bu konuda, 
Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

Esas itibariyle, Seçmen Kütükleri ve Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren bu tasarıya olumlu baktığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Anayasamızın 79 uncu maddesiyle kurulmuş bulunan Yüksek Seçim Kurulu, 
hem 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanuna göre hem de kendisine kanunla 
verilmiş diğer görevleri yerine getirir. Yüksek Seçim Kurulunun, bütün seçimlerde önemli bir gö
rev yaptığı, seçimlerin hâkim denetiminde yapılması ve Anayasada konulan ilkelere uygun bir bi
çimde yapılması konusunda gerçekten özveriyle davrandığı ve seçimlere gölge düşürmeyecek bir 
büyük titizlik gösterdiği hepimizin malumlarıdır. 

Yaşadığımız seçimi hepiniz hatırlıyorsunuz. 18 Nisan 1999'da, hem mahallî genel seçimleri 
hem de milletvekili genel seçimlerini birlikte yaptık. Bunlar, genel mahallî seçimler açısından da 
milletvekili seçimleri açısından da bir erken seçim niteliğinde oldu ve Türkiye, uzun bir süre, se
çimlerin ne zaman yapılacağını, hatta, yapılıp yapılmayacağını tartıştı durdu. Şu ayda mı yapıla
cak, ikisi bir arada mı yapılacak, yoksa milletvekili seçimleri yapılacak da mahallî seçimler zama
nında mı yapılacak; yoksa, son günlerde yaşadığımız olayda gördüğümüz gibi, milletvekili seçim-
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lerinin ertelenmesi mi olacak sadece mahallî seçimler mi yapılacak şeklinde, hem kamuoyu hem de 
Millet Meclisimiz bu konu üzerinde büyük bir tereddüt yaşadı. Nihayet, seçimlerin 18 Nisan 1999 
tarihinde yapılması kararlaştırıldı ve bu seçim, çok kısa bir süre içerisinde hazırlandı. Bildiğiniz gi
bi, seçimlere, sanıyorum 20'den fazla -21 olması gerekir- siyasî parti katılmıştı. Bunların bir kısmı, 
Türkiye'nin her yerinde örgütlenmiş, Parlamentoda temsil edilen partiler olmakla birlikte, bir kıs
mı da, sadece tabelası ve bazı yerlerde teşkilatı bulunan siyasî partilerdi. Ancak, Yüksek Seçim Ku
rulu, çok kısa bir zaman içerisinde, bu siyasî partilerin hepsini seçimlere sokabilecek bir çalışmayı 
yaptı ve oy pusulalarının bastırılmasından, seçim takviminin çalıştırılmasına kadar seçimlere göl
ge düşürmeyecek bir titizliği, gerçekten, özenle gösterdi. 

Dolayısıyla, bu kanun tasarısı üzerinde görüşürken, sözlerimin başında, özellikle 18 Nisan 
1999 seçimlerini bir tereddüte yol bırakmayacak şekilde büyük bir titizlikle, hassasiyetle, başarıy
la yürüten Yüksek Seçim Kurulumuzun değerli Başkan, Başkanvekili ve üyelerini, buradan, tebrik 
ve takdir ediyorum; kendilerine, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok partili siyasî hayata girdiğimiz 1950'den itibaren, hemen hemen el
li seneye yaklaşan bu dönem içerisinde pek çok seçim geçirdik. Gerçekten, üzerinde konuşulan se
çimler oldu, gölgelenen seçimler oldu, baskılarla, müdahalelerle veya seçim sonuçlarını etkileye
cek birtakım çabalarla hafızalarda iz bırakan seçimler oldu. Ümit ediyorum ki, Yüksek Seçim Ku
rulu, bugün değiştirilecek olan bazı kanun maddeleriyle, hem araç ve gereç bakımından hem kad
ro bakımından hem yetişmiş eleman bakımından daha da güçlenecektir, çalışmalarını çok daha çağ
daş yapacaktır ve bu çalışmalar sonucunda, sanıyorum ki, seçimler daha kolay olacak, sonuçları da
ha verimli ve başarılı olacaktır. 

Bugüne kadar, Yüksek Seçim Kurulunu, doğrusu, görev yapan bir müessese olarak biliyorduk; 
ama, bilmiyorduk ki, böylesine önemli bir görev yapan, Anayasa tarafından kurulmuş bir kurulu
şun sekreteryası bile yok! Sekreteryası olmayan bir kurum geçici personelle çalıştırılıyor. Bu geçi
ci personelin bir kısmı, diyelim ki Yargıtayda görev yaparken, Yargıtay binasında çalışıyor, o bi
nadan ayrılıyor, Yüksek Seçim Kuruluna gidiyor, geri kalan zamanını orada değerlendiriyor. Za
ten, üyelerin de bir kısmı oradan geldiği için, birkısım meslek mensuplarıyla, birkısım görevlilerin 
iki arada bir derede, kendi sekrcteryasının dışında geçici bir görev ve sorumlulukla çalıştırmaları
nın herhalde yanlış olduğunu, bugün, bu kanunun onu değiştirmesiyle anlamış bulunuyoruz. Ger
çekten, Yüksek Seçim Kurulunun bir sekreteryaya ihtiyacı vardır. 

Söz sırası gelmişken, yine, güncel olduğu için söylüyorum, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu da Anayasada kabul edilmiş fevkalade önemli bir kuruldur, yine bildiğim kadarıyla, bu kuru
lun da kendine ait bir sekreteryası bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu içinde yapılacak bir düzenlemeyle, onun da, daimi bir sekreteryaya, deneyimli personele ve 
yeterli araç ve gerece kavuşturulması gerekecektir. 

Bu sebeple, Yüksek Seçim Kurulunun daimi iş göreceği, hem bilgisayar donanımına geçece
ği yeni ve müstakil bir binasıyla hem de bu binada daimi olarak görev yapacak personeliyle ilgili 
bir kanun değişikliğine gidilmesi kanımızca yararlı olmuştur. 

Bu kanunun önemli bir tarafı, Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde idarî ve malî işler dairesi baş
kanlığı kuruluyor ve bu kurula ait personelin atanmasıyla ilgili düzenlemeler yapılıyor. 

İkincisi, seçmen kütüğü genel müdürlüğüyle, seçmen kütük bürolarının kuruluşu ve yöneti
minde görevli personelin atanmasıyla ilgili hükümler getiriliyor. Bu, biraz evvel özetle ifade etti
ğim genel konuların detaylarıdır. 
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Bir başka önemli mesele; tabiî, enflasyonla para değerinin eridiğini hepimiz biliyoruz; görev 
alan personeline ödenecek malî tazminat miktarının, gösterge rakamlarının, aylık katsayının gün-
celleştirilmesiyle ilgili hükümler getiriliyor; bu da, elbette doğrudur ve yararlıdır. 

Bir de Yüksek Seçim Kuruluyla ilgili kadrolarda değişiklik yapılmaktadır. Komisyon raporu
na ekli olan kadrolardan da gördüğümüz gibi, böyle bir düzenleme için yeni kadrolar ihdas edil
mektedir. Bunun da, kanunun değişikliğine uygun bir hareket olduğunu, bir düşünce olduğunu söy
leyebilirim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı içerisinde tartışılan bir konu oldu. Tartışılan bu konu
ya, doğrusu, bir hukukçu olarak katılmamak da mümkün değil Bu da şudur: Anayasanın 79 uncu 
maddesi, Yüksek Seçim Kurulunun nasıl terekküp edeceğini, üyelerinin nerelerden seçileceğini, ne 
kadar süreyle görev yapacaklarını, yenilenmeleri gerektiği zaman nasıl yenileneceklerini gösteri
yor. Bu kanun tasarısında, Yüksek Seçim Kurulunun halen görevli üyelerinin görev süreleri de ye
niden düzenlenmektedir; Başkan ve Başkanvekili, seçimin dışında tutulmakta, diğerlerinin de gö
rev süreleri, bugünden itibaren uzatılmaktadır. 

Anayasa Komisyonunda bu görüşmeler yapılırken, değerli üyelerin bazıları, böyle bir düzen
lemenin, Anayasanın 79 uncu maddesine aykırı olduğunu ifade etmişlerdir; yani, kanunla, halen 
görev yapan bazı üyelerin sürelerini uzatmanın eşitsizlik yaratacağı, 79 uncu maddeye de doğru
dan aykırı olduğu söylenmiştir. Anayasaya aykırılık iddiasımn Genel Kurul tarafından kabul görüp 
görmeyeceğini bilemem; ancak, 79 uncu maddedeki düzenlemenin, gerçekten, bugün, ayrı, özel bir 
kanunla tekrar düzenlenmiş olması; yani, görev süreleri bitebilecek üyelerin görev sürelerinin bel
li bir noktaya kadar uzatılması dikkatlerden kaçmamaktadır. 

Bütün arkadaşlarım gibi -sözlerle ifade ettiler- Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanının, hem 
hukukî dirayetini hem de seçimler konusundaki titizliğini takdir edenlerden birisiyim; ama, görüş
tüğümüz kanunun, kişisel olmaktan daha çok, prensipler üzerine bina edilmesi gerektiğini düşün
düğüm için, bu tereddütümü, endişemi de huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Bizce, 18 Nisan gibi çok önemli bir seçimde, çok büyük bir deneyimle ve başarıyla, alnının 
akıyla görevlerini yapmış olan insanların bu bilgi ve deneyimlerinden istifade etmek doğrudur, ma
kuldür ve haklıdır; ancak, bunu, 79 uncu maddenin prensibi ve çerçevesi içerisinde düşünmek ge
rekirdi. Çoğunluk, bunun anayasaya uygun olduğunu kabul etmiştir, ben de bu tereddütlerimi, Ge
nel Kurulun takdirlerine tekrar arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önemli olan, demokrasilerde, seçimle gelmek ve seçimle gitmektir; 
prensip bu olmalıdır; bütün siyasî partilerimizin de amacı, elbette budur. Anayasanın 68 inci mad
desinde, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları kabul edilen siyasî partiler, elbette seçim
leri esas alırlar ve seçim yoluyla iktidara gelmek isterler. 

Bu seçimler konusunda Yüksek Seçim Kurulunun görevini titizlikle yaptığını ifade etmiştim; 
ama, başka merciler ve makamlar, 18 Nisan seçimleri üzerinde, maalesef aynı titizliği göstermedi
ler. Sadece bir anekdot olarak hatırlatıyorum; bakınız, hatırlayacaksınız, Yüksek Seçim Kurulu, ka
muoyu araştırmalarının yapılmasını, bunların ilan edilmesini, bunların tartışılmasını belli bir tak
vim içerisinde yasakladı. Gerekçesi neydi? Seçimin sonucuna etkisi olur düşüncesi... Yani, bir ka
muoyu araştırmacısı şirket ortaya çıkacaktı -belki doğru belki yanlış- diyecekti ki: "ANAP yüzde 
35'lerde görünüyor, DYP yüzde 40'larda görünüyor -misal olsun diye söylüyorum- FP yüzde 5'ler-
de, MHP yüzde 8'lerde" Kamuoyunu oluşturmak ve bunun üzerinde tartışma yapmanın, seçmen 
iradesi üzerinde olumsuz etki yapabileceği, o zaman düşünüldü taşınıldı ve kamuoyu araştırmaları 
üzerinde bir yasaklama kararı getirildi. Amaç neydi? Seçim sonuçlarını etkilememek. Bu, ne kadar 
doğru ve haklı ise, bunun dışında yapılan müdahaleler de o kadar haksız ve yanlış olmuştur. 
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Mesela, Fazilet Partisinin kapatılacağı konusunda ortaya atılan iddialar, sanıyorum bir kamu
oyu araştırma kuruluşunun, şu veya bu şekilde ilan ettiği sonuçlardan çok daha etkili olmuştur. Bir 
savcımn, görev sınırlan dışına çıkarak "bu partinin yöneticileri hakkında ben idam talepli dava aça
cağım" demesi, bir başkasının, suç duyurusunda bulunarak "ben nasıl olsa seçimlerden sonra bu 
partiyi kapatmak için harekete geçeceğim" demesi ve o sıralarda yayımlanan bir Başbakanlık ge
nelgesiyle, adayları iyi takip edin ha; ne konuştuklarım takip edin bütün kamu görevlileri; eğer, 
şöyle şöyle konuşmalar yapıyorlarsa, mani olun, ihbar edin şeklindeki, hem bireysel hak ve özgür
lükleri kısıtlayan hem de seçim sonuçlarını doğrudan etkilemeye matuf, maalesef, yanlışlıklar ya
pılmıştır; maalesef, seçim sonuçlan fevkalade etkilenmiştir. 

Bu seçimleri geçirdik, sonuçlarını da kamuoyu önünde tartıştık; ama, dilerim ki, bundan son
raki tüm seçimler, elbette, halkımızın gerçek ve serbest iradesiyle oyunu kullanabileceği, bu irade
nin üzerinde şu veya bu şekilde tahakküm edilemeyecek güzellikle ve rahatlıkta olmalı. 

Bu seçimlerde Fazilet Partisinin aldığı sonuçların içerisinde, bu dış sebeplerin ne kadar büyük 
bir yer tuttuğunu biliyoruz; bunu, acıyla hatırlıyoruz ve hatırlayacağız; ama, bütün siyasî partiler 
için, hepimiz için arzumuz şudur ki, seçimle geleceğiz, seçimle gideceğiz. Önemli olan milletin ira
desidir. Milletin "gel" dediğine "başüstüne" demek; milletin "git" dediğine de "evet, haklısın" de
mek boynumuzun borcudur. 

Seçimler bu kadar önemli bir konuyken, onu yürütecek olan yüksek hâkimlerin, elbette, dene
yimleri, birikimleri ve onlara yeterli kadrolar verilmesi de fevkalade önemlidir. Tasarıyı bu çerçe
ve içerisinde değerlendiriyor, hayırlı olmasını diliyoruz. 

Yüksek Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Annç. 
Gruplar adına başka söz istemi yok. 

Şahıslar adına söz istemi yok. 
NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Şahsım adına söz istemiştim, yazı da gönderdim Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN - İmza yok da onun için efendim. 
NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Hayır, şimdi gönderdim efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Şahsı adına, Sayın Namık Kemal Atahan; buyurun. 
NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygı

larımı sunuyorum. 

17 Ağustos günü yaşadığımız yüzyılın deprem faciasında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralıla
ra acil şifalar, sevdiklerini kaybedenlere sabır, hükümetimize de sorunlara çare bulmada başarı di
leklerimi sunuyorum. Umudumuz, bundan sonra bu tür felaketlerin en az zararla kapanması için 
yeni düzenlemelerin yapılması ve bu felaketten gerekli dersin alınmış olmasıdır. Hepimizin başı 
sağ olsun. 

Sayın milletvekilleri, önümüze gelen tasarı, halen uygulanmakta olan 290 ve 450 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde yer alan düzenlemelerin kanunlaştırılmasının amaçlandığı ve büt
çe Meclise sunulmadan bu değişikliği gerçekleştirmenin zamanlama açısından uygun olacağı dü
şünülmüş olan uyum yasa tasarısıdır. 
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1961 Anayasasıyla, anayasa hukukumuza yargı bağımsızlığı girdiği gibi, seçimlerin de taraf
sız bir şekilde yapılmasını temin için Yüksek Seçim Kurulu girmiştir. 1961'den evvelki seçimler, 
hâkim denetiminde olmakla beraber, bağımsız olmayan hâkimler denetiminde yapıldığı için, daima 
tartışma konusu olmuştur. Sonradan yürürlüğe giren 1982 Anayasasında da, yargı bağımsızlığı kıs
men korunmuş, 159 uncu maddeyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulmuş ve bu ku
rulun üyelerinin görev süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. Biraz önce Sayın Annç'ın belirttiği gi
bi, 79 uncu madde, Yüksek Seçim Kurulunu belirtmiş; ancak, görev süresini tayin etmemiştir. Ana
yasa koyucu, 79 uncu maddede, kurul üyelerinin görev süresini tespit etmediği gibi, bunu, yasa ko
yucuya bırakmıştır. 

Seçim hukuku, özel ilgi alam ve çalışma gerektiren bir hukuktur. Seçim hukuku özel bir hu
kuk olduğundan, herkesin icra edebileceği, karar verebileceği bir hukuk dalı olmamaktadır. Aksi 
halde, demokrasinin önkoşulu olan seçimler, devamlı tartışılır bir hale gelebilir. Bilmeyen insanla
rın elinde, seçimlerle ilgili kararlar, doğru değil, yanlış olur. 

Yüksek Seçim Kurulu 11 yüksek yargıçtan teşekkül ediyor; 6 tanesi Yargıtay üyesi, 5 tanesi 
Danıştay üyesi, kendi aralarından başkan ve başkanvekili seçerler. Bugünkü mevcut kurul üyeleri
nin 5 tanesi 1993 yılında seçilmiş, 27 Mart 1994 mahallî seçimleri ile Aralık 1995 erken milletve
kili seçimlerine üye olarak iştirak etmişler, aynı üyeler, 30 Kasım 1997 genel seçmen kütüğü yazı
mım yapmışlardır. 1993 yılında 5 üyeden, 1996 senesi içinde 1 tanesi başkan, bir diğeri ise başkan
vekili olarak seçilmiş olup, geçmiş deneyim ve uygulamalarına istinaden, Türkiye'de ilk kez, bü
yük genel seçim, 21 siyasî partinin katılımıyla, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılmış ve diğer seçimle
re göre en sağlıklı, düzenli ve dürüst bir şekilde, başarıyla sonuçlanmıştır. Bu suretle, yurt genelin
de seçimlerin yapılmasında, seçim hukuku konusunda çalışmalarıyla, gerçekten, bilgi, deneyim ka
zanmışlardır. 

Hükümetimiz, devletin yapılanmasıyla ilgili temel kanunları yeniden elden geçirmek ve günün 
sosyal, ekonomik, siyasî şartlarına uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Bunlar arasında, demokra
simizin gelişmesi açısından, seçimlerin sağlıklı, dürüst ve çabuk netice alınabilir hale getirilmesi 
de ayrı bir önem taşımaktadır. Bunun temini için, öncelikle, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu, Mahallî İdareler Seçim Kanunlarında; ayrıca, 
yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın milletvekili genel seçimlerinde oy kullânmalanyla ilgili ka
nun çalışmasında; Anayasa, Siyasî Partiler Yasası ve demokrasinin gelişmesine yardımcı olacak, 
seçimlerde aday belirleme, adaylara itiraz, oy verme sistemleri, verilen oyların sayım ve dökümü 
sonuçlarının tutanaklara geçirilmesiyle, tüm bu hususlara itiraz ve karara bağlama gibi hususlarda 
değişiklik yapılması sırasında, yukarıda belirtilen kurul üyelerinin tatbikata ve uygulamaya yöne
lik tecrübelerinden istifade edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, demin, grup adına konuşan Turhan Bey, "bu yasa, kişiler için değil, ku
rul için çıkıyor" dedi. Deprem felaketinden sonra, bu yasa tasarısının niçin geldiğini demin de arz 
etmiştim; geliş sebebi, yarını, bugünden düşünmektir. Yarını, bugünden düşünmek zorundayız; 
çünkü, bütçe kaynaklan, bugünden, önümüzdeki dönemde, Meclis tatilinden sonra yeniden yasa
ma dönemine girdiğimizde, bütçe çalışması başladığında, Seçim Kuruluyla ilgili tüm çalışmalar bu 
kaynaktan karşılanacaktır. 

Bilgisayar ağıyla gelecekte elektronik oy verme sisteminin altyapısının hazırlanması, verilen 
oyların sayım ve dökümlerinin öncelikle elektronik olarak yapılması ve kısa sürede netice alınma
sı hususunda, altyapının kanuna uygun şekilde hazırlanmasını kontrol için; ayrıca, siyasî partilerin 
-bugün itibariyle 37 siyasî parti var- genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri, kamu kurumu 
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niteliğindeki oda seçimleri, tüm sendika seçimlerinin daha sağlıklı ve dürüst şekilde yapılmasında
ki çalışmalarımıza katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Seçim Kurulu üyelerinin görev süresinin 
uzatılması, şahıslarla ilgili değil, tamamen müessesenin gereğidir. 

Değerli milletvekilleri, metnin dışında bir iki şey söylemek istiyorum. Ben, aynı zamanda, 
Anayasa Komisyonunda üye olarak bulunmaktayım. Anayasaya aykınlık iddiasında bulunan biraz 
evvelki konuşmacı arkadaşlarımızı temsil eden komisyondaki arkadaşları, anayasaya aykırılık oyu 
vermediler. Yanlış hatırlamıyorsam, tek bir muhalefet şerhi vardı; o da Sayın Mehmet Sağlam'ın-
dı. Hepsi, anayasaya uygundur oyunu kullandılar. Sayın Çelen de Anayasa Komisyonu üyesi; ko
misyona katılmamıştı. 

Bunu da bilgilerinize sunuyor; hepinizi, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Atahan. 
Başka söz istemi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 
Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, iki Kâtip Üye arkadaşımız arasındaki sayımda ihtilaf var. O nedenle, 

elektronik cihazla oylama yapacağım. Oylama için 3 dakikalık süre vereceğim. (DSP sıralarından 
"niye oylama yapıyorsunuz" sesi) 

Öncelikle, iktidar partileri gruplarına mensup milletvekili arkadaşlarımızın, getirdikleri müş
terek grup kararlan gereği görüşülen yasalara sahip çıkmaları gerekir. Bana "niye oylama yapıyor
sunuz" diye sorma hakkınız yoktur sayın milletvekilleri! (MHP sıralarından alkışlar) 

Divan Üyesi arkadaşlar arasında ihtilaf çıkarsa, elektronik cihazla oylama yapacağımı şimdi
den bildiriyorum. 

Vekâleten oy kullanacak Sayın Bakan arkadaşlarımızın, hangi bakan arkadaşına vekâleten oy 
kullandığını, oyunun rengini ve imzasını taşıyan oy pusulalannı, Başkanlığımıza ulaştırmalarını ri
ca ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir; karar ye

tersayısı vardır. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

(26.10.1987 TARİHLİ VE 290 SAYILI "298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLE
Rİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİ
RİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAME" İLE 18.9.1991 TARİHLİ VE 455 SAYILI "SEÇİMLERİN TEMEL 
HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE 190 SAYILI GENEL 
KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN DEĞİŞTİRİLEREK 
KABULÜ VE SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI) 
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MADDE 1. - 26.41961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Yüksek Seçim Kurulunun sekreterlik ile idarî, malî ve diğer yardımcı hizmetlerini yürütmek 
üzere, kurul bünyesinde "İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur." 

"Daire başkanı ile şube müdürleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yüksek 
Seçim Kurulu kararı ile, diğer personel ise Yüksek Seçim Kurulu Başkam tarafından atanır. Bu Ka
nunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının personelin başka kurumlara nakli ile 
ilgili hükümleri Daire ve personeli hakkında da uygulanır." 

BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sa
yın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakika. 
FP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 156 sıra sa

yılı kanun tasarısını müzakere ediyoruz. Bu tasarının müzakeresi münasebetiyle söz almış bulunu
yorum; Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. 

Tasarının geneli üzerinde konuşan arkadaşlarımız, özellikle dile getirdiler, bu kanunun çıka
rılması bir zaruretti; çünkü, seçimlerde en çok yükü çeken; tabiî ki, il seçim kurulları ve ilçe seçim 
kurullarıyla birlikte, yapılan itirazların toplandığı, Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştaydan 
temin edilen üyelerle muvakkat olarak bir mekânlan dahi bulunmayarak, Yargı taydan gelip, belli 
bir yerde toplanarak, bu Yüksek Seçim Kurulu müzakerelerini yürütüyorlar. Bunların belli bir me
kânları ve daireleri olmadığı gibi, Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş bu üyeler, diğer görevleri me-
yanında; yani, aslî görevleri meyanında, Yüksek Seçim Kurulu olarak da toplanarak bu müzakele-
ri yürütmekteler. 

Şimdi, huzura gelen bu kanun tasarısında, bu değerli üyelerimizin, bu değerli hizmetlerini ifa 
edecekleri bir mekânın temin edilmesiyle birlikte, idarî, malî ve personel bakımından da kendileri
ne personel temin edilmesi ve eleman verilmesi şeklinde, kanun tasarısı hazırlanmış, Anayasa Ko
misyonumuzdan geçmiş ve huzurlarınıza ulaşmış bulunmaktadır. 

Bunun, bir an evvel çıkarmanın zaruretini tabiî ki biliyoruz, çıkarılmasını da çok arzu ediyo
ruz; ancak, milletimizin acısı büyüktür. Hepinizin bildiği gibi, her maddede konuşan arkadaşları
mız, burada çıkıp, memleketimizin içinde bulunduğu şartları dile getiriyorlar. Bu dile getirme, ka
nun tasarısının önceliğine bir itiraz mahiyetinde değil; ancak, elim bir facianın, facia demek de doğ
ru değil -belki, Allah'ın takdiridir- bir olayın getirdiği üzüntülerin tesiri altında, arkadaşlarımızın 
550'sinin birden giderek, olay mahallinde, hadise mahallinde, özellikle, büyük tahribat görmüş il
lerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, hatta köylerimizde hizmet etmelerinin daha uygun olaca
ğı şeklindeki o psikolojik baskı altında, tabiî ki, haklı olarak itirazlar yükseliyor. Bu itirazların içe
risinde, neredeyse "yahu, ne kadar nasipsizsiniz, sizin elinizden hayırlı bir iş gelmez mi?!" denile
cek noktaya gelindi; çünkü, bir kanun çıkardık, 66 maddesini, zorlaya, zorlaya, zorlaya, bozuk mo
tor yürütür gibi, araba yürütür gibi, nihayet, dün akşam ikmal ettik; sonra da, bu kanun tasarısı gel
di. 

Bu, bir talihsizliktir, yoksa, bu kanun tasarısı normal şartlar altında gelmiş olsaydı, buna kar
şı hiç kimsenin sözü olmazdı. Bu yüksek hâkimlerimize, Yüksek Seçim Kurulumuza, onun başka
nına ve üyelerine olan saygı ve onların gördüğü değerli hizmetlere olan saygı ve bağlılığımız, her
kesçe müsellemdir. Ancak, şunu ifade etmek isteriz ki, böyle bir yanlış güne veya zamana, ortama 
rastlamış olması bir talihsizliktir. 
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Genelinde arkadaşlarımızın sözlerine katıldığımız gibi, bu hususu tanzim eden 79 uncu mad
dede, Yüksek Seçim Kurulunun, gerek kuruluşu gerek üyelerinin seçilmesi gerek çalışmalannm ve 
faaliyetlerinin mahiyetleriyle ilgili düzenleme, yine, hepimizin malumudur. Özel kanunda yer al
mış hükümler de, yine, bütün arkadaşlarımızın ve Yüce Heyetimizin malumudur. 

1 inci madde okundu. 1 inci maddeye ilave edilecek bir şey söylemek mümkün değil; ancak, 
madde gerekçesinde "298 sayılı Kanunun 11 inci maddesine eklenen bu iki fıkrayla, Yüksek Se
çim Kurulunun sekretarya hizmetlerini görmek üzere idarî ve malî İşler adı altında bir daire baş
kanlığı kurulması öngörülmekte, daire başkanlığına ve diğer kadrolara yapılacak atamalarda uygu
lanacak usul ile dairenin kuruluş ve işleyişine dair esasların, Kanunun 30 uncu maddesinde sözü 
edilen genelgeyle düzenleneceği belirtilmektedir. Ayrıca, bu personel hakkında, Kanunun 30 uncu 
maddesindeki başka kurumlara nakille ilgili hükümlerinin uygulanacağı da öngörülmektedir" de
nilmektedir. 

Bu kanunun memleketimize, milletimize, özellikle Yüksek Seçim Kurulumuzun Başkanına, 
üye ve çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum efen
dim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Turhan Güven; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ço

ğulcu parlamenter düzenin kurulduğu 1946'dan bugüne kadar, Türkiye'de, eskiden 4 senede bir, 
şimdi de -gerçi, Anayasaya göre 5 senede bir; ama, hiç 5 senede olduğu vaki değil- 5 senede bir se
çimler yapılmaktadır. 

Özellikle, seçimlerin kontrolü, düzenli yapılması ve sonuçları bakımından inceleme, bugün, 
1982 Anayasasının 79 uncu maddesiyle, doğrudan doğruya bir kurula verilmiştir; daha doğrusu, 
yargıya tevdi edilmiştir. Bu oluşum, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden müteşekkildir. 

Rahatlıkla ifade edebilirim ki, 1960'lardan bu tarafa yapılan tüm seçimlerde, bu Kurul, kendi
ne düşen görevi bihakkın ifa etmiştir ve ifa etmeye de devam edecek; ancak, Kurul üyeleri; yani, 
Danıştay üyeliği aslî, Yargıtay üyeliği aslî olarak da kendi dairelerinde, kendi bölümlerinde, kendi 
kurullarında da görevlerine devam ediyorlar. 

Biliyorsunuz, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri her gün görevlidir, her gün çalışma yapar; çünkü, 
seçim, bir günde başlayıp bir günde biten bir olay gibi değildir. Bu itibarla, yargıya verilen, yargı 
denetimine ve yönetimine verilen bu işlem, tabiî mecraı içindeyken, zaman zaman bazı değişiklik
leri biz yapıyoruz. 

Evvela, takviye ediyoruz; doğrudur, Yüksek Seçim Kurulunun kendine has birtakım bölümle
ri olması lazım; yoktur, biraz sonraki maddelerde bunları göreceksiniz; yani, Adalet Bakanlığı bün
yesinde olan bir bilgisayar ünitesi -adını değiştirerek, zaten var da- kendi bünyesi içinde görünecek 
ve ayrıca, bir idarî ve malî işler daire başkanlığı kurulması zarureti var; bu da doğrudur. 

Değerli milletvekilleri; bütün bunlar yapılırken, biz, bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Şimdi, Seçim 
Kanununa dair değişiklikler halen Yüce Meclisin huzuruna gelmedi. Biz, müteaddit defalar, konuş
malarımızda, özellikle tam seçimlere çok kısa bir süre kala seçim kanunlarında yapılan değişiklik
lerin sağlıklı olmadığını, aceleye geldiğini ve gerçek millî iradeyi yansıtmadığı noktasındaki fikir
lerimizi gündeme getirdik. Şimdi, bakınız, bu değişiklikler yapılırken, Seçim Kanunu da beraber 
gelseydi, daha iyi olurdu. Niye daha iyi olurdu? Çünkü, Türkiye'de üye kaydı sağlıklı değildir; bu, 
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bütün partiler için böyledir. Naylon üyelikler, hayalî üyelikler vardır, işte, bugünlerde değil, uzun 
yıllardan beri ortaya atılan bir fikir olarak, her partinin üye kayıt defterinin, işte, ilçelerde ve iller
deki bu seçim bürolarında bulunması keyfiyetini hukuken düzenlemek söz konusu olmalıydı. 

Bir kişi, bir vatandaş, hangi partiye gönül vermişse, belli vesaikiyle birlikte, ilçe seçim kurul
larına başvurusunda, o partiye kaydını ilçe seçim kurulundaki yetkili ve görevli kişi yapmalıdır de
dik ve bu suretle de, Türkiye'de her parti, gerçekten ne kadar sağlam, tutarlı üyesi var, bunu bilir 
ve bir kişinin sekiz on partide de kaydı olmaz. 

Biraz evvel, ilk konuşmamda da ifade etmeye çalıştım, zamanlama bakımından yanlış bir ka
nun tasarısı. Tasarının kendisine karşı değiliz belki -bir maddesi hariç karşı değiliz- ama, zamanla
ma bakımından yanlış. Yani, seçim kanununda vaki değişiklikler gündeme geldiğinde, bu tasarıyı 
da beraber getirerek, bir bütün halinde mütalaa etmek; Türkiye'de, yargı organının denetimine ve 
yönetimine bırakılan seçimlerin daha sağlıklı, daha düzgün ve daha seri yapılmasını sağlama bakı
mından düzenlemeyi birlikte yapmak daha uygun olurdu; ama, bir zaruretten kaynaklandığı anla
şılıyor; özellikle, idarî ve malî işler daire başkanlığı bölümünde. Doğrudur; malî külfeti vardır ve 
her gün görev yapıldığı için de zorluğu vardır. Bu yüzden -biraz evvel de şükranlarımı sundum- bu
güne kadar görev yapan Yüksek Seçim Kurulunun tüm üyelerine şükranlarımı sunuyorum; çünkü, 
hepsi ciddî... Bakınız, seçim sonrasında hiçbir nakısa ortaya çıkmamıştır. Yargıtaydan ve Danıştay-
dan gelen tüm üyelerin, 1961'den başlayarak görev aldıklan bütün seçimlerde, seçim sonrasında 
herhangi bir yanlışlığın buradan neşet ettiğine dair tek bir fikir yoktur. Sandıklarda bazı şeyler olur; 
onlar, yine, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ya seçim iptaliyle yahut da daha değişik şekillerde 
kendi kanunî ve hukukî mecrama sokulur. 

Bu bakımdan zamanlamasına karşıyız; ama, bu maddelerin düzenlenmesi bakımından uygun
luğunu kabul ediyoruz. 

Daha sonraki maddelerde de, gerektiği şekilde, belki ilave edebileceğimiz bazı hususlar olabi
lir; ama, bence, o madde geldiğinde ayrıca konuşacağım ve sizlerden bazı arzularım olacaktır. 

Bu nedenle, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güven. 

Gruplar adına başka söz istemi?.. Yok. 
Şahıslan adına?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylannıza sunuyonım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkralan yürürlükten kaldınlmış, altıncı fıkrasında geçen "şef ve" iba
resi kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve şube müdürleri, Yüksek Seçim 
Kurulu karan ile, diğer personel ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Seçmen kü
tük bürolan personeli, İlçe Seçim Kurulu Başkamnın teklifi üzerine veya re'sen Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı tarafından atanır. Genel Müdürlük personeli gerektiğinde yukarıda belirtilen atamaya 
yetkili merciin teklifi üzerine kamu kurumlanna bu kurumların atamaya yetkili amirlerince 657 sa
yılı Kanun hükümlerine göre atanabilirler." 

"İlçelerin seçim bürolannda birer seçim müdürü bulunur." 
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BAŞKAN - 2 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sa

yın Musa Uzunkaya; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi 
üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, sizleri, saygıyla selam
lıyorum. 

Tabiî, hemen şunu ifade edeyim: Biz, Fazilet Partisi olarak, ne bu tasarının genel anlamda ge
tirdiği hükümlere veya değişikliklere ne de bu tasarının görüşülmesine karşı değiliz. Ancak, az ön
ce DYP Grup Sözcüsü arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, yanlış bir zamanın seçildiği; yine birçok 
sözcü kardeşimizin söylediği gibi, binlerce insanın enkaz altında bulunduğu, belki, şu anda yüzler
ce insanın kabirlere defnedilmek üzere olduğu, Türkiye'nin bir bölgesinin çok namüsait şartlarda 
bulunduğu; ama, 65 milyon insanımızın da müteessir olduğu bir facianın içerisinde, hemen bugün
lerin sıcaklığı içerisinde, eskilerin deyimiyle, bağışlarsanız, ifade edeyim, "koyun can derdinde, ka
sap et derdinde" dedirtecek anlamda, yahu, bu milletvekilleri, bugünlerde -seçimlerle ilgili tasarı
nın neyi getirip getirmediğini, neyi götürüp götürmediğini de bilemedikleri için- seçimleri, kendi 
geleceklerini, istikballerini mi düşünüyorlar anlamındaki yanlış anlamaya vesile olacak böyle bir 
yaklaşımı, böyle bir zaman tespitini fevkalade yanlış bulduğumuzu ifade ediyorum; çünkü, bugün 
söylendi, ifade edildi, hakikaten "bu bölge insanına, Türkiye insanına neyi sağlıklı şekilde getire
biliriz, milletin kalbi mesabesindeki Parlamento bugünkü sıkıntılan nasıl telafi edebilir"i ariz amik 
burada tartışmamız gerekirken, takriben üç dört ay olmadı seçimden çıktık, Seçim Kanunundaki, ta 
1991'den beri söz konusu olan ve o günden beri muhtelif hükümetler tarafından hazırlanıp zaman 
zaman Meclis gündemine getirilip kadük olan bir tasan -az önce de arz ettiğim gibi- karşı olmadı
ğımız bir değişiklik; zaman itibariyle bizi de, özellikle hükümeti, milletimize karşı sağduyulu ol
ması gereken bu Parlamentonun, milletimizin içerisinde bulunduğu bugünkü şartlara karşı, bu ta-
sanyla Parlamentoyu -tabirimi bağışlayın- meşgul etmesini, doğrusu, hoş karşılamadığımızı açık
ça ifade etek istiyorum. Yanlış bir zamandır ve bu görüştüğümüz tasan, halkımızın hiçbir derdine 
çözüm getirecek bir tasan değildir. 

• . JJ 

Filhakika, dün çıkardığımız yasa da, yanılmıyorsam, 57 nci hükümetin çıkardığı 60 inci yasa
dır; biraz sonra kanunlaşacak bu tasanyla da, belki 61'e ulaşacaksınız. 

Hükümetimiz büyük bir gayret içerisinde; takdir ediyorum. Yani, bazen "şu kadar kısa zaman 
içerisinde bu kadar yasa çıkardık, ne başanlı hizmetler yaptık" demek ve dedirtmek güzel şey; ama, 
toplumun haynna neyi çığardığımızı soracak olursak, elde avuçta sağlıklı bir şeyin kaldığını söy
lemek oldukça zor. Yani, dün çıkan yasa, Türkiye nüfusunun en az yandan fazlasını ilgilendiren 
yasa, toplum katmanları tarafından benimsenmiş, hoşgörüyle, tebessümle, alkışlarla karşılanan bir 
yasa mıydı?! Bugün, alelacele gündemin başına koyup görüştüğünüz... Belki, biraz sonra DESt-
YAB'la ilgili kanun tasansı görüşülecek. 1975 yılından beri devam eden bir yasada yapılması ge
reken değişiklik, yine olağanüstü bir zeminde yapılmak isteniyor. 

Türkiye, iki tane olağanüstü zemin yaşıyor. Meclis, olağanüstü ahvalin içerisine sokulmuş, ya
ni, tatile girmedi; demek ki, olağanüstü bir hal vardı. Kader, ilahî takdir, büyük bir tecelli, büyük 
bir imtihan, çok daha olağanüstü bir hali de millet olarak yaşıyoruz. Yahu, hiç olmazsa bu olağa
nüstü halin muktezası olan ciddî meseleleri... Bunlann önemini az önce arz ettim, gayri ciddî ka
bul etmiyorum; zaman açısından yanlış bulduğumu ısrarla söylüyorum. Bu olağanüstü zeminin ge
rektirdiği şartlan göz önünde bulundurarak, milletin, özellikle iktidar gruplanndan bir çalışma yap
masını beklemesi, elbette en tabiî hakkıdır. 
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Aziz milletimiz, özellikle deprem bölgesindeki insanlarımız, bugün eğer fırsat bulup da TRT 
3 kanalını şu saatlerde açar bakarsa, bu tasarının, seçimin, Yüksek Seçim Kurulunun -ki, bunların 
önemini ifade ettim- bugünkü zeminde konuşulduğunu, hakikaten, görürse, ben, hakkımızda, Par
lamento adına esef verici bir değerlendirmenin yapılacağına inanıyorum. Bu anlamda da, bunun 
tüm vebalinin, mesuliyetinin hükümet partilerine ait olduğunu burada milletime ifade ediyorum. 

Bu yasa ve ardından getireceğiniz tüm yasaların -bilemiyoruz, deprem vergisi yasası üzerinde 
konuşacağız; ne olduğu, ne getireceği, nerede harcanacağı, hangi bütçe açıklanm kapatacağı veya 
hangi ciddî sıkıntılara deva olacağı konusunu izleyeceğiz, takip edeceğiz Ana Muhalefet olarak-
toplumun bugünkü beklentileri ve hayrına kâr ümit edebileceğimiz, faydalar istihsal edebileceği
miz yasalar olmadığını açıkça söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu değerlendirmemi yaptıktan sonra, ifade ettiğim gibi, 2 nci maddede ge
tirilen değişiklikler, zaten mevcut olan 30 uncu maddenin birkısım bentlerindeki değişikliklerdir; 
bu değişiklikler gayet tabiîdir. Hatta, ben şu kadarını söyleyeyim; hepimiz seçimden çıktık, hepi
miz aynı tabloları bölgelerimizde yaşadık. Tabiî, talepler içerisinde, yanılmıyorsam, 15 milyon do
larlık teknolojik cihaz, bilgisayar ve benzeri sistem alım talebi de vardır; bunun, çok doğru ve ge
rekli olduğuna inanıyorum. 2000'li yıllara girerken Türkiye'de, 18 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 
hâlâ çok iptidaî usullerle ilçe ve il seçim kurullarında çalışmalar yapılıyor. İçimizi karartacak; ama, 
samimî söylüyorum, zaman zaman seçim kurullarına giden, âdeta, aç susuz 36-40 saat çalışan, me
murlar, arkadaşlar vardı orada. Yani, sanki bir deprem zemininde, Allah vermesin. Aynı zemini se
çim sandıklarında, adliye koridorlarında gördük; çok iptidaî usuller... O eski silinmez kalemlerle, 
zavallı memurlar, arkadaşlar yazıyorlar. Arkadaş yorgun... "18 saattir yazdırıyorum" diyor. 

Arkadaşlar, bu usullerden, artık, seçim kurulunun arındırılması, kurtarılması lazım. 
M. HADİ DİLEKÇİ (Kastamonu) - Onun için, biz, doğrusunu yapıyoruz. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Doğrusunu yanlış zamanda yaptığınızı söyledim. Ben, si

ze, yanlış yapıyorsunuz demedim. Bir şey söyledim: Yani, bir şeyi çok iyi tespit edelim, niçin ille 
yanlış zamanlan seçiyorsunuz. Az önce söyledi arkadaşlar, Sosyal Güvenlik Reform Yasası dedi
niz; 240 oy aldınız; reformlar, 240 oyla çıkmaz beyler. Reformlar, Meclisin üzerinde ikna edildiği, 
Meclisin kahir ekseriyetinin arkasına alındığı ve halkın da teveccühüne mazhar olan değişimlerdir. 
Şimdi, siz, zaman doldurmak, biraz da -kusura bakmayın- herhalde, çok kanun çıkanyoruz demek 
için... 

Merak ediyorum... Hükümet ortaklannın, yani, şu getirdiğiniz 60 yasadan, şu dört aylık dö
nemde, yeni teklifiniz, tasannız olan bir yasa gösterin; deyin ki, şu yasayı şu dört ay içinde hazır
ladık getirdik. Hükümet kanadından -DSP, Anavatan eski hükümetlerde vardı, getirdikleri vardır-
özellikle burada MHP'li kardeşlerime sormak istiyorum: Şu 60 veya 61 yasadan tek bir yasa gös
terin ki, o sizin teklifinizdir; varsa bir teklifiniz gösteriniz. 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, size 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Yani, ben, şunun için söylüyorum, MHPli arkadaşlanmı tenkit için söylemiyorum; birkısım 

yenilikler getirecekseniz, mührünüzü vurun, zamanın şartlanna göre değişimi siz getirin. 
1991 yılından beri gelen bu yasanın -ben diyorum, parti olarak, biz,buna taraftarız ve hatta da

ha ilerisine taraftanz- zemininin değil, zamanının yanlış seçildiğini söylüyoruz. Teknolojik olarak, 
seçim sistemi, bütünüyle beraber değişime tabi tutulmalıdır. Güzel yeniliklerle, halkın önünde 
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-adliye koridorlarında, nahoş olan, bu çağa rağmen hoş karşılanmayacak manzaralardan- seçim ku
rullarımız, il, ilçe seçim müdürleri, sorumlu hâkimler, savcılar, partilerin temsilcileri, devletin me
murları, bürokratları da bu görüntüden kurtarılmalıdır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uzunkaya. 

Gruplar adına, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Saffet Ankan Be-
dük; buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. 

DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
da değişiklik öngören kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; şahsım ve 
Grubum adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden bir tanesi de demokrasidir. Demokrasinin, özellikle, 
vazgeçilmez unsuru da siyasal partilerdir. Siyasal partiler, toplum içerisindeki farklı görüş ve dü
şüncelerin ve o ülkede mevcut olan birkısım ekonomik, sosyal ve siyasal meselelerin değişik açı
lardan sahiplenilmesini veya bunlara çözüm aranılmasını temin eden organizasyonlardır, işte, bu 
siyasî partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olmakla birlikte, toplumun farklı düşüncelerinin 
bir noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmesini sağlayan temel unsurlar, temel or
ganizasyonlardır. Eğer, toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal meselelerini ve yine, devlet içerisin
deki birkısım organizasyonlardaki, özellikle, farklılıklan, biz, en güzel şekliyle Meclise yansıtmak 
istiyorsak, siyasal partileri, milletin beklentilerine cevap verebilecek şekilde temsil edebilecek bir 
sonucu, mutlak surette ortaya koydurtmak mecburiyetindeyiz. Bunu sağlayan da, siyasal partiler
dir; bunu sağlayan en önemli sonuç da seçimlerdir. Seçim, siyasî partilerin, demokratik bakımdan 
Mecliste temsil edilmesini sağlayan en önemli hem bir sınav hem de gerçekten üzerinde durulma
sı gereken ve onu en güzel şekliyle hazırlamak mecburiyetinde olduğumuz önemli bir sistemdir. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk'ün çok güzel bir sözü var "egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir" diyor ve her gün de ona bakıyoruz. Eğer, gerçekten "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" 
düsturunu gerçekleştirmek istiyorsak, önce, o düsturu gerçekleştirecek altyapıyı mutlak surette 
oluşturmamız lazımdır; altyapıyı destekleyecek birkısım sistemleri, düzenlemeleri yapmak mecbu
riyetinde olduğumuzu unutmamamız lazımdır. Eğer onu yapmazsak, o zaman, o düsturu tam anla
mıyla gerçekleştiremeyiz. Diyeceksiniz ki: Peki ne yapmak lazım? Nasıl, bütün sosyal hayatımız
da, siyasal hayatımızda ve ekonomik hayatımızda gelişen teknoloji ve metotları uyguluyorsak, bu 
sistemi gerçekleştirecek; yani, demokrasiyi tam anlamıyla gerçekleştirecek seçimin de gelişen tek
noloji ve metotlarını mutlak surette kullanmamız, uygulamamız gerekir. Eğer bunu uygulamazsak, 
o zaman teknolojinin gerisinde kalmış oluruz, milletimizin isteklerini yerine getirmemiş oluruz, 
milletimizin temsil hakkını tam anlamıyla, tam ve dürüst olarak gerçekleştirmemiş oluruz. 

Bu itibarla, ben, seçim müessesesinin, demokrasi bakımından fevkalade önemli olduğunu, si
yasal partilerin Mecliste temsil edilmesi açısından da fevkalade önemli olduğunu değerlendiriyo
rum. Yine, seçimin ve bunu gerçekleştiren kurumun veya kuruluşun, özellikle halkın isteklerini ve 
halkın, özellikle, gerek ülke açısından gerekse ülkenin meseleleri açısından neyi beklediğinin taki
bi bakımından ve meselelerini dile getirmesi bakımından da önemli olduğunu ifade etmeye çalışı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, ister siyasî partilerimizin, özellikle ister yerel yönetimlerin ister Türki
ye Büyük Millet Meclisinin isterse halkoylaması adı altında bahsettiğimiz referandumun takibi, 
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uygulanması, düzenli ve tertipli bir şekilde yürütülmesini sağlayan en önemli kurum Yüksek Se
çim Kuruludur ve seçim kurullarıdır, ona bağlı çalışan bütün diğer kurullardır. Bu itibarla, Yüksek 
Seçim Kurulunun düzen ve tertibini sağlarken, ona her türlü altyapıyı ve imkânları vermek de fev
kalade önemlidir. 

Yüksek Seçim Kurulu dahil olmak üzere, Başkan ve üyelerine, il ve ilçe seçim kurullarında 
görev alan bütün arkadaşlarıma, seçim kurulu başkanları ve üyelerine özellikle teşekkür etmeyi bir 
borç biliyorum. Eğer, bugüne kadar demokrasi belli bir oranda gerçekleştirilebilmişse ve halkın, 
özellikle düşüncesi ve fikri, temayülü, bir noktada, temsil edilebiliyorsa, onu gerçekleştirebiliyor-
sa, bunu sağlayanın, bu Yüksek Seçim Kurulu ve ona bağlı çalışan il ve ilçe seçim kurullarının ol
duğunu hiçbir zaman gözardı etmiyoruz; o sebeple, kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Ancak, şunu kabul etmek gerekir ki, Türkiye'deki nüfus kesafetinin artışı, siyasî partilerdeki 
çoğunluk ve sayıların artışı, bir noktada, halkın temayüllerinin, halkın beklentilerinin, halkın ter
cihlerinin ortaya konulması bakımından da yeni birkısım altyapıyı mutlak surette gerçekleştirmeyi 
zorunlu kılmaktadır. Elektronik sisteme geçilmesi, artık, zarurîdir. Bugün, seçmen kütüklerinin 
özellikle elektronik sisteme geçirilmesi ve seçimde, seçimin sonuçlarının alınmasında kullanılma
sı fevkalade önem arz etmektedir. Hepimiz, seçim yapıyor ve seçimden sonra da birkısım yerlerde 
itirazlarda bulunuyoruz ve bu, günleri alıyor, aylan alıyor ve dolayısıyla, o yüce mercii devamlı 
olarak meşgul ediyoruz. Eğer, elektronik sistem getirilirse; eğer, gerçekten bilgisayar sistemine dö
nüştürülmüş olursa, o takdirde, hem üye kayıtlan daha sağlıklı olur hem oy kullanacak olan seç
menlerimizin kayıtları daha sağlıklı olur hem de seçim sonuçları daha sağlıklı bir zemin üzerine 
oturtulur ve sonuçta, gerçekten egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu düsturunun en gerçek 
şekliyle temsil edilmesine imkân sağlanmış olur; ama, ne yazık ki, elektronik sistemin olmaması 
sebebiyle, devamlı olarak, kullanılan oylara bile itiraz ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, işte bütün bu şartlar altında biz, ikinci demokrasi programında, bir de
fa, siyasî partilere üye kaydının, seçim kurullannda kurulacak olan bir büro marifetiyle gerçekleş
tirilmesini istiyoruz. İkincisi, üye kayıtlarını sağlıklı yapmakla birlikte, her vatandaşa, sadece bir 
siyasî partiye üye olma hakkı vermek istiyoruz ve delegelerin hâkim nezaretinde tespit edilmesin
den yana bir düzen düşünüyoruz. Aynca, Siyasî Partiler Kanunu itibariyle getirilecek olan değişik
likle, yine seçim kuruluna vermek istediğimiz, belediye başkan adayları ve milletvekili adaylarının 
da keza, aynı şekilde hâkim nezaretinde tespit edilmesinden yana bir tavır sergilemek, bir değişik
lik getirmek istiyoruz. 

Bütün bu şartlarda, ayrıca, bir hususu daha ifade etmek istiyorum -özellikle Sayın Çiller'in 
koyduğu- genel başkanlığa, sadece beş olağan kongrede seçilenler adaylığını koyabilecek, beş ola
ğan kongreden sonra aynı kişi yeniden genel başkanlığa adaylığını koymamış olacak. Bunu da si
yasî partilerde, özellikle demokrasi açısından, lider sultasını ortadan kaldırması açısından fevkala
de önemli bir değişiklik olarak görüyoruz. 

Bütün bunların hepsini gerçekleştirecek olan kurul neresidir; seçim kurullarıdır ve sorumlusu 
kim olmalıdır; Yüksek Seçim Kurulu olmalıdır. Yüksek Seçim Kurulunun yapacağı bütün bu ça
lışmalarda elektronik sisteme geçeceğimize göre, il ve ilçe seçim kurulları da keza aynı şekilde bu 
görevleri yürüteceklerine göre, dolayısıyla kendilerine sekreterya hizmetlerini yapacak olan kurul
larda görevli olacakların da buna paralel olarak organize edilmesi, görev ve unvanlarının belirlen
mesi ve sorumluluklarının da mutlak suretle daha açık ve net bir sekide ortaya konulması gerekir. 

İşte, 2 nci madde, bu itibarla önemli bir maddedir diyorum; çünkü, bugünkü ortamda, gördü
ğümüz kadarıyla -ki, sizler de gördünüz- sandık kurullarına gidiyorsunuz, seçim platformuna giri-
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yorsunuz, seçim kurullarına gidiyorsunuz, gerçekten orada bir keşmekeş var; torbalar orada atılı bir 
vaziyette, kimin nereden sorumlu olduğu belli değil; hatta, bazen, torbalann kaçınldıgı iddiaları da 
ileri sürülmektedir. Bütün bunlann hepsinin ortadan kaldırılması için, görevin, sorumluluğun, yet
kinin belirlenmesi için ve özellikle kadrolann tam anlamıyla ortaya konulması bakımından bir ye
ni düzenlemeye ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bu itibarla, 2 nci maddenin, gerçekten önemli bir ih
tiyacı giderdiği kanâatini taşıyorum. Seçim müdürlerinden tutun, seçim müdürlerinin altlarında ça
lışan şefler ve memurlara kadar olan her bölümde, sicil dahil olmak üzere, görev ve sorumluluğu 
en açık bir şekilde ortaya koymak ve bu suretle de, seçimin, daha sağlıklı, daha dürüst, daha ger
çekçi bir şekilde yapılmasına fayda sağlayacağı inancıyla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz istemi?.. Yok. 
Şahıslar adına söz istemi?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. - 298 sayılı Kanunun, değişik 182 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde 
mesai saatleri içinde ve dışında çalıştınlacak memur ve hizmetlilere, siyasî parti temsilcilerine ve 
hariçten alınarak çalıştınlacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktan 600 (Altıyüz) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Yüksek Se
çim Kurulunca belirlenir. Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına ilk söz istemi, Fazilet Partisi Grubu adına Sayın 
Malkoç'un. 

Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 156 sı

ra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde Fazilet Partisinin görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuzdayım; bu sebeple, şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'de çok siyasî partili sisteme geçilmesinden sonra, yaklaşık olarak 15 defa genel seçim 
yapılmıştır. Mahallî seçimleri ve ara seçimleri ayrıca saymıyorum. Ancak, özellikle 1961 Anaya
sasıyla birlikte, seçimlere yargı denetimi getirilmiştir. Seçimlerin, yargının gözetimi ve denetimi al
tında yapılacağı hükmü, Anayasada yer almıştır ve bu Anayasa hükmünden sonra Türkiye'de yapı
lan seçimler çok az itirazla -ve bu itirazlar da, yine yargının çözümüyle- neticelenmiştir ve diğer 
ülkelerde olduğu gibi, seçimlerden önce ve sonra -Türkiye'de yapılan bu 15 genel seçimde- hiçbir 
zaman kargaşa yaşanmamıştır. 

Biz, millet olarak ilk serbest seçimi, 1876 Anayasasından sonra yaptık. Osmanlı döneminde, 
yine, İkinci Meşrutiyetle birlikte seçimler yapıldı. Hatta ve hatta, Balkan Harbi yapıldığı dönem
lerde ve Birinci Dünya Savaşının olduğu dönemlerde de seçim yapmış, savaş zamanlarında bile se
çim yapmayı becerebilmiş, başarabilmiş bir milletiz. 

Cumhuriyet tarihinde çok farklı seçim yöntemleri denendi, çok farklı seçimler yapıldı. Bu se
çimlerle ilgili çok değişik şeyler yazıldı ve söylendi. Ancak, çokpartili siyasî hayata geçildikten 
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sonra, cumhuriyetin ilk yıllarındaki çokpartili deneme -1930'lu yıllardaki Serbest Fırka olayı dışa
rıda bırakılırsa- çokpartili seçim, ilk defa, 1946'da yaşandı; ancak, 1946'da yapılan bu seçim, çok 
büyük tartışmalara, seçim üzerinde şaibelere ve oluşan Parlamento üzerinde gölgelere vesile oldu. 
İşte, bundan hareketle, 1950 yılında, Başbakan Şemsettin Günaltay zamanında çıkarılan bir kanun
la, seçimlerin yargı denetiminde yapılması gerektiği kanunla sağlanmış oldu; fakat, bu da yeterli 
görülmedi, daha sonra seçimlerde ortaya çıkan kargaşalar ve hukukî ihtilaflarla birlikte, 1961 Ana
yasasında, seçimlerin yargı denetimi altında yapılması gerektiği Anayasa hükmü olarak yer aldı. 
Bu açıdan, şimdiye kadar, çok çetin ve zor seçimleri fevkalade başarıyla yapmış olan yüksek se
çim kurullarına, il seçim kurullarına ve ilçe seçim kurullarına, huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden ve bu seçimlerde değişik zamanlarda görev almış il ve ilçe se
çim kurulu üyelerinden, bu üyelerle görev yapmış olan memurlardan öbür dünyaya göç etmiş olan
lara rahmet diliyorum ve sağ olanlara da uzun ömürler diliyorum; çünkü, Türkiye'de adil bir seçi
min yapılmasına, Türkiye'de ihtilaflardan arınmış seçimlerin yapılmasına büyük gayret göstermiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, 18 Nisanda bir seçim yaşadık. 18 Nisan seçimlerinin farkı, Türk tarihin
de yapılan seçimlerde ender görülecek bir şekilde, mahallî idareler seçimi ile genel seçimin birlik
te yapılmasıdır. Seçimlerden öncesini şöyle bir hatırlarsak, çok şeyler söylendi: Efendim, bizim 
milletimiz iki seçimi bir arada zor yapar; pusulaların sayılması zordur; bunların tutanaklara geçiril
mesi zordur; bunlarla ilgili yapılacak olan itirazlar zordur; başarılı olma ihtimali zayıftır şeklinde 
sözler söylendi; ama, şunu hep beraber gördük ki, hem milletimiz hem de seçim kurullarında gö
rev alan bu milletin değerli evlatları, bu seçimi, belki de dünyada az görülecek şekilde, fevkalade 
başarıyla tamamlamışlardır. 

A. TURAN BİLGE (Konya) - 56 ncı hükümet vardı; onu da inkâr etmeyin. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibin sözüne müdahale etmeyelim. 
ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Efendim, hükümetin, o dönemde, ne derece becerikli ve be

ceriksiz olduğunu hep beraber görüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yapmış 
olan 56 ncı hükümeti, burada, sizin anlatmanıza gerek yok. Bugünkü sıkıntıların önemli bir sebebi 
o hükümetlerdir zaten. En azından susun da, bu yaptığınız yanlışlar burada tekrarlanmasın. (DSP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

Sayın hatip, Genel Kurula hitap eder misiniz efendim. 
ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Ancak, eğer, bu konuda söyleyeceğiniz şeyler varsa, bu mad

delerle ilgili söz sırası size geldiğinde, susarak değil, bu kürsüye çıkarak cevap verin; oturduğunuz 
yerden laf atmayın. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiden sonraki seçimler de, inşallah, bugüne kadar yaptığımız seçim
lerden daha güzel geçer diyorum; çünkü, Siyasî Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, bütün bunlar, re
jimle ilgili hususlardır. Biz, bundan on gün kadar önce, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ba
zı maddelerini değiştirdik burada. Demokrasimiz açısından fevkalade güzel adımlar attık; ancak, 
bunun yeterli olmadığı kanaatindeyim. Öyle zannediyorum, ister iktidarda isterse muhalefette ol
sun, birçok milletvekili arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, aynı kanaati onlar da paylaştılar. Dili
yorum ki, umut ediyorum ki, Siyasî Partiler Kanununun da demokrasisini geliştirmiş ülkelerin dü
zeyine gelmesi için, 21 inci Dönem Parlamentosuna çok daha önemli görevler düşecektir ve bu Par
lamentonun şerefli üyeleri de bunları başaracaktır. 
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Ayrıca, yine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasada 
da ciddî değişiklikler yapmak gerekir. Gerek bugünkü Siyasî Partiler Kanunundan gerekse Seçim 
Kanunundan, hemen hemen, her partiye mensup milletvekili arkadaşımız şikâyetçidir/Daha de
mokratik... Gerek partilerin kendi içlerinde gerekse siyasî partilerin işleyişinde daha demokratik ze
minleri, inşallah, hep beraber yakalarız. 

156 sıra sayılı bu tasarının 3 üncü maddesinde getirilen değişiklikle, seçim kurullarında görev . 
yapacak arkadaşlarımızın maddî imkânları artırılmaktadır. Aslında yaptıkları görev itibariyle, ken
dilerine takdir edilecek ücret, görevle mukayese edildiğinde, yine çok azdır. Zaten, onlar da bu pa
ra için değil, sadece seçim gibi onurlu bir görevde vazife almanın mutluluğu için o sıkıntılara kat
lanıyorlar. Yoksa, siyasî partilere mensup üyelerin dışında, müşahitlerin dışında, hiçbir seçim kuru
lu üyesi orada 5 milyon lira, 6 milyon lira için değil, onlar, Türkiye'de demokratik sisteme katkıda 
bulunmak için, bunun manevî mutluluğu açısından sabahın 5'inden gecenin 12'sine kadar, hatta, er
tesi sabaha kadar görev yapmaktadırlar. 

Hükümetin teklif ettiği metinde gündelik miktan "5 milyon lira" öngörülmüştü; ancak, komis
yonda yapılan müzakereden sonra bu; yani, seçim kurulu başkan, üye ve görev yapan arkadaşlara 
ödenecek gündelik miktan "600 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda 
bulunacak tutarı geçmemek üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir" olarak değiştirildi. Evet, 
güzel bir gelişmedir; ama, yeterli değildir... 

BAŞKAN - Sayın Malkoç, son 30 saniyeniz; lütfen, toparlarsanız... 
ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Söylediğim gibi, onlar için, orada aldıkları veya alacakları maddî ücretten daha önemli olan 

şey, Türkiye'de millî iradenin teşekkülüne gösterdikleri katkıdır. Geçmişte bu görevi yapan ar
kadaşlara şükranlarımı, minnetlerimi arz ediyorum ve şimdiden sonra da, bu onurlu görevde vaz
ife alacak arkadaşlara şimdiden basanlar diliyorum. 

BAŞKAN - Sayın Malkoç, size, 1 dakika ilave süre verdim; toparlarsanız sevineceğim. 
ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Tamam Başkanım. 
Değerli arkadaşlanm, Anayasanın 66 ncı maddesinde, Türk vatandaşlığı düzenlenmiş, yine, 67 

nci maddesinde, seçme, seçilme ve siyasî partilerde görev alacak arkadaşların haklan belirlenmiş
tir. Anayasada yapılan, var olan bu düzenlemelerin de, iyi, fakat, yetersiz olduğu kanaatindeyim. 
Tıpkı bugün, hep beraber, Seçim Kanununda görüştüğümüz bu küçücük değişikliğe, Türkiye'nin 
demokratikleşmesi yolunda, Türkiye'nin seçimleri daha başarılı yapması yolunda, hem Anayasa 
hem 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda hem de 298 sayılı Seçim Kanununda daha güzel 
değişiklikler yapmak umuduyla, hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Malkoç. 
Sayın milletvekilleri, süremiz tamamlanmıştır. Görüşmelere, saat 14.00'te devam etmek üzere, 

Birleşime ara veriyorum. 
Kapama Saati: 12.58 

© — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

— - O 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

/ . - 26.10.1987 Tarihli ve 290 Sayılı, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 18.9.1991 Tarihli ve 455 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Anayasa komisyonları raporları (1/92,1/191,11516) (S. Sayı
sı: 156) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır. 
Madde üzerinde, gruplar adına başka söz istemi var mı efendim? Yok. 
Şahıslan adına söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi... 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyo

rum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddenin oylamasına geçeceğim ve karar yetersa

yısı arayacağım. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 

yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.05 

€> 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.17 

BAŞKAN : Başkanvekili AH ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Mehmet AY (Gaziantep) 

—————— © —-———— 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin Dör

düncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - 26.10.1987 Tarihli ve 290 Sayılı 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü

tükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 18.9.1991 Tarihli ve 455 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonu Raporları (1/92, 1/191, 1/516) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

3 üncü maddenin oylaması sırasında, karar yetersayısının aramlması istenmişti. 

Şimdi, 3 üncü maddeyi oylarınıza sunacağım ve bu arada da karar yetersayısını arayacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. -190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
(1) sayılı cetvelin ilgili bölümünde yer alan "Adalet Bakanlığı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü" 
ibaresi, "Yüksek Seçim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ih
das edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin adı geçen kuruluşa ait bölü
müne eklenmiştir. 

BAŞKAN - 4 üncü maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sa
yın Mustafa Geçer; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 

FP GRUBU ADINA MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekileri; 156 
sıra sayılı 26.10.1987 Tarihli ve 290 Sayılı 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 18.9.1991 Tarihli ve 455 Sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı hakkında, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
Yüce Heyetinizi selamlıyor, saygılar sunuyorum. 
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Burada, 156 sıra sayılı tasarının kimliğini uzun uzun okumaktaki kastım şudur: Gerçekte, 1983 
ve 1991 yıllarında, ülkede, yasama Meclisini âdeta by-pass ederek bir kanun hükmünde kararname 
alışkanlığıyla hukukî alanların düzenlenmesinin bir noktada önüne geçilmesi açısından, bu yasa ta
sarısının yerinde olduğu inancındayım. Zira, tasarının 4 nücü maddesinde "190 sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde yer 
alan 'Adalet Bakanlığı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü' ibaresi, 'Yüksek Seçim Kurulu' olarak 
değiştirilmiş ve ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin eki cetvelin adı geçen kuruluşa ait bölümüne eklenmiştir" denilmektedir. 

Bu tasarının hilafına çok şey söylemenin gereksiz ve yersiz olduğuna inanıyorum. Zira, Yasa
ma organının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkenin ihtiyacı olan yasaları Türk Milleti adına 
yapması, elbette, zarurî ve gerekli olan önemli bir görevdir. Demin zikrettiğim gibi, özellikle 1983 
ve 1991 yıllan arasında, yasalardan çok kanun hükmünde kararnamelerle hukukî düzenlemler ya
pılması alışkanlık haline gelmişti. Kanun hükmünde kararnameler, her ne kadar Yasama Meclisin
den alınan yetki kararları çerçevesinde çıkanlmaktaysa da, çoğu durumlarda tartışma ve kargaşaya 
neden olmuştur. Hatta, Anayasamızda kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi yasaklanan 
alanlara dahi müdahale edilerek, temel insan hak ve hürriyetlerine taalluk eden alanlara dahi giril
diği tartışılmış ve bu konuda hukuk devleti adına âdeta Yasama Organının by-pass edildiği konu
sunda birtakım iddialar,ortaya atılmış, bu şekilde de olmuştur. 

Gördüğümüz kadarıyla, 156 sıra sayılı tasan, kanun hükmünde kararnameyle düzenlenen alan
ları yasal alana çekerek, Yasama Meclisinin yasa yapma yetkisini kullanması dahilinde, yasal bir
takım hükümlere bağlaması açısından önemli diye düşünüyorum. Zira, kanun hükmünde kararne-
melerle düzenlenen alanlar ne kadar daraltılırsa, milletin iradesini temsil eden Yasama Meclisinin 
iradesiyle çıkan yasaların daha da işlerlik kazanacağı, toplumca daha da benimseneceği inancında
yım. 

Millet iradesinin Meclise tam olarak yansıması açısından, seçimler ne kadar önemli ve demok
rasinin vazgeçilmez unsuru ise de, seçimlerin yapılma usulleri, sandık seçmen listeleri, seçmen kü
tükleri ve seçim sonucunda alınan oylann, sandığa yansıyan seçmen iradelerinin doğru ve hatasız 
olarak tutanaklara yansıtılması ve gerçekten, birtakım serzenişte bulunulan sandık başı hilelerle ve
ya sandık başı oyunlarla bazı oylann başka alanlara kaydırıldığı ve sandıklara yansıyan halk irade
sinin, seçmen iradesinin tam olarak tecelli etmediği kuşkusu karşısında, bu alanların sağlam yasa
larla düzenlenmesi elbette kaçınılmazdır. 

Burada gördüğümüz kadarıyla, bu alanların kanun hükmünde kararnamelerden ziyade, yasa
larla düzenlenmesi şeklinde bir karann buraya gelmesi ve tasan olarak Meclise getirilmesi de iti
raz edilmeyecek bir konudur. 

Ancak, burada, dikkatimizi çeken konular, 57 nci hükümetin kuruluşundan bu yana, toplumun, 
halkın iradesinden veya toplumun taleplerinden veya ihtiyaçlanndan doğmayan, toplumun ve mil
letin gündemiyle örtüşmeyen, alelacele yapılan yasaların gündeme sokulması ve bunların aciliyet 
kespetmesi toplum açısından hiç önemli değilken, Meclise getirilmesi, hatta Meclisin sabahlara ka
dar çalıştınlarak, tatil edilmeyerek bu yasaların çıkarılmasına bir anlam vermek zordur. Zira, daha 
önceki sayın konuşmacılar da bu konudaki şikâyetlerini, itirazlarını dile getirdiler. 

Şu anda, ülkemizde, milletimizin gündemini oluşturan, çok aciliyet kespeden konular varken, 
57 nci hükümetin kurulduğundan bu yana Meclis gündemine getirdiği yasaların aşağı yukarı yüz
de 90'ı vatandaşın gündemiyle örtüşmeyen alanlardır. Ülkede çiftçiler mağdurken, işçiler feryat 
ederken, köylü mağdurken, memur mağdurken, ekonomi sıfırın altında seyrederken, bütçe büyük 
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açıklarla enflasyonist giderken, enflasyon oranlan yükselirken Meclise taşınan, Meclis gündemine 
getirilen ve acil olarak görüşülen bu yasaların, milletin gündemiyle ne kadar örtüştüğünü kabul et
mek veya varsaymak mümkün değildir. 

Şu anda, gönül isterdi ki, ülkemizin aciliyetle gündemini oluşturan bu deprem felaketinden do
layı, deprem kurtarma çalışmaları ve deprem sonrası yaraların sarılması açısından, Meclisin gün
demini tamamen bunlar işgal etsin ve Meclisin gündemini bunlar oluştursun; ancak, seçmen liste
leri, seçimin temel hükümleri gibi konularla ilgili, gündemimizde hiç olmayan, toplumun günde
minde hiç olmayan, aciliyet kesp etmeyen bu yasanın, bugün, Meclise getirilmesine bir anlam ver
mek mümkün değil. 

Şu anda, gerçekten, ülkemizde büyük sorunlar yaşanırken, milletimiz Yasama Meclisinden bir 
şeyler beklerken, kendi dertlerine çare olacak düzenlemeler beklerken, hükümetten böyle düzenle
meler beklerken, hatta, bugün de, bu afetten -bu vesileyle, milletimize başsağlığı, ölenlere Allah'tan 
rahmet diliyorum- dolayı bu sıkıntılar içerisindeki milletin gözü Meclisin üzerindeyken, böyle bir 
yasanın, tasarının Meclise getirilmesini bir türlü anlayamıyoruz. Acaba, seçimlerle ilgili bu yasa
nın -seçimlerle ilgili değil; ama- seçimlerin usul açısından daha sıhhatli yürütülmesi için elzem 
olan bu yasanın zamanlama olarak bugün Meclis gündemine getirilmesine, ortaya konmasına bir 
türlü anlam veremiyoruz. Acaba yakında bir seçim falan mı düşünülüyor diye bazı şüpheleri ve so
ru işaretlerini de akla getiriyor; çünkü, bugün, ülkemizin aciliyet kesp eden bu deprem felaketiyle 
ilgili konuların düzenlenmesi gerektiği ve milletimizin Meclisten bu konuda bir düzenleme bekle
diği sırada böyle bir yasanın görüşülmesi, biraz da, Meclisi, milletle alay eder gibi bir havaya sok
ma durumunda bırakmaktadır. 

Onun için, bu yasanın çıkarılması gerekli olmakla birlikte, zamanlama açısından, zamanı ol
madığı inancındayız. Meclisimizin, bundan sonraki gündemlerinde de, felaketle ilgili, milletimizin 
yaşadığı şu andaki felaketle ilgili, ülkenin dörtte Tini etkileyen -hatta, aldığımız haberlere göre, her 
köyümüze, memleketimizin her iline cenazeler geliyor- ülkeyi komple etkisi altına alan bu felaket
le ilgili acil tedbirlerin ve felakete uğramış bölge ve vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına iliş
kin daha yoğun gündemlerle çalışmasını temenni ediyor, bu vesileyle saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Geçer. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteği?.. Yok. 
4 üncü maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar 

iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümünden 
çıkarılmıştır. Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN - 5 inci maddeyle ilgili söz istemi?.. Yok. 
5 inci maddeyi, ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. - 298 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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"GEÇÎCÎ MADDE 21. - Yüksek Seçim Kuruluna 1993 ve 1996 Ocak ayında Yargıtay ve Da
nıştay'dan seçilmiş üyeler ile bu üyelerin yerine seçilenler arasından ad çekme ile üçer kişi belir
lenir. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. Belirlenen bu altı üye için 2001 Ocak ayımn 
ikinci yansında yenileme seçimi yapılır. Diğer beş üye için yenileme seçimleri 2004 Ocak ayında 
yapılır." 

BAŞKAN - 6 ncı maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Millet
vekili Sayın Mustafa Kamalak; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 

FP GRUBU ADINA MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli ar-
kadaşlanm; Grubum ve şahsım adına, hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Üzerinde söz aldığım geçici madde 2He, Yüksek Seçim Kurulunun birkısım üyelerinin görev 
süreleri uzatılırken, birkısım üyelerin de görev süresi kısaltılmaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, daha önceki dönemlerde de, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev sü
releri, çeşitli vesilelerle uzatılmıştır. İlk uzatma, 1979 yılında yapılmış. O zaman, 298 sayılı Kanu
nun hemen hemen tamamına yakın kısmı değiştirilmiş, il ve ilçe seçim kurullan yeniden oluşturul
muş, bu münasebetle, tecrübeli üyelere ihtiyaç vardır denilerek, görev süreleri uzatılmıştır. 

ikinci uzatma, 1987 yılında olmuştur; orada da, ufukta bir seçim gözüktüğü için, yine Yüksek 
Seçim Kurulu üyelerinin görev süreleri uzatılmıştır. 

Üçüncü uzatma, 1997 yılında olmuştur; malumunuz, orada da, iktidar partileri erken seçim 
için karar almıştı, o münasebetle Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süreleri uzatılmıştır. 

Şimdi, bu süreler yine uzatılıyor; üyelerin tecrübelerinden istifade edileceği gerekçe olarak 
gösteriliyor. Bu gerekçelere şahsen ben de katılıyorum, tecrübe önemli bir şeydir; ancak, anlaya
madığım bazı hususlar vardır, o hususlara işaret etmek istiyorum. 

Anayasamıza ve Meclis İçtüzüğüne göre, normal olarak, Meclisin 1 Temmuzda tatile girmesi 
gerekiyordu. Acil işler olduğu için, elbette Meclisin çalışması gerekiyor, buna katılıyorum. Değer
li arkadaşlarım, şu an görüşmekte olduğumuz tasan, gerçekten acil bir tasarı mıdır?! Yüce Mecli
simizin değerli üyelerini bekleyen çok daha acil konular yok mudur?! Şu anda binlerce insanımız, 
siz değerli milletvekillerimizden yardım talep etmiyor mu?! Doğrusu, zamanlama bakımından, hü
kümetin bu tasanyı getirmesini yanlış buluyorum; çünkü, değerli arkadaşlarım, birincisi, aciliyeti 
yok; ikincisi de, daha önce üç defa uzatıldığını belirttim, her birinde önemli, acil gerekçeler var; 
ama, şimdi bakıyorum; Türkiye'nin önünde bir seçim mi var; bir genel seçim var mı; hayır. Bir ma
hallî seçim var mı; hayır. Bir kısmî seçim var mı; hayır. Peki, hemen yakında, Yüksek Seçim Ku
rulu üyelikleri için bir seçim var mı; yine hayır. O münasebetle, zamanlama bakımından, doğrusu, 
uygun bulmadığımı belirtiyorum. Bu endişelerimi, bu düşüncelerimi, Anayasa Komisyonunda da 
dile getirmiştim. 

İkinci bir husus, endişe ettiğim nokta, Anayasamızın 79 uncu maddesine göre, Yüksek Seçim 
Kumlu üyelerinin nasıl belirleneceği, seçimin nasıl yapılacağı, ana çerçeve olarak belirlenmiştir, 
seçim deniliyor... -

Endişe ederim ki, eğer bu usul, yol haline gelecek olursa, iktidarlar, seçimlerin süresini, ka
nunla uzatabileceği gibi, kanunla kısaltabilir. Bu da, kanaatimce, önemle üzerinde durulması gere
ken bir noktadır. 

Değerli arkadaşlanm, birçok üye arkadaşımızın dikkatinden kaçmıştır sanıyorum; burada, bir
kısım üyelerin görev süreleri beş yıl uzatılırken, birkısım üyelerin görev süresi bir yıl kısaltılıyor. 
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Bu da, kanaatimce, hükümetin, iktidar ortaklarının, herhalde, adalet, eşitlik anlayışından kaynakla
nan bir durumdur!.. Eğer bu arkadaşlarımızın, bu yüksek hâkimlerimizin bilgilerinden, tecrübele
rinden istifade edilmek isteniyorsa -ki, istenmesi gayet normaldir- hiç değilse, eşitlik prensibine 
uyulsaydı, hiç değilse birkısım üyelerinin de kazanılmış haklan, seçimle elde etmiş oldukları hak
ları korunmuş olsaydı, kanaatimce, en azından hakkaniyete uygun davranılmış olurdu, adalete uy
gun davranılmış olurdu diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim, elbette kişilerle bir alıp veremediğimiz yoktur; zaten, o münase
betle, Anayasa Komisyonunda da düşüncelerimizi dile getirdik, tasarıya olumlu oy verdik, burada 
da herhangi bir engelleme yaptığımız yoktur. 

Ben, üyelere başarılar diliyor; hepinize saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kamalak. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, içel Milletvekili Sayın Turhan Güven; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hu

zurunuzu, bu kanun tasarısı dolayısıyla sıkça işgal ediyorum, bu nedenle kusuruma bakmayın; an
cak, hukukî görüşlerimizi sizlere iletmekte de yarar görmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, iki aya yaklaşan bir süre içerisinde, Meclisin İçtüzük ve Anayasa bakı
mından tatilde olması gereken durumunda çalışma yapıyoruz. Meclis tatildeyken, herhangi bir ka
nun tasarısını veya teklifini görüşmek üzere, belirli sayıdaki milletvekilinin Meclisi toplantıya ça
ğırması esastır; ama, şu şartla; gerekçeli önergeyle çağırmak esastır. 

Şimdi bakınız, bugün 5 kanun tasarısı görüşeceğiz. Biteceğini umut ediyorsunuz; onu, zaman 
gösterecek. Peki, gerekçeniz nedir? Hangi gerekçeye istinaden çağırdınız Meclisi bugün; yani, Da
nışma Kuruluna 5 kanun tasarısının görüşülmesi teklifini getirirken gerekçeniz ne? Bazı arkadaş
larımıza göre gündemi doldurma; yani, arkadan gelecek kanun tasarıları için zaman kazanma. Bu, 
gerekçe olamaz. O zaman, 12 saat çalışma mecburiyetini niye koydunuz? Gündemi belirtmek ye
rine, burada, gerekçeli önergeyi ortaya koymak daha makul olurdu diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geçici 21 inci madde hükmü, aslında -benden ev.vel konuşan değerli ar
kadaşım Sayın Kamalak da ifade etti- zaman zaman uygulanan bir hüküm; ancak, bakınız, seçim
le gelinen bir mekanizmada, bu süreyi uzatmak mümkün değildir, ya o süre biter, kişi tekrar eski 
görevine döner veya yeni bir seçimle tekrar göreve gelinir. Bu noktadan hareket edersek, ileride 
çok daha değişik birtakım tekliflere maruz kalabilir Meclis. Örneğin, birinin çalışma süresi dört se
ne diye "Anayasada her ne kadar süre belli ise de -seçimle gelmişse- ben biraz daha bunu uzata
yım" denilebilir mi? Kendimiz için de, Anayasada hüküm olsa dahi "haydi canım, beş sene değil 
de, bunu, bir iki devre daha uzatalım" dememiz mümkün mü? Varsayalım ki Anayasada açıklık 
yok -süre var; ama- bunu, kanunlarla uzatabilir misiniz? Seçimle gelinen bir mekanizmada, seçim
le dönülür veya yeniden seçilme imkânı yoksa, bırakılır gidilir. 

Elbette, burada, bir başka olay daha gündemde; o da şu: Müktesep hak kavramını zedeleme
mek lazım. Sabahleyin de bir nebze ifade etmeye çalıştım; burada, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri
nin bir kısmını 2001 yılında kuraya tabi tuttuğunuz zaman, 1996 yılında, bu Kurula Danıştaydan 
veya Yargıtaydan seçilmiş olan değerli arkadaşlanmızın, bu kurada çıkanlannın bir yıldan fazla 
hakkını ketm ediyorsunuz; yani, seçimle gelen kişinin, o süreyi doldurmasını engelliyorsunuz. Bu
nu yapmaya hakkınız yok. Nasıl, uzatmaya hakkınız yoksa, bunu kısaltmaya da hakkınız yok; çün
kü, bir seçim mekanizmasıdır bu. Bunu yaptığınız takdirde, ileride telafisi mümkün olmayan bir 
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olay gündeme gelebilir. Bu nedenle, bu maddeden ötürü, Komisyon, daha sağlıklı bir sonuca var
ma bakımından, belki, verilebilecek olan birtakım düzenlemeler bakımından, eğer bu kanun tasarı
sını geriye çeker ve yeniden bir düzenlemeyle karşınıza gelirse, çok daha isabetli olur diye düşü
nüyoruz; çünkü, burada önemli olan, doğruyu bulmaktır; doğruyu bulmak da, bence* bu şekilde 
mümkün olabilir. Yoksa, bizim, bütün arkadaşlara sevgimiz vardır, saygımız vardır; hepsi, bizim 
kendi içimizden, mesleğimizden gelen arkadaşlarımızdır, Danıştay ve Yargıtay üyeleri olarak; 
ama, bu şekilde bir süre düzenlemesinin hukuken pek mümkün olmadığım ifade etmeye çalışıyo
rum. Bunu yaparsak, ileride başka birtakım sorulara ve birtakım yeni düzenlemelere muhatap olu
ruz diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güven. 
6 ncı maddeyle ilgili başka söz isteği?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza... 
MEHMET BEDRİ ÎNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, soru soracaktım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Incetahtacı. 

MEHMET BEDRt ÎNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Ba
kanımdan iki hususu öğrenmek istiyorum. 

Üzerinde konuştuğumuz hususun, yani, seçilmişlerin görev sürelerinin kanunla uzatılıp kısal
tılmasının Anayasamn ruhuna uygun olup olmadığını sormak istiyorum; kendisi, aynı zamanda bir 
Anayasa profesörü. 

Yine, seçilmişler üzerinde, buna benzer bir kanun çıkarıldı mı daha önce Türkiye'de, bunun ör
neği var mı veya bizim tabi olduğumuz evrensel hukuk kuralları içerisinde buna benzer tatbikatlar 
var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Hocam. 
ADALET BAKANI HtKMET SAMÎ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Anayasada, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresiyle ilgili herhangi bir hüküm bulun
mamaktadır. Bu konudaki hükümler, doğrudan doğruya, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer almaktadır. Orada, görev süresi 
altı yıl olarak belirlenmekte ve üç yılda bir yansının yenilenmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla, 
Anayasaya bir aykırılık yok; ama, seçimle gelinen bütün görevlerin bir süreye bağlı olması esastır; 
bu süre yasa koyucuya bırakılmıştır. Yasa koyucu da, 298 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde bu
nu düzenlemiştir; fakat, geçmişte, zaman zaman, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi, 
298 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle uzatılmıştır. Bunları, değerli arkadaşımız Sayın Pro
fesör Kamalak, konuşmasında saydı; onları tekrarlamaya gerek görmüyorum. Geçmişte örneği ol
muştur ve her defasında da 298 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle bu görev süresi uzatılmış
tır. Şimdi, burada, benzeri bir durum söz konusu. Aslında, bu çeşit yasal müdahalelerin olmaması 
gerekir; çünkü, bu yapıldığı takdirde, takvim bozulmaktadır. Bugün de önümüzdeki sorun, bu tak
vimi düzeltmektir. Bir yandan, Yüksek Seçim Kurulu başkan, başkanvekili ve üyelerinin tecrübe 
birikiminden yararlanmak istiyoruz; bir yandan da, bozulan takvimi düzeltmek istiyoruz. Eğer, bu
rada öngörülen yeni takvim benimsenecek olursa, ondan sonra bu altı yıllık görev süresi ve üç yıl
da bir yenileme süresiyle ilgili hükümler işlerlik kazanacaktır. Tasarı bu amaca yöneliktir. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 

Tasarının 6 ncı maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde 
kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz istemi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
O nedenle, açık oylamamn şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar uyarınca, açık oylamayı, elektronik oylama cihazıyla yapa
cağız. Oylama için 5 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde cihaza giremeyen arkadaşlarımı
zın, teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen giremedikleri takdirde, Başkanlığımıza 
oy pusulalarını ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakan varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
adını, soyadını ve imzasını taşıyan oy pusulasını, yine, belirlenen bu süre içerisinde Başkanlığımı
za ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasının sonucunu 
açıklıyorum: 

Kabul : 250 
Ret : 3 

Çekimser : 3 
Mükerrer : 3 
Bu haliyle, tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı olsun diyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündemin ikinci sırasına alman, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddele

rinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmele
rine başlıyoruz. 

2. - Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (11441) (S. Sayısı: 141) (1) 

(1) 141 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal 
Özbilen; buyurun. 

Konuşma süreniz 20 dakika. 

ANAP GRUBU ADINA CEMAL ÖZBÎLEN (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, 
Grubum ve şahsım adına Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Memleketimizde yaşadığımız yüzyılımızın en büyük can ve mal kayıplarına sebep olan dep
rem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Tann'dan rahmet, ulusumuza başsağlığı di
lerken, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Tarih boyunca, büyük felaketleri, millî birlik ve beraberlik içinde yenmesini bilen Türk Mil
leti, bu büyük felaketin yaralarını da en kısa zaman içinde mutlaka saracaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletveklleri; İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçül
tücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 1 inci maddesinin (1) numa
ralı fıkrasında "işkence" terimi, "bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın iş
lediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf el
de etmek için veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla, bir kamu görevlisinin veya bu 
sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fizikî ve ma
nevî ağır acı veya ıstırap veren bir fiil" olarak tanımlanmış; ancak, bunun "yalnızca yasal müeyyi
delerinin uygulanmasından doğan, tabiatında olan veya arızî olarak husule gelen acı ve ıstırabı" 
içermediği belirtilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 nci maddesinde de "herkes, yaşama, maddî ve manevî 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışın
da, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan, bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutu
lamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve
ya muameleye tabi tutulamaz" denilmektedir. 

20 nci Yüzyıl insan haklarının millî sınırlar dışına taşarak, evrenselleştiği bir dönem olmuştur. 
Gerek Anayasamızda gerek insan haklarına ilişkin uluslararası hukuk kurallarında işkence ve kötü 
muamele, bir insanlık suçu olarak kabul edilmektedir. 

Türk Ceza Kanununun, işkence ve kötü muamelenin düzenlendiği 243 ve 245 inci maddeleri 
ile bu suçlann gizlenmesinin önüne geçmek için, aynı kanunun 354 üncü maddesinin günümüz 
şartlarına uygun hale getirilmesi, işkence suçunun önlenmesi ve İnsan Haklan Mahkemesine Tür
kiye aleyhine açılan davalann çokluğu sebebiyle, bu tasan, Grubumuz tarafından müspet olarak ka
bul edilmektedir. 

Bu tasarıyla, Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesinde işkence suçunun genişletilerek ye
niden düzenlenmesi ve cezasının artırılması kabul edilmektedir. 
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Yine, bu tasarının 2 nci maddesiyle de, Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesinde öngörü
len cezalar artırılmaktadır. 

Tasarının 3 üncü maddesinde, Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesi değiştirilmekle bir
likte cezalar artırılmakta, bu arada, gerçeğe aykırı belgenin, işlenmiş bir suçu yahut işkence veya 
diğer zalimane davranışların delillerini gizlemek ve bu delilleri yok etmek için düzenlenmiş olma
sı hali, ağırlaştırıcı sebep olarak kabul edilmektedir. 

Tasan, caydınci nitelikteki yeni hükümleriyle, insan haklarının korunmasını daha etkili bir şe
kilde sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 28 Ocak 1987 tarihinde, Avrupa İnsan Haklan Adalet Divanına ferdî 
başvuru hakkı ve Divanın zorunlu yetkisini kabul eden, Birleşmiş Milletler ve Avrupa İşkence Söz
leşmesine imza atan, Avrupa Sosyal Şartım imzalayan ve onaylayan, Paris Şartını imzalayan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde İnsan Haklan Komisyonunu kuran, sürgün cezasını, karanlık oda 
hapsini, hücre cezasını kaldıran, düşünce hürriyetini, din ve vicdan hürriyetini, teşebbüs hürriyeti
ni uluslararası normlarla geliştiren, yıllann tabu olarak kabul edilen ve değişmez addedilen Türk 
Ceza Kanununun 141 inci, 142 nci ve 163 üncü maddelerini kaldıran Anavatan Partisi Grubu, bu 
tasanya da kabul oyu verecektir. 

Bu düşüncelerle, tasannın hayırlı olmasını diliyor, Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyeti say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özbilen. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Pak; buyurun 

efendim. 
Süreniz 20 dakika. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET PAK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk 

Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı üzerinde Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerim açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesi
leyle, hepinize sevgilerimi ve saygılanmı sunuyonım. 

Ülkemizde meydana gelen son deprem olayında hayaünı kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, yaralılanmıza acil şifa dilerken, bütün insanlığın bir daha böyle bir felaketle karşılaşma
masını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasansıyla, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun "Devlet idaresi aley
hinde işlenen cürümler" başlıklı Üçüncü Babının "Hükümet memurlan tarafından efrada karşı ya
pılacak sui muameleler" başlıklı Altıncı Faslında yer alan 243 üncü ve 245 inci maddeleriyle "Am
menin itimadı aleyhinde cürümler" başlıklı Altıncı Babın Dördüncü Faslında yer alan 354 üncü 
maddelerinde değişiklik yapılması düşünülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tam ismiyle, İşkenceye ve Diğer Zalimane Gayriinsanî ve
ya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1984 
yılında aldığı 39/46 sayılı kararla kabul edilmiştir. Sözleşmenin 1 inci maddesinde işkence, kişiye 
karşı uygulanan fizikî veya manevî ağır acı verici, ıstırap veren fiil olarak tanımlanmış ve yasak
lanmıştır. Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından da onaylanarak 10 Ağustos 1988 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 4 üncü maddesine göre, taraf dev
letler, işkence teşkil eden eylemlerin suç sayılmasını sağlamak için hukukî düzenleme yapacak ve 
işkence yapanları cezalandıracaktır. Yine, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 3 üncü maddesine 
göre de, hiç kimse işkenceye veya gayriinsanî veya küçültücü ceza veya muameleye tabi tutulma-
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yacaktır. Bu sözleşmeye uygun olarak, İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Mu
amelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi kabul edilmiş ve Türkiye de, bu sözleşmeyi 1988 
yılında onaylamıştır. 

1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen ve 1949 yılında Türkiye tara
fından da onaylanan insan Haklan Evrensel Beyannamesinin 5 inci maddesinde de "hiç kimseye 
işkence ya da zalimane, insanlık dışı ya da onur kinci davranış ve ceza uygulanamaz" hükmü yer 
almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, az önce açıkladığım insan Haklan Evrensel Beyanname-
siyle, işkencenin ve sair kötü muamalenin önlenmesi hususundaki Birleşmiş Milletler Genel Kum
lunun kabul ettiği sözleşmeyle, Avrupa insan Haklan Sözleşmesi ve buna bağlı olarak işkencenin 
önlenmesine dair sözleşmeleri onaylamıştır. Anayasamızın 17 nci maddesinin birinci fıkrasında 
"herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" üçüncü fıkra
sında da, "kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 
veya muameleye tabi tutulamaz" hükümleri yer almaktadır. Tüm bu hükümler, doğrudan doğruya, 
kişinin beden bütünlüğü ve kişilik ve insanlık haysiyetini korumayı amaçlamaktadır. Gerek insan 
haldanna ilişkin uluslararası hukuk kurallannda gerekse Anayasamızda insanlık suçu olarak kabul 
edilen işkence ve sair zalimane fiiller, Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleriyle müey
yide altına alınmıştır. Kanun tasansıyla, Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesi yeniden düzen
lenmiş ve cezalar artılmıştır; aynı şekilde, Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesinde ise yalnız
ca cezanın artırılması yoluna gidilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun halen yürürlükte bulunan 243 üncü maddesine göre, sadece, mahkeme
ler ve meclisler başkan ve üyeleri ile sair hükümet memurlan tarafından, maznuna suçunu söylet
mek için işkence edilmesi veya zalimane yahut gayriinsanî veya haysiyet kinci muamelede bulu
nulması müeyyide altına alınmışken, kanun tasansında, eylem genişletilerek yeniden düzenlenmiş
tir. Buna göre, bir kimseye cürümlerini söyletmek için işkence ve kötü muamele yapılmasının ya
nı sıra, olayın mağdurunun, görülmekte olan davanın şahsî davacısının, müdahilin veya tanığın 
olaylan bildirmesi ve açıklamasını engellemek, şikâyet veya ihbarda bulunmasını önlemek veya şi
kâyet, işkence veya zalimane, gayriinsanî, haysiyet kınçı eylemlerde bulunması müeyyide altına 
alınmak suretiyle, işkencenin tanımı ve uygulanabilirliliği genişletilmiştir. 

Yürürlükteki kanun maddesine göre, sadece, maznuna karşı suçunu söyletmek için işkence ya
pılması hüküm altına alınmışken, kanun tasarısıyla, işkence ve kötü muamelenin yalnızca sanığa 
karşı değil, olayın mağduru şahsî davacı, müdahil ve hatta sanığa karşı yapılmış olması da müey
yide altına alınmıştır. Tasarıyla, maddede beş seneye kadar ağır hapis olan ceza, sekiz yıla çıkarıl
mıştır. 

Kanun tasansının diğer maddesiyle de, Türk Ceza Kanunun 245 inci maddesinin birinci cüm
lesindeki "üç seneye kadar hapis" ibaresi "beş seneye kadar hapis" şeklinde değiştirilmiştir. 

Kanun tasansının 3 üncü maddesiyle, Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesi değiştirilerek 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesine eklenen yeni bir 
fıkra ile gerçeğe aykın belge, işlenmiş, bir suçu yahut işkence, zalimane veya gayriinsanî diğer fi-
ilerin delillerini gizlemek ve bu delilleri yok etmek için düzenlenmiş ise faile verilecek ceza, dört 
yıldan sekiz yıla kadar hapistir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesindeki değişik
lik, tasannm beşinci fıkrasına göre, maddenin birinci fıkrasında belirtilen para cezasının iki ve 
üçüncü fıkradaki hallerde iki kat, dördüncü fıkradaki halde üç kat olarak hükmolunacağı belirtil
miş. Kanaatimize göre, iki, üç ve dördüncü fıkralardaki para cezalarının miktarlarının ayn ayrı gös
terilmesinin, kanun tekniği açısından daha uygun olacağı görüşündeyiz. 
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Kanun değişikliği ile Türk Ceza Kanununun 243 ve 354 üncü maddeleri yeniden düzenlenmiş; 
eylemlere açıklık getirilmiş ve Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesiyle birlikte cezalar artırıl
mıştır. 

Konuşmamın başında da belirttiğim üzere, işkence ve sair gayriinsanî hareketler, gerek ulus
lararası sözleşmelerle gerekse Anayasamızda insanlık suçu olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple de, 
insanlık suçu olan işkencenin cezalandırılmasından daha tabiî bir şey düşünülemez. Bu nedenle, 
kanun tasarısındaki Türk Ceza Kanununun 243, 245 ve 354 üncü maddeleri için öngörülen ceza 
miktarlarının kısmen artırılmasının hakkaniyete daha uygun olacağını düşünmekteyiz. 

Sistematik olmamakla birlikte, ülkemizde zaman zaman işkence ve gayriinsanî kötü muame
lelerin olduğu bir gerçektir. İşkence, bir insanlık suçu olup, hangi gerekçeyle olursa olsun makul 
karşılanamaz. Ülkemizdeki hukuk kuralları, işkenceyi yasaklamakla beraber, münferit de olsa, iş
kence, gizli ya da açık bir şekilde süregelmektedir. Bu alanda kolluk kuvvetlerinin delil elde etme 
ve bilgi toplamayla ilgili teknik eksikliklerinin bir an önce giderilmesi de elzemdir. 

Hukukumuzda, işkence fiili, müeyyide altına alınıp, uygulamada da mahkemeler, işkence al
tında alındığı iddia edilen ve başka yan delille desteklenmeyen beyanları delil olarak kabul etme
mektedir. Mahkemelerin bu olumlu tutumları, işkencenin önüne geçilebilmesi için yeterli olmayıp, 
sadece yapılan işlemin işkence mağduru aleyhine sonuç doğurmasını önlemektedir. 

Nitekim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 135/a maddesi de, işkence altında alınan 
ifadeleri delil olarak değerlendirmeyeceğini hüküm altına almıştır. İşkence ve sair kötü muamele
ler yalnızca yasal düzenlemelerle önlenemez. Bunun için, kişilerin ve kurumların da, bu konudaki 
anlayış, tutum ve davranışlarını düzeltmesi gerekmektedir kanaatindeyiz. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum; hepiniz Allah'a emanet olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Pak. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Fırat; buyurun. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA DENGİR MlR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; bugün görüşmekte olduğumuz Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesiyle ilgili yasa tasarısı, inancım şudur ki, şu ana kadar Türkiye'nin uluslararası platformlarda 
çok tartışılan bir konusunun halli yönünde atılmış olan müspet adımlardan birisidir. Bu müspet adı
mın, bir insanlık suçu olan işkenceyi, tam tatmin edici, tamamen ortadan kaldırıcı olduğu kanısın
da değiliz. Türk Ceza Kanunundaki mevcut hükümleri, gerek ceza yönünden gerekse kapsam yö
nünden genişletmesine rağmen, arzu edilen şekli almış olduğu kanısında değilim. 

İşkencenin bir insanlık suçu olduğunu beyan ettim. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyo
rum. İnsanlık suçu olarak nitelendirilen çok az suç türü vardır. Bunlardan bir tanesi işkencedir, di
ğeri jenosit dediğimiz kitlesel ölümlerdir. 

İnsan hakları yönünden incelendiğinde, insanın bütünlüğüne yönelmiş olan suçların, insan 
haklarına yönelmiş olan bu suçların temelde insanın üç bütünlüğüne yönelmiş olduğunu görürüz. 
Bunun bir tanesi fiziksel -bedenî- olan bütünlük, ikincisi entellektüel bütünlük, üçüncüsü içtimaî 
bütünlüktür. İşte işkence, insanların birey olarak fiziksel bütünlüğünün yok edilmesi amacına yö
nelmiş olan, insan temel haklarını ortadan kaldıran bir suç türüdür. 

1985 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerek Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme 
Yasasını gerekse bunun tatbikatını içeren Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesini imzalamış olan 
135 ülkeden bir tanesiyiz. Bu olayın ne anlama geldiğini iyi anlayabilmek için Birleşmiş Milletle-
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rin bu konudaki sözleşmesinin giriş kısmım okumakta yarar vardır. Altında imzamız bulunan bu 
sözleşmenin giriş kısmı şöyle: "Bu sözleşmeye taraf olan devletler Birleşmiş Milletler anlaşmasın
da ilan edilen ilkelere uygun olarak insanlık âleminin tüm mensuplarının eşit ve vazgeçilmez hak
larının tanınmasının dünyada hürriyetin, adaletin ve barışın temelini oluşturduğunu düşünerek, bu 
hakların kişinin haysiyetine bağlı olarak meydana geldiğini kabul ederek, devletlerin, Birleşmiş 
Milletler Anlaşması ve özellikle 55 inci madde gereğince insan hakları ve ana hürriyetlerine saygı
yı dünyada yaymak ve bunlara uymak yüklemlerini düşünerek, hiç kimsenin işkence veya zalima
ne, gayriinsanî veya küçültücü muamele vaya cezaya tabi tutulmamasını öngören İnsan Haklan Ev
rensel Beyannamesinin 5 ve Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesinin 7 nci maddeleri
ni dikkate alarak, Genel Kurul tarafından 9 Aralık 1975 tarihinde kabul edilen İşkence ve Diğer Za
limane, Gayri İnsanî Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Tabi Tutulan Kimselerin Korunma
ları Hakkında Beyannameyi keza dikkate alarak, bütün dünyada işkence ve diğer zalimane, gayri
insanî veya küçültücü muamele veya cezaya karşı mücadeleyi daha etkinleştirmeyi arzulayarak 
aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmışlardır" diye başlar ve bunun arkasından da işkenceyi tarif 
eder, işkencenin önlenmesi için önlemleri sayar. 

Bu yasa tasarısı önemlidir; ancak, tatmin edici değildir. Zira, bir iç hukuk belgesi haline gel
miş olan bu sözleşmenin 1 inci maddesinde, hangi unsurlarla işkencenin tarifinin olacağı belirtil
miştir; ancak, burada sayılan unsurlar, asgarî unsurlardır ve maddenin ikinci paragrafında, iç huku
kunuzda bu alanı daha genişletebileceğiniz ve bu genişletmenin, bu sözleşmeye aykırı olmayacağı 
da hükme bağlanmıştır. 

Yetersizdir; çünkü, bu anlaşmayı -incelediğiniz zaman- Sovyetler Birliği'nden Afganistan'a, 
Tanzanya'sından Tibet'ine kadar, Irak ve İran da dahil olmak üzere, dünyadaki 135 ülkenin imza
ladığını görüyoruz. Dolayısıyla, insan haklarının çok önde olmadığı, demokrasinin lafı edilmediği 
bazı ülkelerin de altında imzası bulunan böylesine bir anlaşmada, asgarî bir müştereği yakalayabil
mek için, şartlar ve çerçeve asgarîde bırakılmıştır. 

Müspettir; çünkü, bu asgarî şartlan kabul etmiş bulunuyoruz. 
Doğru değildir, yeterli değildir; çünkü, Türk Halkının sadece Birleşmiş Milletlerin çizmiş ol

duğu bu dar kapsamın dışında, bazı işkenceyi önleyici çerçevenin daha geniş tutulması gerektiği 
kanısındayım. 

Şimdi, 1 inci maddede "işkence terimi, bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bir şahsın veya üçün
cü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle cezalandırmak amacıyla bilgi ve
ya itiraf etmek için veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya 
bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya nzası veya muvafakatiyle uygulanan fizikî ve
ya manevî ağır acı ve ıstırap veren bir fiil anlamına gelir. Bu, yalnızca, yasal müeyyidelerin uygu
lanmasından doğan, tabiatında olan ve arızî olarak husule gelen acı ve ıstırabı içermez" denilmek
tedir. 

Şimdi, Türk Ceza Yasasının şu anda efrada suiimuamele olarak nitelendirilen maddelerine 
baktığımız zaman, hakikaten, gerek kapsam olarak, çerçeve olarak daha geniş ve gerekse verilecek 
olan cezanın daha da artırıldığını görüyoruz; ancak, bunun yeterli olmadığı kanısındayız. Biraz 
sonra, 1 inci maddenin görüşülmesi sırasında vereceğimiz bir değişiklik önergesinde, bu madde 
kapsamının genişletilmesinin mutlak suretle zaruret olduğunu ve bunun gerekçelerini de -hukukî 
gerekçelerini ve fiilî gerekçelerini de- açıklamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işkence, o kadar önemli bir olay ki, bundan 700 yıl önce, İngiltere'de, 
Magna Carta'da hüküm altına alınmış, işkencenin yapılması yasaklanmış ve ondan sonra da, tabiî, 
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birçok gelişim göstererek, Birleşmiş Milletlerin işkenceyi Önleme Sözleşmesi ve onun akabinde de 
Avrupa İnsan Haklarının İşkenceyi Önleme Sözleşmeleriyle üst noktaya getirilmiş ve birçok çalış
malar ile bunlara yapılan eklerle, işkencenin, daha geniş bir anlamda, daha geniş bir kapsamda ele 
alındığım görüyoruz; çünkü, şurada, dikkat ederseniz, aslında, insanın sadece fizikî bütünlüğüne 
yönelmiş olan cebrî ve haysiyet kinci olayları işkence olarak tarif edersek de, Birleşmiş Milletle
rin sonradan yapmış olduğu gelişmeler neticesinde, insanlann entellektUel bütünlüğüne; yani, fikir 
özgürlüğüne karşı getirilmiş olan kısıtlamaların da işkence kapsamı içerisine alındığını görüyonız. 
Yani, Türkiye'nin, aslında, işkence ayıbından kurtulabilmesinin temel unsurlarından birisi de, fikir 
hürriyetinin serbestçe yayılması ve düşünce hürriyetinin yasalar çerçevesinde; ama, uluslararası 
sözleşmeler çerçevesinde genişletilmesidir; aksi halde, işkencenin önlendiğinden bahsedebilmek 
mümkün değildir. Hatta, bunun ötesine geçerek, yine, insanlann içtimai bütünlüğünün, yani, der
nekler ile sivil kuruluşlar içerisindeki ilişkilerin demokratikleştirilmemesi ve genişletilmemesi ha
linde dahi, bunun bir işkence unsuru olduğunu, Birleşmiş Milletler kabul etmektedir. O bakımdan, 
alacağımız daha çok uzun bir yol bulunmaktadır. 

işkencenin varlığını tespit edebilmek için Birleşmiş Milletler Anlaşmasını incelediğimiz za
man, işkencenin bir eylem olduğunu, bu eylemin ağır acı ve ıstırap verdiğini, bu etkilerin fiziksel 
ya da zihinsel düzeyde olabileceğini, bu eylemin kasıtlı olması gerektiğini, bu eylemin amaçlannın 
bilgi ya da itiraf temin edebilmek için doğnıdan mağdurun ya da üçüncü kişinin işlediği bir suçtan 
yahut da bir suç işlediği kuşkusuna dayanarak cezalandırmak amacına yönelik olması gerektiğini, 
doğnıdan mağduru ya da üçüncü kişiyi kurtarmak ya da itaata zorlamak için veya bu eylem, aynnı-
cılığın herhangi bir türüne dayanan, herhangi bir nedenle yapılmış olması gerekliği unsurlannı içer
mesi zorunluluğunu getirmekte olduğu görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, işkence ol
gusunu, yalnız acı verme ölçüsü yerine, doğrudan kişi onurunun bu anlamda bütünlüğünün korun
ması, bunun zedelenmezliği üzerine kurmak gerekmektedir. 

Bu belirtilen şartlar asgarî şartlar olup, 1 inci maddenin ikinci fıkrasında da belirtildiği üzere, 
daha geniş uygulamalar bu anlaşmanın uygulanmasına halel getirmemektedir; bu nedenle, yasa ta
sarısı, zorunlu uyum sağlamamız gereken anlaşmayı tam karşılamamaktadır. Kaldı ki, anlaşmanın 
diğer maddeleri tetkik edildiğinde, anlaşmanın 2 nci maddesinde "sözleşmeye taraf devlet, yetkisi 
altındaki ülkede işkence olaylannı önlemek için, etkili kanunu, idarî, adlî veya başka tedbirleri ala
cak" hükmü, yine 2 nci maddenin ikinci paragrafında "hiçbir istisnaî durum, ne harp hali ne de bir 
harp tehdidi, dahilî siyasî istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal işkencenin uygulan
ması için gerekçe gösterilemez" hükmü getirilmektedir. Yine, 2 nci madde "bir üst görevlinin ve
ya bir kamu merciinin emri, işkencenin haklılığına gerekçe kabul edilemez" hükmünü vazederken, 
4 üncü maddede de, işkence yapmaya teşebbüs ve işkenceye iştirak veya suç ortaklığının, şahsın 
fiilinde suç sayılarak cezalandınlması öngörülmektedir. 

Şimdi, biraz sonra maddelere geçtiğimiz zaman bunu göreceğiz ki -anlaşmanın altına imza at
mış olan bir ülke olarak-1 inci maddenin dışındaki, bilahara gelmiş olan maddelerin birçoğunu ka
nun tasansı, maalesef, kapsamamaktadır. 

14 üncü maddede, mağdurun tazminat hakları saklı kalmak şartıyla, işkence mağduruna dev
let tarafından rehabilitasyon imkânı sağlanması, adil ve yeterli bir tazminatın devlet tarafından 
ödenmesi şarta bağlanmıştır. Ancak, bunların yanında, 15 inci maddede, açık ve kesin olarak, iş
kence yapılarak alındığı tespit olunan herhangi bir ifadenin, işkence yapmakla itham olunan kişi 
aleyhine delil olarak kullanılması hariç, herhangi bir kovuşturmada delil olarak kabul edilmemesi 
hususunda anlaşmayı kabul etmemize rağmen, maalesef, bu hükmü, bu tasarıda görebilmek müm
kün değildir. , 
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21 inci Yüzyıla girerken, tüm eylemlerimizin ve söylemlerimizin odağında insan faktörü; ya
ni, vatandaş olmalıdır. Vatadaşa hizmetle yükümlü bulunan ve İngilizccde civil servant; yani, hiz
metkâr olarak anılan devlet görevlilerince vatandaşa işkencenin hiçbir mazereti olamaz, işkence 
yapanın normal bir insanın psikolojisine sahip olduğunu kabul edebilmek mümkün değildir; ancak 
ruh hastası bir kişilik, kendisi gibi olan diğer bir insana işkence yapabilir. Böylesine bir kişiliğin 
ise, devlet memuriyetinde tutulabilmesi mümkün değildir. 

Yine, tasan incelendiğinde görülecektir ki, işkence yapmaktan mahkûm olan insanın mutlak 
surette memuriyetine son verilmesi gerekirken, bu, şarta bağlanmıştır. Bunu kabul edebilmenin, ge
rek bu anlaşmanın ruhuna gerekse insan olarak bizim yapımıza aykırı olduğu kanısındayım. 

inanıyorum ki, Yüce Meclisimiz, bu tasarı görüşülürken, burada sıraladığım bazı noksanları 
tamamlayarak, ikmal ederek, dünyada insan haklarının ihlalinden dolayı hakkında en fazla şikâyet 
bulunan Türkiye'yi, böyle bir ayıbından kurtarma imkânına kavuşturmuş olacaktır. 

Avrupa işkenceyi Önleme Komisyonu tarafından, Türkiye'ye, dört defadan fazla resmî heyet 
gönderilmiştir ve yapılmış olan tespitlerde, iki kez, Türkiye'nin dostane çözüm önerisi üzerine, tes
pit edilmiş olan raporlar yayımlanmamıştır. Bu yönde, Türkiye'nin, mutlak surette -ki, bu konuda 
Türkiye Cumhuriyetinin de taahhüdü vardır- anzî olduğu iddiasında bulunduğu işkence olaylannın 
önlenmesi konusunda gerekli yasal tedbirlerin ve idarî tedbirlerin alınacağı konusunda söz verilme
sine rağmen, maalesef bugüne kadar bu değişiklikler meydana getirilmemiştir. Adalet Komisyonu
nun bir üyesi olarak, üzülerek şunu söyleyeyim ki, bu kanun tasansı alt komisyona indirilmiş ve alt 
komisyonda maalesef -gazetelere intikal ettiği üzere- işkenceyi önleme değil, işkenceyi teşvik ya
sası haline getirilmiştir; ancak, aklıselim bir yerde hâkim kılınarak, yeniden hükümet teklifine, ya
ni aslına rücu edilerek, tam isteklerimizi karşılamasa dahi, belli bir yerde bunu önleyecek, şu yasa 
tasarısı karşınıza gelmiş bulunmaktadır. Ümit ediyorum ki, bazı çevreler tarafından Sayın Meclisi
mize getirilecek olan değişiklik önergeleriyle, yasanın alt komisyondaki şekle dönüştürülmesi yö
nündeki bir eyleme, sizlerin müsaade etmeyeceğine kaniyim, inanıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, 21 inci Dönem Meclisimizin üstünde hakikaten çok büyük bir yük var
dır. Aynı zamanda bu yük, bu Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi içerisinde de, tarihî 
bir rol oynayacağı kanısı içerisindeyim. Çünkü, Türkiye bir noktaya gelmiştir, Türkiye Cumhuri
yeti belli bir noktaya gelmiştir. Türkiye insanlannın artık talepleri yalnız ekonomik, yalnız sağlık
la ilgili talepler değildir, insanlar yalnız aş ve ekmek istemiyor, artık, insanlanmız, hürriyet, de
mokrasi istiyorlar ve bununla mutlu olunacağını, bu toprakların bu şekilde vatan addedilebileceği
nin inancı içerisindeler. 

Bir gelişim var, bir hareket var; ancak, bu hareketin tam istendiği şekilde olduğu kanısında de
ğilim; ancak, inanıyorum ki, belli bir süreç içerisinde, insan haklannın önünde olan birçok yasanın, 
tasfiye edilerek, insanlanmızın, hür, demokrat ve insan haklarından istifade eden diğer çağdaş ül
kelerin insanları gibi, mutlu ve tok olarak bu topraklar üstünde yaşama mutluluğuna erişeceğine ve 
bu isteklerini de, 21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerçekleştireceği kanısıyla he
pinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Ali Arabacı; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA ALİ ARABACI (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; De

mokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. 

- 5 5 -



T.B.M.M. B : 5 8 2 6 . 8 . 1 9 9 9 0 : 4 

Değerli milletvekilleri, işkence, insanlık tarihinin her devrinde görülmüştür. Teknik anlamda 
devletin olduğu her toplulukta işkence de olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, çağdaş demokratik 
devletlerin, birer hukuk devleti olma konusunda katettikleri mesafe, bir anlamda, kendilerini işken
ce olgusundan kurtarabilme başarılarıyla ölçülebilir. 

Avrupa adalet anlayışını, engizisyon yargılamalarının başlamasından itibaren 500 yıl boyunca 
işkence hukuku şekillendirmiştir. 

Avrupa'da işkencenin kaldırılması için mücadele, Aydınlanma Çağı düşünürlerinin bu uygu
lamaya karşı çıkmalarıyla başlamış ve doğal hukukun zaferiyle sonuçlanmıştır. Ünlü Fransız dene
me yazan Montaigne "acı, masuma da yalan söyletir" diyerek, işkenceye şiddetle karşı çıkıyordu. 

Aydınlanma Çağı düşünürlerinin etkisiyle doğan ve gelişen özgürlük fikrinin sonucunda, 
Amerika ve Fransa'da ortaya çıkan bildiriler, insana ve insan onuruna saygı gösterilmesi gerektiği
ni, devletin görevinin bu olduğunu ifade etmişler ve bunun korunması amacıyla, kişi dokunulmaz
lığı ve güvenliğiyle ilgili yeni ilkeler belirlemişlerdir. Bu gelişmelerin sonucu yasalarda görülmüş, 
tahkik sistemi yerini itham sistemine terk etmiş, o zamana kadar hukukî nitelik taşıyan işkence, ya
saklanmaya başlamış ve 19 uncu Yüzyılın ortalarına kadar da tümüyle yasaklanmıştır. 

Buna karşın, İslamiyetten önceki Türk devletlerinde işkenceye yer verilmediği gibi, işkence
nin İslam hukukunda hukukîleşmemesi nedeniyle, Islamiyeti benimsemiş bütün Türk devletlerin
de ve bu arada Osmanlı Devletinde, Avrupa'nın aksine, hukukî olarak işkencenin bulunmadığını 
söylemek mümkündür. 

Gerçekten de, çeşitli Kur'an hükümleri ve hadisler dayanak gösterilerek, işkence, İslam ceza 
hukukunda kesin olarak yasaklanmıştır. Ne var ki, gerek islam devletlerinde gerekse Osmanlı Dev
letinde islam ceza hukuku uygulanmakla birlikte, soruşturma yöntemi olarak işkenceye başvurma 
konusunda sapmalar görülmüştür. Sözgelimi, tazir cezalarının kapsamının genişliği ve düzensizli
ği, şüpheyle ceza verilebilmesine ve yargılamasız cezaya çarptırma gibi keyfî uygulamalara ve iş
kencenin son derece yaygınlaşmasına yol açmıştır. Ancak, bu alanlarda işkence yapılmasına izin 
verildiği hiçbir yerde yazılı değildir. Eşdeyişle, işkence, Osmanlı hukukunda da yer almamaktadır. 
Osmanlı Devletinde işkence suçu ilk defa 1858 tarihli Ceza Kanunname-i Hümayunun 103 üncü 
maddesinde yasaklanmıştır. Madde aynen şöyledir: 

"Mahâkim ve meclis erbabından ve sair memurin-i devletten biri müttehem olarak eşhasa cü
rümlerini söyletmek için eziyet ve işkence etmeye hüküm ve icra eder ise muvakkaten kalebentlik 
ve müebbeten rütbe ve memuriyetten mahrumiyet cezaları ile mücazat olunur. Ve bunu, maiyet 
memurları mafevkinde bulunan amirlerinin emri ile yapmış ise bu cezalar emri eden kimse hakkın
da icra kılınır ve işkence olunan şahıs bundan müteessiren fevt olur veyahut eziyetten dolayı aza
sından birine bir gûnc zarar ve noksan isabet eyler ise buna cüret eden memur hakkında katil ve
yahut carih cezası dahil icra edilir." Görüldüğü gibi, Osmanlı Devleti, işkenceye, bugünkünden çok 
daha ağır cezalar öngörmüştür. Aynca, 1876 Anayasasının 26 ncı maddesinde "işkence vesair her 
nevi eziyet, katiyyen ve külliyen memnudur" hükmüyle, ikence yasağına açıkça yer verilmiştir. Ne 
var ki, hukukî düzenleme böyle olmakla birlikte, uygulama bu doğnıltuda cerayan etmemiş, İslam 
hukukunun işkenceyi yasaklayan yumuşak niteliği, işkencenin, zihniyet dünyamıza, normal sayıla
rak yerleşmesi gibi garip bir sonuç yaratmıştır; bir taraftan işkencenin yasak olduğunu bilen, ama, 
öbür taraftan da işkence yapılmasını normal sayan bir kültür oluşmuştur. 

Tazir cezaları kapsamında yargılamasız ceza dağıtmak ve bu çerçevede, kanunen yasak olma
sına rağmen işkence uygulamak, bir alışkanlık hukuku olarak sürekli gündemde tutulmuştur. Bir 
yanda, işkence, kanunlarla yasaktır, son derece ılımlı bir hukuk sistemi vardır, diğer yanda ise, iş-
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kence, kitabına uydurularak yapılmaktadır ve bu gerçek, tüm taraflarca bilinmektedir. Bu mekaniz
manın doğrudan sonucu, işkenceyle ciddî bir hesaplaşmanın yaşanmamasıdır; çünkü, Avrupa'daki-
nin tersine, ne engizisyon kurumu vardır ne de işkence, hukuk sisteminde kurumlaşmıştır. Yöneti
ciler, işkenceler hakkında şikâyetlerin arttığı durumlarda, bunların tümünün kanuna aykırı uygula
malar olduğunu söyleme şansına sahiptirler. Sisteme yönelik her eleştiri, işkencenin kanunen ya
sak olduğu söylemiyle çürütülebilmektedir. Eğer, ortada işkence varsa, bu da sistematik değildir ve 
sadece, kimi yönetici ihmallerinden kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde de aynı argümanların ileri sürüldüğünü biliyoruz. Yöneticiler, hukuk sisteminin 
yumuşak ve işkenceyi yasaklayan niteliği arkasına sığınarak, köklü bir hesaplaşmayı engelleyebil
mektedirler. İşkenceyi görmezden gelme, işkenceyi koruma, kollama, bir politika haline gelmiştir. 
Bu korumayı, bu yasa tasarısında da, yarın önümüze gelecek af yasa tasarısında da görmek müm
kündür. Böylece, işkence, birçok ülkede olduğu gibi, sadece siyasî bir soruşturma yöntemi olarak 
örgütlenmemiştir; devlet tarafından, bir egemenlik hakkı olarak, son derecede yaygın olarak kulla
nılmaktadır. Olağan uygulama, işkencenin, tüm suç zanlılarına yapılmasıdır; amaç, sadece soruş
turma değildir; ıslah etmek, korkutarak sindirmek amacıyla da yapılmaktadır. Bu nedenle, polis, 
jandarma gibi güvenlik örgütleri yanı sıra, cezaevlerinde de, geniş olarak işkenceye başvurulmak
tadır. 

Bu anlayış ve uygulama, ne yazık ki, bir gelenek haline gelmiştir. Oysa, Türkiye Cumhuriye
ti, Anayasamızda belirtildiği üzere, insan haklarına dayalı bir cumhuriyettir. O halde, cumhuriyeti
mizin bu temel ilkesini gerçekleştirmek, başta devlet yetkilileri ve görevlileri olmak üzere, tüm va
tandaşların görevidir. 

însan haklan kavramı içinde, işkence yasağı en başta gelir. Anayasa, sadece insan haklarına 
dayalı cumhuriyet ilkesini koymakla yetinmemiş, 17 nci maddesinde "Kimseye işkence ve eziyet 
yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir eczaya veya muameleye tabi tutulamaz" de
mek suretiyle, işkence ve eziyet yasağını, açıkça hükme bağlamıştır. 

Günümüz ceza muhakemesinde, amaç, her ne pahasına olursa olsun sanığın cezalandırılması 
değildir; gerçek suçlunun ve onun da hak ettiği ölçüde cezalandırılmasıdır. Konuşmamak; yani, 
susmak, tüm uygar ülkelerde bir temel haktır. Herhangi bir nedenle susan sanığı konuşmaya zorla
mak, kaçınılmaz biçimde, işkenceyi de beraberinde getirir. Savunma hakkı, susma hakkı, hukuk 
devleti altında yaşama hakkı, insan olmanın vazgeçilmez niteliklcrindendir; çağdaş devlet, bu de
ğerlere üstün nitelik tanıyan devlettir. İşkence ise, tüm bu değerlere karşıdır; insan onuruna karşı 
en büyük saygısızlıktır; insanlığa karşı işlenen en büyük cinayettir; adaleti yanıltan, daha da ötesi, 
hukuku hiçe sayan bir uygulamadır. Siyasal tarih, gerçeği söyle diye işkence edilirken can veren 
binlerce suçsuzun cesetleriyle doludur. Bir tek kişinin bile işkenceye tabi tutulabilmesinin iktidar
ca kabul edildiği bir toplum ve hukuk düzeninde, herkesin can güvenliği ve vücut bütünlüğü tehli
kede demektir. 

Savunmasız kimselere karşı, devlet gücünü temsil eden kişilerin şiddete başvurması, devlete 
olan güveni kemirir ve giderek, tam bir huzursuzluk kaynağı haline gelir; tıpkı, kişiler tarafından 
yapılan terör eylemlerinde olduğu gibi. 

Değerli milletvekilleri, işkence, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde yaygın şe
kilde uygulanmaktadır. Pek çok kişi, bilimsel yöntemler ve ileri teknoloji ürünü araçlar kullanıla
rak, işkenceye maruz bırakılmaktadırlar. İşkence yöntemleri akıl almaz biçimde gelişmiştir. Bura
dan da anlaşılacağı üzere, teknolojik ilerleme ve gelişmenin, işkence uygulamalarını kendiliğinden 
ortadan kaldıracağını ummak, bir yanılgıdır. Bu tür gelişme ve ilerlemeler, uygulanan yöntemlerin 
daha teknik ve karmaşık bir nitelik kazanmasıyla da sonuçlanabilir. 
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işkenceye karşı mücadele, sosyal hukuk devletine ilişkin değerler temelinde yürütülebilir, iş
kencenin temel amacı toplumu susturmaktır, işkenceye karşı duyarsızlığın, suskunluğun sürdüğü 
her yerde insanlık onuru ölüyor demektir. Bu yüzden işkenceye karşı dayanışma zorunludur. 

Türkiye, yurt dışında sistematik olarak işkence uygulamasına yer veren bir ülke olarak tanın
makta ve bu durum uluslararası alanda Türkiye hakkında çok olumsuz bir kanıya yol açmaktadır. 
Türkiye, kendisini bu ayıptan kurtarmak zorundadır. Küçülen ve saydamlaşan bir dünyada işkence 
ve kötü muamelenin kapalı kapılar ardında sürmesi olanağı kalmamıştır. Bir yandan işkenceye göz 
yumup, diğer yandan uluslararası insan hakları sözleşmelerine imza koyma ikiyüzlülüğüne son ve
rilmelidir. 

Görüşmekte olduğumuz Türk Ceza Kanunu değişikliği, bu yönde atılmış önemli bir adımdır. 
Türk Ceza Kanununda işkenceyi düzenleyen 243 üncü madde, işkencenin Önlenmesine ilişkin Bir
leşmiş Milletler Sözleşmesine uygun biçimde işkenceyi tanımlamış, işkence ve kötü muamele ey
leminin cezasını artırmıştır. Aynı şekilde, işkence ve kötü muameleyi gizlemek için gerçeğe aykı
rı rapor düzenleyen görevlilerin cezalan da artırılmaktadır. Getirilen önlemler yetersiz olmakla bir
likte, eksikliğin, Türk Ceza Kanunu Tasarısıyla giderilebileceğini düşünüyoruz. 

Ne var ki, bir yandan işkence suçunun kanıtlanmasının güçlüğü, diğer yandan işkenceyi koru
ma geleneği, işkence soruşturmalarını büyük bir çoğunlukla sonuçsuz bırakmaktadır. Bunu anla
mak için Manisalı gençler davasına, Metin Göktepe davasına bakmak, dava süreçlerini izlemek ye
ter. Öyle ki, Manisalı gençlere işkence ettikleri, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararıyla kesin ola
rak saptanan güvenlik görevlilerine disiplin yönünden takipsizlik kararı verilebilmiştir. 

Adalet Bakanımızın açıklamalarına göre, 1998 yılı itibariyle, işkence ve kötü muamele suçla
rı nedeniyle, toplam 2 338 kişi hakkında dava açılmış, bu kişilerden sadece 295 kişi mahkûm ol
muş, 2 043 kişi hakkındaki davalar ya beraatla sonuçlanmış ya da çeşitli nedenlerle düşürülmüştür. 
Âdeta bir kültür haline gelen bu zihniyet değişmediği sürece, işkencenin önlenmesi olanaksızdır. 

Türkiye'de birçok insan, kendi vücutlarına yönelik tehdidin dolaylı korkusunu her gün hisse
diyor ve yaşıyor. Bu nedenle, muhalefet etmekten vazgeçen insan sayısını bilmek mümkün değil
dir. Muhalefet etme hakkından vazgeçme ise, insan olma hakkından vazgeçme demektir. İşkence 
ve kötü muameleye ilişkin süregelen hukukdışı uygulamaların engellenememesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, toplumu dönüştürme ve geliştirme yeteneğini yitirmekte olduğu kanısını yaygın-
laştırır. Öyle ise, işkencenin önlenmesini içtenlikle istiyorsak, madde düzenlemeleri yanında, baş
ka önlemlerin de alınması zorunludur. 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi madde 2/1'de "sözleşmeye taraf devlet, yetkisi altındaki ülke
lerde işkence olaylarını önlemek için etkili, kanunî, idarî, adlî veya başka tedbirleri alacaktır" den
mektedir. Bu yükümlülük doğrultusunda; birincisi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun karakol 
ve şubelerde tam olarak uygulanmasının sağlanması gerekir. Gözaltında bulunanlara sağlanan gü
venceleri uygulamayanlar, cezalandırılmalıdır. 

İkincisi, eğitim tedbirlerine önem verilmelidir. Nitekim, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi mad
de 10'da, tüm ilgililerin işkenceye karşı eğitilmesi ve bilgilendirilmesinden söz edilmektedir. Bu
rada, özellikle, kolluğun eğitimi çok önemlidir. Ayrıca, adlî kolluğun da bir an önce kurulması zo
runludur. Bu konuda eğitilmiş ve sırf adlî hizmetlerde görevlendirilmiş bir kolluğun oluşturulması 
halinde, işkence iddialarının çoğunun ortadan kalkacağı kuşkusuzdur. 

Üçüncüsü, yargısal önlemler olarak ise, yargıç bağımsızlığı ilkesinden ödün vermeden, yargı
nın, olayların üzerine süratle gitmesi ve davaların hızla sonuçlandırılması sağlanmalıdır, işkence 
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ve kötü muameleyle suçlanan görevliler, suçsuzlukları kanıtlanana kadar yargının istemine göre 
görevden ya da aktif görevden alınmalıdır. Bu suçlan işleyen görevlilerin, idarî, adlî ya da siyasî 
amirlerinin sorumlu olanları da soruşturma konusu olmalıdır. 

Dördüncüsü; Adlî Tıp Kurumunun etkin ve amaca uygun çalışması için gereken düzenleme
ler yapılmalı, tabip odalarınca ve yargı yerlerince suçlu bulunan sağlık görevlilerine işten el çekti-
rilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu yasa tasarısı, işkencenin önlenmesi bakımından önemli bir 
eksikliği gidermektedir; umarım, diğer önlemler de peşinden gelir. 

Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum; teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyoruz Sayın Arabacı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, içel Milletvekili Sayın Turhan Güven. 
Süreniz 20 dakika. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TURHAN GÜVEN (içel) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, fevkalade ciddî, ciddî olduğu kadar da önemli bir 

konu üzerinde, bir kanun tasarısıyla meşgulüz. 
insanlığın var olduğu günden bu tarafa, "işkence" kelimesi, kavramı, mefhumu, insanın insa

na yaptığı bir olay olması nedeniyle çok önem arz etmiştir. 

İlkçağlardan başlayarak, daha sonra ortaçağda, özellikle, Hıristiyanlığın gelişmekte olduğu 
dönemlerde, engizisyon mahkemeleri de dahil, işkence, çok yüksek boyutlarda gelişmiştir. 

ikinci Dünya Harbinden sonra, özellikle, Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi ortaya çıktığın
da çok önem arz eden bu kavram, bir düzen altına alınmıştır. Nitekim, bizim de, ta 1876'dan baş
layarak çıkardığımız anayasalarımızda, 1924 Anayasasında, 1961 Anayasasında ve 1982 Anayasa
sının 17 nci maddesinde, işkence -tarifiyle beraber- yasaklanmış görünmektedir. 

Bu, her haliyle yasaklanma, sadece kanun maddesi olarak, bir anayasa hükmü olarak kalmak
la birlikte, Türkiye'de de, zaman zaman, hele basına aksettiği biçimde de olsa, bir işkencenin var
lığı iddia edilmektedir. 

Hele, Batı gözünde, Türkiye, işkenceyi çokça kullanan bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Biz
ce çifte standarttır, yanlıştır; yok demiyorum; ama, zaman zaman olabilir; Batı'da da var; fakat, her 
nedense, dünyada böyle bir fikir yayılmasıyla birlikte, bizi kötülemek ve bizi bazı zor durumlara 
düşürmek için de gayri ciddî ve maksatlı yayınlar yapıldığını da unutmamak lazım. 

Bu kanun tasarısıyla, işkence önlenmek istenmektedir. Nitekim, 1961 ve 1982 Anayasaların
da -biraz evvel ifade ettiğim gibi- daha sonraki maddesinde de angarya suçtur demiştir. Hiç kimse
nin zorla çahştınlamayacağı hükmü de yer almıştır; yani, işkence kadar önemli bir olay da odur. 
Yani, siz, hiç kimseyi, hangi sıfat altında olursa olsun, zorla bir yerde tutamazsınız ve zorla çalış
tıramazsınız da; çok önem arz etmektedir. O zaman bazı çalışmalar dikkate alınırsa, bunların da, 
işkenceye yakın bir maksat adı altında olmasa dahi, bir uygulama olduğunu görmek lazım. • 

Kanunî düzenlemeler, demek ki yeterli değil. Kanunen bir şeyi yasaklamış olmak veya insan 
Haklan Evrensel Bildirgesine imza atan bir devlet olarak veya Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi
ne imza atan bir devlet olarak veya iç hukuk düzenlememizde bunları madda madde tasrih etme
mize rağmen, bu düzenlemeler tek başına hiçbir şey ifade etmiyor değerli arkadaşlarım; önemli 
olan uygulamadır. Yani, bir yerde, bunlara imza atmasanız bile, uygulamanız normal, bir medenî 
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insanın bir başka medenî insana yapabileceği davranışlar neyse, o ölçüde kalabiliyorsaniz, kanunî 
düzenlemeye belki gerek kalmaz; ama, kanunî düzenlemeyi bir tarafa bırakıp, yine de, insanın in
sana yaptığı eziyeti ve diğer gayri insanî harketleri de tasvip etmek mümkün değildir. 

Bu nedenle, pek yeterli olmadığını ifade etmekle birlikte, yine de bir gelişme olarak ele alıyo
rum; çünkü, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu dikkatle incelendiğinde, hatta, Türk Ceza Kanunu 
uygulamasında efrada suimuamele ve cebrî icra imaline memur; yani -Türk Ceza Kanununun 245 
inci maddesi öyle tanımlamaktadır- kişilerin görevlerini aşarak yaptıkları hareketlerin ortaya çıkar
dığı eylemleri cezalandıracak maddeler zaten vardır. Burada dikkat buyurulursa -bilhassa 245 inci 
maddeyi incelediğinizde- zaten bizim yaptığımız şey cezayı artırmaktan ibarettir. 

Yani, caydırıcılık, cezayı artırmakla olmuyor değerlerli arkadaşlarım; bu, bir eğitim meselesi
dir. Kanunlara istediğiniz hükmü koyabilirsiniz, iyi niyetli insanların elinde kanunlar bir şey ifade 
eder; uygulama, o zaman sağlıklı ve doğru olur; ama, toplumsal bir eğitimi yapmadığımız takdir
de, kültürel seviyemizi belli bir ölçüye, bir çıtayı aşma durumuna getirmediğimiz sürece, kanunî 
düzenleme ne olursa olsun, zaman zaman bu sızlanmalara, zaman zaman bu işkence kelimesine 
muhatap olacağız, olacaksınız, vatandaşların dertlerini dinlerken bunları sıkça duymaya devam 
edeceksiniz. O nedenle, evvela, bu konuda kendi eğitimimizi belli bir seviyeye getirmek mecburi
yetindeyiz. Bunu, hem görevi ifa eden insanlar yönünden hem de vatandaşlık yönünden ayrı ayrı 
incelemek ve irdelemek söz konusu olmalıdır. Toplum da, kendi haklarını ve görevlerini bilme du
rumunda olmalıdır, işte, bütün bunlar, belli bir eğitim sonucunda ortaya çıkacak kavramlardır, dav
ranışlardır, uygulamalardır. 

Değerli arkadaşlarım, hududunu tespit etme çok önemlidir; yani, bilgi ve itiraf elde etmek için 
suimuamele. Özellikle bu terimin bir kamu görevlisi tarafından ne şekilde algılandığı çok önem arz 
ediyor. Bize göre, haysiyet kırıcı bir işlemin tanımlaması içindeki durum başkadır; ama, görev ifa 
eden bir kamu görevlisinin bu konudaki tanımlaması başka ise, o zaman uygulamada birtakım sı
kıntılar çıkıyor. İşte, o sıkıntılar da, bizi, bazı dış kaynaklarda oldukça zor duruma sokuyor. 

Değerli arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun üç maddesini değiştiren bir kanun tasarısına muha
tabız. Buradan, yine bir yollamada bulunmak istiyorum: Günde 12 saat çalışma yerine, bakınız, za
ten, Meclisin çalışması 1 Ekimde başlamıyor mu? Gelin, Meclis çalışmalarına hiç ara vermeden; 
ama, şu kanun tasarılarını rahat rahat inceleyerek, irdeleyerek, bir aceleye gelmeden tetkik edelim, 
her maddesi üzerinde gereken hassasiyeti gösterelim ve 1 Ekime kadar da Meclis, çalışmasına de
vam etsin. Günde 12 saat, bitap oluncaya kadar çalışma yerine, hiç ara vermeyelim. Zaten, okulla
rın açılma tarihi de yaklaştı. O zaman arkadaşlarımızın tatil gibi bir durumları da söz konusu değil; 
ama, Meclis, normal çalışma günlerinde; yani, öyle pazartesi, cuma, cumartesi, pazar değil, normal 
çalışma süresi içinde, getireceğiniz her kanun tasarısını oturalım, birlikte inceleyelim, doğrusunu 
bulalım ve çok süratle geçtiği için de, çok hata yapma durumundan kurtulalım diye düşünüyorum. 

Aslında, işkence, insanlık suçu olarak kabul edilmiş olmakla birlikte, renk, cinsiyet, ırk tefrik 
etmeden yapılabilen bir olay, bir eylem; ama, buna dair düzeltmeler, yalnız Anayasada yasaklar fa
lan yok. Meşhur CMUK Yasası dediğimiz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 inci mad
desinin (a) fıkrasında da -biraz evvel bir başka arkadaşım da beyanda bulundular, herhalde, değer
li DSP sözcüsüydü- bunlardan işkence altında alınan ifadelerin geçerli olmadığı hususu, yine, açık
ça yazılmıştır. Demek ki, yargı, bu konuda kendine düşeni bir noktada kanunî düzenlemelerle yap
mış, kerhen veya eziyet altında veya işkence altında alınan ifadelerin geçerli olmadığı hususunu ka
yıt altına almış bulunmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de ifade etmeye çalıştım, haysiyet kinci eylem nedir... İşte, 
burada, yalnız, ibare olarak kalması değil, ileride uygulayıcılara yol göstermesi bakımından ve bir
takım değişik fikirlerin ortaya çıkmasını engelleme bakımından, ben dilerdim ki, komisyon bu kav
ramı enine boyuna tartışsın ve ortaya çıkan noktada bir birlik beraberlik, asgarî müşterek olsun ve 
bu da uygulamada bir sıkıntı yaratmayacak şekilde düzenlensin; çünkü, size göre haysiyet kinci bir 
eylem, bir başkasına göre daha değişik yorumlanabilir. O zaman uygulama bakımından, yani, bir 
kamu görevlisi hakkında dava açıldığında, oradaki cumhuriyet savcısı arkadaşımız dava açarken, 
iddianame düzenlerken, haysiyet kinci eylemi kendi düşünce sistemi içinde veya kendi algıladığı 
biçimde görürse, takipsizlik karan verir; ama, bunun standartlarını, bunun çerçevesini iyice beyan 
ederseniz, asgarî müştereklerini tespit ederseniz, o zaman, bu konum içinde olan, bu çerçevede olan 
herkes hakkında dava açmak daha kolaylaşabilir; yani, bu noktada da bir caydırıcılık getirir. Yok
sa, ondan ötesi, keyfî işlemi biraz daha çoğaltabilir. Komisyonlardan geldiği biçimiyle, en güzel şe
kilde değildir veya böyledir demiyorum; ama, biraz sonra inceleyeceğiniz 243, 245 ve 354 üncü 
maddeler, bazısı yeni hükümler ihtiva etmekle birlikte, bazısı da eski hükümlerde sadece ceza ar
tırmaya matuf nitelik taşımaktadır. 

Kanun değişikliği yerindedir. Bu, en azından, bizi tanıma zorluğu içinde veya tanımak isteme
yen kesime karşı yapılmış bir iyileştirme hareketidir; yani, Türkiye'de, her olay arkasında mutlaka 
bir kötü niyet arayan bazı yurtdışı mihraklann, eh azından bu noktada fazlaca söyleyecek şeyleri 
kalmaması gereklidir. 

Yine ifade ediyorum; burada kanunî düzenleme yapmak önemli değil, uygulamayı zaman gös
terecektir. İnşallah, uygulama fevkalade güzel olur. Elbette üç dört tane istisna çıkabilir, dünyanın 
her yerinde vardır. Bugün Amerika'da da, bu tip maddeler çokça yer almış olmasına rağmen, göre
bildiğimiz kadanyla -yargıyı bir nebze inceleme imkânına sahip olduğumu açıkça ifade ediyorum-
orada da güvenlik güçlerinin, güvenlik kuvvetlerinin yapmış olduğu eylemlerin bizdekinden çok 
daha değişik, çok daha ağır olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. 

Bu itibarla, bu düzenleme hayırlı bir düzenlemedir, böyle geçmesinde de yarar vardır; ama, 
uygulamayı zaman gösterecektir. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Güven. 

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Yok. 

Başka söz isteği?.. 

SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Şahsı adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sebgetullah Seydaoğlu; buyurun efen

dim. 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; 

bugün görüşülmekte olan af yasası kapsamı içerisinde direkt insan haklarına, insan onuruna, insan 
yaşama hak ve özgürlüğüne kasteden işkencenin; gerek kelime itibarıyla olsun, gerekse uluslarara
sı normlar altındaki standartlar içerisinde saklı bulunan bu insan haklarına yönelik insanlıkdışı, in
san onurunu rencide eden işkencenin artık, yaşadığımız 2000'li yıllar dünyasında gündemde olma
sı, hele sosyal hukuk devleti olan ülkemizin, halen dünya gündeminde, Türkiye'nin, işkence yapan 
mevcut ülkeler listesinde yer alması, gerçekten, Yüce Parlamentodaki arkadaşlarımızı ve bizleri de
rinden üzmektedir. 

-(A-r 
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Suçlan ne olursa olsun, sosyal hukuk sistemini kabul etmiş bir ülkenin anayasası, yasası, hu
kuk normları, yargı ve yasama usul ve esasları içerisinde, insanların haklan Anayasada teminat al
tına alınmışken, insanın fizikî darp, hakaret, onurunu kıracak, gururunu rencide edecek davranış
lar, üzülerek söylemek ve itiraf etmek gerekir ki, ülkemizdeki hiçbir hükümeti, hiçbir kurumu kas
tetmeden, yıpratmadan ferdî ve bireysel de olsa işkenceye bulaşmış, işkenceyi devletin üniter ya
pısı adına, devletin bütünlüğü adına yapmış olsa bile, sıfatı, konumu, rütbesi, kimliği ne olursa ol
sun, bu, bir insanlık suçudur. Bir deyim vardır: "İnsanlık onuru işkenceyi yenecektir." Önünde so
nunda, işkence denilen," insanlıkdışı, çağdışı, insanlann onurunu kıran, rencide eden, hakkını ihlal 
eden böyle bir uygulamanın, antidemokratik, insan hak ve özgürlüğüyle çelişen ve günümüzün 
dünya şartlarında evrensel, çağdaş değerlere sığmayan, bağdaşmayan bir yaklaşım olduğunu, Yü
ce Parlamento ve bütün arkadaşlar bilmektedir. 

Özellikle, son yirmi yıldır, doğu ve güneydoğuda, ülkemizin o coğrafyasında, terörden dola
yı, hak etmedikleri halde, suç işlemedikleri halde, eylem yapmadıktan halde, güvenlik güçleri ta
rafından, devleti ve vatanı koruma ve kollama adı altında, binlerce insan işkenceye maruz bırakıl
mış, sakat kalmış veya kaybolmuştur. Hatta, bu durum, ülkemizin sınırlarını aşmış, uluslararası 
mahkemelere, Lahey Adalet Divanına, Avrupa insan Hakları Mahkemesine kadar intikal etmiştir. 
Türkiyemizin hiçbir zaman hak etmediği böyle insanlıkdışı, antidemokratik olan bu uygulama, ar
zu ederiz, çıkanlacak bu yasayla, bundan sonra artık vuku bulmayacaktır. Gerçekten, insanlık de
ğerleriyle çelişen böyle iddialann, varsayımların ve oluşumların Türkiyemizin gündemine gelme
mesi en büyük temennimizdir. 

Buyurduğum gibi, suçu ne olursa olsun, sosyal hukuk ilkelerini kabul etmiş bir ülkede, kişile
rin cezasını, kuvvetler ayrılığı prensibine göre, ancak adalet ve hukuk verir. Demokratik merkezi
yetçilik sisteminde olsun, cumhuriyet kurallan içerisinde olsun, işkence, bir insanlık suçudur. Se
bep ne olursa olsun, hiç kimse, başka bir insanın düşüncesinden, suçundan veya eyleminden dola
yı, devlet adına da olsa, haklı da olsa, o kişiyi işkenceyle terbiye etme, yola getirme mantığıyla ha
reket etme hakkına sahip değildir; böyle bir yetki ve sorumluluk, insanlıkdışıdır, çağdışıdır. 

Bu düşünce ve duygularımla, şahsım adıma almış olduğum bu konuşmamda, bu çıkacak yasa
nın, bundan sonra işkence yapanlara af değil, hatta cezai müeyyideyi daha da artına önlemler ge
tireceğini temenni ve arzu ediyorum. Çünkü, caydırıcılık, ancak cezai müeyyidelerle sınırlı kalabi
lir ve mümkün olabilir. 

Konuşmamı bağlarken, ülkemizin bugüne kadar, geçmişte olup biten bütün tarihi gerçekleri
ni, vakalanm göz önüne alırsak, işkencecileri, Allah'ın adaletini, Anayasanın, cumhuriyetin ve hu
kukun kurallarını kabul etmiş hiçbir insanın tasvip edemeyeceği düşüncesindeyim, desteklenmeye
ceği düşüncesindeyim. Böyle bir yaklaşımın meşru olmayacağını düşünüyorum; çünkü bir insana 
yapılan işkencenin, tüm topluma, tüm insanlık alemine, değerine yönelik bir tavır olduğunu kabul 
ediyorum, bu düşüncelerimle yüce Meclisi selamlıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Seydaoğlu. 
Şahsı adına başka söz isteği?.. Yok. 
Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ta

sannın maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyonım. 
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TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. — 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bir kimseye cürümlerini söyletmek, mağdurun, şahsî davacının, davaya katılan kimsenin ve
ya bir tanığın olayları bildirmesini engellemek, şikâyet veya ihbarda bulunmasını önlemek için ya
hut şikâyet veya ihbarda bulunması veya tamklık etmesi veya diğer herhangi bir sebeple işkence 
eden veya zalimane veya gayriinsanî veya haysiyet kıncı muamelelere başvuran memur veya diğer 
kamu görevlilerine sekiz yıla kadar ağır hapis ve sürekli veya geçici olarak kamu hizmetlerinden 
mahrumiyet cezası verilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, galiba "veya tanıklık etmesi sebebiyle" şeklinde olacak, cümle 
düşüklüğünü gidermek bakımından. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Sayın Başkan "tanıklık 
etmesi"nden sonra "sebebiyle" olacak. O, raponımuzda vardı. 

BAŞKAN - "Sebebiyle" ilavesiyle birlikte, bu redaksiyonla, maddenin görüşmelerine başlıyo
ruz. 

1 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Yahya 
Akman; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 

FP GRUBU ADINA YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; görüşülmekte olan 141 sıra sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasansının 1 inci maddesiyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, her şeyden önce, bir hafta evvel Marmara'yı fizikî anlamda sallayan; 
fakat, bütün Türkiye'yi ve hatta yurt dışındaki vatandaşlanmızı da manen sallayan deprem felake
tiyle hayatım kaybeden bütün vatandaşlanmıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyo
rum. 

Yine, kamuoyunda "işkenceyi önleme" adıyla bilinen yasa tasansının görüşülmesi sırasında, 
şunu ifade etmek istiyorum ki; böyle bir mevsimde, böyle bir zamanda -henüz, sayılar tam, net ola
rak belli olmamakla beraber, sadece İlim Şanlıurfa'ya 200 civarında cenazenin gittiğini, sadece ha
ber almakla yetinebildim- Meclisi çalıştırmak, sanıyorum, gerek biz milletvekillerine gerekse va
tandaşlarımıza ayn bir işkence vesilesidir. 

Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişik
lik öngören 1 inci maddesinin, içeriği itibariyle, esasında, Türk Ceza Kanununun daha evvelki uy
gulamasından çok farklı olmadığı kanaatindeyim; zira, halihazırda yürürlükte olan madde "Mahke
meler ve meclisler reis ve azalarından ve sair hükümet memurlanndan biri maznun bulunan kim
selerin cürümlerini söyletmek için işkence eder..." diye devam etmektedir. Getirilen tasarıyla, sa
dece, işkence yapması muhtemel olan kişiler itibariyle, kanunda bir genişletilme meydana getiril
miştir; yani, daha fazla inşam kapsar duruma getirilmiştir. Özellikle, bu madde, Adalet Komisyo
nunda görüşülürken, birkısım arkadaşlann şiddetle karşı çıktığı bazı hususlar vardı. Örneğin, gay
ri insanî ve haysiyet kıncı muamelelerle ilgili ibarelerin, bu fıkra kapsamında değerlendirilmeyip, 
daha hafif bir ceza ile cezalandınlması gerektiğini ifade etmişlerdi ve hatta, tasan alt komisyona 
gittiği zaman, alt komisyon metni olarak da bu yönde bir değişiklik öngörmüşlerdi. Halbuki, hay-
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siyet kırıcı ve gayri insanî muamelelerin, halihazırdaki Kanunun 243 üncü maddesinin birinci fık
rasında mevcut olduğunu görmekteyiz. 

Yine, şu anda yürürlükte bulunan kanuna göre, işkence yapan veya gayri insanî veya haysiyet 
kırıcı muamelelerde bulunan insanlara beş seneye kadar ceza öngörülmektedir. Önümüze getiril
miş olan yasa tasarısında, bu cezanın, sadece üst sının sekiz yıla çıkarılmaktadır. Alt sınır belirtil
memek suretiyle, fiilen, alt sınırın, bir yıl ağır ceza şeklinde olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Bu durumda, merakımı mucip olan bir hususu sormadan geçemeyeceğim; zira, elimizde, Sa
yın Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu 55 inci Hükümet zamanında hazırlanmış olan tasarı var. 
Adalet Komisyonundan geçmiş olan metne göre, birinci fıkradaki ceza miktarının alt sınırı iki yıl 
olarak belirtilmişti. İki yıl olarak belirtilen bu alt sınırın, hangi sebeblerle, yeni tasanda bir yıla in
dirilmiş olduğunu, şahsen, anlayabilmiş değilim. Zamanı gelince, Sayın Adalet Bakanımız, bu ko
nuda bir açıklama yaparsa memnun olacağım. 

Değerli milletvekilleri, getirilmiş olan tasarı, şu anda yürürlükte bulunan 243 üncü maddenin, 
nispeten, altına imza atmış bulunduğumuz uluslararası antlaşmalara uydurulmak istenmiş şeklidir; 
ama, tam anlamıyla bir mutabakat sağlandığını söylemek mümkün değildir. Zira, İşkence ve Diğer 
Zalimane, Gayri İnsanî ve Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşme
sinin 1 inci maddesine baktığımız zaman, aşağı yukarı, bizim Türk Ceza Kanununda 243 üncü 
maddede düzenlenen suçun asgarî vasıflan sayılmış ve şöyle denilmiş: "Sözleşme amaçlarına gö
re işkence terimi, bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işle
diğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle cezalandırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek için 
veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla, bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket 
eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fizikî veya manevî, ağır acı 
ve ıstırap veren bir fiil anlamına gelir. Bu, yalnızca, yasal müeyyidelerin uygulanmasından doğan, 
tabiatında olan ve arızî olarak husule gelen acı ve ıstırabı içermez." 

Bugünkü tasarı, sanıyorum, arkadaşların ellerinde var; okuduğum bu metinle karşılaştırdıkla
rı zaman, bunun, bu sözleşmede öngörülen ve aynı zamanda, altına imza attığımız metinden, bunu 
yasalarımıza koymayı taahhüt ettiğimiz sözleşmeden hayli uzak olduğunu, kapsam olarak da bun
dan hayli dar olduğunu görmekteyiz. 

İkinci fıkrayı okuyorum: "Bu madde, konu hakkında daha geniş uygulama hükümleri ihtiva 
eden herhangi bir uluslararası belge veya millî mevzuata halel getirmez." Yani, şunu demek isti
yor: Asgarî şartlar, birinci fıkrada sayılan şartlardır. Bu şartları içeren ceza kanunlarını, sen, ülken
de yürürlüğe koymak zorundasın; ama, bundan daha ileri bir metne sahipsen, buna bir diyeceğimiz 
yok; fakat, bundan daha az, işkenceyi önleyici nitelikteki bir metnin, senin ceza kanunlannda ol
maması lazım demektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da, biz, 21.4.1988 tarihinde, 3441 
sayılı Kanunla, bu uluslararası antlaşmaya imza atmış durumdayız. 

Hal böyle iken; yani, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin öngördüğü asgarî şartları dahi taşı
mazken, maalesef, hâlâ birkısım arkadaşların, bu haliyle dahi, bunu eleştirdiklerini görüyoruz. 

Bu tasarıyla, emniyet güçlerimizin elinin kolunun bağlanacağını ve onların manevî şevkinin 
kırılacağından bahisle, özellikle, biz, Adalet Komisyonu üyeleri üzerinde hayli telkinde bulundu
lar, bu yönde iddialarda bulundular. Bunu anlayabilmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Komisyonundaki görüşmelerimiz sırasında, Sayın Adalet Baka
nımızın da ifade ettiği üzere, gelişmiş dediğimiz birkısım ülkelerde, bu türden suçlara çok ağır ce
zalar verildiğini görüyoruz. Fransız Ceza Kanununun 222/1 inci maddesinde "bir kimseyi işkence-
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ye veya barbar fiile tabi tutan kişiye onbeş yıl ağır hapis cezası verilir" denilmekte ve bu, ilk öngö
rülen en hafif ceza mahiyetindedir. Bundan sonraki maddelerde öngörülen, vasıflı işkence dediği
miz birtakım işkence suçlarına verilen cezalar yirmi yıla kadar dahi yükselebilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hal böyle iken, kanaatimce, alt sınırın "bir yıl ağır ceza" şeklinde tutul
muş olması, hedeflenen amaca hizmet etmemektedir. 

Yine, burada, belirtmek zorunda olduğum bir husus var: Çıkarılacak olan bu yasanın, özellik
le, Saym Başbakanımızın Amerika Birleşik Devletlerine, önümüzdeki günlerde yapacağı ziyaret 
vesilesiyle, çantasında bulunması gereken bir yasa olduğunu biliyoruz; kamuoyuna böyle yansıdı. 
Bunu çantasında götürmek zorunda olduğu için, bu deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, ale
lacele getirmek zorunda kalmıştır saym hükümetimiz, böyle bir tasarıyı. Gönül arzu ederdi ki, bu 
yasayı, Amerika Birleşik Devletlerine giderken çantada götürmek için değil, insanlarımız hak etti
ği için, insanlarımızın hakkı olduğu için... 

MİHRALİ AKSU (Erzincan) - insanlarımız hak etmişse, önceden niye çıkarmadınız? 
YAHYA AKMAN (Devamla) - ...İnsanlarımız, buna layık olduğu için... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size, 1 dakika ilave süre veriyorum Sayın Akman. 

YAHYA AKMAN (Devamla) - . . . ve hak ettikleri için bu tür yasaları çıkaralım, Amerika is
tedi diye çıkarmayalım, Avrupa istedi diye çıkarmayalım... 

Geçtiğimiz günlerde kabul etmiş olduğumuz devlet güvenlik mahkemeleriyle ilgili değişiklik
ler ve bu değişiklik, çantada götürülecek değişiklikler olarak kamuoyuna yansımıştır. Biz, bundan 
üzüntü duyuyoruz ve Fazilet Partisi olarak diyoruz ki, biz, bunu, insanlarımız için yapalım, birile
ri dedi diye yapmayalım. 

Teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akman. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, bir arkadaşımız bana 

soru yöneltti; ona cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN - Gruplar adına konuşmalar tamamlandıktan sonra, konuya açıklık getirilmesi ba

kımından, size bir açıklama hakkı tanıyacağım Hocam. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Saym Sadri Yıldırım; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, yüce milletimize, deprem felaketinden dolayı tekrar 
geçmiş olsun diyor, ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, çok önemli bir tasarıyı görüşüyoruz. Ben, Türk Ceza Kanununun 243 
üncü maddesinde yapılan değişiklik üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanununun 243, 245 ve 354 üncü maddelerinin bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ilişkin bu tasarının esas maksadı, insanları, işkenceden ve diğer zali
mane, gayri insanî veya küçültücü muamelelerden korumaktır. 

İşkence, tarih boyunca, devletlerde bir sorun olmuştur. İşkence, bir şahsa veya bir üçüncü şah
sa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle cezalan
dırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayı-
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sıyla, bir kanun görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya 
muvafakatıyla uygulanan, fizikî veya manevî ağır acı veya ıstırap veren bir fiil olarak tanımlanmış
tır. 

Kısacası, bu düzenlemelerle, işkencenin önlenmesi hedeflenmektedir. Hedef doğrudur; ancak, 
hiçbir mazeret ya da bahane, işkenceyi savunur kılamaz, meşru saydırâmaz; çünkü, işkencenin mu
hatabı, insan ve insanın hayatî önemi haiz değerleridir. Tarih de, milletimizin insan hayatına ver
diği öneme dair sayısız örnekle doludur. 

Uluslararası düzenlemelerde, işkenceye karşı gerekli tedbirler alınmıştır; ancak, ülkemizde alı
nan tedbirler yeterli değildir. İşte, görüşmekte olduğumuz bu tasarı, kısmen olsun bu eksikliği gi
derecektir. 

Bu tasarı, cezaî müeyyideleri düzenlemiştir. Esasen, temelden işkencenin önlenmesi, toplum 
olarak hepimizin, önce, içimizden işkenceyi çıkarmak ve kafamızdan çıkarmak temel unsur olma
lıdır. 

Hak ve adalete inanan devletlerde işkenceden bahsetmek, insanlıkdışı hareketlerdir. İşte, bu
nun için, karakolların şeffaf olması ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, ilk sorguda avu
kat bulundurma tedbirleri alınmış, bunlar dahi işkenceyi önlemişlerdir; bunu, avukat olan arkadaş
larımız çok iyi bilir. 

Değerli milletvekilleri, bütün dünya devletlerinde işkence vardır; buna rağmen, işkenceyi ön
leyici tedbirler alınmıştır. Hatta, tüm devletlerin işkenceyi önlemeleri için uluslararası antlaşmalar 
düzenlenmiştir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu tedbirlerin kanuna geçmeleri veya kanunda dü
zenlenmeleri, işkenceyi önlemez. İşkenceyi önleyecek, uygulamalardır veya bu kanunları uygula
yan, amme hizmeti gören arkadaşlarımızın vicdanlarıdır; hatta, toplumdur; yani, bizleriz. 

Değerli milletvekilleri, bunun için de, içimizde, önce, gönülden demokrasiye inanmak, hak ve 
adalete, eşitliğe inanmak, hoşgörülü olmak, kısacası hukukun üstünlüğüne inanmak gerekir. 

Anayasamızın 10 uncu maddesinde "herkes, dil, din, ırk ayırımı yapılmaksızın kanun önünde 
eşittir" denilmiş, insanların temel hak ve hürriyetleri, birçok maddesinde düzenlenmiştir; yine, 
Anayasamızın 17 nci maddesinde de düzenlenmiştir. 

İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin 5 inci maddesinde şu hükme yer verilmiştir: "Hiç kimse, 
işkenceye, zalimane, gayri insanî, haysiyet kırıcı cezalara ve muamelelere tabi tutulamaz." Yine, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3 üncü maddesinde şu hükme yer verilmiştir: "Hiç kimse, iş
kenceye, gayri insanî yahut haysiyet kırıcı ceza ve muameleye tabi tutulamaz" denilmiştir. Gerçi, 
Anayasamızın 17 nci maddesinde "herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştir
me hakkına sahiptir" denilmiştir. "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz" hükmüne yer verilmiştir. 1876 tarihli 
Teşkilatı Esasiye Kanununun 26; 1924 Anayasasının 73; 1961 Anayasasının 14; halen, meri Ana
yasamızın da 17 nci maddesinde, işkence her şekliyle yasaklanmıştır. Bir kötülüğü önlemenin yo
lu, elbette, tek başına hukukî düzenleme değildir; toplumsal eğitimi yüceltilmiş kültürel seviyedir. 

Değerli milletvekilleri, yine, Anayasamız, kişilerin haberleşme, konut dokunulmazlığını, özel 
hayatın gizliliğini düzenlemiştir. Bundan da anlaşılıyor ki, Anayasamız, insan haklarına çok önem 
vermiş ve işkenceyi katiyetle yasaklamıştır. Böylece, Anayasa, insanların bütün haklarını korumuş 
ve işkenceyi yasaklamıştır. Ceza Kanunumuz da işkenceyi cezalandırmış, ancak, buna rağmen, iş
kence, yine önlenememiştir. Dünyada insan hakları komisyonları ve bakanlıkları kurulmuş, yine, 
işkence önlenememiştir. 
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Biz, amme hizmeti gören insanların daha yumuşak, daha samimî ve daha insancıl olarak ka
nunları uygulamasını diliyor, Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 

Sayın Bakanım, galiba bu konuda açıklama yapma gereği hissettiniz. 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Bir som sorulmuştu; eğer, izin ve

rirseniz, yerimden cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Hocam. 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; bilindiği gibi, görüşülmekte olan kanun tasarısı, ilk kez 20 nci Yasama Döneminde, 55 inci hü
kümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştu. O zaman, tasarının 1 inci madde
siyle, cezanın 8 yıl ağır hapse çıkarılması öngörülüyordu. Bilindiği gibi, Türk Ceza Kanununun 13 
üncü maddesi, muvakkat ağır hapislerin alt sınırını 1 yıl olarak belirlemiştir. Dolayısıyla, yürürlük
te olan metinde olduğu gibi, tasanda da bir alt sınır öngörülmemişti; ancak, 20 nci Yasama Döne
minde, Adalet Komisyonu, alt sının iki yıla yükseltmiştir; fakat, bu kez Adalet Komisyonunda ya
pılan görüşmede, hükümet tasansmın benimsenmesiyle yetinilmiştir. Hükümet tasarısı, Meclise, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesinin verdiği olanakla, yenileme suretiy
le sunulmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla, görüşmelere, komisyondan geçmiş olan şekil değil; fakat, 
hükümetin sunmuş olduğu metin esas alınmıştır; ama, Yüce Meclis uygun gördüğü takdirde, bu alt 
sınırı yükseltebilir; bu, Meclisin takdirindedir. Aynı biçimde, biraz sonra görüşeceğimiz 2 nci mad
denin konusu olan 245 inci maddede de, hükümet tasansmda, sadece üst sınınn beş yıl hapse yük
seltilmesi öngörülmektedir; ama, geçen yasama döneminde, Adalet Komisyonu, alt sının da üç ay
dan altı aya yükseltmişti. Oysa, şimdi, Adalet Komisyonumuz, hükümet tasansını benimsemiş bu
lunmaktadır. Bu alt sınmn yükseltilmesi de, yine, Yüce Meclisin takdirindedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Yok. 
Başka söz istemi?.. Yok. 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Değişiklik önergemiz vardı?.. 

BAŞKAN - Geri mi alıyorsunuz efendim? 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Hayır, almıyoruz. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili olarak bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep ederim. 
Latif Öztek Süleyman Arif Emre Dengir Mir Mehmet Fırat 

Elazığ İstanbul Adıyaman 

Maliki Ejder Arvas Ali Oğuz 
Van İstanbul 
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"Bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüp
he edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırılmak amacıyla bilgi ve itiraf elde etmek için veya ayırım gö
zeten herhangi bir sebep dolayısıyla veya şahsî davacının, davaya katılan kimsenin veya bir tanı
ğın olayları bildirmesini engellemek, şikâyet ve ihbarda bulunmasını önlemek için yahut şikâyet ve 
ihbarda bulunması veya tanıklık etmesi sebebiyle veya üçüncü bir şahsın işlemediği bir suç ile suç
lanması için şahıslara bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki 
veya nzası veya muvafakatıyla fizikî veya manevî ağır acı ve ıstırap vermek suretiyle işkence eden 
veya zalimane veya gayri insanî veya haysiyet kırıcı muamelelere başvuran memur veya diğer ka
mu görevlilerine iki yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve sürekli kamu hizmetlerinden mahrumiyet 
cezası verilir. 

Hiçbir istisnaî durum veya bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin uygu
lanması için gerekçe gösterilemez. 

Bu madde kapsamı içindeki suçun işlenmesi ile elde edilen ifadenin, işkence yapmakla itham 
olunan kişi aleyhine delil olarak kullanılması hariç, herhangi bir kovuşturmada delil olarak kabul 
edilemez." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ İRTEMÇELİK (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, gerekçeyi mi okutalım; yoksa, açıklama mı yapacaksınız? 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Açıklama yapacağım efendim. 
BAŞKAN - Açıklamada bulanacaksınız... 
Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
DENGlR MÎR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yasanın 

1 inci maddesindeki yetersizlikleri, daha evvelki konuşmamda açıklamıştım. Şu anda getirmiş ol
duğumuz değişiklik, aslında, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin diğer maddelerini de içererek, tü
münü kapsar hale getirilmiştir. Biraz evvel Sayın Bakanımızın da izah ettikleri üzere, ceza, alt sı
nır belirtilmediği için bir yıldan başlamaktadır. 

Şimdi, Türkiye'deki mevzuata dikkat ettiğimiz takdirde, bir on gün verilen hapsin dört günü 
fiilen yatıldığı nazara alındığında, bir yıllık bir mahkûmiyet, aslında dört aylık bir ceza yatmayı ge
rektirir; ki, bu, caydırıcı bir ceza değildir. Dolayısıyla, 20 nci Dönemde de bu nazara alınarak, ce
za iki yıldan başlatılmış. Bunun diğer bir nedeni de; işkence yapan insanların, bu suçtan mahkûm 
olan insanların memuriyet haklarının ortadan kaldırılması içindir. Alt sınır konulmadığı takdirde, 
geçici olarak veya daimî olarak memuriyetin ortadan kaldırılabilmesi mümkün değildir. Özellikle 
bu konuda Yüce Meclisin nazarı dikkatini çekmek istiyorum. 

Gerekçemize de gelince... İşkenceye ve diğer zalimane, gayri insanî veya küçültücü muamele 
veya cezaya karşı Birleşmiş Milletler sözleşmesi ülkemiz tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş 
ve bir iç hukuk belgesi haline gelmiştir. 

Bu sözleşmenin imzalanması ve kabulüyle, sözleşme içeriğinin uygulanması zorunluluğu doğ
muştur. 
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Aynca, İşkencenin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi de 11.8.1988 tarihinde imzalanmış, 
26.2.1988 tarihinde onaylanmış ve 1.2.1989 tarihinde yürürlüğe girerek, denetim mekanizmasınca, 
Türkiye tabi olmayı kabul etmiştir. 

İnsan hakları hukukunun düzenlediği hak ve özgürlükler arasında, kişi bütünlüğünün korun
ması özel bir yer almaktadır. Kişi bütünlüğü hakkı; fiziksel-biyolojik tümlük, entelektüel tümlük 
ve ilişkisel tümlüktür. İşte, işkence eylemi, bu bütünlüğün parçalanmasına yönelik bir insanlık su
çunu oluşturmaktadır. 

1215 tarihli Magna Carta Libertatum'da (madde 39) kişilerin "herhangi bir biçimde kötü mu
ameleye maruz bırakılamayacağı" hükmüyle işkence yasağı yazılı hukuka mal olmuştur. 

Bu gelişim, ülkemizde de, 1876 tarihli Anayasanın 26 ncı maddesinde, 1924 Anayasasının 73 
üncü maddesinde, 1961 Anayasasının 14 üncü maddesinde ve 1982 tarihli Anayasamızın 17 nci 
maddesinde işkence yasağı yer almıştır. 

Bu İşkencenin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi incelendiğinde, işkencenin tanımı açık ve kesin 
olarak yapılmıştır. Şöyle ki; 

"1) İşkence bir eylemdir. 

2) Bu eylem ağır acı ve ıstırap verir. 
3) Bu etkiler, fiziksel ya da zihinsel düzeyde olabilir. 
4) Bu eylem kasıtlı yapılmalıdır. 
5) Bu eylemin amaçlan; 
a) Doğrudan, mağdurdan ya da üçüncü kişiden bilgi ya da itiraf temin etmek. 
b) Doğrudan, mağdurun ya da üçüncü kişinin işlediği suçtan yahut da bir suçu işlediği kuşku

suna dayanarak cezalandırmak. 
c) Doğrudan, mağduru ya da üçüncü kişiyi kurtarmak ya da itaate zorlamak. 
d) Bu eylem, ayrımcılığın herhangi bir türüne dayanan, herhangi bir şekilde yapılıyor olabilir. 
e) Bu eylemin bir kamu görevlisi ya da resmî sıfatla hareket eden bir başka kişi tarafından ya

pılabilir. 
f) Belirtilen kimseler bu eylemi ya doğrudan yapabilirler ya da eylem, bu kişilerin kışkırtma

sı ya da rıza göstermesi yahut bunu onaylayıp, ses çıkartmamasıyla gerçekleşebilir. 
g) Bu tanımda geçen "acı" ve "ıstırap" terimlerinin kapsamına, hukuka uygun yaptırımların 

uygulanmamasından doğan ya da yaptırımların kendisinde var olan yahut anzî biçimde oluşan acı 
ve ıstırap girmez. 

h) İşkence eyleminin mağduru, gerçek kişidir." 
Burada dikkat edilmesi gereken; işkence olgusunda, yalnız acı verme ölçüsü yerine, doğrudan 

kişi onurunun bu anlamda bütünlüğünün korunması, bunun zedelenmezliği üstüne kurmak gerekir. 
Bu belirtilen şartlar asgarî şartlar olup, 1 inci maddenin ikinci fıkrasında da belirtildiği üzere 

daha geniş uygulamalar, bu anlaşmanın uygulanmasına halel getirmez. 
Bu nedenle, gerek yasa teklifinde ve gerekse alt komisyonda yapılan değişiklik zorunlu uyum 

sağlamamız gereken anlaşmayı karşılamamaktadır. 
BAŞKAN - Sayın Fırat, size 1 dakika ilave süre veriyorum; lütfen, toparlayın. 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
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Kaldı ki, anlaşmanın diğer maddeleri tetkik edildiğinde "Sözleşmeye taraf devlet, yetkisi al
tındaki ülkede işkence olaylarını önlemek için etkili kanunu, idarî, adlî veya başka tedbirleri ala
caktır. 

Hiçbir istisnai durum, ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahilî siyasî istikrarsızlık veya her
hangi başka bir olağanüstü hal, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez. 

Bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin haklılığına gerekçe kabul edile
mez hükmünü vazederken, 4 üncü madde de, işkence yapmaya teşebbüs ve işkenceye iştirak veya 
suç ortaklığı, şahsın fiilinde suç sayılarak cezalandırılması öngörülmüştür" denilmektedir. 

İşte, getirmiş olduğumuz teklif, şu sıralamış olduğumuz tüm unsurları içermektedir ve cezanın 
da iki yıl ile sekiz yıl arasına çıkarılması, daha evvel, 20 nci Dönemde kabul edilmiştir. 

Cezanın fazlalığı iddia edilebilir. Fransız Ceza Kanununda -Sayın Bakanımızın da komisyon
da belirttiği üzere- işkence yapana verilen cezanın alt sının yoktur ve tek bir ceza vardır; o da, yir
mi yıldır. 

Takdir, Yüce Meclisindir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Fırat. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş

tir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesinin birinci cümlesindeki "üç seneye ka
dar hapis" ibaresi, "beş seneye kadar hapis" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Fahrettin Ku-
karacı. 

Buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 

FP GRUBU ADINA FAHRETTİN KUKARACI (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; görüşülmekte olan Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, şahsım ve Grubumun görüşlerini açıklamak üze
re huzurunuzdayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri; işkence, herhangi bir amaçla birisine cismen eza verici harekette bu
lunmak; sanıklara, suçlarını itiraf etmeleri için canlarını yakıcı işlemlerde bulunmaktır. Kamu gö
revlisinin uyguladığı fizikî veya manevî ağır acı veya ıstırap veren fiilin adına "işkence" denir. 

İşkence, insan haysiyetiyle bağdaşmayan, insan haklarına aykırı, onur kırıcı bir davranış olup, 
insanlık suçu olarak kabul edilmektedir. İnsan, insan olma vasfıyla, yaratılmışların en şereflisidir; 
suç işlemiş olsa da, küfür, hakaret ve sövme gibi manevî; dayak, tekme, falaka, elektrik şoku vesa
ire gibi maddî eziyetlere muhatap olması tecviz edilemez. Sırf, suçunu itiraf etsin diye yapılacak 
bu insanlıkdışı uygulamaları mazur görmek mümkün değildir. 

Ülkemiz, 9 Aralık 1975 tarihli, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İşkence ve 
Başka Zalimce İnsanlıkdışı ve Onur Kırıcı Davranış ya da Cezaya Karşı Sözleşmeyi kabul etmiş-
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tir. Bu sözleşme, 10 Eylül 1988 tarihinde Türkiye'de de yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmenin 2 nci 
maddesinin birinci bendinde "taraf her devlet, yargı yetkisi içindeki işkence eylemini önlemek üze
re, etkin, yasal, yönetsel, yargısal ya da öteki önlemleri alır" ikinci bendinde ise "ister bir savaş du
rumu ya da bir savaş tehditi, ister iç siyasal karışıklık, ister bir başka olağanüstü durum söz konu
su olsun, hiçbir ayrıksı durum işkenceyi haklı gösteremez" üçüncü bentte ise "bir üstten ya da res-
mîybir makamdan alınan emir, işkencenin gerekçesi olamaz" denilmektedir. 

İkinci bir uluslararası sözleşme, İşkence ve İnsanlıkdışı ya da Onur Kırıcı Davranış ya da Ce
zanın Önlenmesi İçin Avrupa Sözleşmesidir. Bu sözleşme, 1 Şubat 1989 tarihinde, tüm Avrupa 
Topluluğu ülkeleriyle birlikte Türkiye'de de yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, yasa uygulayan görevliler 
için davranış kurallarının 5 inci maddesi "yasa uygulayan hiçbir görevli, herhangi bir işkence ya da 
başka zalimce insanlıkdışı ya da onur kırıcı davranış ya da ceza eylemine başvuramaz, kışkırtamaz 
ya da hoşgörüyle bakamaz. Yine, yasa uygulayan bir kimse için, üstlerinden aldığı emirler ya da 
savaş durumu, savaş tehditi, ulusal güvenliğin tehlikede olması, iç siyasal kararsızlık ya da kamu 
düzenine ilişkin başka olağanüstü durum, işkence ya da başka zalimce, insanlıkdışı ve onur kırıcı 
davranış ya da cezanın gerekçesi olamaz" demektedir. 

Anayasamızın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası, işkence ve insan onuruyla bağdaşmayan mu
ameleyi yasaklamıştır. Görüşmekte olduğumuz kanun maddeleri de, işkenceyi cezalandıran mad
delerdir; ayrıca, işkencenin önlenmesi için her türlü tedbirin alınması hususunda emir ve tamimler 
yayımlanmıştır. Bunlara rağmen, işkencenin emniyet birimlerinde halen devam ettiği iddia edil
mektedir. Devam ettiği iddia edilen işkencenin tüm hükümetler tarafından önlenmeye çalışıldığı bir 
vakıadır; ancak, bu hususta başarılı olamadığımız kanunlarda değişiklik yapma ihtiyacımızdan da 
anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde işkence olgusu, kanunî düzenlemelerin eksikliği yanında, uygulamadan da kaynak
lanmaktadır. Meslekî ve manevî eğitim, etkin ve yansız bir denetim, adil ve hukuka bağlı bir yöne
tim olmadan işkenceyi önlemek mümkün görülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, yapmakta olduğumuz iş, işkenceyi cezalandıran kanun maddelerinde ce
zaları artırmak ve işkence suçunu genişletmekten ibarettir. İşkenceyle mücadele için bu yeterli de
ğildir. İşkenceyi önlemek için, öncelikle evrensel normların iç hukuk düzenine yansıması; varsa, 
hüküm çatışmalarının ortadan kaldırılması gerekir. Uluslararası sözleşmeler, Anayasamızın 90 in
ci maddesine göre, zaten iç hukuk normu gibidir; ancak, uygulamacılar çekingen davranmaktadır
lar. 

Adlî kolluk kurulmalı, sorgulama görevi yapan personel eğitilmelidir. Polisin görevi, sanığın 
yakalanıp yargı önüne çıkarılmasıyla sınırlı olmalıdır. 

Sorgulama, doğrudan savcı tarafından yapılmalı; sanık gözetim altındayken, kendi veya yakın
larının doktor muayenesi talepleri dikkate alınmalı, denetim mekanizmaları geliştirilmelidir. 

Gözaltı süreleri kısaltılmalı, gözaltında, DGM'de de avukat bulundurulmalıdır. 
Gerek personel gerekse toplum, tümüyle insan hakları konusunda eğitilmelidir. 
Hak arama kanalları olabildiğince açık tutulmalı, insanlar, şikâyet hakkını kullanmaktan kork

mamalıdır. 
Kişi gözetim altına alınır alınmaz derhal yakınlarına haber verilmeli, hukukî ve tıbbî bakım 

sağlanmalıdır. 
İşkencecilerin mesleği sürdürmesi engellenmeli, cezasız bırakılmaları ve korunmaları önlen

melidir. 
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Yönetim, hukuka bağlı olmalı; sorunların hukuk devleti ilkesiyle çözümü sağlanmalıdır. 
işkenceyle alınan ifadelerin delil olarak kullanılması önlenmeli, kabul görmemelidir. 
İşkence failleri aleyhine başlatılan soruşturmalar kısa zamanda bitirilmeli, davaların sürünce

mede bırakılması ile faillerin korunduğu izlenimi ortadan kaldırılmalıdır. Mahkemeler, bu konuda 
uzman bilim adamlarından istifade etmeli, suçun cezasız kalması önlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim hususlar dikkate alınmadan, Ceza Kanununun üç 
maddesinde yapılacak değişikliğin fazla bir etkisi olacağı, işkenceyi önleyeceği düşünülemez. Üç 
senelik cezayı beş seneye çıkarmak, işkenceyle mücadele anlamı taşımaz. Çıkarılmak istenen bu 
yasa da, diğer sosyal güvenlik, tahkim, af, pişmanlık yasasılannın çıkarılmasındaki sebep ve saik-
lere dayandığı kanaatindeyim; bir yere götürülecek paketin içerisinde bulunması gereken yasalar
dan birisidir diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kukaracı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Çelik; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. > 
DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÇELÎK (Van) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına, Meclisi, saygıyla selamlarım. 

Bu saate kadar kürsüye çıkan bütün konuşmacılar, işkencenin, bir insanlık suçu olduğunda bir
leştiler. Müsaadenizle, ben, buraya yeni bir boyut ekleyerek, işkencenin sadece insanlık suçu değil, 
aslında, bir fıtrat suçu, bir yaratılış suçu, bir tabiat suçu olduğunu arz etmek istiyorum. 

Osmanlı Devletininin kurucusu Osman Bey, oğlu Orhan Beye, anayasa niteliğinde 6 madde
lik bir prensipler yekûnu bırakmıştır. Bunun birinci maddesinde "şefkat, a'la hulkûllah" -Arapça bir 
deyim bu- yani "Allah'ın yarattığı her şeye karşı müşfik ol; Allah'ın yaratrnîş olduğu her şeye kar
şı şefkatli ol" deniliyor. 

İşkence, insanlara karşı yapıldığı zaman da suçtur, hayvanlara hatta bitkilere karşı yapıldığı 
zaman da suçtur. Tabiata karşı yaptığımız kötü muameleler, tabiata karşı istismar da aslında bir 
suçtur. Dolayısıyla, işkenceyi hiçbir şekliyle tasvip etmek mümkün değildir; hele hele, bir devlet, 
kendi vatandaşının refahım, kendi vatandaşının rahatını maksimum düzeye çıkarmak için oluşan 
bir siyasal organizasyon olan devlet, vatandaşına karşı hassasiyetle, dikkatle davranmak zorunda
dır, müşfik olmak zorundadır. Aslında, demokratik devletlerin de vasfı budur. 

Dünyada demokratik ve despotik devletler vardır. Despot devletler, vatandaşlarına karşı key
fî muamele eden devletlerdir. Devlet başkanından memuruna kadar herkeste keyfîlik hâkimdir; 
ama, demokratik devletlerde kanunlar ve prensipler dahilinde hareket edilir ve insanlara insanca 
muamele edilir. Bizim devletimiz de demokratik bir cumhuriyet olduğuna göre, mutlak surette, 
devletimiz, müşfik devlet olmalıdır; hele hele devlet memurları, devlet adına faaliyet gösteren, dev
let adına icraat yapan memurlar da, mutlak surette, vatandaşlara karşı bu şefkati göstermek duru
mundadır. 

"Memur" kelimesinin anlamına baktığımız zaman; memur, kendisine emrolunan kişi demek
tir. Memur, vatandaş üzerinde tahakküm kuran, vatandaşı ezen kişi değildir, bu olmamalıdır. 

Bu tasarı yasalaştığı zaman dikkat edilmesi gereken bir başka husus vardır; o da şudur: Bu ta
sarıyla memurların işkence yapması önlenirken, onların vatandaşlara daha insanî olarak davranma-
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lan sağlanmaya çalışılırken; devlet memurlannm, güvenlik kuvvetlerinin elini kolunu bağlayacak 
bazı davranışlar ve uygulamalar içerisine girilmemesi gerekiyor; çünkü, biz, genellikle millet ola
rak itidalden değil de, daha çok ifrat ve tefritten, yani ekstrem uçlardan hoşlanırız. Malumunuz, de
veye "inişten mi hoşlanırsın, yokuştan mı?" diye sormuşlar, deve de demiş ki "düzün canı mı çık
tı" Biz genellikle ya inişten ya yokuştan hoşlanınz! 

Polisimiz, ya gösteri yapan vatandaşları, öğrencileri, işçileri öldüresiye coplar veya bazı top
lumsal olaylar karşısında, sanki acze düşmüşcesine bir tavır sergiler. Bence, bu iki tutum da yan
lıştır; bunlar, mutlaka ortayolu bulmamız gerektiğini gösteren örneklerdir. 

Yine, hatırlanması gereken önemli bir husus daha vardır; o da şudur: Genellikle bu tip kanun
lar çıkanldığı zaman, kamuoyunda, Avrupalılann dayatması, Avrupalıların isteği sonucu çıkarılan 
kanunlar olduğuna dair bir intiba uyanıyor. "Bu ülkede yıllardan beri işkence vardır" deniliyor; an
cak, devletimiz, resmî olarak "işkence yoktur" diyor. Evet, kanunlarımızda, işkenceyi emreden, iş
kencenin yapılmasını emreden kesinlikle bir hüküm yoktur; bugüne kadar olmamıştır, bundan son
ra da olamaz; ancak, üzülerek söyleyeyim ki, uygulamada vardır. Bunlar, Avrupalıların isteği doğ
rultusunda gündeme geldiği zaman, bakınız, Avrupalılar, daha sonra dönüp neler söylüyorlar. 

Bildiğiniz gibi, Tanzimat Fermanı 1839'da yayımlandı ve Mehmet Ali Paşa İsyanını bertaraf 
etmek için, Osmanlı Devleti, özellikle İngilizlerin dayatması sonucu, 1839'da Tanzimat Fermanını 
yayımladı. Orada, padişah tarafından şu beyanda bulunuluyor "bundan böyle hiç kimsenin canına, 
malına, ırzına dokunulmayacaktır; bunlar, devletimizin garantisi altındadır. Avrupalılar daha son
ra dönüp diyorlar ki 'bundan böyle yapılmayacak' dediğinize göre, demek ki, bundan önce yapılı
yordu anlamına gelir bu!." Tanzimat Fermanında bir başka ifade vardır; deniliyor ki "eshabı cün
hadan -yani, bu zanlılardan, suçlulardan- firarda olanlarının evlâdü iyaline ve akrabasına ilişilme
ye." Yani, birisi bir suç işledi, firar etti; onun çoluğuna, çocuğuna, akrabasına ilişilmemesi lazım. 
Malumunuz olduğu üzere, hukukta "suçların ferdîliği prensibi" diye bir şey vardır. Bir kişi, bir suç 
işlediği zaman, bu suç onu bağlar. Varsa bir cezası, o çeker. Babanın hatasından dolayı oğlunu ve
ya kardeşin hatasından dolayı kardeşi sorumlu tutmak veya cezalandırmak gibi bir prensip dünya
nın hiçbir hukuk sisteminde yoktur; ancak, bu hükümler Tanzimat Fermanına konulduğu zaman, 
Avrupalılar "siz 'bundan böyle bunlar olmayacak' dediğinize göre, demek ki, geçmişte bunlar var
dı; biz 'vardı' dediğimiz zaman, siz, inkâr ediyordunuz" diyorlardı. 

Bir kanunu çıkardığımız zaman, IMFye pazarlığa gidiyoruz, Amerika'ya seyahatlarda bulunu
yoruz. Biz, birileri böyle istiyor diye değil, kendimize yakıştığı için, bizim için gerekli olduğu için 
bunları çıkarmalıyız ve öncelik sıramızı belirlerken de, salt olarak, kendi ülkemizin menfaatini ve 
halkımızın refahını, halkımızın mutluluğunu esas almalıyız diye düşünüyorum. 

Özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusunda malum olan bir terör olayı vardır. Terör örgü
tüyle kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığı halde, PKK'ya karşı herhangi bir sempatisi olmadığı halde, 
olağanüstü halin getirdiği bir olumsuzluk olarak, birçok insan, diğerlerinin yapmış olduğu hatalar
dan dolayı yıllardan beridir bedel ödemektedir. Güvenlik kuvvetlerimizin bu konularda daha has
sas olması gerekmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, insanlar, kendi polisini ve jandarmasını yanlarında hissettikleri za
man, yakınlarında gördükleri zaman kendilerini daha çok emniyette, daha çok güvende hissetmeli
dirler; ama, üzülerek söyleyeyim ki, Türkiye'nin doğusunda da, batısında da -geçmişte, devlet, bir 
jandarma devleti olarak kullanıldığı için; devletle ilgili olarak böyle bir imaj oluşturulduğu için-
kırsal kesimdeki birçok köyümüzde ve kasabamızda kadınlarımız, çocuklarını "sus, polis geliyor; 
jandarma geliyor" diye uyuturlar; bu, hâlâ bizim ülkemizde caridir. Tekrar ediyorum, polisimizi, 
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jandarmamızı kendi yakınımızda, yanımızda gördüğümüz zaman kendimizi daha çok güvende ve 
emniyette hissetmemiz gerekirken, böyle oluşturulan olumsuz bir imajdan veya geçmişteki kötü 
uygulamalardan dolayı böyle bir intiba uyanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimizle ilgili olarak bu uya
nan intibaın silinmesi için, suçsuz insana, sıradan vatandaşa karşı çok daha şefkatli, güleryüzlü ve 
çok daha insanî bir muamelenin daha çok gündeme gelmesi lazım. Devlet, suçlu karşısında elbet
te şahin olmalıdır; ancak, bu şahinlik de, keyfilikle değil, kanun çerçevesinde ve hukuk kuralları 
içerisinde olmalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Çelik, 1 dakika cksiire veriyorum; toparlayınız lütfen. 
HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bir hususu daha belirtmek istiyorum. Biz, burada, bir kanun 

çıkarıyoruz. Aslında, kanun çıkarmakla bunları önleyebileceğimizi düşünen varsa, yanılıyor. Bu, 
bir eğitim meselesidir. Bu, daha fazla şeffaflaşma ve demokratikleşme meselesidir. Bunun üzerin
de özellikle durulması lazım. 

Bakın, dünyada, demokratik krallıklar ve despotik cumhuriyetler vardır. Libya, cumhuriyettir; 
Suriye, cumhuriyettir; Irak, cumhuriyettir; ama, İngiltere, Danimarka, Belçika, Hollanda, krallıktır; 
onlar, demokratik krallıklardır; fakat, diğer taraflarda da despotik cumhuriyetler vardır. İsimden ve 
kanunda yazılı olan metinden ziyade, uygulama çok daha önemlidir. Uygulamada bizim daha faz
la hassas olmamız lazım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu kanunun hayırlı olmasını diliyor, şahsım ve Grubum adına Mec
lisi saygıyla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çelik. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 354. — Hekim, eczacı, sağlık memuru veya diğer bir sağlık mesleği mensubu, Hükü

metçe emniyet ve itimat olunacak bir belgeyi hatır için gerçeğe aykırı olarak verir ise, altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır. Gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş böyle bir belgeyi bilerek kullanan kimse hakkında dahi ay
nı ceza tertip olunur. 

Eğer bu gibi gerçeğe aykırı bir belgeye dayanılarak, sinir ve akıl hastalıkları kurumlarına ka
bul ve orada ikamete mecbur edilmesi gerekmeyen bir kimse bu kurumlara kabul ve orada ikame
te mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar meydana gelir ise, failin göreceği ceza iki yıldan dört 
yıla kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin kendisine yahut başkasına verilmiş veya vaat ve temin 
olunmuş para ve sair menfaat karşılığında işlenmiş ise, failin göreceği ceza üç yıldan beş yıla ka
dar hapistir. Eğer düzenlenen belgeden ikinci fıkrada yazılı olan fahiş zarar meydana gelmiş ise, fa
ile verilecek ceza dört yıldan altı yıla kadar hapistir. 

Eğer gerçeğe aykırı belge, işlenmiş bir suçu yahut işkence, zalimane veya gayriinsanî diğer fi
illerin delillerini gizlemek veya bu delilleri yok etmek için düzenlenmiş ise faile verilecek ceza, 
dört yıldan sekiz yıla kadar hapistir. 
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Her halde bu cezalar ile birlikte birinci fıkradaki ağır para cezası, ikinci ve üçüncü fıkradaki 
hallerde ilci kat, dördüncü fıkradaki halde üç kat olarak hükmolunur. 

Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi için para veren veya vaat eden yahut menfaat temin veya 
vaat eden kimse hakkında dahi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve verilip alınan 
para ve sair eşya da müsadere edilir." 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Rize Milletvekili Sa
yın Mehmet Bekâroğlu; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 

FP GRUBU ADINA MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde, Grubum adına söz almış bulunu
yorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cezaevinde iki yıl ruh hekimi olarak çalışmış biri ve yıllarca, bu tip davalarda bilirkişilik yap
mış bir hekim olarak, kanunda yapılmak istenilen değişiklikle ilgili düşüncelerimi açıklayacağım. 

Öncelikle, her ne amaçla olursa olsun, böyle bir kanunun çıkarılacak olması son derece olum
lu bir adımdır. Bu nedenle, bu tasarıyı desteklediğimi belirtiyorum. 

Böyle bir kanunun çıkarılıyor olması, aynı zamanda bir itiraftır. Benden önce konuşan sözcü 
de dile getirdi, eğer, bugün, böyle bir düzenleme yapmak zorunda kalmışsak, bunun anlamı, bu ko
nuda ciddî açıklarımız var, ciddî sıkıntılarımız var ve bu sıkıntıları gidermek için, şimdi, böyle bir 
yasal düzenleme yapıyoruz demektir. Durum böyle olmasına rağmen, Meclisimiz çatısı altında ku
rulmuş olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çalışmıyor. 

İşkence, tabiî, en ciddî insan hakkı ihlalidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İn
celeme Komisyonunun, bu konuları inceleyip, bunları Yüce Meclise getirmesi, kamuoyuna duyur
ması gerekirken, maalesef, bu komisyon, bu dönem, şimdiye kadar herhangi bir toplantı yapmamış
tır. Komisyonun Sayın Başkanı, konuştuğumuzda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna herhan
gi bir başvurunun olmadığını dile getiriyor. Ne var ki, konuyla ilgili sivil toplum örgütlerine, 1999 
yılında, şimdiye kadar, neredeyse 1 000'lcre yaklaşan başvuru yapılmıştır. 

Bunu belirttikten sonra, insan hakları konusundaki bir çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. El
bette, işkenceyi önleme amacıyla şu anda yapılan bu değişiklik olumlu bir adımdır; ancak, insan 
haklarıyla ilgili düzenlemelerin, Anayasadan başlayarak, uygulamalara kadar, bir paket şeklinde 
getirilmesi gerekir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, konuyla ilgili, insan haklarıyla ilgili birçok uluslararası anlaş
manın altını imzalamıştır. Ne var ki, Anayasada, mevcut kanunlarda, hele hele uygulamalarda, bu 
uluslararası sözleşmelere ters düşen çok sayıda hüküm mevcuttur. Biz, hükümetten beklerdik ki, 
insan haklarıyla ilgili ciddî sıkıntılarımız, yine, biraz evvelki sözcünün belirttiği gibi, birileri iste
diği için değil de, kendi ihtiyacımız olarak, bir paket şeklinde buraya getirilsin, bu konuda da bir 
toplumsal mutabakat sağlansın, tüm gruplar buna katılsın, tartışılsın ve ülkemiz, gerçekten, altına 
imza atmış olduğu uluslararası belgelere uygun, demokratik, insan haklarına saygılı, hukukun üs
tün olduğu bir ülke haline gelsin. 

Değerli milletvekilleri, insan haklarıyla ilgili yapmış olduğumuz düzenlemelerde; yani, bu pa
ket paket gelen çelişki ve buradaki çelişkinin dışında bir başka çelişki daha var. İnsan haklarıyla il
gili tüm belgelerde, hepsinde, tüm maddelerde "her kim olursa olsun" diye başlar; ama, Türkiye'de, 
insan haklarıyla ilgili yapılan düzenlemelerde ya da uygulamalarda, bazen, bazı insanlar, bu hakla
rın dışında tutulmaktadır. Örneğin, eğitim hakkı, herkes için istenilen, temel insan haklarından bir 
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tanesidir; ama, Türkiye'de, uygulamalarda ve birtakım yasal düzenlemelerde dahi, bazı insanlara 
"siz, hariç" denilmektedir. Bunlar, gerçekten, ülkemizin çelişkileridir; ama, bu çelişkiler dışarıdan 
görüntümüzü bozuyor, bu çelişkileri düzeltelim değil, bunlar, insanımız için, bu ülkede yaşayan in
sanlar için, bizler için çelişkilerdir ve bu çelişkiler mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, işkenceyle ilgili, elbette, birtakım düzenlemeler yapılmalıdır; bizim 
yasalarımız ve Anayasamız, altına imza atmış olduğumuz uluslararası belgelere uydurulmalıdır; 
bu, gereklidir; ama, bundan önemli bir şey var; o da, anlayıştır. Biraz evvel, iktidar partilerinden 
Demokratik Sol Partinin milletvekili Sayın Arabacı'nın dikkat çektiği bir konu vardı; o da, bu an
layıştı. Sayın Arabacı dediler ki: "Bizim geleneğimizi, değerlerimizi oluşturan referanslarda, islam 
hukukunda, işkence yasak olmasına rağmen, pratikte, bu ülkede işkence vardır ve bu, neredeyse, 
bir gelenek haline gelmiştir." Buna katılıyorum. Şimdi, bu gelenek niçin ortaya çıkmış; bu konuy
la ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, bizde, kurumlar, insanların üzerindedir, bireyin üzerindedir. 
Bizde, maalesef, esas olan devlettir. Devlet görevlisi, ama her kademedeki devlet görevlisi, kendi
sinde kutsal görmüş olduğu devletten, düşük yoğunlukta da olsa birtakım kutsallıklar devralıyor. 
Bu şekilde, bu psikolojiyle olaya yaklaştığı zaman, devlet adına birtakım işler yapabiliyor ve bun
ları normal de görebiliyor; işkence de olsa, başka şekilde uygulamalar da olsa. Tabiî, kimseyi özel 
olarak suçlamıyorum; ama, bekçisinden en üst düzey görevlisine kadar, bir şekilde, devletin bir ye
rinde yer alınca, kamu görevlisi olunca, kendisini bir şekilde devletlu görüyor ve kutsal olarak bil
miş olduğu devlet adına, kendisini de kutsal görerek, yasalara hiç bakmadan, birtakım uygulama
lar yapabiliyor; bunu, kendisinde meşru bir hak olarak görebiliyor. Siz, ne kadar, kanunlarda dü
zenleme yaparsanız yapın, böyle bir anlayış, böyle bir gelenek oluşmuşsa, işkenceyi önleyemeye
ceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili, üzerinde durulması gereken bir şey daha var; bu da 
-yani, polis olsun, cezaevlerinde olsun- görev yapan insanların, göreve alınmaları ve meslekiçi eği-
timleriyle ilgilidir. Gerçekten, burada görev alan insanların, kişilik yapıları, ruh sağlıkları, ciddî bir 
şekilde, hem göreve alınırken hem de zaman zaman periyodik olarak incelenmelidir. Gerçekten ki
şilik zaafı bulunan, kişilik eksikliği bulunan, kişilik defektleri bulunan insanların buralarda çalış
masını engelleyecek, hem yasal düzenlemeler yapılmalıdır hem de uygulamalar getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, eğer, biz, bu anlayışı değiştirirsek, yani aslolanın insan olduğu, kutsal 
olanın devlet değil de birey olduğu anlayışı ortaya çıkarsa, bu anlayışın yerleşmesi için, ilkokul
dan, anaokulundan başlayıp, eğitim sistemimizde ciddî düzenlemeler yapılırsa, işte, biz, o zaman, 
işkenceyi de önleyebiliriz, diğer insan hakları ihlallerini de önleyebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde görüşmekte olduğumuz maddeyle ilgili de birkaç cümle söy
lemek isterim. Aslında, bu madde, genel olarak iyi düzenlenmiş bir madde; ancak, maddenin birin
ci fıkrasında "hatır için" diye bir ibare var. Başka şekilde olursa ne olacak, baskıyla olursa ne ola
cak?.. Bunlar düzenlenmemiş, bu konuda eksiklikleri mevcuttur. 

Gene, ikinci fıkrası "Eğer bu gibi gerçeğe aykırı bir belgeye dayanılarak, sinir ve akıl hasta
lıkları kurumlarına kabul ve orada ikamete mecbur edilmesi gerekmeyen bir kimse, bu kurumlara 
kabul ve orada ikamete mecbur edilir veya başkaca fahiş bir zarar meydana gelir ise, failin görece
ği ceza..." diye devam ediyor. Gerçekten, ruh sağlığı kurumlarına, akıl hastalıkları hastanelerine 
hastaların kabul edilmesi, orada tedavi edilmeleri, oradan taburcu edilmeleriyle ilgili, Türkiye 
Cumhuriyetinde ciddî bir şekilde yasal boşluklar mevcut. Defalarca, hem Ruh Sağlığı Derneği hem 
de bu konuda kamuda çalışan arkadaşlarımız kanun teklifleri hazırlayıp gündeme getirmişlerdir. 
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Türkiye'de, eğer bir ruh sağlığı temel kanunu çıkmış olsaydı, şimdi, bu konuyu burada görüşmeye
cektik. 

Değerli milletvekilleri, bu da şunu gösteriyor: Eğer, siz, bir konuyla ilgili gerçekten ciddî bir 
düzenleme yapıyorsanız, bunu çok geniş bir şekilde düşüneceksiniz. İşkenceyi önlemekle ilgili ola
rak buraya getirilen 2 maddelik bir kanun, gerçekten, bu konuda ciddî bir hazırlığımızın olmadığı
nı, bu çalışmayı yapan arkadaşlarımızın, olaya, geniş bir şekilde, genel olarak bakmadıklarını gös
termektedir. Bu anlamda da, bu kanun tasarısı eksiktir. Eksiktir; ama, bu kanunun çıkarılıyor olma
sı, gerçekten, bu ülke için bir kazanımdır. Bunu, sadece, Sayın Başbakanımızın dış seyahatlerinde 
işine yarayacak bir düzenleme olarak görmüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Size, 1 dakika ilave süre veriyorum. 
Buyurun. 

MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Bu amaçla çıkarılmış olsa bile, bu, ülkemiz için, de
mokrasimiz için, geleceğimiz için, gerçekten olumlu bir düzenlemedir; destekliyoruz. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bekâroğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Saffet Ankan Bedük; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının, özellikle 3 üncü maddesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini sun
mak üzere söz almış bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, devlet, millet için vardır. Devlet, bütün kurum ve kuruluşlarıyla kendi 
insanının huzur ve güvenliğini sağlamak için vardır. Insanlann huzur ve güvenliğini sağlamak, can 
ve mal emniyetini temin etmek, devletin, fevkalade üzerinde önemle durması gereken görevleri 
arasındadır. 

Hukukun üstünlüğü, devletin temel niteliğidir. Hukukun üstünlüğünde temel hedef yine insan
dır. İnsan hak ve hürriyetlerinin korunması ve kollanması ve çağdaş dünyadaki özgürlükler sınırına 
getirebilecek şekilde bir hayat ortamının temin edilmesi, devletin ana hedefidir ve öyle olmalıdır. 

Şimdi, şöyle bir bakalım... Küreselleşen bir dünya var ve dünyada büyük bir gelişme var. Tek
nolojide ve bilimde büyük bir değişim ve gelişim var. Milletler bir kaynaşmanın içerisine girmiş; 
siyasî hudutlar, âdeta ortadan kalkmaya başlamış ve ülkelerde de bir şehirleşme var, nüfus artışı 
var, nüfus kesafeti var. Bütün bu şartlar altında, nasıl toplumlarda bir değişim ve gelişim var ise, 
suç tipinde ve suçlularda da, yine aynı şekilde, değişim var; ona paralel olarak gelişim var, tekno
lojiyi kullanma var. 

Şimdi, suç tipi değişiyor, suçlu tipi değişiyor; bütün bunlara paralel olarak da, eğer, devlette 
yeniden yapılanma olmazsa, devletin aslî görevleri arasında belirtilen yurtta huzur ve güvenliği 
sağlama konusunda, devlet, görevlendirdiği kurum ve kuruluşlara destek olmazsa, o zaman, siz, 
orada, huzuru nasıl sağlarsınız, hukukun üstünlüğünü nasıl temin edersiniz, demokrasiyi nasıl ya
şatırsınız, diğer toplumlarla nasıl yarıştırırsınız? 
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O halde, üzerinde durulması gereken nokta şudur: Suçu ve suçluyu tam olarak tespit edebil
menin ileri ülkeler standardı neyse, onu tespit etmek ve onu, kendi ülkemizde uygulamak mecbu
riyetinde olduğumuzu unutmamamız lazım. 

Bu işte sorumlu ve görevli olan emniyet teşkilatımızın, jandarma teşkilatımızın ve diğer bütün 
güvenlik kuvvetlerimizin yeniden yapılanmasını gerçekleştirmezseniz; eğer, ona araç ve gereç ver
mezseniz; eğer, ileri ülkelerde uygulanan metodu oraya getirip uygulamazsanız, o zaman, yann, bu 
toplum içerisinde gelişen suç tipi ve suçluluk psikolojisiyle birlikte, kesinlikle, o suçlu insanların 
geniş bir ortamının yaratılmasına da neden olursunuz. 

O halde, bence, öncelikle üzerinde durulması gereken şey şudur: Emniyet teşkilatı dahil olmak 
üzere, jandarma kuruluşları dahil olmak üzere, araç ve gereçle teçhiz etmek ve onların görev ve so
rumluluğunu, modern ve gelişen, özellikle toplumun güvenlik kuvvetlerine paralel olarak bir geliş
menin içerisine onları da sokmak mecburiyetindeyiz. Onu yapmazsak, sıkıntı olur. O zaman, suç
luların ülkesi haline gelir burası. 

Bir kamu görevlisini cezalandırabilirsiniz; hatta, onu, biraz daha sıkıya sokabilirsiniz... O gö
revli, eğer çalışmazsa ne olur; o ülkede ne olur? Bir defa, bunun da tahlilini yapmak mecburiyetin
deyiz. . 

Şunun altını çizerek belirtmek istiyorum: İşkenceyi kabul edecek tek bir insan yoktur. Efrada 
suimuameleyi benimseyecek veya olumlu bir yaklaşım içerisinde olacak hiç kimse yoktur. Biraz 
evvel bir değerlendirme yapıldı, üzüldüm. Birkaç günden beri, devletimizin, deprem konusundaki 
birkısım ihmalinin, organizasyon veya koordinasyondaki eksikliğinin devlete zarar vereceği endi
şesiyle fevkalade hassasiyet gösterdiğimiz bir dönemde, şimdi de şöyle bir değerlendirme yapıldı: 
Sanki, şimdiye kadar, hep işkence yapıldı, efrada suimuameîe yapıldı... Bu kurumun, bu kurumla
rın, âdeta, devletin, işkence yapmayı bir politika olarak yürüttüğü şeklindeki bir imajı, doğrusunu 
isterseniz, ebet müddet yaşaması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devletine, asla yakıştırılmaması 
gereken bir değerlendirme olarak alıyorum; kabul etmem mümkün değil. 

Şunu da, özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum: Emniyet teşkilatında veya diğer kuruluş
larda, jandarmada, vesairede, maksadını aşmak suretiyle birkısım vatandaşlara zarar veren, suimu-
amelede bulunan olaylar vardır ve bunun üzerine, bu devlet gitmiştir, bu teşkilatlar gitmiştir; her 
yıl, yüzlerce insan, kamu görevlisi, sırf vatandaşa kötü muamele yaptığından dolayı ihraç edilmiş
tir. 

Şimdi, bir taraftan, devlet, bunları ihraç edecek, disiplin cezası yerecek; hatta, yargıya vere
cek... Gidin bakın, Yargıtayda bir sürü dosya var, hep polisler hakkında. Niye; efendim, kötü mu
amele yapıldığı iddiasından dolayı. Bütün bunlara karşılık, siz, kalkıp da, emniyet teşkilatının, gö
rev ve sorumluluk anlayışı içerisinde yaptığı birkısım hizmetleri ve bu hizmetler sırasında maksa
dını aşmış olan birkısım uygulamaları, devletin veya o teşkilatın görevinin bir politikası olarak de
ğerlendirirseniz, yazık edersiniz, yanlış yaparsınız; Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bugüne kadar, 
birkısım örgütler, kalktı, devamlı olarak şikâyet ettiler; onlarla aynı kefeye düşmüş olursunuz; ya
zık olur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tekrar ifade ediyorum; hiçbir kimsenin, hiçbir insanın, insan olan bir 
kimsenin, hiçbir suretle işkenceyi benimsemesi, ona taviz vermesi, efrada suimuameleye evet de
mesi mümkün değildir; kesinlikle bunu kabul etmek mümkün değil. Bunu yaparken, bir taraftan af 
çıkarıyorsunuz, bölme ve parçalama için uğraşan birkısım terör örgütleriyle ilgili olarak da birkı
sım indirme hareketleri de oluyor; ona paralel olarak birkısım şeyler çıkarılıyor; buna karşılık, suç 
örgütleriyle, hırsızla, dolandırıcıyla veya devleti bölmek ve parçalamak isteyen hainlerle mücade-
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le edenlere karşı acımasız bir değerlendirmeyi yaparsanız, yanlış yaparsınız; benim şahsî kanaatim 
budur. 

Gerçekten, bu teşkilatın genel müdürlüğünü şerefle yapmış olan bir insan olarak söylüyorum; 
işkenceye asla taviz vermedik ve eğer, efrada suimuamele yapılmış ise, cezasını hem inzibatî ba
kımdan verdik hem de yargıya verdik; cezalandırıldılar. Sanki, şimdiye kadar hiçbir şey olmadı... 
Beş seneye kadar hapis yatan kişiler var burada; ama, bütün bunlara rağmen, sanki, şimdiye kadar 
hiçbir şey olmamış, işkence, şimdi, yeni önleniyor diye bir değerlendirmeyi, doğrusunu isterseniz, 
bugüne kadar ebet müddet yaşamış olan bu devlet ve bu devletin temel ilkeleri, hukukun üstünlü
ğü anlayışı, insan haklarına olan bağlılığı itibariyle değerlendirmeyi doğru bulmuyorum, açık da 
bulmuyorum. 

Evet, işkence önlenmelidir. Zaten, bizim, özellikle, Anayasamızın 17 nci maddesindeki "kim
seye işkence ve eziyet edilemez" ilkesinden hareket etmek suretiyle ve yine, imzaladığımız ulusla
rarası anlaşmalar çerçevesinde, işkenceye karşı mutlak surette kendi tedbirlerimizi alalım, almaya 
devam edelim ve bunun için gerekli şeyleri yapalım; ancak, değerlendirmeleri yaparken -özellikle, 
altını çizerek belirtmek istiyorum- insafla davranalım. 

Onun için, bugün, bu milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için, can ve mal emniyetini te
min etmek için, alillere ve acizlere yardım etmek için, ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak için 
ve bu ülkede demokrasiyi sağlamak için mücadele vermiş ve bu uğurda şehit olmuş bütün güven
lik kuvvetlerini -jandarmasıyla, emniyetiyle, hepsini- minnetle ve rahmetle anıyor, yaralılarımıza, 
gazilerimize şifalar diliyor ve şunu belirtmek istiyorum: Emniyet teşkilatı dahil bütün güvenlik 
kuvvetlerine, delilden sanığa giden bir anlayışı sağlayacak ortamı, gelin, sağlayalım. Değerli hükü
mete özellikle seslenmek istiyorum, gidin Amerika'ya, gidin diğer ülkelere, delilden sanığa giden 
ne kadar metot varsa, onları bu teşkilatların emrine verin ki, bu millet, kendi ülkesinde huzur ve 
güven ortamı içerisinde yaşayabilsin. 

Ben, tabiî ki, bu kuvvetlerimizin, bu görevlilerimizin moralini bozacak şekilde... 
BAŞKAN - Sayın Bedük, size 1 dakika süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Tabiî ki, böyle bir moral bozukluğu içerisinde veya moral bozukluğunu yaratmak için böyle 
bir teklif getirildiğini kabul etmiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın; ama, yapılan değerlendirmeleri, 
doğrusunu isterseniz, ben, o teşkilatta 24 saat çalışmış olan bir insan olarak, inanın, tatil olmadan 
çalışan o teşkilatın mensuplarını hatırladıkça, üzüntü duymamak mümkün değil; benim bakımım
dan da, dinlerken, gerçekten ıstırap oldu . 

Tekrar ifade ediyorum; işkenceye hayır, mücadelesine evet; ama, değerlendirmesine dikkat et
mek lazım. Değerli hükümetten de, özellikle, parmakizi bilgisayarları dahil, bütün teknolojiyi Tür
kiye'ye getirmek suretiyle, suçluların ve sanıkların yakalanmasını temin edecek bir anlayışı mutlak 
surette gerçekleştirmesini diliyor ve onlarla birlikte, özellikle, bu maddede belirtilen, eğer, yanlış 
raporlar verilmişse, o yanlış raporları verenlerin cezalandırılmasının da kabul edilmesi, ben, ona 
da "evet" denmesi gerektiğine inanıyorum; ama, her şeye rağmen, bu teşkilatı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) • • -
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bedük. 
Gruplar adına başka söz isteği ?..Yok. 
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Şahıs adına, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu ?..Yok. 

Tunceli Milletvekili Sayın Bekir Gündoğan; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 

BEKİR GÜNDOĞAN (Tunceli)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işkence üzerinde söz almış bulunmaktayım; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
İşkence denildiği zaman, inanıyorum ki, hepimizin önce tüyleri diken diken olur; çünkü, ça

ğın yüzkarası, insanlığın yüzkarası, asrın yüzkarası, medeniyetin ve hukukun yüzkarası... İşkence, 
darpla insan vücudunda izler meydana getirmek, insanı ölüme sürüklemek... Bundan daha çağdışı 
bir olay olamaz; ama, bunun sebebi, bana göre eğitimsizliktir. Bundan kurtulmak için, önce toplu
mu eğitmek gerekir, eğitim düzeyini yükselmek gerekir. Topluma hitap eden kolluk kuvvetlerinin 
hem eğitimsel hem psikolojik olarak eğitilmesi gerekir ki, karşısındaki insana insanca muamele 
yapmasını bilsin. 

Bunun dışında, hukuk devleti olmak gerekir. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetine ya
kışan, hukuk devleti olmaktır. Bana göre, hukuku tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirmek gerekir, 
hukukun üstünlüğüne inanmak gerekir, tıkanan iç hukuk yollarını açmak gerekir. 

Düşünceyi suç olmaktan çıkarmak gerekir. İnsanlar, rahatlıkla, kendi toplumunda, kendi dü
şüncelerini sergilemelidir, konuşmalıdır, haykırmalıdır; genciyle, sanatçısıyla, yazarıyla, çizeriyle, 
politikacısıyla, işçisiyle, her kesimiyle, Şiddete, zora dökmediği sürece, o düşünce, bana göre suç 
olmamalıdır. O, düşünceden dolayı, suç sayılıp zindanlara tıkılan, işkenceye tabi tutulan, darplara 
tabi tutulan insan, gerçekten, hayatında unutamayacağı bir anı yaşamış ojur ve o ülke için, bana gö
re, hiç de yakışmayan bir durum olur. 

O halde, ne yapmalıyız? Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yakışan, bu güzel ülkeye yakışan, 
bu devlete yakışan bir tek şey vardır; hukuk devleti olmak, işkenceyi bu haritadan silip atmak. Bu
nun için de, toplumda barışı, güveni sağlamak gerekir. 

Bana göre, on yıllarda yapılan darbelerle -12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleriyle- getiri
len anayasaların da değişmesi gerekir; çünkü, bunlar, bizim toplumumuzun gerisinde kalmıştır. 
Bunlar, toplumumuzun ihtiyaçlarına, bugünkü düşünce yapısına, çağın düşünce yapısına, gerçek
ten cevap vermiyor; bunları değiştirmek gerekir, barışı sağlamak gerekir, kardeşliği getirmek gere
kir, birlikte yaşamayı sağlamak gerekir. 

Ben, kendimi bildiğimden beri, doğu ve güneydoğuda OHAL vardır. Yani, işkence yalnız 
darpla insan vücudunda iz bırakmak değildir, insanları döverek öldürmek değildir; hatta, demin bir 
arkadaşımızın söylediği gibi, gerçekten, hayvanlara bile işkence yapmak, bitkilere bile işkence yap
mak, insanın vicdanına sığmayan bir olaydır; ama, gel gör ki, biz, bırakın bitkileri, hayvanları, in
sanları döve döve öldürüyoruz; işte, gazeteci Metin Göktepe gibi -Sayın Ali Arabacı'ya teşekkür 
ederim; bunu çok güzel dile getirdiler- işte, Manisa'daki gençlerin gördüğü işkenceler gibi... Say
makla bitiremeyeceğiz. • 

Doğu ve Güneydoğuya gelince: Değerli milletvekilleri, düşünebiliyor musunuz, yıllardan be
ridir sıkıyönetim kanunları ve olağanüstü hal, yani, antidemokratik uygulamalar... İnsan buna da
yanabilir mi, bir toplum buna tahammül edebilir mi?! Bu kanunlarla -orada yaşayan insanlar çok 
iyi bilirler- kendi yerinden yurdundan, babasının evinden, mezarından, toprağından, tarlasından, 
üretici olan o insanlar, sökülmüş sokağa atılmıştır; bu da işkencedir. Yani, insanın yaşam hakkı 
elinden alınmıştır; bu da işkencedir. Biz, eğer, o insanların yaşam haklarını iade etmezsek, bu da 
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işkencedir; çünkü, üretici olan o insan, sokağa atılmıştır ve dilenci olmuştur. Bu insan kimdir; bi
zim insanımızdır. Bu insan ne yapmıştır; hiçbir potansiyel suçu yoktur, hiçbir terör örgütüne des
tek vermemiştir; köyde adam gelmiştir, silahı dayamıştır adama, ekmeği, zeytini, çayı almıştır; ver
mediği takdirde, tetiği çekip gitmiştir; vermek zorunda kalmıştır, bundan dolayı da suçlu olmuştur. 
Düşünebiliyor musunuz, işte bu yasalarla, bu psikolojik baskı altında yaşayan bu insanların gördü
ğü işkence, bana göre darptan daha da beterdir. O halde, bu ülkede, her şeyden önce, bir an evvel, 
gerçekten hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, tıkanan içhukuk yollarını açmamız gerekiyor. 

BAŞKAN - Sayın Gündoğan, 1 dakika ilave süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
BEKİR GÜNDOĞAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İçhukuk yollarının açılması gerekir diyorum; çünkü, o insanlar, gerçekten kendi hukuksal hak

larını da arayamıyorlar. Eğer aramış olsalardı, bugün, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde birin
ci sıralardan düşmüş olmamız gerekirdi. İnsan haklarıyla aramızdaki utanç duvarlarının yıkılması 
gerekir. Eğer haklarını arayabilseleıdi, gerçekten, o insanlar, bugün yerinden yurdundan gelip va
roşları oluşturmaz, buralarda açlığa mahkûm olmazlardı; en azından, boşaltılan köylerinin hakkım, 
hukukunu arar, bir bedel alarak köylerini terk ederlerdi; bunu da yapamadılar. 

Onun için, son olarak diyeceğim şudur: Bu ülkede hukukun üstünlüğüne inanarak, gerçekten, 
bu ülkenin demokratikleşeceğinc inanarak, hiç değilse, bizden sonra gelen evlatlarımıza, çocukla
rımıza güzel, demokratik bir ülke bırakacağımıza inanıyorum. 

Demokrasinin tüm güzelliklerinden çocuklarımızın yararlanmasını düşünerek, hepinize saygı
larımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan. 

Başka söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 141 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesiyle değiştirilen 354 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
"Madde 354- Hekim, eczacı, sağlık memuru veya diğer bir sağlık mesleği mensubu, Hükü

metçe emniyet ve itimat olunacak bir belgeyi hatır için veya manevî baskı sonunda gerçeğe aykırı 
olarak verir ise, altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş bu belgeyi bilerek kullanan veya 
belgeyi almak için manevî baskı yapan kimselere de aynı ceza tertip olunur." 

Fethullah Erbaş Ali Oğuz Dengir Mir Mehmet Fırat 
Van İstanbul Adıyaman 

Mahfuz Güler Yahya Akman Musa Demirci 
Bingöl Şanlıurfa Sivas 

Mehmet Bedri İncetahtacı Faruk Çelik Mehmet Ergün Dağcıoğlu 
Gaziantep Bursa Tokat 

Cevat Ayhan Rıza Ulucak 
Sakarya Ankara 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALÎ ÎRTEMÇELİK (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak, Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizde izah etme

ye çalıştığımız konu şu: Bir vesika alımyor ve bu vesikaya binaen birtakım cezalar veriliyor. Bu 
vesikayı veren hekimlere cezalar veriliyor. Hatıra binaen verdiği zaman, ceza veriyoruz. Peki, bu 
hatır kimin hatırı; önce ona bakmak lazım. Bu hekime veya sağlık memuruna veya eczacıya veya 
ilgili kişiye bu baskıya yapan, manevî baskıyı yapan kişiye hiç ceza verilmeyecek mi; bunlar ma
sum mudur? 

Bizim önergemizde getirmek istediğimiz konu, eğer, bu baskıyı yapan kişi varsa -ki, vardır, o 
nedenle vermiş. Hiç kimse suç işlemek için can atmaz, hatır için suç işlemez; bunu biliyoruz- onu 
suç işlemeye sevk eden kişi kimse, ona da aynı cezayı vermek lazım. Meselenin özü bu. Önerge
mizi onun için vermiştik. 

Yine, bu önergem vesilesiyle, Türkiye'deki işkencenin önlenmesiyle ilgili bu konuda birkaç 
kelime konuşmak istiyorum. Türkiye'de işkence var mıdır, yok mudur bunu tartışmaya gerek yok; 
çünkü, bugün önümüze koymuş olduğumuz bu kanun maddeleriyle; yani, Türk Ceza Kanununun 
243 üncü, 245 inci ve 354 üncü maddeleriyle, bunları değiştirmek istememizin sebeplerinden biri
si, işkenceye önlemeye matuftur; demek ki, Türkiye'de işkence var. Bunun kanıtı, şu andaki duru
mumuz. İkinci bir şeye baktığımız zaman, Türkiye, insan Haklan Mahkemesinde 2 000'in üzerin
de davayla yargılanıyor, insan haklan ihlalleri yönüyle Türkiye, orada da sınıfta kalmış ve Batı top
lumları içerisinde Türkiye, işkenceci bir ülke gibi görüntü veriyor ve o yönde de suçlanıyor. 

Yine, Avrupa'daki ciddî bazı yayın organları, dünyada işkence ve insan hakları ihlalleri yönüy
le 194 ülke içerisinde 180 inci sırada Türkiye'yi sayıyorlar. Bu da gösteriyor ki, ülkemiz, insan hak
lan yönüyle ve işkence yönüyle, medenî toplumlann içerisinde hak ettiği yeri almamıştır. 

Bizler bu konuyu nasıl önleyeceğiz? Burada 3 tane maddeyi değiştirmekle veya cezaları, üç 
aydan altı aya veya iki yıl yerine, sekiz aydan dört yıla kadar artırmakla bunları önleyeceğimizi 
zannediyorsak, ben diyorum ki, yanılıyoruz. Bu konuda daha ciddî tedbirler almamız lazım, işken
ce bir kültür işidir; toplumumuzda, oligarşik bürokrasinin egemen olduğu bu ülkede, bu kültürü ge
liştirmemiz, maalesef, çok zor. Bu kültürü geliştirmemizin yegâne ilacı, bana göre, bireyi öne çı
karmak, insan haklarına daha fazla önem vermek, bu konuyu okullarımızda ders kitabı olarak okut
mak; çünkü, 20 nci Asrın son elli yılı insan haklannın önplana çıktığı bir asır olarak görüntü veri
yor. Bu konuda bütün medenî ülkeler büyük çalışmalar yapmışlardır. Birleşmiş Milletler insan 
Haklan Evrensel Beyannamesinde olsun, anayasalarımızda olsun bu konuya çok önem verilmiştir; 
ama, bir kültür olarak, bir eğitim olarak okullanmıza indirmediğimiz için, bugün işkenceden dola
yı mahkûm olmuş bir ülke görünümüne girme durumundayız; bunun önlemlerini bir an önce Mec
lisimizin almasını diliyorum. 

Önergemizin bu şekilde kabul edilmesi halinde, cezayı hekimlere değil, hekimleri bu yola iten, 
başta kendimizden başlayarak, kademe kademe alt seviyeye kadar herkese, bu konuda ceza vermek 
suretiyle, bir caydıncılık sağlanacağı kanısındayım. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erbaş. 

Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, biraz önce gerekçelerini dinlediğiniz önergeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Lütfi Yalman; 

buyurun. 

FP GRUBU ADINA LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fa
zilet Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu yasa tasarısında hedef, elbette ki işkencenin önlenmesidir. Bütün dinlerde, uluslararası hu
kukta, Anayasamızda ve meri kanunlarımızda işkence suç sayılmış, hem de insanlık suçu sayılmış
tır; ama, acaba bu düzenleme ve düzenlemeler bu doğru hedefe bizi götürebilecek mi.ve vardırabi-
lecek mi, bu düzenlemeler yeterli olacak mı; elbette ki yeterli olmayacaktır. Uzun yıllardır -işken
ce, suç sayılmış olmasına rağmen- Türkiye'de ya da dış dünyada, işkenceyle ilgili meselelerin hep 
gündeme gelmesi ve gündemde tutulması da bu düşüncemizi doğru kılar niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir gerekçe, hiçbir bahane işkenceyi savunulur kılamaz, haklı göste
remez. Çünkü, işkence hukukî olmamasının da ötesinde, ahlakî değildir, insanî değildir. Hayvanla
ra bile eziyeti, işkenceyi hoş karşılamayan inancımız, elbette ki insanlara yapılabilecek bir eziyeti 
ya da işkenceyi kabul etmeyecektir. 

Değerli arkadaşlar, işkencenin aslî muhatabı insandır. însan, hayatı açısından çok önemli bir 
varlıktır. İnsan hayatının önemli olduğu kadar, insanın onuru da, şeref ve haysiyeti de önemlidir. 
Şimdi, bu önemli, hayatî ve insanî konu hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilen bu ya
sa tasarısı, bir adımdır; ama, acaba neden yeterli değildir diyoruz? 

Değerli arkadaşlar, hem uluslararası düzenlemeler hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ya
salarımız işkenceyi suç saydı. Dış devletlerde de, Türkiycmizde de bu konuyla ilgili meselelerin, 
sürekli, gündemde olduğunu, biraz önce ifade ettim. 

Bakınız, 1876 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi, 1924 Anayasasının 73 ün
cü maddesi, 1961 Anayasasının 14 üncü maddesi, 1982 Anayasasının 17 nci maddesi hep işkence
yi yasaklamış ve insanlık suçu saymıştır. Konuyla ilgili uluslararası düzenlemeler de yapılmıştır. 
Anayasamızın 90 inci maddesi de, bu uluslararası düzenlemelerle ilgili, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, uygun görme yetkisini vermiştir. Bu çerçeve içerisinde de, uluslararası sözleşmelerden 
bir kısmı, Türkiye Büyük Millet Meclisince de uygun görülmüştür. 

Bakınız, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, işkenceyi, insanlık suçu saymış ve Türkiye Cumhu
riyeti Devleti de 3441 sayılı Yasa gereğince bu düzenlemeyi uygun bulmuştur. 

Yine, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin 5 inci maddesi de işkenceyi suç saymıştır; Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi de 3 üncü maddeyle işkenceyi insanlık suçu saymış, insanî ve ahla
kî bulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, yine, 6366 sayılı Yasayla, bu düzenlemeyi uygun 
görmüştür. 

Değerli arkadaşlar, bunların hepsi, işkenceyi suç saymış; ama, yine, bütün bu düzenlemelere 
rağmen, çok değişik güzergâhlarda ve mahfillerde işkenceyle ilgili iddialar devam edegelmiştir. 
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Bakınız, bu düzenlemelerin ortak noktası şu: Hiç kimse işkenceye, zalimane ve haysiyet kin
ci, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muameleye veya cezaya tabi tutulamaz, ruhen veya fıziken. 
Evet, başta dinimiz ve ilahî dinler yasaklamış olmasına rağmen, uluslararası düzenlemeler yasak
lamış olmasına rağmen, 1876'dan bu tarafa kabul etmiş olduğumuz yasalarımız, anayasalarımız ya
saklamış olmasına rağmen, bu yasalar ve düzenlemeler yürürlükte olmasına rağmen, işkenceler de 
yürümüş, işkenceciler de işini yürütmüş. Hatta, bunu meslek edinenler bile çıkmış; özel odalar ha
zırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, bir kötülüğü, bir yanlışlığı önlemek için, elbette ki, hukukî düzenlemelere 
ihtiyaç vardır; bu, gayet tabiîdir. Bu hukukî düzenlemeler, aynı zamanda toplumun disiplinize ol
masını da sağlar. Fakat, bu düzenlemelerin yeterli olmadığını, şu ana kadar kürsüye gelen bütün ar
kadaşlarımız ifade ettiler. O halde, bunun yeterli olabilmesi için ya da buna destek olmak için, in
sanların, toplumun mutlak manada eğitilmesi, kültürel seviyelerinin yükseltilmesi, manevî ve ahla
kî duygularının güçlendirilmesi temel şarttır. 

Değerli arkadaşlar, ikinci bir konuda, özellikle Türkiye açısından ifade ediyorum, işkencenin 
mutlak manada net tarifinin yapılması. Ne işkencedir, ne işkence değildir, belirlenmesi gerekir. As
lında, hükümet tasarısında 1 inci maddenin gerekçesinde işkence tarif edilmiş: "Bir kişide şiddetli 
fizikî veya ruhî ıstırap husule getirmek için kasten uygulanan her türlü eylem işkencedir." Aslında, 
bu tarif, oldukça geneledir ve genel kapsamlıdır. Ama, Türkiye'deki uygulamalar, acaba bu çerçe
ve içerisine giriyor mu; girmiyor mu, değerlendiriliyor mu, değerlendirilmiyor mu? Bir insanın, 
hiçbir işlem yapılmadan, hatta suçsuzluğu da bilindiği halde, on-oniki saat kadar gözaltında tutul
ması, acaba işkence midir, değil midir? İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı olan, şim
di de İstanbul Üniversitesi Rektörü olan Kemal Alemdaroğlu'nun yaptığı, sırf başörtülü olduğun
dan dolayı bir doktor hammı toplumdan tecrit ederek bir odaya kilitlemesi acaba işkence midir, de
ğil midir? Birkısım iş çevrelerinin, holdinglerin "irticaî sermaye" diyerek resmî ve haklı talep ve iş
lemlerinin devlet mekanizmalarında engellenmesi, acaba işkence midir, değil midir? 

Değerli arkadaşlar, bir diğer konu, işkencenin ya da eziyetin sınırlarının ve boyutlarının da 
mutlaka tespit edilmesi gerekir. Düşünce ve inanç bir suç mudur, bir insanlık hakkı mıdır değil mi
dir? Düşünce veya inancına göre yaşamak bir suç mudur veya bir insan hakkı değil midir? Eğer 
bunlar insan hakkıysa ve düşünmek, inancını yaşamak bir suç değil ise, Türkiye'de başörtüsünden 
dolayı eğitim haklan ellerinden alınan öğrenciler, okul birincisi olduğu halde, ancak, başörtülü di
ye kürsüye çıkarılmamış, diploması verilmemiş öğrencilerin durumu nedir, bunlara yapılan mu
amele bir işkence midir, değil midir? 

Değerli arkadaşlarım, bunların mutlak manada değerlendirilmesi ve ele alınması gerekir. De
mek ki, Türkiye'de bir şeye bizim dikkat etmemiz lazım. Türkiye'deki işkence anlayışının net tes
pit edilmesi ve değiştirilmesi lazım, insan onuruna, İnsan haysiyetine uygun olmayan muamele 
eğer işkence ise, çifte standart anlayış, çifte standart uygulama Türkiye'de olmamalıdır. Biz, çifte 
standardı da insanî ve ahlakî, insan haysiyetine uygun bulmuyoruz. 

Bu sebeple, toplumsal eğitimin, hukukî düzenlemelerden daha önce yapılması gerektiğini ve 
daha önemli olduğunu söylemek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine, insana eziyet eden, insan ruhunu âdeta kıskaca alan, toplumsal da
yatmaların ve baskıların işkence gibi algılanmasını ve bunların işkence gibi düşünülmesini ve de
ğerlendirilmesini özellikle istirham ediyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Yalman, son 1 dakikanız. 
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LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de işkencenin boyutlarının ne 
olduğu, ne şekilde olduğu, var veya yok olduğu konusunda net ifadelerde bulunmadım dikkat edi
yorsanız; ancak, neyin işkence sayılması, neyin işkence kapsamının dışında bulunması gerektiği 
konusunda görüşlerimi ifade ettim ve burada, yasa tasarısının 1 inci madde gerekçesinde ifade edi
len "bir kişide şiddetli fizikî veya ruhî ıstırap husule getirmek için kasten uygulanan her türlü ey
lem işkencedir" çerçevesinin dikkatle değerlendirilmesini temenni eder, hepinizi saygıyla selamla
rım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yalman. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

Madde 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Rıza Ulu-
cak; buyurun efendim. 

FP GRUBU ADINA RIZA ULUCAK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 141 
sıra sayılı, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının 5 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Sayın Başkanımızı ve siz 
değerli milletvekili arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Bir insanlık suçu olan işkencenin önlenmesi bakımından çok önemli olan bu tasarının getiril
mesine elbette muhalefet etmek mümkün değil; ancak, binlerce kardeşimiz şu anda enkaz altınday
ken, yüzbinlerce insanımız evsiz barksız, sokaklarda yaşam savaşı verirken, Yüce Meclisimizin, 
önceliği, bu büyük felakete teksif etmesi gerekirken, bu ve benzer tasarılarla Yüce Meclisimizin 
meşgul edilmesini, doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. 

İnanç sistemimiz, insanlık haysiyetiyle bağdaşmayan işkence ve benzeri muamelelere cevaz 
vermemektedir. Bunun yanı sıra, yıllarca önce, 3441 sayılı Kanunla kabul ettiğimiz Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesi, işkenceyi, zalimane muameleyi, haysiyet kırıcı eylemi yasaklamıştır. Hemen ay
nı ifadeler, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 5 inci maddesinde ve yine, yıllar önce 
6366 sayılı Kanunla onayladığımız, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3 üncü maddesinde yer 
almıştır. Anayasamızın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası da, "Kimseye işkence ve eziyet yapıla
maz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz" kuralını 
koymuştur. Türk Ceza Kanunu da, bu konuda bazı düzenlemeler içermektedir; ki, bu getirilen ta
sarı o maddelerin değişikliğini muhtevidir. 

Tabiî, burada bir iki misal vermek istiyorum. Bir değerli yazarın öldürülmesinden sonra, 7 ki
şi o suçu üstlenmiştir; işleyen fail bir kişidir, 7 kişi üstlenmiştir. Onun dışında, birtakım kötü mu
ameleler neticesinde, işlemediği suçu kabullenen çok kimsenin olduğu rivayet halinde, bütün hal
kın arasında dolaşmaktadır. 

O bakımdan, bu insanlık suçları, hem kabul ettiğimiz milletlerarası antlaşmalar ve hem de hu
kuk sistemimiz bakımından suç olarak kabul edilerek yasaklanmıştır. Hal böyle ise de, bazı idarî 
zaaflar ve öngörülen cezalar, suçun ağırlığıyla mütenasip olmasa gerek, ülkemiz, maalesef, bu suç-
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lular sebebiyle insan Haklan Mahkemesinin devamlı müşterisi haline düşmüştür. Bu, ülkemiz için 
ne kadar üzücü bir haldir. Güzel Türkiyemizin, insan haklanm devamlı ihlal eden bir ülke olarak 
amlmasım bir türlü İcabuUenemiyorum. O bakımdan, bu tasanyla, belki cezalann ağırlaştınlmasıyla 
bu suçlann azalmasına biraz daha imkân vereceği düşünülebilirse de, bizim için esas olan şey, bir
takım cezalan artırmak suretiyle suç işlenmesini azaltmak değil, insanlanmızı, cezayı gerektirecek 
fiil ve davranışlardan uzak kalacak düşünce yapısına kavuşturmak olmalıdır diye düşünüyorum. 

Ben, zamanlama bakımından pek de uygun görmediğim halde, bu tasannın, yine de faydalı 
olacağına inanıyorum ve memleketimize hayırlar getirmesi, bu çeşit suçlann asla olmaması temen
nisiyle hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyonız Sayın Ulucak. 
Maddeyle ilgili başka söz isteği?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasannın tümünü oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 

edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı olsun diyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Deği

şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
3. - Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılma

sına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (J/517) (S. Sayısı: 153) (1) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo

runun okunmasını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasanmn tümü üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak; 
buyurun efendim. 

FP GRUBU ADINA RAMAZAN TOPRAK (Aksaray) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; hepinizi, Partim ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, 3419 sayılı, Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısıdır. 

Bu kanun tasarısı, kamuoyunda, malumu âliniz olduğu üzere, Pişmanlık Yasası olarak da bi
linmektedir. Toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendiren bir yasa tasarısıdır. Ben, bu yasa tasa
rısının ayrıntılarına girmeden önce, kısa bir analiz yapmak istiyorum. 

Pişmanlık Yasası, bir şekilde devletle banşık olmayan, devlete ya da devletin bireylerine kar
şı suç işleyen kişilere yeni bir şans daha tanımak anlamına gelir; ancak, uzun yıllardır, suçlularla 
ilgili olarak sürekli yeni şanslar tanınır, kısa bir süre sonra tekrar buna ihtiyaç hissedilir. 

Bu önümüze getirilen tasarı, bu konudaki altıncı tasarıdır. Bir de, bunun dışında, 8 Haziran 
1993 tarihinde, 483 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle benzeri düzenlemeler getirilmiştir; an
cak, bu kanun hükmündeki kararnamenin, sadece Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında uygulanabi
lir olması nedeniyle, sonuçları da çok sınırlı olmuştur. 

(1) 153 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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Ben de, sorunların büyük kaynağı olarak gözüken Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uzun yıl
lar yargı görevi ifa ettiğim için, birkısım sorunlarla birebir yüzleşmek şansına sahip oldum, muha-

^ tap oldum. Zannediyorum, bu sorunlara birebir muhatap olan insanların eleştirilerinin son derece 
itibara şayan olması gerekir. 

Öncelikle, suç işlenmesine neden olan, suç ortamı sayılabilecek güneydoğu ve terör sorunu
nun çözülebilmesi için, önce bu soruna sağlıklı bir teşhis koymak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle 
ki, gerek terör sorunu gerek güneydoğu sorunu denilsin gerekse bütün suçlularla ilgili sorunlar ola
rak genel bir ifadeyle ifade edilmiş olsun, bu sorunların temelinde ekonomik, sosyal, kültürel, as
kerî ve -birkısım çevrelerin de iddia ettiği gibi- siyasî nedenlerin yattığı bir gerçektir; ancak, bu ko
nulan, gerçekten, herhangi bir siyasî mülahaza gütmeksizin, objektif bir yaklaşımla analiz edip de
ğerlendirmeye tabi tuttuğumuzda, sanıyorum, bunun çözümü çok kolay olacaktır. 

Ben, çok çarpıcı olması için, müsaadenizle, işin kültürel boyutuyla ilgili bir anımı, çok kısa 
geçmek istiyorum. Temmuz 1992'de Diyarbakır'dayım, savcı olarak görev ifa ediyorum. Diyarba
kır'da görev yapanlar bilirler, Dağkapı semtinde bir karpuz aldım. Malumu âliniz, Diyarbakır İli
mizin en önemli ürünü, en yaygın bilinen ürünü karpuzdur. Normal bir karpuzu tarttırdım seyyar 
satıcıya, ne kadar ücret ödeyeceğimi sorduğumda, bana, bunu Kürtçe ifade etti. Ben, Kürtçe bilme
diğimi, bana Türkçe ifade etmesini söylediğimde, yine Kürtçe ifade etti. Üçüncü kez "ben Kürtçe 
bilmiyorum, bana Türkçe söyle" dediğim zaman, o genç, döndü "bakın beyefendi, ben Türkçe bi
liyorum, siz neden Kürtçe bilmiyorsunuz" diye bir soru sordu. Bunu soran genç, 30 yaşlarında, cüs-
se olarak benim iki katım yapıda bir genç. Tabiî, bizim kıyafetimizden resmî görevli olduğumuz 
belli. Bunun üzerine, ben, gence döndüm, sen başka bir ülkenin vatandaşı mısın dedim, "hayır" de
di; senin başka bir bayrağın mı var dedim, yine "hayır..." Peki, sen başka bir Allah'a mı inanıyor
sun? "Hayır." Peki, seri başka bir inanca mı mensupsun? "Hayır." O zaman, bak, bizim din ve dev
let büyüklerimiz "böyle boş şeylerle uğraşmayın" diye bize nasihat ederlerdi; sen, neden böyle boş 
şeylerle uğraşıyorsun dediğim zaman, benim iki katım olan o genç, inanın, eğildi, büküldü "beye
fendi, aslında biz birbirimizin kardeşiyiz; ama, bakmayın, aramıza giriyorlar" dedi. 

Bu, olayın bir kültürel boyutudur. Gerçekten, bu yörede, sade vatandaşlarımız, gerek resmî gö
revlilerden -istisnaen de olsa- yapılan hatalı davranışların sonucu olarak terör örgütünün saflarına 
itilmişlerdir gerekse yörenin -bahsettiğimiz gibi- sosyal, ekonomik ve diğer şartları nedeniyle te
röristlerin kucağına itilmiştir. 

Hukukî boyutuna ilişkin bir cümle ifade ediyorum: Yörede sorunu olan vatandaşlar, yargıya 
müracaat etmeden önce, ağalara, aşiret reislerine müracaat ederler; sorunları, aşiret reisleri çözer, 
yargı mensupları değil. Güneydoğuda, yargıya intikal eden dava dosyaları yok denecek kadar az
dır; nedeni de bahsettiğim husustur. 

Olayın sosyal boyutuna bir örnek vermek istiyorum: Diyarbakır-Eğil İlçe Jandarma Komuta
nı bir üsteğmen, bir gün yanıma geldi. Orada bazı faaliyetlerini ifade etmişti. Sonra kendim de araş
tırdım. Dikkat ettim, o dönemde -1991-1995 dönemini kastediyorum- terörün en yoğun olduğu dö
nemde, o bölgede, Eğil İlçesinde terör olayları hiç yoktu. Nedenini araştırdım. Bu ilçe jandarma ko
mutanı -bu, bir kişinin inisiyatifiyle olan hadise- o bölgede, örneğin, bir kahvehaneye gidiyor, va
tandaşların hepsine "benden bir çay" diye çay ikram ediyor; berbere gidiyor, sırasını bekliyor, bek
leyenlerin ücretini de ödüyor. Yine, aynı kişi, bir karakolu denetlemeye giderken, güzergâhında, bir 
yaşlı hanım ile bir genç hanımın yolda beklemekte olduğunu görüyor, askerî aracını durduruyor, 
"anacığım, nereye gidiyorsunuz" diyor, "falan köye" diyorlar, "benim güzergâhımda; gelin, sizi bı
rakayım" diyor. Tabiî, yöre insanının bir önyargısı var; ancak, işte, bu tarz fevkalade güzel davra-
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nışlarla bu önyargılar kırılmaktaydı. Kadın tereddüt ediyor; bir askerin aracına binmeye tereddüt 
ettiğinde, komutan "korkma anacığım, sen ananısın, yanındaki de benim bacımdır; yol güzergâhım
da, sizi bırakayım" diyor; götürüyor, köyüne bırakıyor. Bu olayın iki gün sonrasında, Eğil Kayma
kamı "komutan, ben Diyarbakır'da bir kasaba gittim, senin methini işittim; sen, önceki gün falan 
köye giderken iki hanımı götürmüşsün; bu nedenle, senin metilin ta Diyarbakırlara gelmiş." 48 sa
at içerisinde olan hadise... Bu da, olayın sosyal boyutunu ortaya koyuyor. 

Tabiî, yörede yaşayan değerli milletvekillcrimiz var; bunu biliyorum. Yörenin milletvekili de
ğerli milletvekillerimiz var. Bu bölgedeki bu tarz olayları çoğaltmak mümkün. Ben, burada şunu 
vurgulamak istiyorum: Biz, sürekli sinek mücadelesi yapıyoruz; oysa, bataklığın kurutulması la
zım. Bu bataklığın kurutulması için, bu sorunların, her türlü mülahazadan uzak bir şekilde, son de
rece objektif, bütün tarafların taleplerini, ıstıraplanm, sıkıntılarını dile getiren gerçek bir uzlaşma 
ortamında dile getirildiği takdirde, ben, sonuç alınacağını düşünüyorum. 

işte, bu tarz, bataklıkta sürekli beslenen ve çoğalan sivrisinek mücadelesi şeklinde gördüğüm 
bu yasa tasarısı, her şeye rağmen, şu an için bizi rahatsız eden birtakım sivrisinekleri ortadan kal
dırdığı için olumludur; ancak, bu, gerçekten yetersizdir. 6 tane yasa tasarısı çıkarılmış. Evet, bugün 
ve önümüzdeki günlerde, zannediyorum, Meclis tatile girmeden önce gündeme getirilecek olan 
benzeri af ya da iyileştirmelere yönelik dört beş tane tasarı var; yine aynı içerikte. Yani, burada, 
deylet ile vatandaş arasında bir sorun var. Bu sorun, bu tarz palyatif tedbirlerle, bana göre pansu
man tedbirlerle giderilmeye çalışılıyor. Oysa, bu sorunun temelinde yatan hususlar çok iyi analiz 
edildiğinde, bunun ortaya konulacağını düşünüyorum. Terör, çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bü
tün bilinmeyenleri yerli yerine koymadığınız sürece, bu denklemi çözmek mümkün değildir. Kısa 
süreli birtakım iyileştirmeler söz konusu olabilir. 

Benzer yasa tasarısının daha önce 6 defa getirildiğini ifade etmiştim. Her defasında elde edi
len amacın bir sonraki tasanda azaldığı, verilerle tespit edilmiştir. Bundan çıkan sonuç, az önce 
bahsettiğim gerçek nedenin bulunmasına yönelik çalışmalann gözardı edilmesinde yatmaktadır. 
Anayasamn 166 ncı maddesinde, devletin görevleri arasına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın
ma programlarını hazırlama, geliştirme, uygulama görevleri de verilmiştir. Devletimizin bu konu
da makro planda çalışmalar yapmasının, bu sorunun kalıcı olarak çözümünü sağlayacağını elbette 
hepimiz düşünüyoruz; ancak, bunun uygulamaya yönelik herhangi bir adımının da atılmadığını gö
rüyoruz, 2000'li yıllara girerken bu tarz düzenlemelerin, kelimenin tam anlamıyla reform niteliğin
de düzenlemeler olması gerekir. Ufak tefek tedbirleri reform paketi diye eğer sürekli lanse edersek, 
gerçek reform niteliğindeki tedbirler konusunda inandıncılığımızı kaybederiz. 

İşte "büyük devletimiz" diyoruz. Dünyanın en büyük devleti olması için de, var gücümüzle 
mücadele edeceğiz. Bu uğurda her şeyimizi feda etmeye hazınzdır. 550 milletvekilinin tamamının 
aynı düşüncede olduğundan eminim. Ancak, devletin büyük olması sözle olmaz. Devleti büyüten, 
onun vatandaşlarına, bireylerine karşı yaptığı son derece olumlu düzenlemelerdir, şefkat elini uzat-
masıdır. 

Yinej yörede bir gözlemimi ifade edeyim. Dört yıl boyunca, o yörede her ırktan, renkten insan 
gördüm. Zencisiydi, Çinlisiydi, Amcrikalısıydı, Ingiliziydi; dünyanın her bir yanından, ülkesinden 
pek çok sayıda resmî ya da gayrî resmî görevliyle tanıştık, görüştük veya gördük. Düşünüyorum: 
O bölgenin tabiî bir zenginliği mi var? Hayır. Sosyal yönden gelişmişliği mi var? Hayır. Acaba, bu 
kadar cazip gelen ne özelliği var diye düşünüyorum; sorumun cevabı yok. O zaman, o bölgede ka
nayan yarayı gördüğüm zaman, bu insanların fonksiyonunu anlamakta zorlanmıyorum. Devletin 
şefkatli eli uzanmayınca... Bütün ülkeleri potansiyel düşman ilan etmiyorum; ancak, dört tarafımız-
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daki ülkelere baktığımızda, bir dost ülke de göremiyorum. Gerçekçi olmak lazım. Bütün ülkeler, 
bizim potansiyel düşmanımız değil, potansiyel dostumuzdur; ancak, her ülke, kendi menfaatları 
doğrultusunda, diğer ülkelerde birtakım faaliyetleri organize ederler, icra ederler. Ben, bu bölgede
ki insanların, yabancı ülke vatandaşı insanların, iyi niyetle orada olduklarını düşünemedim. Devle
tin şefkat eli uzanmadığı için, başka eller uzanmış ve bu yara sürekli kanatılıyor. Bu sorunun çö
zülememesinin nedeninde bu konular yatmaktadır. Devletin şefkat eli uzanmıyor, teröristlerin elle
ri uzanıyor, müstevli emelleri olanların elleri uzanıyor. 

Bu tarafta da, yine, devletin elinin, son derece mağdur durumdaki vatandaşlarımıza, Marmara 
Bölgesindeki vatandaşlarımıza da uzanmadığını görüyorum. İkinci ve üçüncü gün içerisinde bulun
duğum bölgede, ben, kendi devletimi görmek için çırpındım; ancak, orada iki ülkeyi gördüm. Bi
rincisi, İsviçre'den gelen köpekli arama kurtarma ekibiydi; bunlar çalışmalar yaptılar. Diğer ülke 
olarak da -aslında ülke denilmez de, vatandaşı şeklinde ifade edeyim- Kocaeli'deki bir Alman fir
masının genel müdürü idi. Bizim çekici firma -yabancı şirket- oraya çekicisini göndermiş; ancak, 
çekicinin operatörü yok. Firmanın genel müdürü, Alman firmasının genel müdürü, bir Alman va
tandaşı, çıktı çekicinin üzerine, bir operatör gibi, iki gün süreyle yemeyi içmeyi âdeta unuttu ve kan 
ter içinde kalarak, bizim işçilerle birlikte, bir işçi gibi çalıştı. Ben, hem İsviçreli kurtarma ekibinin 
ve hem de Alman genel müdürün şahsında, orada, o bölgede, Marmara Bölgesinde görev yapan, 
gerçekten, fedakârca görev yapan, dünyadan bizim yardımımıza koşan bütün ülkelere ve yardım 
ekiplerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Bir de -maalesef, ben devleti göremedim; ama- dün itibariyle bizim 60 yaşında emekliliğe 
mahkûm ettiğimiz Zonguldak kömür işçilerinin, orada, ölümüne -evet, ölümüne- çalıştıklarına şa
hit oldum; artı, yine, Antalya Belediyesinin itfaiye ekibinin gerçekten fedakârca çalışmalarına şa
hit oldum. Huzurlarınızda, gerek Zonguldak kömür işçileri, karaelmas işçileri ve gerekse Antalya 
itfaiyesinin şahsında, o yöreye afetin ilk günü -evet, afetin ilk günü^ koşarak hizmete talip olan o 
insanlara, şahsınızda, tekrar, teşekkürü bir borç biliyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili olmak üzere söz veriyorum. 
Depremi yeteri kadar konuştuk... 

RAMAZAN TOPRAK (Devamla) - Ben, bu tasarının geneli üzerinde söz aldım; henüz mad
delere geçilmedi. 

BAŞKAN - Tasarının geneline de bir türlü gelemedik Sayın Toprak. Şu geneline gelin de bir 
dinleyelim, geneliyle ilgili bilginizi alalım. 

RAMAZAN TOPRAK (Devamla) - Bu yasa tasarısının dışında, yine bir 483 sayılı kanun hük
münde kararname varken -bu kararname halen yürürlüktedir; ancak, olağanüstü hal bölgesinde uy
gulanmaktadır- ben, sayın hükümetin, bu konuda bir kanun hükmünde kararname çıkararak, yine 
aynı amaca matuf bu kararnamenin, bütün yurt sathına genelleştirmek suretiyle, bu yasa tasarısına 
katkıda bulunacağını düşünüyorum. 

Elbette, bu yasa tasarısıyla ilgili olarak daha başka söylenecek çok şey var; ancak, gerek Baş
kan ve gerekse zaman müsaade etmiyor. Ben, bu tasarının... 

BAŞKAN - Hayır efendim, siz tasarıyla ilgili konuşmaya bir türlü gelmediniz. Başkanın mü
saade edip etmemesi değil... Siz, tasarıyla ilgili değil, başka konuları konuşuyorsunuz. Lütfen... Ta
sarıyla ilgili konuşmaya devam ederseniz söz verilir. 

Teşekür ediyorum, süreniz doldu. 
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RAMAZAN TOPRAK (Devamla) - Sayın Başkan, bu tasan bir sonuçtur. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz efendim. Başkanlığın verdiği süreyi de bitirdiniz, hâlâ tasarı
ya gelemediniz. 

RAMAZAN TOPRAK (Devamla) - Sayın Başkan, 2 dakikamı da siz kullandınız, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, burada, Yüce Parlamento, yaz tatiline rağmen, alınan karar 
uyarınca çalışmaya devam ediyor. Konuşulan tasanlar meydanda. Bunlar, aylar önce, yıllar önce 
çıkarılması gereken tasarılar. Eğer bugün bu tasarılar Parlamentonun gündemine gelmişse bundan 
sevinç duymamız gerekir. Eğer burada mesaimizi harcıyorsak, sadece bir konuya kilitlenip vatan-
daşlann dikkatini farklı noktalara çekmenin kimseye yaran yok. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Bundan daha mühimi var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Sayın Oğuz... Sayın Oğuz, burada... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Var mı şu konuştuğumuz konudan, "kilitlendi" diye buyurduğunuz 
konudan daha mühim bir memleket meselesi?! 

BAŞKAN - O konuda tüm dünya kilitlendi. Hepimiz, hepimiz o acıyı yüreğimizde hissedi
yoruz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Önlemeyin o zaman. 
BAŞKAN - ... ama, bunu istismara kaçacak davranışta bulanan hiçbir milletvekili göreme

dim. 
Lütfen, konuyla ilgili konuşsunlar. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Yanlış yapıyorsunuz. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Siz büyüttünüz Başkanım. Konu bitmişti, siz büyüttünüz, de
vam ettiriyorsunuz. 

BAŞKAN - Her konuşmacı 20 dakika burada deprem nasihati çekerse, bu, bir konunun istis
marından başka bir şey değildir. Başkanlık olarak bundan sonra da müsaade etmeyeceğim. 

LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, sizin deprem karşısındaki duyarsızlığınıza belki 
bir tepki. 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu kadar müdahil olmayın lütfen. Zaten 
müddeti bitmiş bir hatibe... 

BAŞKAN - Efendim, konuyla ilgili konuşsunlar, burada Pişmanlık Yasa Tasarısı konuşulu
yor; 20 dakikada hâlâ konuya gelemedi. "Gelecektim, gelemedim; Başkan müsaade etmedi" diyor. 
Siz, bunu kabul ediyor musunuz Sayın Kahraman? 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sizin müdahaleniz, gündeme davet tarzında olur ve kaba 
bir lisanı giderme noktasında olur. Çok müdahil oluyorsunuz; yanlış buluyorum. Rica ediyorum 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Ben müdahil değilim. Başkanlığı suçlayarak "Başkan konuya gelmeme müsaade 
etmedi" deme hakkı yoktur. 21 dakika konuşan bir konuşmacının neyi konuştuğunu bilmesi gere
kir. 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, siz, biraz daha ılımlı olmak durumundası
nız; soyadınız da "Ilıksoy" zaten. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kahraman. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın Sühan Özkan; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA I. SÜHAN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Bazı 

Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı üzerine, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunu
yorum; Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; anılan yasa, 3419 sayılı Yasa olarak uygulamaya konulmuş ve 
kamuoyunda "Pişmanlık Yasası" olarak bilinen ve bu yasanın uygulanmasında öngörülen, tadat 
edilen, tavsif edilen suç ve faillerinin herhangi bir nedenle pişman olup nedamet göstererek itiraf
ta bulunmaları sonucunda, bu şahısların güvenlik güçlerine yaptıkları yardımlar doğrultusunda ya
sadışı örgütlere önemli kayıplar verdirilmiş; daha da önemlisi, birçok örgüt mensubunun toplumla 
barışması için yeni bir fırsat yaratılmıştır. 

3419 sayılı Yasanın 1 inci maddesinin zaman içinde yürürlükten kalkması, yasanın sağladığı 
faydaların eksik kalmasına neden olmuş; aynca, cezaevlerindeki örgüt mensuplannın bu imkândan 
yararlanamamalan, yasanın öngördüğü amaca ulaşmaya engel olmuştur. 

Bu durum muvacehesinde yeni bir imkân tesis etmek amacıyla, 28.2.1995 tarihinde 4085 sa
yılı Kanunla, anılan yasanın 1 inci maddesi yeniden düzenlenmiş; fakat, bu değişikliğin de,« 8 Tem
muz 1995 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıyla, sadece 5 aylık bir uygulamayla yetinilmek zorun
da kalınmıştır. 

Bu Yasa ve değişikliklerinin sağladığı tatbikat sonucu, 4453 örgüt mensubu tespit edilmiş, 1 
574 örgüt mensubu yakalanmış, 699 vaka açığa çıkanlmış; 511 uzun namlulu silah, 118 kısa nam
lulu silah, 42 roketatar, 9 lav silahı, 1 000'e yakîn el bombası ve diğer birtakım silahlar ele geçiril
miştir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, terörle mücadele, bir süreçtir. Son derece önemli bir jeostra-
tejik konumda olan, son derece genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiyemiz, bütün olumsuz 
nedenlere rağmen hızla gelişmekte olması dolayısıyla, önceden ve ağırlıklı olarak, birçok terör se
naryosunun üretildiği ve bu amaca uygun birçok organizasyonun devreye sokulduğu bir alan ol
muştur, olmaya devam etmektedir ve hiç temenni etmemiş olmakla beraber, olmaya da devam ede
cektir. 

Modern devlet, güçlü devlet olma iddiası, terörle mücadelede başarılı olmak için özel sorum
luluklar almayı zorunlu hale getirmektedir. Güçlü devlet, öncelikle terörün unsurlarını iyi analiz et
mek ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. Terörün aslî unsurlarını, terörün arızî unsurlarından 
ayırma ve buna göre davranma sorumluluğunu almak durumundayız. 

Terörle mücadelenin bugün gelinen noktasında, birçok terör örgütü mensubu, pişmanlık içeri
sinde ve bu yasadan yararlanmayı istemektedir. Çağdaş devlet, kamu düzenini, toplumsal barışı te
sis etmek ve sürdürmekle yükümlüdür; bu yükümlülüğünü, hiçbir zaaf göstermeden sürdürmek zo
rundadır. Bunu sağlamak için, şu veya bu nedenle, her silahlı kalkışma, kamusal düzene yönelik 
her tedhiş eylemi, tenkil edilmek zorundadır; ancak, yukarıda arz etmeye çalıştığım gibi, modern 
ve güçlü devlet, aynı zamanda, kendi dışındaki nedenlerle terör olarak nitelendirilecek eylemlere, 
organizasyonlara katılmış veya bilahara pişman olmuş yurttaşları da topluma yeniden kazandırma
nın tedbirlerini almak zorundadır. 

Yüce Heyetin huzurunda görüşülmekte olan bu tasarı, bu mülahazalarla gündeme getirilmiştir 
ve özellikle, elini kana bulamamış ve bulamamak iddiasında olan insanları bu kanun kapsamı için
de mütalaa etmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; tedhişçilik olarak ifade edebileceğimiz terörizm, siyasî hedefe 
ulaşmak için devlete, halka, bireylere ve sisteme karşı şiddet eylemlerine başvurmak olarak tanım
lanabilir. Terörizmin siyasî örgütlerce, etnik gruplarca, milliyetçi gruplarca araç olarak kullanılma
sı, insan topluluklarıyla yaşıt bir tarihe sahiptir. 

20 nci Yüzyıl, son derece dengesiz toplumsal ve ekonomik durumların ortaya çıkardığı ulusal 
ve uluslararası birtakım düzensizliklerin, zorlukların yaşandığı bir çağdır. Birçok ülke, terör olgu
suyla karşı karşıya kalmıştır, kalmaya devam etmektedir. İtalya'da, Almanya'da, Peru'da, İrlan
da'da; velhasıl, dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahi, terör olgusu, hükmünü sürmeye devam etmek
tedir. Bu ülkeler, terör olgusuna önlemler almak için birçok programı devreye sokmuşlardır; ama, 
bugün gelinen noktada, terör örgütleriyle sonuna kadar mücadelede alınması gereken yollar oldu
ğu açıktır. 

Anadolu, Osmanlıdan bu yana, cumhuriyetle beraber, bugüne kadar, birçok terör grubu ve te
röristin, çeşitli kılıklar altında hükmünü icra ettirmeye çalıştığı bir toprak parçasıdır. Bugün, Türk 
Devleti güçlüdür. Her türlü terör, halkın karşısındadır. Devlet anayasal yetki ve sorumlulukla mü
cadelesini sürdürecektir; ama, şu anda huzurlannızdaki yasa tasarısı, terörün arızî unsurlannı terör 
olgusundan izole etmeye yardım amacını taşımakta olup, geçmişte bunu başarmıştır. Bu nedenle, 
terör olgusunda, ülkemizin, bugüne kadar, çok uzun zamandan beri verdiği büyük kayıplara rağ
men, ısrarla ve inatla bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. 

Yukarıda arz etmeye çalıştığım gibi, bu mücadelede bir anda kesin sonuç almak mümkün de
ğildir; ama, Türk Devleti olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek; ama, bu mücadele için
de, suça bulaşmamış, elini kana bulamamış ve suç örgütlerinde herhangi bir nedenle arızî unsur ola
rak bulunan insanları da, yurttaşları da topluma kazandırmak durumundayız. Ben, bu yasanın bu 
amaca hizmet edeceğine inanıyor ve Grubumuz adına tasarıya olumlu oy vereceğimizi beyan edi
yorum. 

Bütün diğer konuşmacı arkadaşlarım gibi, çok büyük bir felakete maruz kalan ülkemizde, dep
rem felaketinde hayatını kaybeden değerli yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş
sağlığı diliyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özkan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Necati Çetinkaya; buyurun efen

dim. 

Süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA M. NECATİ ÇETİNKAYA (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milet-

vekilleri; konuşmama başlamadan önce, 17.8.1999'da Yalova, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un ba
zı semtlerinde vuku bulan deprem felaketinde yaralanan, evsiz barksız kalan bütün vatandaşlarıma 
geçmiş olsun diyor, darülbekaya irtihal edenlere -hayatını kaybedenlere- Allah'tan rahmet diliyo
rum ve inşallah, böyle felaketlerin ülkemizde bir daha vuku bulmamasını özellikle niyaz ederek, 
hepinize saygılar sunuyor, şahsım ve Grubum adına, sizleri, Yüce Meclisimizi hürmetle selamlıyo
rum. 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, Grubumun ve şahsımın görüşlerini açıklamak üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyonım. 

Malumunuz olduğu üzere, 3419 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin yürürlükte kalması ve ce
zaevlerinde tutuklu bulunan örgüt mensuplarıyla ilgili olarak, bilahara 28.2.1995 tarihli ve 4085 sa-
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yılı Kanunun 1 inci maddesi yeniden düzenlenmiş; ancak, bu madde de, belli bir süreye münhasır 
olarak 8.7.1995 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Biraz önce, her ne kadar "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 
Tasarısı" dediysek de, buna, halk arasında amiyane tabirle "pişmanlık yasası" denilmektedir. 

Bunun uygulamasında bulunan bir arkadaşınız olarak diyorum ki, geçmişte uyguladığımız bu 
kanun ne getirdi ne götürdü konusuna geçmeden önce, müsaade ederseniz, suç failleriyle ilgili, 
özellikle suça iştirak edenler -ki, buna, uzmanlık dilinde "sempatizan, militan ve dirijan" diyoruz-
bu duruma nasıl geldiler? Bazıları, bizzat bu örgütlere, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere veyahut da ka
nunun lafzında ifade edilen cemiyetlere isteyerek iştirak ettiler; bazıları, kandırılarak iştirak ettiler; 
bazıları, kaçırılarak, zorlanarak iştirak ettiler. Kandırılarak iştirak edenler, içinde bulundukları eko
nomik sıkıntıların giderileceği ve dolayısıyla ileride âdeta bir mevut -vaat edilen- kendilerine ikbal 
ve imkânlar bahşedileceği söylenilerek örgütün içine girdiler ve bunlar, örgüt evlerinde uzun süre 
teorik çalışmalara tabi tutuldular. 

Hiç unutmuyorum, Hatay'da görevliydim, terörün en yoğun olduğu bir dönemdi ve özellikle 
gönderilmiştim. Orada bildiri dağıtırken bir çocuk yakalanmıştı -ismini şimdi açıklamıyorum- ve 
İskenderun bölgesinde geçmişte işlemiş olduğu suçlardan dolayı, iskenderun Emniyet Müdürlü
ğünde sorgulanıyordu; çok önemli bir örgütün mensubuydu. Gittim baktım, çocuğu sorguluyorlar 
ve çocuk bülbül gibi ötüyor, işledikleri bütün fiilleri, eylemleri rahatlıkla, âdeta şiir okurcasına an
latıyordu. Dedim ki "evladım, nasıl oldu da bu kadar rahat konuşuyorsun, bütün işlediğin suçlan 
söylüyorsun" Unutuyor "şunu da yaptım" diyor, biraz sonra dönüyor "şu suçu da işledim" diyor. 
"Niye bunları bu kadar rahatlıkla ifade etme lüzumunu hissediyorsun" dedim. Çocuk döndü "efen
dim, ben yıllardır bu konuları, âdeta beni yıpratan, beni her gece bir kâbusla öldüren bir sır olarak 
içimde saklıyorum, rahatsız oluyorum; çünkü, başlangıçta isteyerek bu örgütün içine girmedim; 
ama, örgüt içinde beni, o şekilde ruhumu eğittiler ki, örgütten çıktığım zaman bana verdikleri si
lahla 'git babanı öldür' deselerdi, o sırada gider babamı da vururdum. O şekilde bir haleti ruhiye içi
ne bizi sokuyorlardı" dedi ve çocuk işlemiş olduğu birkaç sene önceki fiilleri, eylemleri ve o güne 
kadar işlemiş olduğu bütün suçlarını teker teker anlattı ve ondan sonra da o örgütün çökertilmesi 
için bize son derece önemli bilgiler verdi ve hakikaten, örgütün hemen hemen Türkiye genelinde 
çökertilmesi, o çocuğun bize vermiş olduğu bilgiler sayesinde oldu. 

Şimdi, bölücü terör örgütüyle ilgili olarak, tabiî, bu tür kanunlar, bir örgüte münhasır olarak 
çıkarılmadı. Daha önce çıkarılan, yani 3419 ve ona paralel olarak çıkarılan 4085 sayılı Kanun, on
dan öncekiler veyahut da ondan sonrakiler ve bugün kanunlaştıracağımız bu tasarı, yalnız belli bir 
örgüte münhasır olarak değil, yıkıcı ve bölücü terör örgütlerine münhasır olarak çıkarılıyorlar. De
min, konuşmamın başında dedim ki, acaba, yeteri derecede hedefine vâsıl oluyor mu; yani, bu ka
nunu çıkardığımız zaman örgütü, hakikaten tamamen çökertebiliyor muyuz? 

Değerli arkadaşlar, yaptığımız tespitlerde ve bizzat yapılan uygulamaların bir zaman başında 
bulunduğum dönemlerde ve ondan sonraki dönemlerde aldığım rakamlara göre, çıkarılan pişman
lık yasaları, bugüne kadar ifadeler ve itiraflar neticesinde 755 örgüt mensubunun yakalanmasına se
bebiyet vermiş, bazı örgüt evleri, sığmaklar belirlenmiş ve bunların silahlarının toplanmasına vesi
le olmuştur; ama, büyük mikyasta beklediğimiz neticeyi de almış değiliz, alamadık Tabiî, bunda 
muvaffak olunabilmesi için yalnız kanunun çıkarılması yeterli derecede bir mana ifade etmiyor. 
Nedir; bununla birlikte, bir kere, psikolojik, moral destek, devlet olarak önemle üzerinde duracağı
mız bir konudur. 
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Güneydoğu Anadolu'ya hitaben Olağanüstü Hal Yasası çıkarıldıktan sonra, bir de devlet tele
vizyonunda bir GAP kanalı ihdas edildi. Gerek benim görev sıramda gerek arkadaşlarımızın görev 
sırasında ve gerekse ondan sonraki uygulamalarda hep bu konunun üzerinde önemle, hassasiyetle 
durduk. Bu programlar uzmanlar tarafından hazırlansın; gerek kamuda görev yapan değerli uzman 
arkadaşlarımız gerek üniversiteler tarafından, toplum psikolojisi, bölgenin özellikleri bütün olarak 
perspektifin altına yatırılsın; dolayısıyla, tarih boyunca bu bölgede yaşayan insanların, Çanakka
le'de, Edirne'de, İzmir'de, Ankara'da yaşayan insanlarla bir olduğunu, kardeş olduğunu, aynı cen
net vatanın tarih boyunca ayrılmaz yaşayan insanları olduğunu, birlik ve beraberliklerini hiç boz
madıkları sürece huzur olduğunu, sükûn olduğunu, mutluluğun geldiğini ve oradaki insanların da 
hayatlarından lezzet aldıklarını, tarihteki bütün örnekleriyle devamlı olarak bu kanaldan izah ede
lim, açıklayalım, programlar buna müteveccih olsun dedik; ama, gelin görün ki, maalesef, yeterli 
derecede olmadı. 

GAP Televizyonunda çok değişik programlar gördük; o bölgeyi hiç ilgilendirmeyen program
lar gördük. Vakit geçmiş değildir. Tckraren söylüyorum; o programlar fevkalade güzel şekilde ha
zırlandığı takdirde, inanıyorum ki, fevkalade müessir olacaktır. 

O insanın beklentisi nedir? O bölgenin ihtiyaçları nedir? O bölgedeki evlatların, yaşayan in
sanların, bu ülkenin diğer yörede yaşayan insanlarıyla hiçbir ayrıcalığı olmadığı, hepsinin birinci 
sınıf vatandaş olduğu, kardeş olduğu; hiçbir zaman, bu Diyarbakırlıdır, bu Erzurumludur, bu Kare
lidir, bu Vanlıdır, bu Siirtlidir diyerek, ben, bunun kızını almam, öbür kızı... Birbirine girmiş, bir 
bütün olmuş, et ve kemik mesabesine gelmiş, et tırnak olmuş; bunlar birbirinden ayrılamaz. Hak
kâri İstanbul'dan ayrılamaz, Diyarbakır Antalya'dan ayrılamaz, Antalya oradan ayrılamaz. Siz, Sü
leyman Nazif i, Diyarbakırlıdır diye reddedebilir misiniz?! Ziya Gökalp'ı, şu bölgenin insanıdır di
ye nasıl gözardı etmeyeceksek, tıpkı İstanbul'daki o ilim irfan sahibi insanlar da oranın insanıdır, 
oranın mütefekkiridir, oranın erbabı kemalidir. O sebeple, işte, bu gönüllere, onun kimliği olan, 
kimliğini sağlayacak bu duygulan, bu unsurları vermemiz lazım; bu, devletin görevidir. 

Devlet, bu kanuna mümasil olarak, sayacağım bazı konuların üzerinde önemle durmalıydı ve 
durmalıdır ve bundan sonra da durmalıdır. Nedir yapılacak şey? Yapılacak hareketin birincisi, şef
katle, sevgiyle, merhametle dolu hizmet anlayışımızla kucaklarımızı sonuna kadar açmalıyız. Hiz
met anlayışımız bu olmalıdır. Yatırımlar en üst seviyede gerçekleşmelidir. 

Bakınız, biraz önce dedim ki, oradaki insanlara hitap tarzımız... Peki, bu nasıl olacak? Orada 
görevlendireceğiniz kamu görevlisi, en kaliteli kamu görevlisi olacak. Doğu, sürgün bölgesi olarak 
kabul edilmeyecek. Ben hiç.unutmuyorum, çok sevdiğim bir Bingöl Belediye Başkanı vardı, fev
kalade değerli bir ailenin çocuğu ve hakikaten, kendisini çok iyi yetiştirmiş bir değerli arkadaşımız-
dı. Bir gün bana geldi "Sayın Valim, ben, kendi bölgemizi, âdeta bir sürgün bölgesi olarak görüyo
rum" dedi. Niye? "Suç işleyen, harhangi bir şekilde muvaffak olamayan insanlar, bu bölgeye tayin 
ediliyor; gelen adam, bu psikolojinin etkisi altında 'ben sürgün edildim' diyor." Doğu, sürgün böl
gesi olmamalıdır. Kaymakamlığımdan valiliğime devamlı olarak söyledim, bugün de milletvekili 
olarak söylüyorum, devlete verdiğimiz raporlarda da aynı husus vardır; demişimdir ki: Güneydoğu 
Anadolu ve doğuda hizmet görecek insan, vatan sevgisiyle dopdulu ve milletini, bayrağını seven, 
aynı zamanda insana âşık olan, ülkenin birlik ve bütünlüğüne bütün hassasiyetiyle, bütün varlığıy
la, mevcuduyetiyle bağlı, ama, aynı zamanda, o insan sevgisini kendisine bir aşk mesabesinde, âde
ta, bir aşk kabul eden bir haletiruhiye içinde ve oraya hizmet etmenin en büyük kutsal görev ola
cağını kabul eden bir ruh haleti içinde olmalı. İşte, Güneydoğu Anadolu ve doğu, bu tür insanlara 
muhtaç, onların hasretini çekmektedir. Bu pişmanlık yasasıyla birlikte, o zihniyeti götürmeliyiz. 
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Diğer bir husus, o bölge, neyi beklemektedir? O bölgenin beklediği, altyapı yatırımlarının bir 
an önce yapılmasıdır. Her konuyla faydalıdır. Oradaki insanın sağlık hizmetlerini bir an önce ta
mamlamadığınız takdirde, oradaki insanı küstürürsünüz. Bir gün Çukurca'da bir eylem olmuştu, 
gittim; orada, Çukurca'dan Hakkâri'ye yaralıları getirmişlerdi. Samimî söylüyorum, o sırada, Hak
kâri Devlet Hastanesinde uzman doktor yoktu. Bunu, Millî Güvenlik Kurulu toplantılarında defa
larca dile getirdik. Rotasyon usulüyle gönderdiğimiz doktorlaramız -iki aylık bir süreyle gönderi
liyorlardı- rapor alarak veyahut da gittikten sonra bu sefer rapor alarak ancak bir hafta süreyle gö
rev yapıyordu. Bundan bir yarar sağlayamazsınız. Sürekli olarak orada görev yapacak ve oradaki 
insana, insan olarak hizmet etmenin kutsiyetini kabul edecek, o hizmeti bir ibadet olarak kabul ede
cek bir insan ruhu olmalı orada. 

Birçok daire müdürleri vekâleten görevlendiriliyor. îşte, o asaletle, en idealini oraya vermeli
yiz ve o insan, orada, onu kucaklayacak, onu bağnna basacak, benim insanımsın, benim canımsm 
diyecek, işte o zaman, biz, orada o meseleyi çözmede fevkalade büyük gayret gösteririz ve bu gay
retimizin neticesi başarı olur. 

Başka ne yapacağız; eğitime son derece önem vereceğiz. Eğitim çok önemlidir. Oradaki insa
nın yeteri derecede eğitim görmemesi kendi kusuru değildir, devletin kusurudur. Öyleyse, biz dev
let olarak, bir an önce, bu görevimizi yeteri derecede götürmeliyiz oraya. Bakınız, Osmanlı döne
mini ve Selçuklu dönemini incelediğimiz ve araştırdığımız zaman, geçmişte, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu, bir ilim, irfan beldesidir. Ben, Harputluyüm. Harput, bir zaman, doğunun bir irfan belde-
siydi, bir kültür beldesiydi; 1900'lü yıllardan önce 3 tane kolej var, 99 tane medrese var; korkunç 
bir rakamdır bu. Diyarbakır öyle, Urfa öyle. Bakınız, Anadolu topraklarına bir ruh veren, onu yo
ğurarak Türklüğün cennet mekânı haline getirmek isteyen o Hoca Ahmet Yesevî'nin ideali, gaye
si, politikası neydi, biliyor musunuz? îlk olarak Anadolu'ya gönderdiği Alperenler, attığı o altın 
ışıklı asası, onu ta Viyana önlerine kadar götüren, bir ruhtur, bir şuurdur. Bunun üzerinde düşün
meliyiz. 

BAŞKAN - Sayın Çetinkaya, size 1 dakika ilave süre veriyorum; lütfen, toparlayınız efendim. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Harran Üniversitesinin rektörü kimdir, biliyor musu

nuz? Farabî'dir. 
Bu kadar, Anadolu'nun ilim yönünden oluşmasına önem göstermiş benim atalarım. Onun için, 

Yunus demiş ki: 

"İlim, ilim bilmektir, 
İlim, kendin bilmektir, 
Sen kendini bilmezsen, 
Bu nice okumaktır." 
Değerli arkadaşlarım, o sebeple diyorum ki, bir an önce ekonomik kalkınmanın orada tamam

lanması, GAP'ın bir an önce tamamlanması... Bakınız, şu andaki uygulamayla, GAP, ancak 2040 
yılında tamamlanıyor. Orada, bu işin bitmesi... Çünkü, ben, bir zaman bir konuşmamda, onu orada 
söylemiştim; demiştim ki: "GAP'ın bitmesiyle, her tarla bir fabrika olacak." 

Bakınız, ilk sulamayı verdiğimiz zaman, ben, Manisa Vahşiydim. Size samimî olarak söylü
yorum; Manisa Ovasında, pamuk ve üzüm toplamakta sıkıntı çektik; çünkü, kendi burnumuzun di
bindeki tarlada istihsal vardı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. 
M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Ben teşekkür ediyorum. 

Sizlere saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sağ olun Sayın Valim, teşekkür ediyoruz. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Emin Karaa... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Çalışma süremiz dolmak üzere Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Daha 10 dakika var efendim. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - 20 dakika konuşacak. 
BAŞKAN - 10 dakika fazla çalışırız, ne olacak?! 

! Sayın milletvekilleri, Sayın Emin Karaa'nın konuşma süresinin bitimine kadar Meclis çalışma 
süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Karaa. 
Süreniz 20 dakika. 

DSP GRUBU ADINA EMİN KARAA (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, benim, ne Fazilet Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ramazan Toprak 

gibi hatıralarım var ne Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Necati Çetinkaya gibi hatıra
larım var; ben, sadece kanun tasarısı üzerinde konuşacağım. 

Görüşmekte olduğumuz Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı yeni değildir. Kamuoyunda pişmanlık yasası olarak 
da bilinen kanun, siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için kurulmuş teşekkül, silahlı çete, cemi
yet veya gizli ittifak mensuplarının, suç işlemelerini Önlemek, mensubu bulunduğu örgütün amaç
ladığı suçların işlenmesine engel olmalarını sağlamak ve işledikleri suçtan pişmanlık duymaları ha
linde cezalandırılmayarak, topluma kazandırılmalarını temin etmek amacıyla, ilk olarak 5.6.1985 
tarihli 3216 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun olarak yürür
lüğe konulmuş ve yürürlük tarihi iki yıl olarak belirlenmişti. Bundan sonra sırasıyla, 1988 yılında 
3419 sayılı, 1990 yılında 3618 sayılı, 1992 yılında 3853 sayılı, 1995 yılında da 4085 sayılı aynı ma
hiyetteki kanunlar yürürlüğe konulmuştur. 

Ülkemizin bölücü terör örgütlerine karşı yapmakta olduğu mücadelede bugüne kadar binlerce 
insanımız ölmüştür ve Türkiye kalkınmasında kullanacağımız milyarlarca doları bu alanda kullan
mak zorunda kaldık. Türkiye, bundan sonra da, bölücü ve yasadışı örgütlere karşı büyük bir karar
lılıkla mücadelesini elbette sürdürecektir. 

Bugüne kadar çıkarılan 5 pişmanlık yasasının uygulamasından, hem ülke hem güvenlik kuru
luşları olarak faydalar sağlanmıştır. İtirafta bulunan şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda, yasa
dışı örgütlere büyük darbeler indirilmiştir. 

1985 yılından 13 Ağustos 1999 tarihine kadar 5 kez çıkarılan pişmanlık yasasından yararlan
mak için 3 509 kişi başvuruda bulunmuştur. Bunlardan 775'inin durumu, Bakanlıkça uygun olarak 
değerlendirilmiştir; 2 721 başvurunun durumu kabul edilmemiştir. Görüldüğü gibi, devlet, önüne 
gelen her pişmanlıktan yararlanma başvurusunu kabul etmemektedir. Kabul edilen 775 kişinin iti
rafları sonucunda, 2 320 örgüt mensubu tespit edilmiş, 591 olay aydınlatılmış ve pek çok sayıda sı
ğmaklar, depolar, silahlar ve mühimmat ele geçirilmiştir. 
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Bugün yeniden düzenlenen kanuna göre, siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için, Türk Ce
za Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş olan teşekkül, Türk Ceza Kanununun 125 ve 
131, 146 ilâ 162 nci maddelerinde yazılı suçlan işlemek üzere kurulmuş silahlı çete ve cemiyet 
mensuplanndan, işlenen suçlara iştirak etmeyenler, yetkili makamlara mukavemet göstermeksizin 
kendiliklerinden teslim olup, bu kanundan yararlanmak istediklerini beyan edebileceklerdir. Bu ki
şilerin verdikleri bilgiler çerçevesinde, teşekkül, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çı-
kanlmasına neden olanlar, çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar hakkın
da ceza verilmeyecektir. 

Siyasî veya ideolojik amaçla suç işlemek için, Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine gö
re kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu kanunun yayımı tarihinden önce aynı amaçla suç işle
yenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ilâ 162 nci.maddelerinde 
yazılı suçlan, bu kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli itti
fak mensuplanndan biri, suçu ve diğer failleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açıla
cak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbann doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal 
ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine dokuz yıldan, müebbet ağır hapis 
cezası yerine altı yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası alabilecekler ve diğer cezalar da ye
dide l'e kadar indirilerek hükmolunacaktır. 

Buna karşılık, tasan kapsamına giren suçlan işlemek için, silahlı teşekkül, çete veya cemiyet 
teşkil edenler veya yönetenler veyahut bu teşekkül, çete veya cemiyette üst seviyede amirlik ve ku
mandayı haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplanndan birini veya diğer 
bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, getirilen imkânlardan faydalanamaya
caklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin terör örgütleriyle yapmakta olduğu mücadele
de, önceki yıllarda 5 kez çıkanlmış olan pişmanlık yasasına bugün de ihtiyaç vardır. Çok sayıda te
rör örgütü mensubu, anılan kanundan yararlanmak için talepte bulunmaktadırlar. Güvenlik güçle
rinin kararlı mücadeleleri sonucunda dağılmaya yüz tutan gruplann çözülmesinin hızlandmlması-
na yardım edeceği aşikâr olan bu kanunun, 6 ncı kez olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde çı-
kanlmasmda yarar vardır. 

Hepinizi saygıyla sclamlıyonım. (DSP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Karaa. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlandı. 
Çalışmalanmıza kaldığımız yerden devam etmek için, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşi

me ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.57 

© 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet AY (Gaziantep), Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir) 

• © -
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo

rum. 
Kanun tasarısının görüşmelerine, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

3. - Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere. Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/517) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde, gruplar adına söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Ki

lis Milletvekili Sayın Mehmet Nacar'da. 

Buyurun Sayın Nacar. 
Konuşma süreniz 20 dakika efendim. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET NACAR (Kilis) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba

zı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı hakkında konuşmalarıma başlamadan önce, büyük Türk Milletini ve dünyayı de
rinden sarsan büyük bir felaket sebebiyle, uğramış olduğumuz acıyı ifade etmek istiyorum. 

Keşke, meydana gelen bu felaket, bize derin acılar bıraktı diye başlayabilseydik. Daha da öte
si, bu büyük felaket, bizi, kelimelerin manasız kaldığı, ifade etmekte güçlük çektiğimiz acılara gark 
etmiştir. Bu sebeple, vefat etmiş tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine, bu felakette 
yaralanmış değerli kardeşlerimize acil şifalar, Türk Milletine ve dünya insanlarına da geçmiş olsun 
diyoruz. Bu felaket sebebiyle, hükümetimiz, bakanlarıyla, deprem bölgesinde çalışmalar yapmak
ta, insanlarımızın acılarım paylaşmakta, meydana gelmiş depremin etkilerini bir an önce ortadan 
kaldırmak için çalışmalar yapmaktadır. Yine, bu felaket sebebiyle, milletvekili arkadaşlarımızın 
birçoğu, deprem bölgelerinde yaraların sarılmasına ve hasarın tespitinde gözetim ve yardımcı ol
mak amacıyla bulunmakta, bu arkadaşlarımıza, diğer görevli ve hizmetlilerimize de başarılar dili
yorum. 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı, benden önce konuşan hatip arkadaşlarımın da belirtmiş oldukları gibi, 5 de
fa, yani, bundan 14 yıl önce ilk defa 1985 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu kanun tasarısının 
Yüce Heyetiniz tarafından kabul edilmesiyle birlikte, uygulama, altınca defa hayata geçirilmiş ola
caktır. 

Terör illeti, ülkemizi, 1980'li yıllardan itibaren yavaş yavaş sarmaya başlamış, bu suretle, ger
çekten, binlerce insanımızın ölümüne, şehit olmasına veyahut da mağdur olmasına, yaralanmasına 
sebep olmuştur. Tüm insanlık fıleminin kabul etmediği ve ülkemizde de derin acılar bırakan terör, 
bilhassa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde başlamış olmasına rağmen, daha sonra, ül
kemizin diğer bölgelerinde ve büyük şehirlerde de cereyan etmeye başlamış, zaman içerisinde tır
manarak korkunç boyutlara ulaşmış, Rabbimize şükür ki, bugün, bu terör örgütünün elebaşısı ya-
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kalanmış, hak ettiği cezayı almış ve bu cezanın neticesini de görmek üzere son günlerini beklemek
tedir. 

Terör, bir toplum için en yıkıcı, en acı yaşam biçimidir. Bundan kurtulmanın ilmî, teknik yol
lan muhakkak ki, vardır. Toplumda pişmanlık yasası olarak bilinen ve tüm dünya ülkelerinde de, 
teröre muhatap olan ülkelerde de uygulama alanı bulan pişmanlık yasaları, terör örgütlerinin çöker
tilmesi, etkilerinin azaltılması ve o örgütlere mensup-kişi, belge, bilgi ve silahlarının ortaya çıka
rılması için bir yol olarak önerilmektedir. 

Ben, konuşmamda, pişmanlık yasasının uygulanması neticesinde, bu yasadan faydalanmak 
için müracaat etmiş veya bu yasadan faydalanmış olan kişilerin sayısı ve elde edilen neticelerle il
gili konuşmayacağım; çünkü, daha önce, konuşmacı arkadaşlarım, bu konuda, detaylı olarak bilgi
ler aktardılar. 

Benim, burada, bahsetmek istediğim hadise şudur: Biz, 16 yıldan beri, terör illetiyle iç içe ya
şamaya başladık ve bu yaşam biçimini öğrenmeye başladık. Bu mücadele içerisinde alınan önlem
lerle ilgili olarak, toplumun düşüncelerini, toplumun bakış açısını gözardı etmeden, buna çözüm 
yollarının bulunması noktasında, bir fikir ve düşünce içerisinde hareket ettik. Bu sebeple de, bu piş
manlık yasasına; yani, daha önce uygulanmakta olan ve çeşitli vesilelerle kesintiye uğramış olsa bi
le, uygulamasının devam ettirilmek istendiği bu yasaya, toplumda uzlaşmayı, bu terör veyahut da 
eylemleri neticesinde, mağdur olan insanlarımızı incitmeyecek, onlann hassasiyetlerini de göz 
önünde bulundurarak, değişik ve önemli bir hususiyetin eklenmesi hususunda çalışmalar yaptık. Bu 
çalışmalardır ki, terör örgütünden zarar gören ve toplumda geniş bir kaygı yaratan; yani, bir taraf
ta insanlarımız, evlatlanmız, sivillerimiz öldürülüyor diye o acıyı yaşayan ve bu acının neticesin
de de, devlet, bu insanlan, bir şekilde suçluluktan veya ceza almaktan bertaraf ediyor diye, meyda
na gelmiş olan hassasiyeti göz önünde bulundurmaya çalıştık. 

Bu sebepledir ki, önümüzde tartışmakta olduğumuz ve Yüce Heyetinizin de, biraz sonra, oy-
lanyla kabul edilecek olan bu yasa, diğer yasalardan büyük bir farklılık göstermektedir; bu farklı
lık, gerçekten çok önemlidir. Tasarıda "...silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil edenler ile böy
le bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya cemiyette üst seviyede 
amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplanndan bi
rini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu madde hükümlerin
den yararlanamazlar" denilmektedir. Sayın milletvekilleri, getirilmiş olan bu hüküm ile, insanları
mızın, yurttaşlarımızın vicdanında rahatsızlık yaratan, askerimize, polisimize, masum insanlarımı
za, bebeklerimize kurşun sıkan insanlar affediliyor şeklindeki mülahazaları ortadan kaldırmaya ve 
gerçekten; ama, gerçekten suçlu olan insanların, hiçbir surette, bu yasa hükmünden yararlanarak, 
kendilerini aklamasına müsaade etmeme düşüncesine dayanıyor ki, bu düşünce ve bu uygulama, 
sanıyorum ki, insanlanmızın aramış olduğu ve vicdanlannı rahatlatacak en büyük unsurdur. 

Bu yasa, bu yönünün dışında, şu anda örgütün bulunduğu konum itibariyle, dağılmaya yüz tut
muş ve çökme aşamasına gelmiş örgüte son darbeyi vurmak için en büyük fırsattır. Bu fırsatı iyi 
değerlendirmek gerekir. Bu yasa hükmünden, sadece, vatandaşımıza, bebeklerimize, kadınımıza, 
masum insanımıza, güvenlik güçlerimize, polisimize, askerimize kurşun atmayan, yaralamayan in-
sanlann faydalanmasını temin etmiş olması itibariyle de, yerinde olduğu kanaatindeyiz. Bu sebep
le, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu yasanın çıkması hususunda olumlu rey kullanacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Nacar. 
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Hükümetin söz talebi vardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Tür
kiye, 15 yıldan beri teröre karşı amansız bir mücadele vermekte, çeşitli terör örgütleriyle boğuş
maktadır. Bunların başında ayrılıkçı terör örgütü gelmektedir. 

Bu büyük mücadelenin çeşitli yönleri vardır. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için kullanıla
bilecek yöntemlerden biri, şimdi görüşmekte olduğumuz kanun tasarısında yer alan yöntemdir. 

Türkiye'de, ilk kez, 1985 yılında, kamuoyunda pişmanlık yasası olarak adlandırılan 3216 sa
yılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküırlere Dair Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun, iki 
yıl süreliydi. Ondan sonra, 1988 yılında, ikinci kanun 3419 sayıyla Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanun olarak çıkarılmıştır. Bu kanunda bir sistem değişikliğine gidil
miş ve sadece 1 inci maddesinin iki yıl süreli olacağı belirtilmiştir. Ondan sonra da, üç kanun da
ha çıkarılmıştır; böylece, 1995 yılına gelindiği zaman, pişmanlık yasası olarak çıkanlan kanunlann 
sayısı 5'i bulmuştu; ama, 3419 sayılı Kanundan itibaren çıkanlan bütün yasalarda, hep 1 inci mad
de için süre konulmuş, kanunun geri kalan maddeleri yürürlükte kalmıştır. Dolayısıyla, bugün de, 
3419 sayılı Kanunun 1 inci maddesi dışındaki maddeleri yürürlüktedir. Tabiatıyla, geçici maddesi 
zaman içerisinde hükmünü ifa etmiş olmakla, o da, fiilen yürürlükten kalkmış durumdadır. 

Bugün yeniden böyle bir kanun çıkarma gereksinmesini duyuyoruz; çünkü, bunun için elve
rişli bir ortam vardır. Bu kanun, terörle mücadelede bir yöntemdir. Bugünkü hükümeti oluşturan 
Koalisyon Protokolünde ve Hükümetin Programında kamuoyunun benimseyeceği bir pişmanlık 
yasasının terörle mücadelenin aracı olarak çıkanlacağı ifade edilmiştir. Bugün, o söz yerine getiril
mektedir. 

Getirilen kanun tasansı, 1995 yılında çıkanlan ve dört ay sonra yürürlükten kalkan ve böyle
likle, 3419 sayılı Kanunun artık hükmü kalmamış olan 1 inci maddesini yeniden düzenlemektedir 
ve bunun yanında, bir de geçici hüküm getirerek, kanunun yürürlüğünden önceki fiilleri düzenle
mektedir. Bir ikinci geçici maddeyle de, daha önceki pişmanlık yasalanndan yararlanmış olanların 
yeniden suç işlemeleri durumunda bu kanundan yararlanamayacaktan hükme bağlanmaktadır. 

Bu kanun, terörle mücadeleyi nasıl sağlayacaktır? Kanunun dayandığı sistem, kamuoyundaki 
adının vereceği izlenimle, sadece, terör örgütlerine katılmış olan bir kimsenin, bundan dolayı piş
manlık duyarak, gelip teslim olmasından ibaret değildir. Kanunun dayandığı sistem, o kimsenin, 
devlete, terör örgütü hakkında onu çökertecek, dağılmasını sağlayacak, ele geçirilmesine yardımcı 
olacak veya terör örgütünce bazı suçların işlenmesini önleyecek bilgiler vermesidir. İşte, bu bilgi
ler karşılığında, bilginin veriliş dönemine göre, bilgiyi veren kimse, bir başka deyişle itirafçı, ya ta
mamıyla cezasız kalmakta ya da cezasında indirime gidilmektedir. Eğer, bu kimse, terör örgütüne 
katılmış olmakla birlikte, herhangi bir suça iştirak etmemişse veya iştirak etmiş olsa dahi henüz 
hakkında soruşturma açılmamışsa, mukavemet etmeksizin kendiliğinden yetkili makamlara teslim 
olması ve terör örgütü hakkında bilgi vermesi kaydıyla, cezadan kurtulacaktır. 

Daha sonraki aşamalarda ve bu arada kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş olan fi
llerden dolayı da benzeri bir uygulama söz konusudur. Mahkemece hüküm verildikten, hatta hük
mün kesinleşmesinden sonra dahi, terör örgütü hakkında, o örgütün dağılmasını, ele geçirilmesini 
sağlayacak bilgiler verenler bundan yararlanacaktır. Orada, verilecek cezalarda indirim söz konu
sudur. Böylece, bu tasarı, bundan önceki Pişmanlık Yasalarında olduğu gibi, bir yandan terör ör
gütünün dağılmasını amaçlamakta, bir yandan da ona herhangi bir nedenle katılmış; ama, daha son-
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ra nedamet getirerek, o örgüt hakkında bilgi veren ya da o örgütün işleyeceği suçların önlenmesi
ne yardımcı olan insanların topluma kazandırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece ikili bir 
amaç izlenmektedir. 

Demek ki, bu tasarının dayandığı model, ceza hukukunda faal nedamet olarak adlandırdığımız 
durumdur; sadece pişmanlık değil, o pişmanlığın sonucunda, terör örgütünün çökmesini sağlaya
cak bilgilerin verilmesi veya onun işleyeceği suçların önlenmesidir. 

Şimdiye kadar, terör örgütü hakkında bilgi veren ve ondan yararlanan insanlar hakkında, sayı
lan hakkında da bilgi sunmak istiyorum. Şüphesiz, verilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilme
si gerekir. 3419 sayılı Kanunun yürürlükte olan hükümlerine göre, bu kontrol, verilen bilgilerin 
doğruluğunun araştırılması İçişleri Bakanlığınca yerine getirilmektedir ve bu değerlendirme sonu
cunda da, bilgi veren kimse ya da itirafçı, bu kanunun getirdiği olanaklardan yararlanmaktadır. Bu 
olanaklar, sadece, ceza indiriminden ibaret değildir. Bilgi veren kimseye, yeni bir kimlik sağlan
masından tutunuz, yeni bir fizyonomi kazandmlmasına, kendisine ve eşine iş bulunmasına kadar 
giden çeşitli koruyucu ve yardım sağlayıcı tedbirler öngörülmüştür. 

İlk kez, Türkiye'de, 1985 yılında çıkarılan kanunun yürürlüğe girdiği 11 Haziran 1985 tarihin
den bugün; yani, 26 Ağustos 1999 tarihine kadar 3 512 kişi, pişmanlık yasalarından yararlanmak 
için başvurmuştur. Bunların içerisinde 2 722 kişi hakkında olumsuz görüş bildirilmiştir. Örneğin, 
verdiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Hakkında olumlu görüş bildirilenlerin sayısı 777'dir. 
Geri kalan 13 kişiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. 

Bu arada, şimdiye kadar çıkarılan 5 pişmanlık yasasından yararlanan hükümlülerin sayısı -hiç 
ceza görmeyenler dahil olmamak kaydıyla- 762 kişidir; yani, hiç ceza görmeyenler dışındaki hü
kümlü sayısı 762'dir; ancak, bu rakam, çeşitli pişmanlık yasalarıyla bağlantı kurularak elde edilen 
bir rakam olduğu için, gerçekte yararlanan hükümlü sayısı 679'a düşmektedir. Şimdiye kadar piş
manlık yasalarından yararlanıp da yeniden suç işleyenlerin sayısı, bir başka deyişle mükerrirlerin 
sayısı, 22'dir. Demek ki, genel olarak, bu yasalardan umulan yarar elde edilmektedir. 

Şimdi, elde edilen yarar hakkında da bilgi sunmak istiyorum. Şimdiye kadar, pişmanlık yasa
sından yararlananların verdiği bilgilerle tespit edilen örgüt mensubu sayısı 2 320'dir; yakalanan ör
güt mensubu sayısı 755, bu bilgilerle açıklığa kavuşturulan olay sayısı 591, tespit ve imha edilen 
sığınak ve depo sayısı da 233'tür. 

Şu anda, yeni bir pişmanlık yasasıyla, belirtilen çerçeve içerisinde terör örgütlerinin çökertil
mesi ve teröre karşı mücadelede kesin bir başarı kazanılması bakımından uygun bir ortamda bulun
maktayız. Hükümetimiz, tasarıyı, bu düşünceyle getirmiştir. Bu tasarımn, önceki tasarılardan, ön
ceki kanunlardan ayrılan bir farkını, biraz önce konuşan arkadaşımız belirtti; terör örgütlerinin ku
rucuları, yöneticileri veya o örgütlerde üst düzeyde emir ve komuta yetkisine sahip olanlar veya 
bizzat silah kullanarak güvenlik kuvvetleri mensuplarının ya da başka insanların ölümüne ya da ya
ralanmasına sebep olanlar, bu yasadan yararlanamayacaklardır. Böylece, bu yasa tasarısında, ka
muoyunun duyarlılıkları da göz önünde bulundurulmuş; kamuoyunun benimseyeceği, halkımızın 
benimseyeceği, halkımızın destekleyeceği bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu kanun tasarısının, 
kabul edildiği takdirde, terörle mücadelede çok büyük bir katkı sağlayacağı inancındayız. 

Bu düşünceyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Yok. 
Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı?.. 
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BEKİR SOBACI (Tokat) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - içel Milletvekili Sayın Ali Güngör. 
Buyurun efendim. 
ALİ GÜNGÖR (içel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunda Pişmanlık Yasası 

olarak bilinen bir kanun tasarısını altıncı defa yasalaştırmak üzere görüşmelere başlamış bulunuyo
ruz. 

Bu kanunun niçin çıkarılmak istendiğini anlamak bakımından, gerekçesini ve madde gerekçe
lerini dikkatlice incelemeye çalıştım. Daha önceki tarihlerde getiriliş gerekçelerini de dikkatlice 
okudum. Şu ana kadar gruplarımız adına yapılan konuşmaları ve Sayın Bakanın izahlarını da din
lemiş bulunuyorum. 

Gördüm ki, 1985'ten bugüne, bu kanunun her getirilişinde, gerekçeler, aym cümleler, aynı ke
limelerle ortaya konulmuş ve bugün de yine aynı cümleler, aynı kelimelerle kurulmuş olarak Mec
lisimize getirilmiş bulunuyor. Bir tesadüf müdür, yoksa bilerek bir araya getirilmiş bir konuyla mı 
karşı karşıyayız onu da düşünmeden edemedim. 

Bu kanundan hemen önce, bir başka kanunu Meclis olarak çıkarmış bulunuyoruz. Bu kanun
la, suçlulara, suçlularla mücadele eden, teröristlerle mücadele eden kamu görevlilerinin, emniyet 
kuvvetleri mensuplarının, görevleri esnasında yapmış oldukları kötü muamelelerden dolayı, işken
ceden dolayı, yapmış oldukları işkenceyle ilgili suçlardan dolayı cezalarını artırdık. Muhakkak ki, 
işkence, bir insanlık suçudur; bu kanunu takdirle karşılıyorum. Ancak, hemen onun arkasından, bu
gün, teröristelerin, canilerin, belli şartları yerine getirmeleri halinde salıverilecekleri hükmünü ge
tirecek veya idama mahkûm olan bir teröristin, bir caninin cezasını dokuz yıla indirecek -bunu, in
faz Yasasıyla da birleştirdiğimizde üç yıla- müebbet hapse mahkûm bir teröristin de cezasını altı 
yıla -infaz Yasasını dikkate aldığımızda iki yıla- indirecek bir kanunu çıkarıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, kanunun çıkarılmasının temel amacı, muhakkak ki, terörü önlemeye 
yönelik, terörün amacını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olsun diyedir, bunun için gündeme 
getirilmiş bulunuyor. 

Türkiye'nin yaşadığı terör, bugüne kadar çok büyük boyutlarda olmuştur; arkasında, her za
man, birçok yabancı ülkenin lojistik ve bilgi desteği olmuştur. Terörü ortaya koyan örgütlerin ama
cı, sıradan terör örgütlerinden farklı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü parçalamak ve Türk devletini yıkmak olmuştur. 

1968'den 1980 yılına gelinceye kadar, bu terör örgütleri, değişik adlar altında, değişik strate
jileri ülkemizde uygulamışlar ve çok sayıda can almışlardır. 1980'den sonrasında ise, bu terör ör
gütleri, bir başka ad altında ve daha da büyük boyutlarda ülkemizin gündemindeki birinci sırayı bu
güne kadar işgal edegelmiştir. 

PKK adıyla faaliyet gösteren bu cinayet şebekesinin saldırılan sonucu, asker, polis, mühen
dis, öğretmen ve bölge halkından bebek, kadın ve yaşlı 30 binin üzerindeki insanımız hayatını kay
betmiştir; yüzbinlerin üzerindeki gencimiz, hayatının baharında, kolunu, bacağını, gözünü kaybet
miştir. Ülkemiz ekonomisinde yol açtığı maddî kaybın, yirmi yıla yaklaşan zaman içerisinde, 100 
milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Güvenlik güçlerimiz ve bölge insanımızın, canları pahasına sürdürdükleri uzun bir mücadele
nin sonunda, yeni bir noktaya gelinmiştir. Terör örgütünü yönetenler ve bu örgüte destek veren düş
man güçler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bu saldırılarla yıkamayacaklarını ve binlerce yıldır bir 
arada yaşamış, et tırnak olmuş, aynı soydan gelen ve aynı dine inanan Türk Milletini bölemeyecek-
lerini anlamışlardır. 

- 1 0 2 -



T.B.M.M. B : 58 2 6 . 8 .1999 O : 5 

Şimdi geldiğimiz noktada, bu cinayet şebekesinin başı yakalanmış ve bağımsız Türk adaleti 
tarafından hak ettiği cezaya çarptınlmıştır. Şimdi, hem terör örgütünü yönetenler hem de bu terör 
örgütüne ve onun amacına destek veren düşman güçler, yeni bir stratejinin arayışı ve hazırlığı içe
risindedirler. 

Türkiye için, terör ve terörist örgütlerin amacı ciddî bir tehlike olmuştur, olmaya da devam 
edecektir. Bu bakımdan, terör ve amacı, ülkeyi yönetenler tarafından çok ciddiye alınması gereken, 
önemli ve öncelikli bir konu olmak durumundadır. Böyle olunca, bir kanunun, altıncı defa getirili
yor olmasını ve hele de aynı cümlelerle, aynı kelimelerle, üzerinde hiç kafa yorulmadığı izlenimi
ni veren aynı gerekçeyle getiriliyor olmasını, gerçekten yadırgamamak mümkün değildir. Şimdi, 
bu kanunun, yedinci, sekizinci, dokuzuncu defa yeniden tekrarlanmayacağını herhalde kimse söy
leyemez, söyleyecek olan çıkarsa da inandırıcılığı olmaz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten hükümetlerin ve Meclisimizin 
görevi, terörü ve amacını kökünden ortadan kaldıracak tedbirleri almak olmalıdır. Bunun için geti
rilecek kanun tasarılarının, ciddî araştırmaların sonuçlarını içine alacak şekilde ve amaca ulaşmayı 
sağlayacak şekilde hazırlanmasına ihtiyaç vardır. 

Hazırlanışıyla ve yasalaşmasıyla terörü ve terörün amacını ortadan kaldırmaya yönelik ciddî 
bir tedbire girişildiğini ve devletin bu konudaki kararlılığını ortaya koyma ihtiyacı vardır. Yine, ya
saların uygulanışında aynı kararlılığı hissettiren bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. 

Emniyet kuvvetlerinin canları pahasına yakalayıp, savcı ve hâkimlerimizin cezaevlerine gön
derdiği terörist canilere, cezaevlerinde hâkim olamadığı intibaını veren bir yönetimin, dağdaki ve 
şehirdeki teröriste tedbir aldığına veya alabileceğine inanmak mümkün değildir. 

Yirmi yıla yakın terörle mücadele döneminde, terörist caniler, Eskişehir Cezaevine gönderile-
memişlerdir; değişik zamanlardaki değişik hükümetlerin adalet bakanları gönderme teşebbüsünde 
bulunmuş; ancak, teröristlerin, cezaevlerinde başlattığı açlık grevleri ve isyanlar sonucu teşebbüs
lerini geri almışlardır. Teröristlerin ortaya koyduğu gerekçeler, Eskişehir Cezaevinin yapısının in
san haklarına uygun olmadığıdır. Bazı adalet bakanlarına sorulduğunda bu gerekçeye ses çıkarma
mış, zımnen kabullenmiş, bazıları ise açık kalplilikle cezaevlerinde devletin hâkim olmadığını iti
raf etmiştir; ama, bakanlık koltuğunda da oturmaya devam etmiştir. Ne yazıktır ki, bu Hükümet dö
neminde de Çankırı Valimize suikast düzenleyen terörist caniler önce Eskişehir Cezaevine konul
muşlardır. Orada başlattıklan açlık grevi sonrası ve bunlara diğer cezaevlerinde destek amacıyla 
başlayan isyanlar sonucu, sonradan, bu cezaevinden alınarak başka cezaevlerine nakledilmişlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güngör, toparlayın efendim. 
İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Karagümrük çetesi de gitti, niye bir şey söylemiyorsunuz?! 
ALİ GÜNGÖR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şimdi akla gelen soru hemen şu: Cezaev

lerinde tutuklu ve hükümlü bulunan teröriste iradesini kabul ettiremeyen, cezaevlerine hâkim ola
mayan bir hükümet, dağdaki ya da şehirdeki teröriste ve teröre nasıl hâkim olacaktır? 

Çok değerli milletvekilleri, bu tasarı bir af kanunu tasarısı olarak getirilmemiştir; ancak, getir
diği hükümler itibariyle tamamıyla özel bir af yasa tasarısıdır. Dikkatlice incelendiğinde, madde
lerde de görüleceği şekilde, bu, bir özel af tasarısıdır, teröristlere ve canilere yönelik bir af tasarı
sıdır. Bu haliyle de bu kanun tasarısı, Anayasamızın 87 nci ve 14 üncü madde hükümlerine aykırı
dır. Bu sebeple, bu tasarının Hükümet tarafından, yeniden ele alınarak, terörü ve terörün amacını 
geldiğimiz noktada ortadan kaldırmayı hedefleyecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyor, 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞKAN - Şahsı adına başka söz isteyen var mı efendim? 

MEHMET YALÇINKAYA (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET YALÇINKAYA (Şanlıurfa) - Değerli Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Af yasasıyla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Ayrılıkçı terör, Urfa'da, Diyarbakır'da, Mar

din'de, Hakkâri'de, Van'da başladı ve bugün bunlar da bu affın kapsamına alınmak istenmektedir. 
Ben, tarihten bazı şeyler anlatmak istiyorum. Bizim Urfa'nın Şehit Nusret Bey diye bir valisi 

var tarihte. Osmanlı Devletinde, Ermeni hadiseleri patlak verdiği zaman, bugünkü Avrupalı müfet
tişler gibi, yine müfettiş göndermişler "gidin, bu Ermeniler niye katledildi" diye. Gelen müfettişle
rin araştırması sonucu, vali beyin cevabı şu olmuştur "Osmanlı Devletinin, Ermenileri katletme di
ye bir politikası yoktur; ama, burada uygulanan politikayı, ben, kendi valiliğimde, kendi inisiyati
fimde yaptım" ve neticede Şehit Nusret Bey, istanbul'da yargılanır, idama mahkûm olur, asılır. 

Yine, İttihat veTerakki Cemiyetinden Yüce Divanda yargılanan Doktor Nazım'ın bu olaylarla 
ilgili Yüce Divanda verdiği ifadeyi burada sizlere anlatmak istiyorum. Yüce Divandaki mahkeme 
reisi, Doktor Nazım'a şunu der: "Burada 3 milyon Ermeni katledildi. Bu Ermenilerin katledilme
sinde Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa -bunlar asker kökenli oldukları için- bunların öldürülme
lerinde belki bir beis görmediler; ama, siz doktorsunuz, Hipokrat yemini etmişsiniz, bunların öldü
rülmesine nasıl cevaz verdiniz" diyor. Doktor Nazım'ın cevabı: "Efendim, bu Ermeniler benim şah
sıma zarar vermiş olsalardı affederdim; benim çoluk çocuğuma zarar vermiş olsalardı affederdim; 
ama, ortada vatan mefhumu söz konusu olunca, ben de bunların öldürülmesinde bir beis görme
dim." 

Değerli arkadaşlar, ortada vatan mefhumu söz konusudur ve bu caniler 30 bin kişiyi katletmiş
lerdir bugüne kadar. Böyle olunca, bunların affedilmesi ve affından yarar ummak, bence, üzerinde 
çok düşünülmesi gereken bir husustur. Bütün bunları affediyoruz; ama, İstanbul'a çok büyük hiz
metler yapmış olan Tayyip Erdoğan'ı 312'den, Ziya Gökalp'in şiirini okuduğundan dolayı mahkûm 
ediyoruz. Bunun, adaletle, insafla, afla, merhametle, insanlıkla ilgisi olabilir mi değerli arkadaşla
rım?!. (FP sıralarından alkışlar) 

Bu sebeple, bu af herkes için düşünülüyorsa, gerçekten, bu konuda vatanseverliğinden şüphe 
etmediğimiz Tayyip Erdoğan'ın ve benzer arkadaşlarımızın da aynı af kapsamın^ alınmasını sizler
den istirham ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalçınkaya. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkanım, çok özür dilerim, bir 

açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Değerli hatip, biraz evvelki konuşması sı

rasında, sanıyorum, sehven, Osmanlı İmparatorluğunun Ermeni katliamı yaptığına dair bazı ifade
lerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Osmanlı tarihinde, Ermenilere karşı herhangi bir 
katliam söz konusu değildir; bu, bilimsel olarak da böyledir. 

Bunun, kayıtlarda tekrar düzeltilmesini talep ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Yalçınkaya da böyle bir şey söylemedi. 
MEHMET YALÇINKAYA (Şanlıurfa) - Ben de arkadaşımızın açıklamasına ve değerlendir

mesine katılıyorum. 
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BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; ancak, görüşmek

te olduğumuz kanun tasarısının tümünün Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin İçel Milletvekili Ali 
Güngör'ün bir önergesi vardır. 

Sayın milletvekilleri, içtüzüğümüzün 84 üncü maddesine göre, tasan veya teklifin belli bir 
maddesinin Anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle önerge verilebilir. Sayın Güngör'ün önergesi İç
tüzüğün 84 üncü maddesine uygun olmadığı için, işleme konulması da mümkün değildir ve ben de 
işleme koymuyorum. 

Şimdi, tasannın maddelerine geçilmesi hususunu oylannıza sunuyorum: Maddelerine geçil
mesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

BAZI SUÇ FAlLLERÎ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. — 25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair Kanunun yürürlükten kalkan 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş
tir. 

"Madde 1. — Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül, Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 
162 nci maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete ve cemiyet mensubu olup 
da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden, 

b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen suç
lara iştirak etmiş olmakla beraber haklarında tahkikata başlanmamış olanlardan, 

Yetkili makamlara mukavemet göstermeksizin kendiliğinden teslim olup, bu Kanundan yarar
lanmak istediğini beyan ederek, teşekkül, çete veya cemiyetin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi 
vermek suretiyle; teşekkül, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep 
olanlar veya güvenlik kuvvetlerine silah ve malzemelerini teslim edenler veya verecekleri bilgi ve 
belgelerle veya bizzat gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlen
mesine engel olanlar hakkında ceza verilmez. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre 
kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu Kanunun yayımı tarihinden önce aynı amaçla suç işleyen
lerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131, inci maddeleri ile 146 ila 162 nci maddelerinde ya
zılı suçlan bu Kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak 
mensuplanndan biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak 
son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve 
şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine dokuz yıldan, müebbet ağır hapis ce
zası yerine altı yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yedide bire ka
dar indirilerek hükmolunur. 

Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden sonra işlenen suçla
ra iştirak etmiş olanlardan haklannda tahkikat başlamadan yukandaki fıkralarda gösterilen şekilde 
hareket etmiş bulunanlar için, ikinci fıkrada yazılı indirim hükümleri uygulanır. 
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Bu madde hükümleri, Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen şekil
de teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplanna, bunların hal ve sıfatlarını bilerek barınacak yer 
gösteren veya erzak veya silah ya da cephane tedarik eden yahut başka yollardan yardım edenler 
hakkında da uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil eden
ler ile böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya cemiyette üst 
seviyede amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensupla
rından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu madde hü
kümlerinden yararlanamazlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamet
tin Korkutata; buyurun efendim. 

FP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanın da söylediği gibi, bu kanun yıllardır uygulanmaktadır. Ta
biî, maddeleri süreli olduğu için, zaman zaman, bu süre bittiğinden, yenilenmiş ve bugün, yine ye
nilenmekte; fakat, bazı değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının temel amacı, tabiî ki, toplumda, birliği, beraberliği, devlet-mil-
let kaynaşmasını sağlamak ve insanların daha fazla mustarip olmamasını sağlamaya, suçluların da 
daha fazla suç işlemelerini önlemeye yöneliktir; elbette ki, bu, bizim arzumuzdur. Bu bölgede, yıl
lardır, bu kanunun işleyiş biçimini yerinde görüyoruz. Ayrıca, faili meçhul siyasal cinayetlerle il
gili komisyon olarak inceleme yaptığımızda, birçok şeye şahit olduk. Ben, bunlara kısaca değin
mek istiyorum. 

Bugün, bölgede, 20 000'den fazla insan bu dertten mustariptir; hangi dert; yardım ve yataklık 
denilen dertten. Şu anda 10 000 kişi tutuklu, 10 000 küsur kişi de yargılanmaktadır. Bu sayı, böl
genin yapısı, aile yapısı, özellikleri göz önüne alındığında 100 000 kişi etmektedir; 20 000 kişiyi 
5'le çarptığınız zaman tam 100 000 kişi bu dertten mustariptir. 

Şimdi, biz bu tasarıyla -demin, MHP'li arkadaş söyledi- işte, dağdan silahını almış, al karde
şim diye silahını teslim ettiği -ne yaptığını, zaten, biz de bilmiyoruz; söyleyen vars, söyler- ondan 
sonra da bir iki yer gösterdiği zaman, buna sen, itirafçı oldun, eğer, idamlık bir adamsa, kendisine, 
en fazla dokuz yıla kadar; değilse, müebbetse, buna da altı yıla kadar diyoruz. Belki, birkaç yıl faz
la da olabilir, hâkimin takdirine bağlı. Fakat, bu adamın itirafıyla, kendi evine gidip, silahını da 
böyle dizine koyup, adamın hanımı karşısında, namusu karşısında, kendisine caka satarak "ben, ye
mek yiyeceğim arkadaş, getir bakalım yemeğimi" dediğinde getiren adama da "kardeşim, vallahi, 
sen içeride yat" diyoruz. Bunun, adaletle, insanlıkla bağdaşan hiçbir tarafı yoktur. 

Evet, şimdi, arkadaşlar diyecekler ki, onlara da bir hak verilmiş burada. Doğrudur, verilmiş; 
burada, onlara da yedide bir indirim öngörülmüş; fakat, yine şarta bağlanmış. Geleceksin, bize bil
gi vereceksin, bu bilgilerini de biz yeterli bulacağız; eğer, bunların hepsini yeterli buluyorsak -za
ten, emniyetin veyahut da ilgililerin görevi odur- hakkında rapor verirlerse, o zaman, sen de istifa
de edersin. Peki, vatandaş diyor ki, yahu, ben bir yemek verdim, adamın hangi inde olduğunu bil
miyorum, adamın nerede silah sakladığını bilmiyorum; eğer, siz, yalanı kabul ediyorsanız, ben de 
birkaç tane atayım; ama, doğruysa, ben bilmiyorum; çünkü, ben, teröristle dolaşmamışım, dağa da 
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çıkmamışım, evimde bir yemek yemiş veya gelmiş, benim atımı almış götürmüş, köyden bir şey
ler yüklemiş götürmüş, eşeğimi götürmüş veyahut da başka bir şey yapmıştır, üstümdeki ceketimi 
almış, götürmüştür. Devlet de bana sahip çıkmadığı için, bu adamlar gelmiş, bunu götürmüş. Son
ra da gitmiş, itirafçı olunca "bu bana ceket verdi" demiş. Ceketi ben vermedim, o aldı ve Adalet 
Bakanlığı incelediği takdirde görecektir ki, bu 10 bin dava içinde, karakolun dışında, hiçbirisi sav
cıya, hâkime, -belki yüzde 5 çıkar, belki yüzde 10 çıkar diyelim, kesinlikle yüzde 10 çıkacağına da 
inanmıyorum- ben böyle fiil işledim dememiştir. Bu insanların büyük çoğunluğu -kendi ilim Bin
göl'den örnek veriyorum- mahkemeye dahi gitmemiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesinden ifadesi
nin alınması için Bingöl'e yazı yazılmış, Bingöl'de de adam "ben ne adamı tanırım, ne de böyle bir 
şey oldu, bu tarihte ben oradaydım veya değildim" demiştir ve sonradan bu adama 4,5 yıl ceza gel
miştir. Maalesef bu cezalann birçoğu da tasdik edilmiştir. Değerli arkadaşlar, şimdi biz böyle bir 
durumla karşı karşıyayız. 

Kısaca birkaç konuya daha değinmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, bu itirafçıların büyük bir kısmı, bugün bunu kendilerine özel bir sektör 

edinmiştir, bunu bizzat güvenlik güçleri söylemişlerdir. Güvenlik güçleri, bizim komisyonumuza 
verdikleri bilgilerde demişlerdir ki, devlet itirafçılar için bir kanun çıkardı, sözde bunun şeklini de
ğiştirecekti, yüzünü değiştirecekti, kimliğini değiştirecekti, mali imkânlarını sağlayacaktı; ama, 
bunların hiçbirisi sağlanmadı. Şimdi, başımıza bela oldu. Cebine harçlık koymak, güvenlik güçle
rinin işi, ne varsa, imkânı varsa. İnsanların evine bizzat gittik, kendi lojmanlarında itirafçıları tes
pit ettik. Mecbur, ne yapalım, bu adam nereye gitsin; itirafçı olmuş. İtirafçı olmanın da bazı şartla
rı var, iyi bilgi vereceksin, gideceğiz, bunlar doğru çıkacak ve ondan sonra senin için rapor vere
ceğiz; yani, yanında dolaştığı her adam onun amiridir. O da ne yapıyor, tabiî ki, bir taşla iki kuş vu
ruyor. Bölgede şerefli, haysiyetli, şahsiyetli birçok insan için diyor ki: "Efendim bu bana yemek 
verdi." "Nerede verdi" diye sorulunca, işte, evinde, şöyle böyle diyor. Bir yerden de tüyolar almış
sa, hiç gitmediği yerleri tarif ediyor. Ben, size açık ve net olarak şunu da söyleyeyim: Mehmet 
Dörtyama diye bir itirafçının, bir suçlu hakkında gazetelerde beyanatı var: "bu adam şu anda dağ
dadır; bu adam dağdan inerse her şey anlaşılacak" demiş. Sonra bir bakıyoruz, adam dağda değil, 
evinde oturuyor. Adam, 68 yaşında; ama, adamı tanımıyor o. Bazı isimler söylenmiş, bir şeyler yu-
murtlayacak. Bunu söylüyor ve sonra bu adama 4,5 yıl ceza geliyor. Bunun gibi nice nice insanlar 
var; örnek olarak veriyorum. 

Bu itirafçılar, bu işi kendilerine bir kazanç kaynağı haline getirmek mecburiyetinde kaldılar. 
Devlet tam sahip çıkmadığı için belki, belki bunların çoğu iki yüzlü olduğu için. Ne yapıyor; gidi
yor birisine, diyor ki: "Arkadaş, bak, senin hakkında dilekçe veriliyor; suçun, şu şu şu..." Şöyle ol
du, böyle oldu, bir senaryo kuruyor. Eğer bu adam, devlet güvenlik mahkemesine giderse, zaten sı
rası altı ayda geliyor; içeri girdiği anda, sırası altı ayda ancak gelebiliyor. Üç ay kalıyor, dört ay ka
lıyor, bir yıl kalanlar var. Yük çok ağır çünkü; haddinden fazla bir yük var sırtlarında. O zaman di
yor ki: "Sen bana şu kadar para ver, ben bu işi hallederim." Halbuki, dilekçeyi veren de kendisi, o 
işi tezgâhlayan da kendisi ve böylelikle cebine para doldurmaya kalkıyor. 

Bu işi -geçen gün de söyledim- bir vatandaşın ihbarı üzerine tespit ettim. Savcılığa haber ver
dim. Savcılık gitti, tam para verileceği anda bir başka güç geldi, adamı aldı götürdü ve savcı buna 
rağmen, gerekli işlemleri yapmak üzere suç duyurusunda bulundu. Bunun gibi yüzlerce örnek var. 

Burada netice olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten, eğer, biz, bölgede, devletin, mille
tin kaynaşmasını istiyorsak, bu bir fırsattır arkadaşlar. 100 bin insan... İçinde suçlular yok değil de
miyorum; zaten, bu gelenlerin hepsi suçlu... Adam, dağdan geliyor... Yalnız bu dağdakiler değil; 
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başka terör örgütleri de var, başka suç teşekkülleri de var. Şurada, 213, 125, 131, 146, 162, 169, 
314 gibi çeşitli maddeler var; yani, devlete karşı suç teşekkülü içinde bulunanların birçoğu bu mad
delere giriyor. Bunların hepsi geliyor; hatta, suçu kesinleşmişse dahi, idamhksa dahi, bir şeyler 
söylediği zaman, bu defa, en az 20 yıl, eğer, idamlık değilse, o zaman 15 yıl... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Korkutata, toparlayın lütfen. 
Buyurun. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Madem ki, bunlar var, gelin, bu arkadaşları, gerçekten çoğunun suçsuz olduğuna şahsen inan

dığım bu insanları, bu şarta bağlamayalım; çünkü, şartta, bu saf vatandaşın söyleyeceği bir şeyi 
yok; olsa söyleyecektir. Bilmeyen, herhangi bir teröristle dolaşmayan, onunla hiçbir ilgisi olmayan 
vatandaş ne gibi bir bilgi verebilir; bu adamın bilgi vermesi mümkün değil. Madem öyleyse, bu ka
dar ciddî şekilde, bölgede huzur ve güvenin devamlılığını, devlet-millet kaynaşmasını ve devletin 
şefkatini ve merhametini ön saflara almak istiyorsak, lütfen... Önerge verdim; DSP Grubu hariç di
ğer grupların hepsiyle görüştüm, hepsi de uygun görüyor; doğrudur, haklıdır... Bölge milletvekil
lerinin tamamı bunu çok iyi biliyorlar; aynen bu böyledir... Fakat, buna rağmen, grup başkanvekil-
lerine, bunu, buraya monte ettiremedik. Ben, buna rağmen, yine, gerekli önergeyi verdim. Bazı ar
kadaşlar diyorlar ki, "biz, bunu, Af Kanununda monte ederiz." O da gelirse başımız gözümüz üs
tüne. Çünkü, bizim amacımız, burada herhangi bir şey değil, burada, gerçek anlamda bir sektör ha
line gelen bu melanetin bir an önce önlenmesi ve bölgenin, süratle, huzura ve güvene kavuşması
dır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik'te. 
Buyurun Sayın Çelik. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL ÇELİK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ba

zı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Yine, bu vesileyle, tarihimizde görülmemiş büyüklükte bir tabiî afet olan depremde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar ve Türk Milletine başsağlığı 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kısa adı Pişmanlık Yasası olan bu yasa, zaman zaman, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edilerek uygulandı. Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, amacına az da 
olsa ulaşıldı; ama, bana göre, terörle mücadelede çok önemli bir mesafe almamıza da yarayan bir 
yasa olmamıştır; ama, her hükümet de, bunu, buraya getirmiş, terörle mücadelede az da olsa katkı
sı nedeniyle, uygulamaya sokmuştur. 

Yasanın amacı, örgüte, terörle mücadelede darbe vurmak, örgütü çökertmektir. Bu amaç, geç
mişteki uygulamalardan da görüldüğü gibi, fazla da gerçekleşmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, şöyle bir tahlil edecek olursak; bugün, terörle mücadelede gelinen 
noktaya baktığımız zaman, onbeş yılda alınan mesafe, şu gün itibariyle övünülecek bir durum olsa 
da, onbeş yıl gibi büyük bir zaman dilimi göz önüne alındığında, çok da hoş bir durum yok. 
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Bugün, eşkıyabaşı yakalandı. Türk Milleti bununla gurur duyuyor. Nasıl yakalandı, yakalandı 
mı, teslim edildi mi; o konuya burada girmek istemiyorum; o ayrı bir konu; ama, şöyle veya böy
le, eşkıyabaşı, İmralı'ya hapsedildi. Orada bir yargılama yapıldı; o yargılama sonucu, malum oldu
ğu üzere, idam cezasıyla cezalandırıldı ve bir anda, toplumda şöyle bir yaygara oldu; bu aşılmalı. 
Ne olduysa, sonradan, bu asılma konusu, maalesef, değişik bir safhaya büründü. Asalım mı asma
yalım mı tartışmalarına başlandı ve "Apo'yu neden asmayalınV'ın gerekçeleri de hazırlanmaya baş
landı. Bazı siyasîlerimiz, hükümet yetkililerimiz ve büyüklerimiz "bu, karışık bir iş" dediler; yine, 
Sayın Başbakanımız da "herkes üzerine düşeni yapsın" gibi bir ifade kullandı ve Apo'nun aşılma
ması gibi, kamuoyunda değişik şeyler oluşturulmaya başlandı. 

Şimdi, tabiî, bu arada ne oldu; oradaki, tmralı'daki eşkiyabaşı da boş durmadı; olayı nereye gö
türdü, terörle mücadelede alınan mesafeyi nereye götürdü derseniz; o da, olayı siyasallaştırmaya 
götürdü ve bugün, ister istemez, olay siyasallaşmış. Olay siyasallaştırmaya giderken, Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri, maalesef, çok etkili olamadı; çünkü, terörle mücadeledeki haklılığımızı, biz, 
dünyaya anlatamadık. Eşkıyanın, PKK'nın, bir eroin ticareti yapan, gelmiş geçmiş, dünyanın en 
kanlı örgütü olduğunu anlatamadık. Bunların, biz, maalesef, birer eşkıyabaşı olduğunu, eli kanlı ka
til olduğunu çok iyi anlatamadık. 

Bunun sebepleri de var. Zaman zaman, hükümetlerimiz, Avrupa'yla ilişkileri kopardı; Avrupa 
da burada bazı dayatmalarda bulundu. Hükümetimizin geçmişteki yöneticileri "Avrupa defterini 
kapattık"gibi ifadeler kullandı. Bugün AGİK toplantısına gidiyorsunuz, Avrupa Birliği toplantısı
na gidiyorsunuz, çeşitli uluslararası platformlara gidiyorsunuz, orada görüyorsunuz ki, karşınızda, 
sizin bildiğiniz PKK terör örgütü değil, başka terör örgütünden söz edilmekte. 

îşte, biz, bunu dünyaya iyi anlatamadık. Şu suçludur, bu suçludur demiyorum; ama, bu da bir 
gerçek. Avrupa'nın dayatmaları Türkiye'ye karşı hızla yürüdü ve Avrupa, dayatmasını artırdı, tu
rizmi de etkileyecek derecede olayı, maalesef, istismar ettiler ve bu istismara da bizler müsaade et
tik; bunu kabul edelim. 

Ama, ne oldu; sonradan bir şeyler oldu; devreye Amerika Birleşik Devletleri de girdi. Ameri
ka Birleşik Devletleri girince ve eşkıyabaşı da siyasal taktiğini yapınca, bazı şeyler, maalesef, de
ğişmeye başladı gibi oldu. 

Ne dedi; "ben, örgütün, 1 Eylülden itibaren yurtdışına gitmesini, silahlı mücadeleyi bırakma
sını istiyorum" dedi. Yani, yurdun dışına gidecek, Türkiye sınırları dışına gidecek; ama, orada du
racak. "Teslim ol" çağrısı yapmadı ve maalesef, biz, bundan medet umar hale geldik. 

Bazıları dediler ki: "Bunu iyi değerlendirelim." Bunun değerlendirilecek bir tarafı falan yok; 
çünkü, örgütü dağıtmadı, örgüte "silahınla beraber teslim ol" demedi, örgütü lağvetmedi "dışında 
bekleyin, zamanı gelince tekrar girersiniz" der gibi, bir şey yaptı. 

Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da hazırlıklı değildi; hiçbir zaman da hazırlıklı olamadı. Tür
kiye Cumhuriyeti, kısa vadeli, uzun vadeli ve orta vadeli çözüm önerilerini bulamadı. Bana göre, 
hükümetlerin, bulacak vakti de olmadı. Hükümetler, bu konuyu bir hükümet politikası olarak gör
medi; bu olayı, bir Silahlı Kuvvetler işi, bir polisiye iş olarak gördü. Hayır, öyle değildir, terörle 
mücadelenin, evet, silahlı güç olarak, Silahlı Kuvvetlerle, emniyetle ilgili bir boyutu var; ama, esas 
politika, tabiî ki, hükümet politikasıdır, daha da ötesi, devlet politikasıdır; çünkü, bu, bizim, içpo-
litika sorunumuz olmaktan ziyade, bir dışpolitika sorunumuz olmuştur. Görüyorsunuz, Ortadoğu'da 
bazı dengeler değişiyor. Ortadoğu'da, 2000'lerde yeni bir harita oluşturuluyor; acaba, bunların far
kında mıyız? Farkında olmamız gerekiyor, üzerine basa basa söylüyorum. Bugün, bir Kuzey Irak 
olayı var, dikkatinizi çekiyorum. Evet, Kuzey Irak'la, PKK mücadelesi arasında çok yakın bir bağ-
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lantı var; bunu hiçbir zaman gözardı etmeyelim. Yani, PKK terör örgütünün başı, îmralı'dan "sını
rımızın ötesinde bekleyin" diyor. Sınırımızın ötesi ilk başta neresi, Kuzey Irak, İran; evet, buralar
da Kuzey Irak olayı var. Onun için, biz, Kuzey Irak politikasında, maalesef, hep yaya kaldık ve te
rörle mücadelede, bugün, dayatmalarla karşı karşıya geldik. 

Amerikan Dışişlerinden bir yetkili geliyor, bölgede geziyor, çok ilginç önerilerde bulunuyor. 
Buna hiç de sert tepki falan gösteremedik; çünkü, biz, hazırlıklı değildik; çünkü, biz, demokrasiye 
sarılmadık; çünkü, biz, demokratik gelişmelerden korktuk. Halbuki, bizim, üniter yapımız çerçeve
sinde, toprak bütünlüğümüz çerçevesinde demokrasiden korkacak hiçbir şeyimiz yoktur. Bizim Si
lahlı Kuvvetlerimiz de, bizim emniyet güçlerimiz de, demokratik mücadelede her zaman var ol
muşlardır, her zaman destek olmuşlardır. Terörle mücadelenin uzun sürmesinde de, demokrasiye 
olan inanç yatmaktadır; ama, biz, maalesef, bunları yapmadık. 

Kendi insanımızdan korkacak bir şeyimiz yok; biz o bölgede görev yaptık. Kendi insanımız
dan korkmadan, Hakkâri'deki düzen neyse, Manisa'daki düzenin de aynısını kuralım, hiç çekinecek 
bir durumumuz yok. İl sistemi içerisinde, üniter yapı içerisinde her türlü tedbiri alabiliriz. Artık, 
yapısal değişim zamanı gelmiştir. Bu deprem de, artık bunu göstermiştir. İnşallah, bundan sonra 
böyle tedbirleri alırız. 

Burada şunu söylemek istiyorum: Içpolitikada da, dışpolitikada da inisiyatifi elimizde tuta
lım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çelik, toparlayınız. 

Buyurun. 

MUSTAFA İLİMEN (Edime) - O zaman valiydiniz. 

KEMAL ÇELİK (Devamla) - Evet, o zaman valiydim, görevimi yaptım. 

MUSTAFA İLİMEN (Edirne) - Sonra da Emniyet Genel Müdürü... 

KEMAL ÇELİK (Devamla) - İçpolitikada da, dışpolitikada da gereğini yapalım. 

Bakınız, geçen sene eylül ayında, Sayın Başbakan Amerika'ya gitti, maalesef, Kuzey Irak'taki 
inisiyatif elimizden kaçtı. Şimdi, Sayın Başbakanımız, yine eylül ayında Amerika'ya gidiyor, başı
mıza, inşallah, Kıbrıs'la ilgili bir şey gelmez; inşallah, Kuzey Irak'la ilgili yeni bir oluşum gelmez; 
inşallah, inisiyatifi elimizde tutarız, Türk Devletinin büyük devlet politikası izleme yoluyla büyük 
devlet olacağı gerçeğinden hareketle politikamızı belirleriz, dünyadaki etkin ve saygın yerimize 
tekrar kavuşuruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 

Şimdi, şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu. 

Sayın Hatiboğlu?.. Yok. 

Tokat Milletvekili Sayın Sayın Sobacı?.. Yok. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; ancak, madde üzerinde 3 önerge vardır; öner
geleri, önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme tabiî tutaca
ğım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesi beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ali Güngör 
İçel 

"Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil 
edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete ve cemiyete 
amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kim
seyi öldürme ve yaralama fiiline iştirak edenler bu madde hükümlerinden yararlanamazlar." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesindeki ikinci ve üçüncü fıkraların madde metninden çıka
rılması hususunun Genel Kurulun takdirlerine sunulmasını arz ederim. 

Ali Güngör 
İçel 

BAŞKAN - Bu önerge, maddeye en aykırı önergedir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
153 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin üçüncü bendinin "suçun işlenmesine engel 

olanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "terör örgütlerine bannacak yer gösteren veya erzak ve 
malzeme tedarik edenler veya başka yollardan yardımcı olanlar" ibaresinin eklenmesini. 

Hüsamettin Korkutata Maliki Ejder Arvas Veysel Candan 
Bingöl Van Konya 

Sacit Günbey Fethullah Erbaş Ali Oğuz 
Diyarbakır Van İstanbul 

BAŞKAN - En aykırı önergeyi okutuyorum efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesindeki ikinci ve üçüncü fıkraların madde metninden çıka
rılması hususunun Genel Kurulun takdirlerine sunulmasını arz ederim. 

Ali Güngör 

İçel 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 

- 1 1 1 -



T.B.M.M. B : 5 8 26 .8 .1999 0 : 5 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak konuşacak mısınız? 

ALÎ GÜNGÖR (îçel) - Evet. 

BAŞKAN - Süreniz 5 dakika efendim; buyurun. 

ALİ GÜNGÖR (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan, Muhte
rem Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Kanun tasarısının bütününün, Anayasanın 87 nci ve 14 üncü maddelerine aykırı olduğuna yö
nelik önergem, Başkanlık tarafından, usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle işleme konulmadı. 

Ancak, kanun tasarısının 1 inci maddesindeki değişiklik önergesi vesilesiyle bu hususu, kayıt
lara geçmesi bakımından, ifade etmek istiyorum. 

Anayasamızın 87 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini sıralarken aynen 
şöyle demektedir: "Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç ol
mak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek." 

Bu duruma göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel ve özel af ilanına karar verebilir; ancak, 
Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giymiş olanlara yönelik genel ve özel 
af yetkisine sahip değildir. 

Geneli üzerindeki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, bu kanun tasansı, bir af yasa tasarısı ola
rak gelmemiş olsa dahi, esas itibariyle ve içeriği itibariyle, özel bir af yasasıdır. Nitekim, kanun ta
sarısının 1 inci maddesinde ve değiştirilmesini teklif ettiğim fıkralarında, müebbet hapse mahûm 
olan bir teröristin cezası altı yıla indirilmekte, idama mahkûm olan bir teröristin cezası da dokuz 
yıla indirilmektedir. Bu kanun tasarısının bu şekliyle, özel bir af yasa tasansı olmadığını söylemek 
mümkün değildir. 

Anayasamızın 14 üncü maddesi aynen şöyledir: "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 
hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve cumhuri
yetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini 
sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayınmı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram 
ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar. Bu yasaklara aykın ha
reket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygulanacak müeyyide
ler kanunla düzenlenir." 

Değerli milletvekilleri, terörist örgüt PKK ve onun mensuplan, Anayasanın 14 üncü madde
sinde ifadesini bulan bütün bu suçları işlemişlerdir; Anayasanın ve kanunlann öngördüğü şekilde 
cezalarını çekmelidirler. 

Değerli milletvekilleri, 1 inci maddenin birinci fıkrasında, kendiliğinden teslim olan terörist
ler, madde kapsamında, her türlü eczadan muaf tutulmaktadırlar. Ancak, ikinci ve üçüncü fıkrala-
nnda, halen cezaevlerinde bulunan ve hatta hüküm giymiş teröristlerin dahi, bu kanun çıktığı an
dan itibaren, birtakım şartları yerine getirdikleri takdirde cezaları indirime tabi tutulmaktadır. 

Eğer, amaç terörle mücadele ve dağdaki teröristin teslim olmasını temin etmek ise, 1 inci mad
denin birinci fıkrası bu amaca yöneliktir ve yeterlidir. Suç işlemiş, cezaevlerinde halen yatmakta 
olan, hüküm giymiş teröristlerin affına yol açacak ikinci ve üçüncü fıkralar, terörle mücadelenin 
amacıyla da doğrudan doğruya çelişki halindedir. Mutlaka, bu fıkralann, terörle mücadelede ama
ca ulaşmak bakımından, madde metninden çıkanlmasının faydalı olacağı kanaatimi ifade etmek is
tiyorum, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 5 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ali Güngör" 

İçel 

"Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlan işlemek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil 
edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete ve cemiyete 
amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kim
seyi öldürme ve yaralama fiiline iştirak edenler bu madde hükümlerinden yararlanamazlar." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. "" 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge sahibi, gerekçeyi mi okutayım efendim? 

ALİ GÜNGÖR (İçel) - Gerekçe okunsun efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Kanundan istifade edeceklerin sınırını belirleyen bu fıkra, mevcut haliyle kanunlaştığı takdir
de, yorum ve kavram karışıklıklarına yol açacaktır. 

Terörist örgüt mensubu caninin silahlı teşekkül, çete veya cemiyette amirlik ve kumandayı ha
iz olup olmadığı ya da üst düzey yönetici olarak görev yapıp yapmadığı hususunun tespiti, hangi 
kriterlerle, ne derecede doğru olarak tespit edilebilir. 

Bu durumun, 1974 affında olduğu gibi, Anayasanın eşitlik ilkesiyle ne derecede bağdaşıp bağ
daşmadığı hususu da sanırım gözardı edilmiştir. 

Diğer taraftan, fıkra hükmünde yer alan "bizzat silah kullanarak" ifadesi, kanundan istifade 
edemeyecekleri çok aza indiren, nihaî noktada bir çok caniye af kapısını açan bir ibaredir. 

Gruplar halinde saldırılarını gerçekleştiren cinayet şebekesi terörist örgüt mensuplarından han
gilerinin bizzat silah kullandığı, kaç tanesinin mayın döşediği, kaçının gelebilecek güvenlik güçle
rinin yardımını engellediğinin net olarak bilinmesi mümkün değildir. 

Kaldı ki, bu fiillerin her birinin yan yana getirilmesiyle birlikte, terörist saldırıların etkinliği 
artmaktadır. Öldürme ya da yaralama fiilinde bizzat silah kullananın sorumluluğu ne kadar ise, gü
venlik güçlerinin yardıma gelmesini engelleyenlerin, yollara ve dağlara mayın döşeyenlerin, bu ha
rekette gözcülük ve halen muhabere görevini yürütünlerin sorumluluğu da en az diğeri kadar olma
lıdır. 
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Bu sebeple "bizzat silah kullanarak" ifadesi yerine, fıkranın, önergede belirtildiği gibi "öldür
me ve yaralama fiiline iştirak edenleri" kanundan istifade edeceklerin dışına çıkarması, daha ada
letli bir yaklaşım olacaktır. 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

153 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin üçüncü bendinin "suçun işlenmesine engel 
olanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "terör örgütlerine barınacak yer gösteren veya erzak ve 
malzeme tedarik eden veya başka yollardan yardımcı olanlar" ibaresinin eklenmesini. 

Hüsamettin Korkutata 
(Bingöl) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI EMİN KARAA (Kütahya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge sahibi, konuşacak mısınız efendim? 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Korkutata. 
Süreniz 5 dakika. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; demin kısaca 

değinmiştim, bu önergeyi vermemizin asıl sebebi, gerçekten, burada, bir haksızlık ve adaletsizlik 
olduğunu bilmemizden kaynaklanıyor. Bu olayların tamamını, benim gibi, bütün partilerde bulu
nan bölge milletvekilleri yakinen bilmektedir. Herkesle, hemen hemen tamamıyla da görüştüm, 
hepsi de bu hakkı teslim etmektedirler. Madem böyleyse, bu önergeyle dedik ki, burayı düzeltelim. 
Şimdi* bu önergeyle, biz... 

Değerli arkadaşlar, burada sayılan suçlar var; "yetkili makamlara mukavemet göstermeksizin 
kendiliğinden teslim olup, bu kanundan yararlanmak istediğini beyan ederek teşekkül, çete veya 
cemiyetin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek suretiyle, teşekkül, çete veya cemiyetin da
ğılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olanlar ve güvenlik kuvvetlerine silah ve malzemele
rini teslim edenler veya verecekleri bilgi ve belgeler ile bizzat gösterecekleri çabayla teşekkül, çe
te veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar hakkında ceza verilemez" denilmek
tedir. Halbuki, bu sayılan suçların hepsi, ağır suçlar. Devletin varlığına, birliğine, beraberliğine 
kastedenlerin hepsine diyoruz ki, eğer, bunlar, böyle yapıyorsa, biz bunlara hiç ceza vermiyoruz. 
Şimdi, bunlara hiç ceza vermeyen bir yasa, bunlara ekmek verenlere ceza veriyor. Yani bilerek da
hi verse... Kesinlikle, ben, bilerek verenleri de kastetmiyorum; bunun yüzlerce örneği var, çoğu 
mecbur olmuş, bunları vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Mecliste çok konuşuldu 3 000 den fazla köy yandı, yıkıldı; mezra 
yandı, yıkıldı; maalesef, o yıktı, bu yıktı, bunlara da girmiyoruz. Biz koruyamadık bu vatandaşla
rımızı. Köyleri yanmış, yıkılmış onu koruyamamışız. Şimdi, ekmek vermesini veya evinden ceket 
alınmasını veya evinden bir kazma, kürek alınmasını neyle yorumlayabiliriz?!. Biz, devlet olarak, 
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eğer, görevimizi yapsaydık, bunların hiçbirisi olmazdı; yapamadık, şöyle veya böyle.. O zaman, 
gelin, eğer biz devlet, millet kaynaşmasım istiyorsak; eğer, biz, bu işin adil olmasını istiyorsak; bir
lik ve beraberliği istiyorsak; mutlaka, bu kanunun burasına, bunu, monte etmeliyiz. 

Bundan sonra Af Yasa Tasarısı gelecek, o Af Yasa Tasarısı içerisine de bunun alınmadığını 
komisyonlarda öğrendik. Biraz önce, çok değerli arkadaşlar dediler ki "efendim, biz, bunu da o ya
sanın içine koyacağız." Orada, fikir suçlarından, gazeteciler için... Efendim, baskı unsurlarıdırlar, 
fakir fukara değillerdir; arkasından dolanarak, Anayasanın arkasından dolanarak onları bu kapsam 
içine alıyoruz; ama, eğer, bir insamn sesi çıkmıyorsa, mazlumsa, bunun da üstüne çıkıyoruz, bu, 
ikinci bir depremdir değerli arkadaşlar. Çünkü, gerçekten gayri adil bir uygulama olur ve vicdan
larımızın hepsinde de deprem etkisi yapar ve bundan bir fayda da mülahaza edilmez netice olarak. 

Bana göre, gerçekten, terörün de bitmesinin ana unsurlarından birisidir bu; çünkü, demin söy
ledim 100 000 insana hitap ediyor bu; yalnız 20 000 davalının veya 10 000 mahkûmun meselesi 
değildir. Biliyorsunuz ki, bölge insanları birbirine tutkun insanlardır. Bu tutkun insanların tama
mını hesapladığınız zaman, 100 000'i de belki geçer. Ayrıca, bu sebepten dolayı, gerçekten, koru
cusundan itirafçısına, birçok kişi tarafından da, ciddî şekilde istismar edilmektedir. Sadece, kendi
sini itirafçı olarak kabul ettirmek için, binbir yalana başvuruluyor. 

Zamanım varsa bir şeyi söylemek... Aslında, hiç söylemek istemiyordum; ama, mecbur kal
dım, söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlar, bizim Bingöl'ün, ekseriyetle Alevilerin oturduğu bir köyü yandı kışın or
tasında. Köy yamnca, şöyle veya böyle demedik, arkadaşlar buraya kadar geldiler; o günkü sayın 
bakanlara götürdük, Meclis Başkanvekillerine götürdük, ilgilendik, ne yapalım, yanmış köyünüz, 
biz, hiç olmazsa, bu kış idare etmeniz için, Valiliğe söyleyelim, bir miktar para çıkaralım dedik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkutata; toparlayın, lütfen. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Gittik, resmen, devletin bütçesinden Valiliğin 

bütçesine bir miktar para çıkardık. Vali de çok merhametli, dürüst bir insan "evet, biz bu vatandaş
ları şehrin yakınında bir yerde iskân ettirelim; otlan yok, kendilerine ot bedeli verelim; bu kış ida
re etsinler, yazın Allah kerimdir" dedi ve yine, bir itirafçı, sağda solda, hatta okullara gidip konfe
rans yermiş "Hüsamettin Korkutata PKK'ya yardım etti" demiş! "Yahu, nereden yardım ettik; biz 
de farkında değiliz; nasıl yardım ettik, şunu bulsanıza" dedim. Konuşturdular "efendim, o köye yar
dım etmiş ya; para yardımı, o zaman, o da PKK'lıdır" dedi. Yahu, köy PKK'lı mı?! Niye içeri at
madınız?.. Ee, PKK yanlısıdır!.. 

Yanmış, tutuşmuş bir köy için, devletin bütçesinden yardım ediliyor. Eğer milletvekili olma
saydım, devlet güvenlik mahkemesine gitseydim belki de, daha hâlâ oradaydım; dava ya biterdi, ya 
bitmezdi! 

Değerli arkadaşlar, çoğu insanlar, böyle yanlış, iftirayla karşı karşıya kalarak mahkûm olmuş
lardır. 

Bu önergenin kabul edilmesi bu büyük sıkıntıyı giderecek ve buradaki insanlar, devlete müte
şekkir olacak, bu Meclise müteşekkir olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
Sayın milletvekilleri, komisyonun ve hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇÎCl MADDE 1. - .Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce: 
A) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine gö

re kurulmuş teşekkül, Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci madde
lerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da, bu teşek
kül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden; 

a) Haklarında hazırlık tahkikatı ve son tahkikatı yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hü
kümleri kesinleşenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili ma
kam veya hükmü veren mahkemeye başvurup da teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin yapısı 
ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin dağıtılma
sına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir saf
hasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra, yetkili makam
lara açıklama yapmak suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin dağılmasına veya mey
dana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılmış bulunanlardan yetkili makam veya davayı görmekte 
olan veya hükmü veren mahkemeye başvuranlar. 

Hakkında bu Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine gö
re kurulmuş teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 
125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işleyenlerden veya 171 
inci maddedeki gizli ittifak mensuplarından; 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşen
lerden, suçlan ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye 
başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; açık
lamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre ölüm cezası yerine yirmi yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıldan aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. 
Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre 
ölüm cezası yerine onbeş yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine on yıldan aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. 

b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce ve
ya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçlan ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve 
diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili makamlara açıklamış olup da bu 
açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulunanların yetkili makam veya davayı görmekte olan veya 
hükmü veren mahkemeye başvurmaları halinde haklarında; açıklamanın hüküm kesinleştikten son
ra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine yir
mi yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve
rilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında ya
pılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine onbeş yıldan, mü
ebbet ağır hapis cezası yerine on yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer ce
zalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur. Eğer açıklama tahkikata başlanmadan önce ve ha-
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zırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddenin ikinci fıkra
sı hükmü uygulanır. 

Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen şekil
de teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve sıfatlarını bilerek barınacak yer 
gösteren veya yardım eden, erzak veya silah veya cephane tedarik eden veya başka yollardan yar
dım edenler hakkında da uygulanır. 

Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle kalkmış olması halinde bu husustaki kararlar, 
kaldırılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, böyle bir mahkemenin bulunmaması ha
linde, suçun işlendiği yer itibariyle davaya bakmaya yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesine verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlan işlemek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil eden
ler ile böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya cemiyette üst 
seviyede amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensupla
rından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu madde hü
kümlerinden yararlanamazlar. 

BAŞKAN - Geçici 1 inci madde üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletveki
li Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat. 

Buyurun Sayın Fırat. 
FP GRUBU ADINA DENGÎR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; şu anda tezekkür etmiş olduğunuz ve halk arasında "Pişmanlık Yasası" 
olarak belirtilen ve daha evvel beş defa çıkarılmış olan bir yasamn tekrarını görüşmekteyiz. 

Aslında, bu son döneme baktığımız zaman, bir aflar zinciri geldiğini görüyoruz. Birinci zin
cir, bu "Pişmanlık Yasası" dediğimiz yasa tasarısı, bundan sonra adi suçlar için kısmî bir af yasa 
tasarısı, ondan sonra gelecek olan bir basın af yasa tasarısı ve onun arkasından da devlet memurla
rıyla ilgili bir yasa tasarısı daha var. Bu dört tasarıyla elde edilmek istenen sonuç, bir toplumsal ba
rışın sağlanmasıdır. 

Malumları olduğu üzere, Türkiye, onaltı yıldır çok kanlı bir iç kavgadan geçiyor. Binlerce in
sanımız, binlerce askerimiz, binlerce öğretmenimiz bu yolda şehit oldu; birçok vatandaşımız yok 
oldu gitti, Türkiye'nin kalbnması için kullanılabilecek milyarlarca dolarlık imkânlar maalesef yok 
oldu. 

Ancak, son zamanlarda güvenlik güçlerimizin uzun ve yoğun bir çabasından sonra Türkiye'de
ki PKK terörü asgarî düzeye indirildi ve başı da -birçok başı- yakalanarak yargılandı ve cezaevine 
konuldu. 

Şimdi, süreç, Türkiye'de barışın yeniden sağlanmasıdır. Bu tasarı, bu barışın sağlanması için 
atılmış olan ilk adımlardan birisidir ve Grubumuz olarak böyle bir yasanın çıkarılmasının gerekli 
olduğu kanısındayız; ancak, bu yasanın yeterli olduğu kanısında değiliz. Aslolan, dağdaki silahlı 
kişinin, oradan indirilip yeniden bu topluma kazandırılması meselesidir. Devlet olarak kindar ola
mayız, devlet olarak öç almayı öngöremeyiz. Orada bulunan insanların birçoğu, kandırılarak götü
rülmüş olan bu memleketin evlatlarıdır; Belki onların yetiştirilmesinde bu devletin veya bizlerin 
kusurundan dolayı; belki, onlara o iş imkânım sağlayamadığımızdan dolayı; belki, onun perişanlı
ğından dolayı, okuma imkânını veremediğimizden dolayı kandırılmış ve kendi ülkesine karşı çatı
şır duruma getirilmiştir. Bunu, silahla yok etme yolunu aramak, bence, en kolay yollardan birisi
dir. Çünkü, devlet güçlüdür; karşısında ne kadar büyük bir güç olursa olsun, bu gücü ezebilecek 
güçte ve kudrettedir; ancak, devlet, aynı şekilde de müşfiktir; devlet, aynı şekilde de yaraları sar
mak durumundadır. 
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Bunun haricinde, tasarının kendi içerisinde olan bir çelişkisini arkadaşlarım benden önce izah 
ettiler. Bu çelişki şu: Bir kere, silahıyla gelip teslim olan ve örgütün çökmesinde faydalı olacak olan 
insanın affının gerekli olduğu kanısındayım; ama, bir yerde, düşünün; Bingöl dağlarında yalnız ba
şınıza bir evde kaldığımzı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlannda, oturmuş olduğunuz 
lojmanlarda, bir teröristin, her ne halle olursa olsun, evinize girdiğini farz edin. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Giremez... 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - Mesela, girdiğini farz edelim. 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Başka yeri söyle bari; orayı söyleme. 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - Oraya da girerler... Bir süre önce, hatırlarsı
nız, polis bir operasyon yaptı ve bir araç yakaladı; demek girilebiliyormuş! 

Girdiğini farz edelim ve silah tehdidi altında sizden ekmek istedi veya sizden başka bir şey is
tedi. Peki, vicdanen, sizden şunu soruyorum: Bu silah tehdidi altında, çoluk çocuğunuzun hayatı 
tehlike altında iken, hanginiz ekmek vermeyebilirsiniz? Bir de, Bingöl'de, Tunceli'de, Muş'ta, Di
yarbakır'da, başka yerlerde; o dağ başında, yalnız başına yaşayan insanın halini düşünün! 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Ekmeğ in içine zehir koysun da versin. 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - Onu siz yaparsınız inşallah! 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - İnşallah... 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - İnşallah yaparsınız; ama, burada olduğunuza 

göre, yapmamışsınız demek ki. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayın; lütfen... 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - Efendim... 
BAŞKAN - Size söylemedim ki efendim. 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - Hayır; çok konuşmak ister arkadaşlar, herhal

de yeterli olmadı konuşmaları !.. 
BAŞKAN - Ben müdahale ettim efendim; siz müdahale etmeyin. 
Buyurun. 
DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Devamla) - O bakımdan, şimdi, silahıyla inmiş olan bir in

sana af yasası getiriliyorsa... Adlî istatistikler de incelendiğinde şu görülüyor: Şu anda hapiste ya
tan, tutuklanmış veya mahkûm edilmiş olan insanların çoğunluğu, o, dağda olan insanlar değil; 
çünkü, çoğu, öldürülmüştür, yok edilmiştir; ancak, yakalananların da çoğu, yataklık suçundan do
layı hapiste yatmaktadır; yani, biraz evvel izah etmiş olduğum olaydan dolayı hapisteler. 

Şimdi, elinde silahı olan insanı affediyoruz; ancak, silah tehdidiyle, tehditle, o teröriste ekmek 
veren insamn cezasını kısmen affediyoruz. Bence, bunun mantıkî bir yönü yoktur. Kaldı ki, kanun 
gerekçesinde de gördüğümüz üzere, PKK terör örgütünün yıkılmasında, bundan evvel çıkarılmış 
olan 5 pişmanlık yasasının çok etkin olduğu, hükümetin kendi ifadesidir. İnanıyorum ki, bu, son 
pişmanlık yasası olacak ve bu bela, Türkiye'nin başından silinecektir. 

Elbirliğiyle, bu bölgenin yeniden kalkındırılmasının, bu bölgenin yeniden mamur olması için 
çaba gösterilmesinin, insanları hapishanelerden kurtarıp topluma kazandırmanın da, bence, fayda
lı olacağı kanısındayım. Bu yöndeki değişiklik önergemizin kabul edilmeyeceğinin farkındayım; 
çünkü, getirilmiş olan tüm yasalarda, tüm çarpıklıklara rağmen, koalisyon hükümeti arasındaki pro
tokol şartlarının, siyasî partileri ve milletvekillerini zorladığının farkındayım. O bakımdan, herhan-

- 1 1 8 -



T.B.M.M. B : 5 8 26 .8 .1999 0 : 5 

gi bir değişiklik önergesi vermeyi düşünmüyorum. Ümit ediyorum ki, hükümet, burada yapılmış 
olan yanlışlığın giderilmesi için... Bundan sonra gelecek olan iki yasa tasarısında imkân var; bun
lardan birisi af yasa tasarısıdır, diğeri suç erteleme yasa tasarısıdır. Suç erteleme yasa tasarısında, 
bunun göz önüne alınarak, bu hatanın ortadan kaldırılmasının, yaraların sarılmasında faydalı ola
cağı ve toplumsal bütünlüğü, sosyal bütünlüğü yeniden sağlayacağı kanısıyla, hepinizi saygılarım
la selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şahısları adına, Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı?.. Yok. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, geçici 1 inci maddeyi oylamadan önce, maddenin son fıkrasından önce

ki fıkranın sonunda yer alan "mahkemesine" ibaresinin "mahkemesince" şeklinde düzeltilmesi, Ko
misyon ve Hükümetçe istenmektedir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Açık oylama talebimiz vardı. 
BAŞKAN - Geçtik efendim, oyladık; rica ederim... 
Açık oylamayı, tümünün üzerinde istediniz. 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. - Haklarında 5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı, 25.3.1988 tarihli ve 3419 

sayılı, 21.3.1990 tarihli ve 3618 sayılı, 26.11.1992 tarihli ve 3853 sayılı, 28.2.1995 tarihli ve 4085 
sayılı Kanun hükümleri uygulanmış bulunanlar, anılan kanunlann kapsamına giren suçları yeniden 
işlemeleri durumunda bu Kanundan ve 3419 sayılı Kanundan tekrar yararlanamazlar. 

BAŞKAN - Geçici 2 nci madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili 
Sayın Bedri İncetahtacı. 

Buyurun Sayın İncetahtacı. 
FP GRUBU ADINA MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisinden oluşan 57 nci hükü

metin tasarısı üzerinde görüşmelerde bulunuyoruz. Pişmanlık Yasası, Türkiye'de, çok uzun bir za
mandan beri, lehte ve aleyhte görüşlerle ele alınan ve çok çeşitli fikirlerin ortaya konulduğu bir me
sele. Bunun teknik yönü üzerinde, hukukî yönü üzerinde arkadaşlarımız detaylarıyla durdular. Ben, 
müsaade ederseniz, terörün ülkemizde ve dünyadaki durumu hakkında bazı hususları dile getirme
ye çalışacağım. 

Terörün bir cinayet olduğu konusunda, bütün dünyada ortak bir fikir birliği vardır. Hatta, bu, 
o kadar büyük bir konsensüs oluşturmuştur ki, bizatihi teröre bulaşanlar dahi terörün cinayet oldu
ğunu, çıkmaz bir yol olduğunu söylemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu itiraflara rağmen, bütün bu ortak fikre rağmen, terör, ne ül
kemizde ne de dünyada ortadan kaldırılamamıştır. Bana göre bunun sebebi; Türkiye'de de, diğer 
ülkelerde de, terörü meydana getiren unsurlara karşı atılması gereken adımların atılmamış olması
dır. 
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Şimdi, Pişmanlık Yasa Tasarısını görüşüyoruz. Pişmanlık, esas itibariyle, herhangi bir kişinin 
yapmış olduğu bir işten dolayı tamamiyle üzüntü duyması, nedamet duyması, ondan vazgeçmesi 
demektir ve eskilerin ifadesiyle, bir daha o işi işlememeye azmü cezmü kast eylemesi demektir -
eskiler öyle derlerdi- yani, bir insan bir hata işleyecek, ondan sonra kesinlikle o hatayı işlemeye
cektir, o zaman pişman olmuştur. 

Şimdi, biz, bu meseleye baktığımız zaman, acaba, pişmanlık yasasından faydalandıracağımız 
insanlar, gerçekten, cezaevinde oldukları için mi pişman olduklarını söylemektedirler veya gerçek
ten, yaptıklarının yanlış olduğunu anladıkları için mi pişman olmuşlardır? İşte, mesele buradadır. 
Şu ana kadar, Türkiye ve birçok ülke, terörle ilgili meseleleri ele alırken, Pişmanlık Yasasıyla ilgi
li bu noktayı tartışmamışlardır. Eğer, insanlar, cezaevlerinde oldukları için değil, mahkûm olduk
ları için değil, gerçekten yaptıklarının yanlış olduğunu anlamış, bir daha yapmamaya karar vermiş-
lerse, işte o zaman gerçek manada bir pişmanlıktan bahsedilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, pişmanlık karşılıklı olmalıdır. Biz de, devletin görevlileri olarak, 
terörle ve başka konularla ilgili bu son onbeş senede yapılan bazı şeylerden dolayı nedamet duy
malıyız. Bu tasandan evvel, buradan, işkenceyi önlemeyle ilgili bir yasa geçirdik. Türkiye'nin ce
zaevlerinde, çok çeşitli sebeplerle, bazı görevlilerin işkence yaptıklarını biliyoruz; bu işkencelerin, 
Türkiye'de terörün artmasına sebebiyet verdiğini de biliyoruz. Biz temenni ederiz ki, devlette bu 
tür yanlışlıkları yapanlar da pişman olsunlar, bir daha böyle şeyler işlememek için kararlı olsunlar; 
çünkü, ancak bu şekilde toplumsal barışı ortaya çıkarabiliz, ancak bu şekilde arzu edilen noktaya 
ulaşabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, terörün ortadan kalkması için Türkiye'de atılması gereken adımların ya
nında, bir de, bir bilgi seviyesine, bir bilinç seviyesine ulaşmamız lazım. Bu da şudur: Türkiye'de, 
çok uzun bir zamandan beri, devletin güvenliği ile insan haklarının korunması konusu birbirine zıt 
iki mefhum olarak ele alınmaktadır. Türkiye'de, bir insan, eğer, ülkenin güvenliğini savunuyorsa, 
insan haklan ihlalleri konusuna pek fazla ehemmiyet vermiyor demektir; bir insan da, insan hakla
rını savunuyorsa, onun da, ülkenin güvenliğiyle pek ilgisi yokmuş gibi bir düşünce vardır. Bu, çok 
büyük bir eksiklik ve hatadır. Esasen, ülkenin güvenliği ile insan haklan ihlallerinin, birbirlerine 
zıt iki kavram değil, birbirini tamamlayan, birinin varsa diğerinin de muhakkak olması gerekli iki 
kavram olduğunu asla unutmamamız gerekir. Ülke güvenliğini savunanlar, aynı şiddetle ve aynı iç
tenlikle insan haklannı savunmalıdırlar; insan haklannı savunanlar da, aynı içtenlikle ülkenin gü
venliğini savunmalıdırlar. Bu iki unsuru beraber savunmayı başardığımız zaman Türkiye'de birçok 
şeyi halletmiş olabiliriz. 

Biraz sonra terörle ilgili bazı sualler tevcih edeceğim; ama, bakınız, Sayın Bakanımızın ve bu 
işle görevli olan bürokrasimizin şu suale cevap vermesi lazım: Türkiye öyle dönemler yaşadı ki, bu 
memlekette yetişmiş, bu memlekette eğitim görmüş, bu memleketin ekmeğini yemiş, günde orta
lama 20 gencimiz teröre katıldı. Onların hepsini aldatılmış insanlar olarak kabul edemeyiz. Onla
rın birtakım gerekçeleri vardı; bu gerekçelerden bir tanesi de, insan hakkı ihlali idi. Bunu bizim ka
bul edip etmememizi burada tartışmıyorum. Tartıştığım şey şu; Türkiye'de, eğer biz, ülkenin gü
venliğini savunurken, insan haklarını ihlal etmeyi normal bir halmiş gibi görmeye devam edersek, 
terör konusunda bugün gelmiş olduğumuz noktadan, tekrar, gerilere gitmemiz, belli bir zaman son
ra kaçınılmaz olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ifade ettiğim gibi ülkenin güvenliğiyle, insan haklarını, birbirine zıt ol
mayan, birbirine paralel olan, iki kavram olarak göreceğiz ve böylelikle, Türkiye'yi bir hukuk dev
leti yapacağız. Ancak, bu da yeterli değil, hepimizin, bu Meclisin çatısı altında bulunan 550 millet
vekilinin tamamının, serdedeceğim bu sualler üzerinde düşünmesi gerektiğine inanıyorum. 
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Bunlar şunlardır: Pişmanlık yasasını 6 defa çıkardık. Niçin bu onbeş yıl içerisinde 6 kez piş
manlık yasası çıkardığımız halde, istediğimiz sonucu alamadık? Bu sualin üzerinde hepimizin dü
şünmesi lazım. Onbeş yıllık terör tarihi boyuncu, neden terörün bir sektör haline gelmesini engel-
leyemedik? Hepimiz itiraf etmeliyiz ki, bugün, Türkiye'de, terörün varlığından maddî manevî im
kânlar elde eden sektörler oluşmuştur. Bu bir realitedir, bunu görmek zorundayız. 

Devam ediyorum: Niçin, PKK'nın propagandası karşısında, vatandaşlarımız etkilenmiştir? 
Belli kesim etkilenmiştir; az etkilenmiştir, çok etkilenmiştir; ama, Türkiye'de terörün propaganda
sı karşısında insanlarımız etkilenmiştir. Bu realiteyi görmek ve bu sualin cevabını vermek zorun
dayız. 

Türkiye'de -başka bir vesileyle dile getirmiştim- çok başarılı bir emniyet var ve çok başarılı 
narkotik polisi var. Bunların yakalamış olduğu uyuşturucu, dünyada yakalananlara oranla çok yük
sektir; ama, hâlâ, Türkiye'de, 40 milyar dolarlık uyuşturucu ticareti engellenememektedir ve bu da 
terörü besleyen önemli bir unsurdur. Bunun, niçin hâlâ önlenemediğini bilmek ve bunun cevabını 
ortaya koymak zorundayız. 

Bir kaygıyı, bir sualle ortaya koymak istiyorum: Niçin, bütün bu yenilgilere rağmen; neden, 
bütün bu tahribata rağmen, yeniden, PKK'nın veya başka benzer bir terör örgütünün, en azından, 
fikrî manada Türkiye'de yeniden etkili olacağı kaygısını taşımaktayız? Bu suali de kendimize sor
mak zorundayız. Eğer, bu suali soruyor ve kaygı duyuyorsak, öyleyse, kendimizde düzeltmemiz 
gereken birtakım eksikliklerin olduğunu da söylemiş olmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, esas itibariyle, biz, Fazilet Partisi olarak, bu tasarıya, eksik olmasına 
rağmen destek vermekteyiz. Ülkede banşa, ülkede özgürlüğe, ülkede insan haklarına doğru atılan 
her adımın arkasındayız, takipçisiyiz ve destekçisiyiz; ama, bunun yeterli olmadığını, bu düşünce 
sistemi değişmediği müddetçe Türkiye'de terörün tamamıyla ortadan kalkmayacağının da bilinme
si gerektiğini bir kez daha ifade ediyor ve Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ana
vatan Partisinin tasarısının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın încetahtacı. 
Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, îçel Milletvekili Sayın Turhan Güven'de. 
Buyurun Sayın Güven. 
DYP GRUBU ADINA TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, he

pinizi, Doğru Yol Partisi Grubu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Evvela, Ali Güngör kardeşime, hemşerime bir teşekkür ediyorum huzurlarınızda. 
Hukuk Fakültesinde okuduğumuz yıllarda, rahmetli Bülent Nuri Esen Anayasa Hukuku hoca-

mızdı. Bir konuyu gündeme getirir, sonra, parmakla "kabul edenler, etmeyenler" derdi ve arkasın
dan da şunu ilave ederdi: "Bir yerde parmakların fazla olması, o işin doğruluğunu göstermez." Fev
kalade güzel, fevkalade muhtevalı bir önerge verilmiştir; ama, bu önerge kabul görmedi. Ben, bu
nu arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Körkutata da konuşmasında, özellikle bu itirafçıların, yani, şu piş
manlık yasasından yararlanmak isteyenlerin bunu bir özel sektör haline getirdiğini ifade etti. 

Ben, komisyondan, çalışmaları esnasında şunu araştırmalarını isterdim: Acaba, uygulama ne
dir? Yani, bu kanun, daha evvel beş defa uygulanan bu kanun, tekrar yürürlüğe girdiği zaman ve
ya girmesinden evvel, Yargıtayın 9. Ceza Dairesinden bu uygulamayı sordular mı? Ne getirdi, ne 
götürdü? Acaba, Ceza Genel Kurulunun bu konudaki kararları nedir; hiç, bakmak ihtiyacını, gerek
sinmesini duydular mı? Zannetmiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bir kanun çıkarılır. Niçin çıkarılır; millete yarar sağlayacağı noktasından 
ve bir uygulamada ferahlık getireceğini, huzur getireceğini bilerek, umut ederek bir kanun çıkarı
lır. Ama, Sayın Bakanın ifadelerinden de anladık ki, onbeş yıldan beri -yani, 1985 yılından bugü
ne kadar- altıncısını çıkarmakla meşgul olduğumuz bu kanun, uygulanmış, süreler konulmuş; ama, 
bugüne kadar 777 kişi istifade etmiş; fakat, bunların yaptıkları itirafları sonucunda, getirdikleri bel
geler sonucunda ise, yine, o miktarda insan mahkûm edilebilmiş. 

Şimdi, müteaddit defalar çıkan bu kanunun -hangi dönemde çıkarsa çıksın- yarar getirdiğini 
söylemek, pek mümkün değil. Hele, bu dönemde, yeniden bu kanunu niye çıkarıyoruz?.. Bu kanu
nu çıkarmaktaki amacımız nedir?.. Eğer, bugüne kadar çok fazla yarar sağlamışsa, bir daha tekrar
layalım; doğru; hatta, birkaç defa daha tekrarlayalım; ama, onbeş sene içinde 777 kişi... Onbeş se
ne içinde 777 kişi... O zaman, bu kanun, maksadına varamamıştır, maksat hâsıl olmamıştır. Bu ba
kımdan, bir kanun, uygulama bakımından eğer bir şeyler vermiyorsa, onu tekrar tekrar getirmenin 
başka bir maksadı var mı; onu, Yüce Milletimizin ve sizlerin anlayışına bırakıyorum. 

Ayrıca -Anayasaya aykırılığını bir tarafa bırakalım- daha sonraki yürürlük maddesinde "altı 
ay" deniliyor. Niye altı ay? Niye üç ay değil? Yani, altı ay daha, biz, neyi bekleleyeceğiz? 

Bir başka şey; bakınız: "Yeniden işlemeleri durumunda yararlanamazlar" deniliyor. 
Değerli arkadaşlarım, eğer, daha karar verilmeden, yani, adlî sicil kayıtlarına sabıka kaydı geç-

memişse, siz, bu kişinin durumunu nereden bileceksiniz?.. "Yararlanamazlar" demeniz için, kesin 
hüküm, kaziyei muhkeme olması lazım değil mi? Yani, adlî sicilde bu kişinin kaydının olması la
zım değil mi? Eğer, bu yoksa, hiçbir yerde kaydı olmadığına göre, "yararlanamazlar" demeniz 
mümkün değildir. Daha evvel bırakmışsınız, bir yerde de kaydı yok; bir kere daha işlediğinde, ilk 
defa işliyor gibi işlem görmeyecek mi acaba?.. Olay bu ve siz, atfı cürmü suç haline getiriyorsu
nuz. Yani, Sayın Korkutata'nın dediği gibi, uygulamada görülmüştür ki -çok daha genişçe anlattı-
bunu, bir özel sektör haline getiren kişiler, bu şekilde pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen
ler, özellikle hasımlarını ve Türkiye'ye yarar sağlayan korucuları hep hasım olarak gösterdikleri 
için, onlara atfı cürümde bulunuyorlar, bilgi ve belge de buluyorlar ve bu memleketin birliği, dir
liği, düzeni için çalışan bu insanlar, töhmet altında kalıyor. Bu itibarla, bu töhmet altında kalan in
sanları mahkûm edecek hale geliyorsak, çok adil bir davranış olmaz ve hak yerini bulmuş olmaz. 

Elbette, bazı yararları olmuştur; ama, çok cüzi bir yarardan ötürü, bu kanunu tekrarlamak, ben
ce, pek yarar da sağlamayacaktır. Bu itibarla, kanun tasarısının, bir kere daha gözden geçirilmesi 
iyi olur. Pişmanlık yasasını, bir kere daha, atfı cürüm niteliğinden öteye götürerek, doğrudan doğ
ruya suç vasfı haline getirerek, insanları kötüleme noktasında bir yanlışın içinde olmayalım diyo
rum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Söz sırası, şahsı adına, Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı'da. 
Sayın Sobacı?.. Yok. 
Şahsı adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 1 inci madde yayımı tarihinden 

itibaren altı ay sonra yürürlükten kalkar. 
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BAŞKAN - Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Yok. 

Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman, Fazilet Partisi Grubu 

adına konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Yalman. 

FP GRUBU ADINA LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ka
muoyunda pişmanlık yasası diye bilinen yasa tasarısı üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, büyük depremde vefat edenlere Cenabı Hak'tan rahmet, yaralananlara acil 
şifalar, milletimize ve geride kalanlara da başsağlığı diliyorum. 

Yine, bu yasa tasarısı görüşülürken, vatan ve millet için şehit olanlarımıza rahmet, gazileri
mize de sıhhat ve afiyet diliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, toplumu ve kamuoyunu ilgilendiren kanunlar hazırlanırken,.mutlak mana
da, toplumun da görüş ve düşünceleri dikkate alınmalı, kamu vicdanı da dikkate alınmalıdır. Bu ko
nuda, 1985 yılından bu tarafa hazırlanan yasa tasarılarının hem kapsamı bu kadar geniş değildi, 
hem de toplumsal rahatsızlıklar bu boyutlarda değildi. Bu sebepledir ki, bu kanun tasarısı hazırla
nırken kamu vicdanının yeterince dikkate alınmadığı kanaatindeyiz. 

3419 sayılı Kanunun bugüne kadar olan uygulamalarından, hakikaten, ülkemiz ve güvenlik 
kuruluşlarımız fayda sağlamıştır; belki azdır, ama, fayda sağlamıştır; ancak, sağlanan bu faydala
rın, genel gerekçede ifade edildiği şekliyle, azamî ölçüde gibi bir sıfatla sıfatlandırılmasının da yan
lış olduğunu zannediyorum. 

Bu yasa tasarısının güzel ve faydalı tarafları, tahmin ederim şunlardır: İtirafta bulunan şahıs
ların verdiği bilgiler doğrultusunda, yasadışı örgütler veya çeteler hakkında bilinmeyen bazı yön
ler ve konular tespit edilmiş olabilir; faili meçhul cinayetlerden aydınlığa çıkarılanlar olabilir; si
lah, cephane, patlayıcı madde, örgütsel doküman, bilgi, belge veya malzeme temin edilmiş olabi
lir; sığınaklar veya barınaklar da tespit edilmiş olabilir. Bunlar, hepimizin beklediği, hoşlandığı, 
ümit ettiği şeylerdir; ancak, değerli arkadaşlar, Bakanlar Kurulumuz bu kanunu yürütürken, bu ka
nunu uygularken, şu konuları dikkate alması gerektiği kanaatindeyim: Bu kanun tasarısı, daha ön
ce yukarıda saydığımız gerekçelerle, beş defa daha çıkarıldığı halde, aslında, istenilen netice de tam 
alınamamış, beklenen, ümit edilen fayda da sağlanamamıştır. Nitekim, 1985'ten bu tarafa yapılan 
itiraflar sayesinde yakalanan değişik örgütlere mensup insan sayısı -Sayın Bakanın da ifade ettiği 
gibi- 755 civarındadır ve toplanan silah sayısı -büyük-küçük toplamı- 248 civarında; işte, 12 telsiz, 
2 cep telefonu . 

15 yılda alınan bu netice, çok da başarılı bir netice değildir. İtiraflar sayesinde çökertilen her
hangi bir suç örgütü de yoktur; ama, tespit edilmiş, çökertilmiş 233 kadar sığınak vardır. 

Bu yasa tasarısı da, daha önceki yasaların hemen hemen aynısıdır; ancak, bir özelliği var, kap
samı biraz daha geniş. Demek ki, bu yasa tasarısının düzenlenmesi sırasında, daha öncekilerde ol
duğu gibi, yeterince gerekli tedbirler alınmamış, önceki yasalardan elde edinilmesi gereken tecrü-
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beler, elde edilememiş, kanunun aksayan yönleri masaya yatırılıp analiz edilmemiştir. Bu sebeple
dir ki, bu kanunun uygulanması, her defasında, faydayı gittikçe azaltmıştır, ilgili bakanların, bu ka
nunu uygularken, daha önceki uygulamalar sırasında tespit edilen aksaklıktan mutlaka dikkate al
maları gerekir. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer konu şu: Hepimizin bildiği ve kamuoyunun da değerlendirdiği gi
bi, aslında, bu, dolaylı bir af yasasıdır. Onun için, bu yasa tasarısının uygulanması sırasında, ilgili 
bakanlıklarımızın çok dikkat etmesini arzu ettiğimiz iki önemli konu var: 

Bunlardan birincisi, bu kanundan istifade etmek isteyenlerin, mutlak manada istismarının ön
lenmesidir ki, daha önceki uygulama dönemlerinde de bu yanlışlıklar görülmüş. 

ikincisi, bu kanun tasarısının kapsamının, daha önceki yasalara göre çok geniş olduğunu hepi
miz biliyoruz; bunun, şehit ailelerinin ve gazilerimizin rencide edilmemesi konusunda, uygulanır
ken, dikkate alınması gerekir. 

Bir başka konu daha var; itiraflarda bulunan örgüt mensuplarının kendilerinin veya itirafları 
sırasında verdikleri isimlerin, güvenlik görevlileri veya vatandaşlanmızdan herhangi birisini şehit 
edip etmediğinin nasıl tespit edileceği konusu. Bu kanun uygulanırken, bunun da üzerinde dikkat
le durulması gerekir. 

İlgili bakanlarımızın ve bakanlık bürokratlarımızın dikkat etmesi gereken çok önemli bir diğer 
konu, itirafçıyım diyenlerin, başkalarına, hele ilgisizlere iftira etmeyeceğini nasıl garanti altına ala
bileceğiz?.. İyice düşünülmesi, iyice analiz edilmesi ve geçmiş tecrübelerden istifade edilerek bun
ların dikkate alınması gerekir. 

Ayrıca, 1 inci maddenin son fıkrasına "üst düzey yönetici" tabiri konularak bir ekleme yapıl
dı; böylece, bölücü örgütün hem üyeleri hem de yöneticileri kapsama dahil edilerek, aslında, bu ya
sa tasarısının boyutlan, alanı, tehlikeli bir biçimde genişletilmiş oldu. 

Değerli milletvekilleri, çıkacak olan bu yasanın, beklenen, umulan faydayı sağlamasını ger
çekten arzu ederek, ümit ederek, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Yasin Hatiboğlu?.. Yok 
Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünün oylamasının açık oylamayla yapılması konusunda bir 

talep vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 153 sıra sayılı yasa tasarısının tümünün oylanmasının açık oylamayla ya
pılamasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Şimdi de, açık oylama isteminde bulunan üyelerin salonda olup olmadıklarını tes
pit edeceğim: 

Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Lütfi Yalman?.. Burada. 
Bedri Incetahtacı?.. Burada. 
Şükrü Ünal?.. Burada. 
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Mustafa Geçer?.. Burada. 
Özkan Öksüz?.. Burada. 

Mehmet Batuk?.. Burada. 

Ahmet Nurettin Aydın?.. Burada. 
Azmi Ateş?.. Burada. 
Yaşar Canbay?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 

Rıza Ulucak?.. Burada. 
Eyüp Sanay?.. Burada. 
Celal Esin?.. Burada. 
Nurettin Aktaş?.. Burada. 

Kemal Albayrak?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Zeki Çelik?.. Burada. 

Cevat Ayhan?.. Burada. 

Hüseyin An?.. Burada. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım: Açık oylamanın elektronik 

oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, açık oylama elektronik cihazla yapılacaktır. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen sayın milletvekilleri

nin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy 
pusulalarını, öngörülen 3 dakika içinde Başkanlığa vermelerini rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığı
nı, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama 
için öngörülen 3 dakikalık süre içinde Başkanlığa vermelerini rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının tümünün yapılan açık oylama sonucu
nu arz ediyorum: 

Katılan : 256 
Kabul : 213 
Ret : 33 
Çekimser : 9 
Mükerrer : 1 * 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır efendim. 
Sayın milletvekilleri, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Ya

pılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarınan müzakeresine başlıyoruz. 
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4. - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (S. Sayısı: 82) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. 
Hükümet niye nazlanıyor?! Buyurun... 

TURHAN GÜVEN (îçel) - Bu kadar bayanın arasından bir bakan seçseydiniz, hükümeti bul
makta zorlanmazdınız... 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bu hükümette bayan bir bakan olsaydı, konuşma hak

kımızı kullanacaktık. 
BAŞKAN - Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Ko

misyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunma
sı kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın Nazlı Ilıcak; 
buyurun efendim. 

FP GRUBU ADINA AYŞE NAZLI ILICAK (istanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 82 sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkında Fazilet Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım; hazırunu saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, ülkemiz büyük bir felaket yaşadı, yakınlarını kaybedenlere sabır, vefat edenlere Al
lah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem dolayısıyla insanoğlunun çaresizliğini mü
şahede ettik, devletin çaresizliğini gördük ve kahrolduk; ama hayat devam ediyor ve bugün biz bu
rada toplanmış bir şekilde kadınlarla ilgili bir konuyu tartışıyoruz. 

Konumuz, kadına karşı ayırımcılığın kaldırılması. Kadın, anamız, bacımız; bu özelliğiyle baş 
tacımız. Kadın, erkeğini rezil de eden, vezir de eden sahne arkasındaki gizli güç. Kadın, istismar 
edilmeye açık, zayıf bir varlık. Kadın, ailenin direği, yarınki nesillerin hamurunu yoğuran kutsal el. 

Kadının sorunları var, ben burada ayırımcılık yapmak istemiyorum, erkeğin de sorunları var. 
Meseleye, kadın çerçevesinden bakarken, konuyu insan hakları zeminine, insan zeminine oturtmak 
gereğine inanıyoruz. Bir ülke, eğer insana değer veriyorsa, kadına da değer verir. Şeyh Edebali 
Hazretlerinin, Osman Gazi'ye vasiyetinde söylediği gibi "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın", insan 
merkezli bir hizmet anlayışına sahibiz. Eğer bir ülkede, insanın değeri yoksa, kadının da değeri ol
maz. Şiddete maruz kalan kadınlar, dayak yiyen kadınlar; elbette, buna karşıyız; ama, şiddete ma
ruz kalan erkekler, çocuklar da var. Bilhassa olağanüstü dönemlerde, bilhassa olağanüstü bölgeler
de yoğunlaşan işkence kurbanlarını biliyoruz. 

Bu yüzden, önce insan diyoruz. Kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, yaşlı veya genç olsun, 
hatta suçlu olsun, insanlarımızı sevelim. Fertlerin hak ve hürriyetlerine saygılı davranalım. Onlara, 
insan haysiyetine yakışan muamele yapalım. Onlara, insan haysiyetine yaraşan bir hayat standardı 
verelim. Bu genel başlık altında, elbette, kadına özel bir itina göstermek gerekiyor. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Hiç şüphesiz, erkekler dünyasında yaşıyoruz, hiç şüphesiz erkeklerin egemen olduğu bir or
tamda yaşıyoruz. Şöyle bir bakın etrafınıza, Parlamentoda kaç kadın var? Ya hükümette? Hüküme
te tek bir kadın bakan bile giremedi ye maalesef, bugün, bu tartışmayı izleyen Bakanımız, kadın
dan sorumlu Bakan, erkek bir Bakan. Niye giremedi kadınlar, erkeklerden daha eğitimsiz oldukla
rı için mi, daha akılsız, daha beceriksiz oldukları için mi, ehliyetsiz oldukları için mi?! Aksine... 
Şunu itiraf etmek istiyorum: Belirli bir noktaya gelen kadınlar, o noktaya gelebilmek için, erkek
lerden daha tecrübeli, daha bilgili, daha akıllı olmak zorundalar. Parlamentoya, siz, hiç, bir ilkokul 
mezunu veya ortaokul mezunu bir hanımın girdiğini gördünüz mü?! Kadınlar, erkek çemberini kı
rabilmek, kendilerine biçilen rolü aşabilmek için, çok daha iyi yetişmiş olmak mecburiyetindeler. 

Biz, Fazilet Partililer olarak, sadece şehirli kadının değil, köyde, tarlada çalışan, fabrikada iş
çi olarak çalışan, evde hizmetli olarak çalışan, alt sosyal katmanlardaki kadının dertleriyle de ilgi
liyiz. Aslında, mağdur oldukları için, mazlum oldukları için, daha ziyade onlarla ilgiliyiz. Buram 
buram Anadolu kokan o kadının, Türkiye'nin temel direklerinden biri olduğunu biliyoruz. Orada 
asıl büyük sorun, eğitimsizlik. Kadına ne kadar hak verirseniz verin, eğitimli olmadığı takdirde, 
kendi haklarının bilincine varamıyor; çocuklarını gerektiği gibi yetiştiremiyor, eziliyor, horlanıyor, 
dövülüyor; ama, hakkını arayamıyor. 

Toparlamam gerekirse, demek, önce insan; insana saygı, insana sevgi. Sonra; alt başlık olarak 
kadın; özellikle düşük gelir düzeyine sahip, eğitimsiz, işçi ve köylü kadınlar. Tarlada çalışan, evde 
çalışan onlar. Zaman zaman, erkeğin, eskimiş bir eşya gibi, başından attığı ve hakkını arayamayan 
kadınlar onlar. 

Biz, kadının dört duvar arasına mahkûm olmasına karşıyız. Aile huzurunu bozmayacak, ço
cuklarını ihmal etmeyecek ortamın hazırlanması şartıyla, kadın, dış dünyaya açılmalı, dinamik bir 
güç olarak ülke ekonomisine ve aile bütçesine katkıda bulunmalı. Zaten, Fazilet Partisinin başarı
sının arkasında, evlerde atıl kalan o muazzam güce bir kimlik kazandırarak, onu siyasete çekmesi 
yatmıyor mu? O atıl güç, politikaya soyunmuş ve Fazilet Partisinin başarısının altına imzasını at
mıştır. Buradan, teşkilatta çalışan, Fazilet Partisine hizmet eden hanımlarımıza sevgilerimi ve teb
riklerimi yollamak istiyorum. 

Biz, kadın okusun, kendisini yetiştirsin, çalışsın, siyasete girsin istiyoruz; özgürce düşünsün, 
özgürce yaşasın, bütün enerjisini ülke ekonomisine katabilsin istiyoruz; inancını yaşayarak, bütün 
bunları yapabilsin; talebimiz bu. inancından dolayı hanımlarımızın önü kesilmesin istiyoruz: İşte, 
bu noktada, başörtüsü, önemli bir ayırımcılık unsuru olarak ortaya çıkıyor. Aynı inancı paylaşan 
erkeklerin, devlet dairesinde çalışmasında veya milletvekili olmasında bir mahzur yok; onlar, ser
bestçe üniversiteye gidebiliyor; onlar, hâkim olabiliyor; onlar, savcı olabiliyor; ama, başörtüsü, dış 
dünyaya açılmak isteyen, dış dünyaya açılarak özgürleşmek isteyen, bir kimlik kazanmak isteyen 
her kadının önüne bir engel teşkil ediyor. Bilimin ışığına, rengârenk başörtüleriyle koşan genç kız
larımızın önü kesiliyor. Onları, laik cumhuriyetin düşmanı gibi gören yobaz kafaları, Meclis kür
süsünden kınıyorum ve onlara bu kürsüden sesleniyorum: Gönlünüzün, vicdanınızın gözüyle sey
redin olayları; kafanızdaki örümcek ağlarını parçalayın, gözlerinizdeki o atgözlüklerini çıkarın. O 
takdirde, siz de, benim gözlerimle göreceksiniz olayları. Bilimin ışığına koşan rengârenk kelebek
leri, başörtülü güzel kızlardan oluşmuş bir çiçek tarlası göreceksiniz; tek tip bir üniforma görme
yeceksiniz; yaşayan, duyan, hisseden, üzülen, ağlayan insanlar göreceksiniz üniversite kapısında; 
bu Meclisten kovulduğu için gözleri yaşlı, boynu bükük insanlar göreceksiniz karşınızda; o insanı 
göreceksiniz. 
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Biz, konuyu istismar etmiyoruz ve diyoruz ki, sorunu siz Halledin. Bu sorunu kim hallederse 
halletsin, bu sosyal yarayı ortadan kaldırın. Kim pansumanlarsa pansumanlasın bu sosyal yarayı; 
kim yaparsa bunu, ona alkış tutalım. 

Adalet Komisyonundan geçen öğrenci affında da, maalesef, aynı ayırımcılık ortaya çıkmıştır. 
Millî Eğitim Komisyonunda, değerli Milliyetçi Hareket Partili üyelerin de katkısıyla, başörtülü kız
ların sınav hakkından yararlanabilmeleri için başlarım açma mecburiyeti kaldırılmıştı; ama, sırf bu 
yüzden, öğrenci affında Millî Eğitim Komisyonu tali komisyona dönüştürülmüş, Adalet Komisyo
nu esas komisyon olarak meseleyi ele almıştır ve Fazilet Partisinin bütün çabalarına, yoğun gayret
lerine rağmen, hükümetteki uyum adına ilkeler terk edilmiş ve başörtülü talebelere gene şartlı af 
getirilmiştir; yani, ayırımcılık yapılmıştır. Kırk katır mı, kırk satır mı... Başını açarsan okuyabilir
sin, açmazsan üniversite kapısı yüzüne kapanacak. Devlet, başını örtene eğitim hizmeti vermiyor. 
Bakın, hizmet vermiyor. Bundan daha ayıp, daha keyfî bir davranış gördünüz mü?! Bir başörtüsü 
mü laik cumhuriyeti tehdit edecek?! Anayasanın 2 nci maddesinin gerekçesinde laikliğin tarifi şöy
le: "Herkesin inancını istediği gibi yaşayabilmesi ve bundan dolayı farklı bir muameleye tabi tutul
maması." îşte, biz laikliği böyle anlıyoruz. Efendim, o kızların başındaki örtü geleneklere uygun 
değilmiş, geleneklere uygun olması için çenenin altından bağlanması gerekirmiş. Esas itibariyle, 
Türkiye'nin en önemli sosyologlarından olan Nilüfer Göle ve Elizabet Özdalga, geleneklere uygun 
olmamasını, geleneklerden kopuşu bireyselleşmenin bir sonucu olarak gösteriyor, bir modernleşme 
olarak gösteriyor; yani, bu şekilde bir başörtüsü bağlamak, geleneklerden koparak, bireyin kendi 
ayaklarında, kendi kimliğiyle durduğunun bir işareti sayılıyor. Vatandaşın kılık kıyafetini tanzim 
eden bir devletle karşı karşıyayız. O devlet ki, biraz fazlaca başörtüsüne dolandığı için olacak, 48 
saat gecikmeyle ancak depremzedelerin yardımına koşabildi. 

Değerli arkadaşlarım, milletimiz kan ağlıyor. Bu yüzden, zelzele konusuna girip, meseleyi si
yasî bir malzeme konusu yapmak istemem; ama, depremden alınacak dersler var. Milletçe el ele 
vermek ve sorunları el ele halletmek zamanı geldi. Esasında millet bize örnek olmalı; çünkü mil
let, el ele verdi, gönül beraberliği içerisinde âdeta bir seferberlik ilan etti. 

Biz, şimdi, yöneticilerimizden aynı anlayışı, aynı tutumu bekliyoruz. Hem büyük bir haksızlı
ğın hem derin bir sosyal yaranın hem de kadın-erkek ayırımcılığının konusu olan başörtüsü sorunu 
halledilmelidir. Eğer başörtüsünü istismar edip, siyasette ikbal arayanlar varsa, sorunu çözün, so
runu çözün ki, ellerinden bu malzemeyi alın. Bunu yaptığınız takdirde, bizde, sizi alkışlarız, canı 
yürekten alkışlarız. 

Anayasanın 10 uncu maddesine göre "herkes, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." inancının bir tezahürü olarak ba
şörtüsünü takan insana karşı bir ayırımcılık yapmak, onu üniversiteden dışarı atmak, onu Meclis
ten dışarı atmak bir ayırımcılıktır, Anayasaya aykırı bir davranıştır. 

Laik devlet, dindarları olmayan, dindarları ortalarda gözükmeyen, dindarlarından utanan bir 
devlet değildir. Kimliğinin bir parçasını insanlar evinde terk edemez, parçalanmış kişilikler olarak 
yaşayamaz. Laiklik, bir toplum mühendisliğinin aracı da değildir. Laiklik, her şeyden önce özgür
lüktür; biz bu şekilde anlıyoruz laikliği. Ben bütün bunları kimseyi üzmek, kimseyi tahrik etmek 
için söylemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilim şüpheyle başlar. Acaba başörtüsünü şu veya bu şekilde bağlanış 
biçimiyle laik cumhuriyete düşmanlık olarak görenler yanılmış olamazlar mı? İç düşmanlar yara
tarak milleti ikiye bölmek, sermayeyi yeşil, beyaz diye tefrik etmek, acaba ülkemizin menfaatına 
mı?! işte, mesela bir deprem oluyor, görüyoruz, KOMBASSAN yardım edecek, önü kesiliyor; 
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Mazlum-Der'in bankadaki hesaplarına el konuluyor. Devlet, irtica olunca birdenbire ortaya çıkıyor; 
ama, depremzedelere yardım konusunda, nedense, işi epeyce yavaştan alıyor. 

Birilerinin dediği o bakış açısı denendi ve ülkeye huzur getirmedi; acaba farklı bir yaklaşım 
daha müspet sonuçlar vermez mi; bir düşünelim. Bence, fikir değiştirmek kötü değil; sabit fikirli 
olmak, peşin hükümlü olmak kötü. Kendimden misal vermek istiyorum: Ben, ülkemin ve milleti
min bölünmez bütünlüğüne candan bağlı olan bir insanım ve Terörle Mücadele Yasasının 8 inci 
maddesi kalkarsa ülkem bölünecek diye ödüm kopuyordu; güneydoğudaki olağanüstü hali destek
liyordum. Aradan onbeş yıl geçti; seçim oldu, oyların çoğu HADEPe gidiyor. Demek, güneydoğu
da birtakım yanlışlar yapılıyor; orada kanayan bir yara var. Devekuşu gibi başımızı kuma sokarak 
meseleleri hallettik zannedemeyiz. 

Aynı şekilde, başörtüsüne de farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya gayret edelim. İşte, iki kadın 
sosyologun görüşleri -biraz önce bahsettim, Nilüfer Göle ve Elizabet Özdalga- her ikisi de başör
tüsünü, laik cumhuriyete karşı bir kalkışma, bir ayaklanma olarak değerlendirmiyorlar. Onlar bilim 
adamları, bilim kadınları; bilimsel yönden meseleye yaklaşıyorlar, peşin hükümle değil. Acaba, on
lar haklı olamaz mı; bir düşünelim. 

Bakın, değerli meslektaşım Ertuğrul Özkök bile, MHPli Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğ-
lu'nun başörtülü kızını gördükten sonra kanaat değiştirdi ve bir makalesinde şöyle yazdı: "Acaba 
yanıldık mı? Bu genç kızın laik cumhuriyete karşı olması mümkün değil. Çünkü, fevkalade iyi ye
tişmiş. Üstelik başı açık bir annesi var. Babası da böyle." 

Şimdi, ayırımcılığa gelmek istiyorum. Ramazan Mirzaoğlu'nu Bakan koltuğuna oturtabiliyo
ruz; ama, onun kızı, bir gün milletvekili olmaya kalksa, kızım Meclisten kovacaklar mı, "çık dışa
rı" mı diyecekler? 

Bakın, bizim mücadelemiz, yarın, gelecek nesiller için, Türkiye daha demokrat olsun diye, 
bizden sonraki gelen nesiller daha özgür bir Türkiye'de yaşasınlar diye; daha ileri bir demokrasiyi 
solusunlar istiyoruz; onlar, vesayet altındaki özürlü bir rejimin kuklaları olmasın, kaderlerine hâ
kim olsunlar, kaderlerine sahip çıksınlar. 

Gelin, elbirliğiyle, halkın iradesi önündeki engelleri kaldıralım. Son depremde sivil inisiyati
fin ortaya koyduğu birlik ve beraberlik duygusundan ilham alalım. Ülkemizi, çağdaş hukuk devle
ti normlarına kavuşturalım. Demokrasinin standardını yükseltelim. Çağdaş, demokratik Türkiye'yi 
elbirliğiyle kuralım, kadınıyla erkeğiyle, genciyle ihtiyarıyla, çoluğuyla çocuğuyla el ele. Temel 
hak ve özgürlüklerin kamilen yaşanmasını önleyen başörtüsü meselesine, 312 nci maddeye takılıp 
kalmayalım. Bu problemi, özgürlüklerden yana ağırlığımızı koyarak çözelim. Yasakçı zihniyetle 
bir yere varamayız, varamadığımızı gördük. 

Özetle söylemek gerekirse, biz, önce insan diyoruz. Bu genel başlık altında, kadına özel bir ih
timam gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz; çünkü, ister kabul edelim ister kabul etmeyelim, erkek
ler dünyasında yaşıyoruz. Aile hayatında, şiddet, daha ziyade kadına yöneliyor. İşyerinde, kadın 
cinsel tacize uğruyor. Eğitim açısından kadın daha mağdur durumda. 1990 yılı itibariyle, kadınla
rın hâlâ yüzde 28'i okuma yazma bilmiyor; bilhassa doğu ve güneydoğuda her 10 kadından 7'si 
okuryazar değil. Kadının sorunlarını, eğitimle ve onu, toplumun faal bir parçası yaparak aşabiliriz. 
Bu yüzden de, zihnî takıntılardan, kuruntulardan, vesveselerden kurtulup, özgürlük ortamını ülke
mizde tesis etmeye çabalamalıyız. Demokrasi ve hukuk devleti kavramlarını sıkça telaffuz ediyo
ruz; bunları hayata geçirelim. Daha özgür bir ülkede, kadınıyla erkeğiyle, hepimiz, hürriyetin tadı
nı çıkaralım, hürriyetin keyfini yaşayalım. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ilıcak. 
Şimdi, söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Bilecik Milletvekili Scbahat Vardar'da. 
Buyurun Sayın Vardar. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA SEBAHAT VARDAR (Bilecik) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 20 nci Maddesinde Yapılan De
ğişikliğin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Demokratik Sol Partinin görüşlerini 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, yaşamış olduğumuz ve acısını yüreğimizde hissettiğimiz deprem 
felaketinde hayatlarım kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk Ulusu
na başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu büyük felaketin yol açtığı tahribatı, ulus
ça, el ele vererek aşacağız ve yaraların bir an önce sarılmasında gerekli dayanışmayı göstereceğiz; 
zaten, bu, Türk Ulusunun bariz karakteridir. 

Bilindiği gibi, 20 nci Yüzyılın özellikle son çeyreği, dünyanın her yanında, kadın hareketleri
nin yoğun bir biçimde gündeme geldiği bir dönem olmuştur. Kadınlar, 20 nci Yüzyılda, toplumsal 
eşitlik ve siyasal haklar konusundaki mücadeleleriyle oldukça başarılı bir profil çizmişlerse de, ka
dın-erkek eşitsizliği, toplumsal ve ekonomik yaşamın çeşitli alanlarında varlığını sürdürmeye de
vam etmektedir. Günümüzde, kadınlar, hâlâ, farklı derecelerde cinsiyet ayrımcılığına tabi tutul
makta, ekonomik kaynaklardan ve eğitimden eşit ölçüde yararlanamamaktadırlar. Toplumsal ve 
ekonomik gelişmenin yükünü taşıdıkları halde, hak ettikleri toplumsal statüyü elde edememekte, 
karar alma süreçlerine katılma hakkından yoksun bırakılmaktadırlar. Kadın-erkek arasında sürmek
te olan bu eşitsizlik, 20 nci Yüzyılın ikinci yansından itibaren, tüm dünya kadınlarını uluslararası 
alanda çözümler aramaya itmiştir. Bu nedenle, Meksika, Nairobi ve Pekin'de toplanan kadınlar 
konferanslarında birçok uluslararası karar alınmıştır. 

Kadınlara erkeklerle eşit haklar tanınması için verilen mücadele İkinci Dünya Savaşının sona 
ermesiyle hızlanmış, Birleşmiş Milletlerin kuruluşuyla evrensel bir boyut kazanmıştır. İlk kez Bir
leşmiş Milletler Anayasasında yer alan kadın-erkek eşitliği, tnsan Haklan Evrensel Beyannamesiy-
le pekiştirilmiştir. Kadın-erkek eşitliğinin uluslararası metinlerde yer almasıyla birlikte, Birleşmiş 
Milletlere üye devletlerin birkaçı dışında hemen hepsi, anayasa ve yasalarına kadın ve erkek vatan
daşlarına eşit haklar tamyan hükümler koymuştur. 

1959 yılında kabul edilen ve 1959 yılında Türkiye tarafından onaylanan Kadınların Siyasî 
Haklanna Dair Sözleşme, kadınların erkeklerle eşit koşullar altında, seçme, seçilme ve kamu gö
revlerine girme haklarına sahip olacağını belirtmiştir. Daha sonra, 1967 yılında ilan edilen Kadın
lara Karşı Ayrımcılığın Kaldınlması Bildirisinde, kadınların siyasal haklarının sağlanması için uy
gun tedbirlerin alınması öngörülmüştür. 

Yasalarda ve sözleşmelerde yer alan eşit hak ve ilkelere karşın, uygulamada, kadınların insan 
hak ve özgürlüklerinden eşit bir biçimde yararlanamaması üzerine, Birleşmiş Milletler, tamamen 
kadın haklarına yönelik, Kadınlara Karşı Her Türlü Aynmcılığın Önlenmesi Sözleşmesini oluştur
mak zorunda kalmıştır. 

1980 yılında imzaya açılan ve 1985 yılında Türkiye tarafından imzalanan Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesiyle, taraf devletler, ülkelerinin siyaset ve kamu yaşamın
da kadınlara karşı ayırımcılığı kaldırmak için uygun tedbirleri almayı taahhüt etmişlerdir. Sözleş
mede, ayrıca, tam bir eşitlik için, erkek ve kadının geleneksel rollerinde değişimin sağlanması ko-
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nusunda, örf ve âdetlerin değişimi yolunda her türlü önlemin alınması ve bu bağlamda yasal ve yö
netsel düzenlemelerin yapılması gerektiğine yer verilmiştir. Kısaca, sözleşmeyle, temel olarak, ka
dının statüsünün bütün dünyada güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Çocuk Haklan Sözleşmesinin 
ardından Birleşmiş Milletlerce imzaya açılan en geniş katılımlı bir sözleşme olmuştur. Ne var ki, 
kadınlara karşı ayınmcılığı önlemek doğrultusunda, gerek uluslararası metinlerde gerekse iç hukuk 
metinlerinde birçok hüküm yer alsa da, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, kadınlar, 
geleneksel toplumun yasaklamalanndan henüz kurtulabilmiş değildirler. Ülkemizde, gerek siyaset 
alanında gerek bürokratik karar alma mekanizmalannda çok az sayıda kadınımızın bulunduğu ger
çeği, bu gelenekçi yapıdan ve kadına biçilmiş geleneksel rolden kurtulamadığımızın bir gösterge
sidir. Yalnız, dikkat çekici olan nokta, bunun sadece bize özgü bir olgu olmadığıdır. Dünyanın hiç
bir yerinde, siyasal haklar ve karar organlarında temsil açısından kadın-erkek eşitliğinin gerçekleş
tiği söylenemez. Buna karşın, gelişmiş ülkelere ilişkin veriler, eğitim ve istihdam açısından belirli 
bir düzeye ulaşmanın, siyasal katılma ve karar organlarında temsil için bir önkoşul olduğunu gös
termektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir toplumda kadınların durumu, o toplumdaki uygarlaşmanın ya da in-
sanîleşmenin ölçüsü olarak alınabilir. Bir ilke olarak, eşitlik, doğuştan itibaren bütün demokratik 
toplumlann siyasal ideolojisinin aynlmaz bir parçasını en büyük ülküsünü oluşturmuştur; ancak, 
temsili demokrasi, bugüne kadar ki, uygulamasıyla, en çok kadınlan dışlamıştır. Bu da temel bir 
çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır. Aktif politika yaşamında kadınlann azlığı, bunun en çarpıcı 
göstergesidir. 

Toplumumuzdaki kadın-erkek farklılaşması nedeniyle, para, eğitim ve zaman gibi kaynaklar, 
kadınların aleyhine dağılmakta ve kadınlann politikada var olma taleplerini sınırlamaktadır. 

Demokrasinin temelinde, bütün insanlann eşit haklardan yararlanması ilkesi bulunmaktadır; 
bu nedenle, hükümetler ve siyasî partiler, kadınlann tüm ulusal ve yerel kurumlardaki faaliyetlere 
eşit katılımlannı sağlama yönünden çabalanın yoğunlaştırmalıdırlar. 

Çağımız, bilim, teknoloji ve sanayi çağıdır. Değişen sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasî koşul
lar içinde, kadının üretime ve sosyal yaşama katkısı kaçınılmazdır. Bu koşullar sağlandığında, ka
dının toplum içerisindeki konumu da giderek değişecektir. 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine, ülke olarak imza koyarken, 
bir üyesi olduğumuzu söylediğimiz uygar dünyaya, kadınlanmıza yönelik ayrımcılık içeren hukuk 
sistemini gözden geçireceğimize, kadının eğitimine, çalışma yaşamına, siyasal mekanizmalardaki 
konumuna dair bazı sözler vermiş bulunmaktayız. Uygar ve verdiği sözü yerine getiren bir ulus ol
duğumuzu, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, tüm dünyaya kanıtlamak zorundayız. Aksi 
takdirde, kadınlara yönelik aynmcılık sürer, kadın ikinci sınıf vatandaş konumundan bir türlü kur
tulamaz. 

Elbette, 21 inci Yüzyıla girdiğimiz şu günlerde, hâlâ, kadın-erkek eşitliğinden söz etmek üzü
cü bir durumdur. Mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için, elbette yapılacak daha çok iş vardır. 
Geçmiş hükümetlerin ve Meclislerin bu yönde hızlı adımlar atmadığını üzülerek tespit ediyoruz. 
Bugün, bunlardan bir tanesini daha ortadan kaldırmak, 57 nci hükümete ve 21 inci Dönem Mecli
sine nasip olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şu anda görüşmekte olduğumuz tasarı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ay
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 20 nci maddesinde yapılan teknik değişikliğin uygun bulun-
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masına yöneliktir. Sözleşmenin 20 nci maddesi hükmü gereği olarak, denetim organı olan komite
nin, yılda bir kez, 2 hafta toplanması şeklindeki sınırlaması kaldırılmaktadır. Zaten, bu değişiklik, 
komitede temsil edilen ülkemizce de onaylanmıştır. 

Bu tasarının gündeme gelmesi, kadın haklan konusundaki görüşlerimizi açıklama fırsatı ver
miştir. Demokratik Sol Parti Grubu adına teşekkür ediyor, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
(DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vardar. 
Şimdi söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, izmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın'ın. 
Buyurun Sayın Saygın. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ka

dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, siz saygıdeğer milletvekillerini saygıyla se
lamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, Türkiye'nin başına gelen felaketin son olmasını Yüce Allahım-
dan diliyorum. Depremde ölenlere rahmet, yaralı ve hastalarımıza acil şifa, Yüce Milletimize baş
sağlığı dileğimi ifadeyle sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Birleşmiş Milletler tarafından, 1947 yılından itibaren, ka
dının statüsünün iyileştirilmesi ve erkeklerle eşitliğinin sağlanması yönünde çok sayıda sözleşme 
ve karar hazırlanmıştır. 1975 yılında Meksika'da, 1980 yılında Kopenhag'da, 1985'te Nairobi'de ve 
son olarak da 1995 yılında Pekin'de düzenlenen "Dünya Kadın Konferansları"yla, erkek-kadın eşit
liği konusu ülkelerin gündemine taşınmıştır. 

Toplumların kalkınmasında insan faktörü başta gelmektedir. Bu da, kadın-erkek her iki cinsin, 
eşit fırsat ve imkânlar çerçevesinde kalkınmaya katılması ve nimetlerinden de eşit yararlanmasıy-
la mümkün olabilir. Bütün dünyada kadın-erkek eşitliğini sağlama çabalarının başında, kadın eği
timinin artırılması gelmektedir. 

Kadınlarımızın statüsünü yükseltmek amacıyla, 1990 yılında, Kadının Statüsü ve Sorunları 
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük, Anayasadaki eşitlikçi hükümler ve diğer iç mev
zuat yanında, uluslararası sözleşme ve kararlara katılarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1981 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi, kadının statüsünün dünya çapında güçlenmesi yönünde güzel bir çalışma
dır. Ülkemiz, Sözleşmeyi, 11 Haziran 1985 yılında 3232 sayılı Kanunla imzalamış ve 19 Ocak 
1986 tarihinde de bu Kanun yürürlüğe girmiştir.Sözleşmenin uygulanmasının denetim organı olan 
CEDAW Komitesinde, ülkemizi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Profesör Feride Acar temsil 
etmekte ve komite çalışmalarına faal olarak katılmaktadır. Ülkemiz, komiteye, birleştirilmiş ikinci 
ve üçüncü dönem raporunu, 1997 yılında -Birleşmiş Milletlere- sunmuştur. Başkanlığımdaki çalış
ma grubu, 98 soruya oldukça kapsamlı cevaplar hazırlamış ve komitenin takdirini kazanmıştır. 

Kadınlara götürülen hizmetlerin çağdaş dünya normlarına uygun ve eşitlikçi yaklaşımla yürü
tülmesi için, uluslararası sözleşmeler elbette dayanak olmaktadır; ancak, Türk kadınının yaşadığı 
sıkıntıları yakından bilen bir kişi olarak, kadınların özellikle yasalar karşısında eşitsizliklerini gide
rici önemli çalışmalar yapmaktan da -geçmiş dönemde- onur duymaktayım ve yine de bu çalışma
larımıza süratle devam etmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 55 inci hükümet döneminde yapılan çalışmalarımızı, Ba
kanlığım dönemindeki çalışmalarımızı özetlersek, şöyledir: 
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Medenî Kanunun 153 üncü maddesi değiştirilerek, kadının, evlendikten sonra da, talep eder
se, kocasının soyadından önce gelmek üzere kızlık soyadını kullanma imkânı sağlanmıştır. Bu da, 
kadımn kimliğinin kaybolmaması açısından çok önemli bir yasa değişikliğidir. 

İkincisi, nüfus cüzdanlarında yer alan "medenî hal" bölümüne ilişkin çalışmadır. Zamanın 
İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu'na binlerce defa teşekkür ediyoruz, bu güzel çalışmaya 
verdikleri destekten dolayı. Anayasamızın 20 nci maddesinde "Herkes, özel hayatına ve aile haya
tına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunu
lamaz" hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, Devlet Bakanlığının önerisi üzerine, İçişleri Bakan
lığınca, nüfus cüzdanlarındaki "medenî hal" bölümünde "dul" veya "boşanmış" ibareleri kaldırıla
rak sadece "evli" veya "bekâr" ifadelerinin kullanılmasına karar verilmiş, 19.11.1997 tarih ve 5783 
sayılı genelgeyle tüm valiliklere iletilmiştir. 

Üçüncü bir çalışmamız da şudur: Emeldi Sandığı karnelerinde "yetim", "dul" "kadın" gibi so
ğuk ibareler vardı hepinizin bildiği gibi. Vatandaşlarımızın ve bilhassa kadınlarımızın ısrarlı talebi 
neticesinde "emeklinin eşi", "emeklinin kızı", "emeklinin oğlu" ibarelerinin yer alması sağlanmış
tır. 

Gelir Vergisi Kanunu 55 inci hükümet döneminde değiştirilirken, bunun içinde yaptığımız bir 
çalışmayla, kadınlarımızın kocalarından ayrı vergi beyannamesi vermesi sağlanmıştır. Bundan ev
vel, bekâr bir kadın vergi mükellefıyse, evlendikten sonra eşinin vergi mükellefliği içine giriyordu 
ve bu, çok mağduriyetine neden oluyordu. O nedenle, kadınlarımızın da kocalarıyla birlikte aynı 
çatı altında, ayrı beyanname vermesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Diğer bir çalışmamızla, her türlü kimlik belgelerinde baba adının yanında ana adının da yer al
ması sağlanmıştır. 

Diğer önemli bir yasamız, hepinizin de yakinen bildiği gibi, reform niteliğinde olan 4320 sa
yılı Aileyi Koruma Kanunudur. Bu kanun, daha evvel "aile içi meseledir" diye şiddet ortamında 
müdahale edemeyen polisin, olaya derhal müdahale etmesini ve şiddet uygulayan kişiyi hâkim kar
şısına çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Reform niteliğinde olan bu yasa, bütün dünyada uygulanmaktaydı; Müslüman bir ülke olan 
Malezya'da bile varken, bizde yoktu. Çok büyük reform niteliğinde olan bu yasanın da çıkması, ül
kemiz, kadınlarımız ve çocuklarımız açısından çok büyük önem arz etmektedir. 

Mart 1999'da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşan Hillary Clinton, bu yasadan do
layı, ülkemizden övgüyle bahsetmiştir. Bu da, yasanın ne kadar önemli olduğunun belirtisidir. 

1995 yılında Pekin'de düzenlenen, Dördüncü Dünya Kadın Konferansında, ülkemizin verdiği 
taahhütleri yerine getirmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Dördüncü Dünya Konferansında, 
ülke olarak, benden evvelki bakanımızın -tabiî ki, devlette devamlılık esas- vermiş olduğu taahhüt
ler çok önemli. Sekiz yıllık eğitime geçilecek diye, 1995 yılında taahhüt etmişler; çok şükür, 55 in
ci hükümet döneminde, bu verilen taahhüt gerçekleşti. Böylelikle, sekiz yıllık eğitimin gerçekleş
mesi, kız çocuklarının örgün eğitim sisteminde daha uzun süre kalmasının sağlanması bakımından, 
kadının statüsünün yükselmesi bakımından da çok önemli bir adımdır. 

İkinci olarak, 2000 yılına kadar, okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak; okuma yazma
nın oranlarını yüzde 100'e çıkaracağız diye taahhütte bulunmuşuz. Bu konuyla ilgili olarak da, 
Devlet Bakanlığı-Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği çerçevesinde, halk eğitim merkezleri aracılığıy
la ve gönüllü kuruluşların işbirliğiyle, 80 ilin valisine yazılan genelgeler doğrultusunda, bugüne 
kadar 300 000 kadınımız okuryazar hale gelmiştir. 
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Resmî nikâhı olmayan birliktelikten doğan çocuklar, nüfus cüzdanları olmadığı için, okullara 
kaydolamıyorlar ve okuma imkânları sağlayamıyorlardı. Bunun dışında, kadınlarımızın medenî 
haklardan yararlanmaları söz konusu değildi. Bunlar için de, bugüne kadar 50 000 çift resmî nikâ
ha kavuşarak, bu mağduriyetleri giderilmiş oldu. 

Onun dışında, diğer önemli bir madde; yine taahhütlerimiz arasında, anne ve çocuk ölüm oran
larını yüzde 50 oranında azaltacağız demişiz. Bu kadın sağlığı konusunda da, KASAKOM olarak 
büyük çalışmalar yaptık ve bu arkadaşlarımız çalışmalarına devam etmekteler. 

Onun dışında, yine önemli bir madde; 2000 yılma kadar CEDAW çekincelerinin kaldırılması 
konusunda taahhütlerimizin yerine getirilmesi için gereken yapıldı. 

Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu faaliyetleri, gönüllü kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde 
oluşturduğumuz eğitim, sağlık, istihdam ve hukuk komisyonlarıyla gerçekleştirdik, güçlerimizi bir
leştirdik, istişarî mahiyette de olsa çok büyük güç aldık. 

Kadınlarımıza götürülen hizmetlerin etkinliğinde, bütün kamu kuruluşları, gönüllü kuruluşlar
da olduğu gibi, Meclisimize de görev düşmektedir. Kadınlar için olumlu olacak yasaların bir an 
önce çıkarılması dileğimizdir. Ayrıca, merkezde Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
nün yaptığı koordinasyonu illerde de valilerin yürütebilmesi için, ilk etapta, 13 il ve valilik nezdin-
de kadının statüsü birimlerinin açılmasını gerçekleştirerek, büyük destek verdik. Bu birimler, gö
nüllü kuruluşlar ve ildeki kamu kuruluşlarıyla işbirliğiyle, kadına yönelik faaliyetlerini sürdürmek
tedirler. 

Bugün görüşülen CEDAW sözleşmesine taraf olan ülke sayısı 161'e ulaşmış olup, komitenin 
incelemek zorunda olduğu ülke raporları da buna bağlı olarak artmaktadır. Komitenin yıllık toplan
tı süresinin iki hafta olarak belirlenmiş olması, mevcut iş yükü karşısında sıkıntı yaratmaktadır. Bu 
nedenle, sözleşmenin süreyle ilgili maddesinin değiştirilerek yıllık toplantı süresinin üç haftaya çı
karılmasıyla, komite çalışmaları rahatlayacaktır. 

Bu konudaki ülkemizin onayının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının kabul edileceği 
inancıyla hepinizi saygıyla selamlarken, 57 nci hükümette, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 
Müdürlüğünün bile bir erkek bakana bağlı olmasını, tüm kadınlar adına kabul edemediğimi belir
tir, anlaşmalarla değil, icraatla kadm-erkek eşitliğinin sağlanmasının gerekli olduğuna olan inancı
mı tekrarlar, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saygın. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Nesrin Ünal; buyurun. (Al

kışlar) 
MHP GRUBU ADINA NESRİN ÜNAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ka

dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıyla ilgili, Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini 
sunmak üzere söz almış bulunuyorum; Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına, Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Yüce Türk Milletinin geçirdiği deprem felaketinden dolayı, geçmiş olsun ve başsağlığı, geri
de kalan acılı ailelerimize sabır ve metanet, yaralılara şifa, ölenlere Cenabı Allah'tan rahmet dili
yorum. 

Deprem olduğu gece, Milliyetçi Hareket Partisinin aslî görevi doktor olan bütün milletvekil
leri, sabah, deprem bölgesine gitmiştir; burada, doktorluk yapmış, enkaz altından yaralıları çıkar
mıştır. Burada, bir hekim olarak gördüğüm, sağlık ekibinin, bakanından hemşiresine, doktoruna ka-

, - 1 3 4 -



T.B.M.M. B : 58 26.S. 1999 O : 5 

dar özveriyle ve canhıraş bir şekilde çalıştığıdır ve burada, gördüğümüz bir polis memuruna sordu
ğumuzda "geçmiş olsun, ailenizde bir şey var mı" dediğimizde, polis memuru "ailem enkaz altın
da; ama, ben burada görevdeyim" demiştir. Bu polis memuru da devlettir. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak, bu tür çalışmalarda şov yapılmaması ge
rektiğine, bunlann gönüllü çalışmalar olduğuna ve Allah nzası için yapıldığına inanıyoruz. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

Dışişleri Komisyonunda kabul ettiğimiz bu tasannın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi
ne öncelikli olarak alınmasını sağlayan değerli grup başkanvekillerimize teşekkür ediyorum. 

Türk kadını, tarih boyunca hiç ayrımcılığa maruz kalmadan, devlet adına verilen önemli ka
rarlarda erkekle eşit söz hakkına sahip olmuştur. Anadolu kadını, ne erkeğinin arkasında ne erke
ğinin önünde, sadece, erkeğinin yanında yer almıştır; ama, her nedense, son yıllarda, kadınımız, sü
rekli statü kaybetmiş, okuma yazma oram çağın gerisinde kalmıştır. Yapılan çalışmalarda ise, ka
dınımıza fırsat verildiğinde eğitim hayatında daha başanlı olduğu görülmüştür. Bugün, üniversite
lerimizde kadın öğretim görevlisi arkadaşlanmızın sayısı, neredeyse yandan daha fazladır. 

Köyden kente göçte ise, en büyük statü kaybını kadınlar yaşamıştır. Toplumun erkeğe yükle
diği aile reisliği misyonu nedeniyle, erkeklerin iş bulması daha kolay olmuş ve bulduklan işte de 
sosyal güvenlik kapsamına girme şanslan daha yüksek olmuştur. Kadın ise, eğitim ve nitelik ek
siklikleri nedeniyle, statüsü düşük, sosyal güvenlik kapsamına girmesi zor işlerde çalışmıştır. 

Bazı partilerin, geçmişte, siyasette kadınlara kota getirilmesini istediğini duyunca, çok üzül
düğümüzü belirtmek isterim. Bizce, kadın için istenen kota bile, kadını ikinci sınıf ya da korunma
ya muhtaç sınıfına sokmaktadır ve bu, ayırımcılığın odak noktasıdır. Aslında, kadın da erkeklerle 
eşit şartlarda siyasî mücadelesini yapmalı ve bazı tabulan yıkarak, toplum, kadın nüfusuna oranlı 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmelidir. 

Dünya ülkelerinde kadının siyasette ağırlığı artmakta ve siyasette yaşanan tıkanmaların kadın 
sayısının artmasıyla aşılacağı söylenmektedir. Dünya globalleşmektedir. O halde, aynı süreç Tür
kiye'de de yaşanacaktır ve toplum hayatının her kesiminde olduğu gibi siyasette de kadın sayısı ar
tacaktır. 

Kadın ayırımcılığının yapıldığı bir başka konu da, yönetim kademesinde kadınların az sayıda 
olmasıdır. Ben, bir hekimim ve Türkiye'deki hekimlerin yansına yakını hanımdır; ama, başhekim
lerin ya da sağlık müdürlerinin çoğu erkektir ve kadınlar yok denecek kadar azdır. 

Kadın, Türkiye'de üretimin lokomotifidir. Anadolu kadını, sadece tarlada çalışmakta, çocuk 
doğurmakta, askere yollamakta ve canından çok sevdiği çocuklarını bu vatan için şehit vermekte
dir; ama, devlete verdiğinin karşılığını tam alamamaktadır. Anadolu kadını tarlada çalışırken, ya
rın endişesi olmamalı, çocuklarımı nasıl büyütürüm, nasıl okuturum, nasıl evlendiririm korkuları
nı yaşamamalıdır; çünkü, bu kaygı ve korkuları Anadolu kadını hak etmemektedir. 

Osmanlı devletinde kurulan büyük hastaneler, vakıflar, darülacezeler, yetimhaneler hep kadın 
eliyle kurulmuştur ve bugüne kadar da yaşamıştır. Yani, Türk kadını, fıtratına, kültürüne, inancına 
uygun olarak, koruyucu anne ve çalışan olarak, toplum problemlerine sahip çıkmış, toplumun sos
yal yaralarını sarmış ve iyileştirmiştir. Çift süren, tarlayı eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, 
mahsulleri pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla be
raber, kağnısı ile kucağındaki yavrusuyla, yağmur demeyip cephenin mühimmatını taşıyan hep on
lar, hep o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Ana kucağı kadar sıcak Anadolu'yu bütün kötü şartlara 
rağmen bugüne taşıyanlar, yine bu Anadolu kadınıdır. Onun için, hepimiz, büyük ruhlu ve duygu
lu kadınlarımızı, şükran ve minnetle, ebediyen sevgi ve saygıyla anmamız gerekir. 
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Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum: "Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerin
de göklere yükselmeye layıksın." Ayrıca, Islamiyette "cennet, analann ayağı altındadır" hadisi şe
rifinde buyrulduğu gibi, kadının ulviyeti ve makamların en yücesine oturtulduğu görülmektedir. 

Kadın, toplumun bir parçası, bireyidir ve kadın, birey olmanın sorumluluğuyla işini yapmalı, 
uzmam olduğu konularda toplumun problemlerine çözüm üretmelidir, kendine karşı olan her türlü 
ayrımcılığa karşı tepkilerini birlikte göstermelidir. 

Milliyetçi Hareket Partisinde, camiasının bir ferdi olarak, hiçbir ayırımcılıkla karşılaşmadım; 
ama, toplumda bu ayrımcılığın yapıldığını görmekteyim. 

Kadın bir ölçüdür; bir milletin hal ve istikbalini onunla takdir edebilirsiniz. Milliyetçi Hareket 
Partisi, kadınlar ile erkeklerin, ekonomik, sosyal, kültürel, medenî ve siyasî haklarında eşit fayda
lanmalarının gerektiğine inanmaktadır. Bu arada da, çalışan annelerimizin şartlarının iyileştirilme
sinin, anneliğin himayesinin ayırımcılık olmadığı görüşündeyiz. Kadınların, ailenin refahına, top
lumun kalkınmasına büyük katkısı mevcuttur ve nesillerin sağlıklı yetişmesi için, aile içinde ayı
rım olmamalıdır. Erkek ve kadın, yani, toplumun tamamı, çocuk yetiştirilmesinde sorumluluğu 
paylaşmalıdır. 

Bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınması için, dünyada refahın ve barışın elde edilmesi için, ka
dınların erkeklerle eşit şartlarda azamî katkılarının gerekliliğine inanıyoruz. Bir insanın bir eli ka
dınsa, diğer eli erkektir; bir ayağı kadınsa, diğer ayağı erkektir. Kadın ve erkek, ayrılmaz bir bü
tündür. Bu uzuvlardan birini yok sayarak, toplumun geleceğini inşa edemezsiniz. 

Milliyetçi Hareket Partisinin, kadınlara karşı olan ayırımcılık yanında, cins, etnik, dil, din, böl
ge, mezhep dahil, her türlü ayırımcılığın karşısında olduğumuzu söyleyerek, böyle bir tasarının ön
celikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmesinden dolayı, Yüce Heyetinize teşekkürle
rimi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

TURHAN GÜVEN (içel) - Sayın Başkan, bir noktayı arz edebilir miyim efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Hükümetin tarzı terekküp şeklindeki bu durumunda, böyle bir an
laşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulması keyfiyetinin pek uygun olmadığı düşün
cesiyle, Doğru Yol Partisi olarak hiçbir hanım arkadaşımızı konuşturmuyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN - Sayın Güven, bir 14 sene daha mı bekleseydi?.. Bırakın geçsin. 

TURHAN GÜVEN (içel) - O 1985 değil efendim. Müsaade buyurun. Bu daha yeni. 1985'te 
onaylanan kanunu değiştiriyorsunuz. 

BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 

Şahısları adına söz isteyen var mı? Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ 
SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNADAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 11 Haziran 1985 tarihli ve 3232 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan "Ka

dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)"nin 20 nci maddesinin 1 
inci paragrafında yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Meh
met Bedri İncetahtacı; buyurun. 

FP GRUBU ADINA MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Elbette, dört hanımefendiden sonra konuşmanın zorluğunu biliyorum; ama, buna gayret ede
ceğim. 

Önce bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten güzel şeyler söylendi; ama, üzerin
de konuştuğumuz meseleyi, sanıyorum, birçok arkadaşımız okumadı. Yapılan şey sadece şudur: 
"Birleşmiş Milletlerde CEDAW iki haftada bir toplanır" şeklindeki cümle "her yıl toplanır" şeklin
de değiştirilmiştir. Yani, öyle çok abartılı bir şey yapmıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bunu niye söyledim; bugün, bir gazeteci arkadaşımız, köşesinde di
yor ki "depremden sonra milletimiz bir gerçeği bize anlattı; artık milletimiz birinci sınıf devlet is
tiyor, birinci sınıf siyasetçi istiyor." Birinci sınıf siyasetçi ne demek? Birinci sınıf siyasetçi demek, 
memleketin meselelerine gerçekçi bakan ve gerçekçi çözümler üreten siyasetçi demektir. 

Burada, elbette güzel konuşmalar yapmak mümkündür, elbette partilerin bu konuşmalarla bir
birleriyle yarışması da mümkündür; ama, bakınız, milletimiz bizden çözüm bekliyor. 

Değerli milletvekilleri, 20 nci Yüzyıl, modernitenin egemen olduğu bir yüzyıldır. Modernite-
yi hepimiz iyi biliyoruz. Modernite, problemleri çözüyor gibi görünen; ama, gerçekte çözmeyen bir 
anlayıştır. Bakın, dünyada çözemediğimiz büyük problemler var; açlık problemi var, işsizlik prob
lemi var, çevre kirliliği problemi var, silahlanma problemi var, bunlarla beraber bir de kadın prob
lemi var. Tabiî, bütün bunların özünde, insan hakları problemi var. Birleşmiş Milletler, bütün bun
ları çözmek için çok çeşitli kurullar oluşturmuştur, hepsini çözme gayreti içinde olduğunu söyler; 
ama, değerli milletvekilleri, bakın, asrı bitiriyoruz, bunların hiçbiri çözülmemiş, her biri daha bü
yük problemler olarak 21 inci Asra devredilmektedir. Bunun sebebi çok açıktır; çünkü, modernite, 
bu problemleri temelde problem olarak görmez. 

NAMIK KEMAL ATAHAN (Hatay) - Türkçede "modernite" diye bir kelime yok! 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Görmediği için, bunları çözebilmek için ge

rekli olan performansı da göstermez. 
Dolayısıyla, ben, aslında, şu hususu sizlere arz etmeye çalışıyorum: Türkiye'nin gerek kadın 

problemini gerek diğer problemlerini çözebileceğimiz yer, Türkiye'dir. Elbette, biz, Birleşmiş Mil-
letlerdeki, dünyada oluşan çözüm arayışlarına katkıda bulunacağız, onlara katılacağız. İşte, bugün 
yapmaya çalıştığımız da budur; ama, gerçekçi olalım. Türkiye'deki kadın-erkek problemi arasında 
kadının itilmişliği, kendi toplumundan dışlanmışlığının probleminin çözüm yeri Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir, Türkiye'nin ta kendisidir. 

Bu gerçekleri bilmeden, birtakım güzel nutuklarla meseleyi halletmeye kalkmamız, biraz ev
vel söylediğim birinci sınıf siyasetçi isteyen milletimiz için, asla bir çözüm noktası, bir çözüm yo
lu olmamaktadır. 
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Ben, sözü daha fazla uzatıp, sizleri yormak istemiyorum; ancak, şuna bütün milletvekillerini 
davet ediyorum. Türkiye'de kadımn problemlerini çözebilmek için, Türkiye'nin gerçeğini ve Tür
kiye'de kadımn bugünkü statüsünü belirleyen tarihî dönemleri hepimizin iyi bilmesi lazım ve biraz 
evvel, Fazilet Partisi Grubu adına konuşan Sayın Nazlı Ilıcak'ın da söylediği gibi, bugün, bu konu
da bizde oluşan fikirlerin, birer sabit fikir olarak değil, Türkiye'nin gerçeklerine göre değişen fikir
lere dönüşmesini sağlamak, her aklıselim sahibinin yapması gereken bir vazifedir. Bunu belirtiyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. . . . . . . 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Incetahtacı. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çe

lik söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Çelik. 
FP GRUBU ADINA M. ZEKİ ÇELlK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ka

dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; 
hepinizi hürmetle selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. 

Tabiî, biraz evvelki konuşmacının da ifade ettiği gibi, hanımların yerine konuşmamız belki bi
raz şeydir; ama, benim eşim, Fazilet Partisi Hanım Komisyonları Genel Başkanı olduğu için, bel
ki, burada, onun adına ifade etmek istiyorum. (Gülüşmeler) Evet, böylece, kalbi ılıklardan olduğu
muzu da size duyurmak istiyorum. 

Bu cuma gecesi sizleri fazla tutmak istemiyorum; hepinize hayırlı akşamlar diliyor, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu tasarı açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. Açık oylamanın, elektronik 

oylama makinesiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per
sonelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Ayrıca, 
vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun 
rengini ve kendisinin ad ve soyadıyla imzasını taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 
3 dakika içinde Başkanlığa bildirmelerini rica ediyorum. 
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Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş
mesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık 
oylamasına 216 sayın milletvekili katılmış, 215 kabul, 1 mükerrer oy çıkmıştır. 

Tasan kanunlaşmıştır, hayırlı olsun efendim. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 27.11.1975 tarihli ve 13 sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Ban
kası Kuruluşuna Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin kanun tasarısının müzakeresine baş
layacağız. 

5. - 27.11.1975 Tarihli ve 13 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluşuna Dair 
Kanun Hükmünde Kararname, 14.11.1983 Tarihli ve 165 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Ban
kası A.Ş.'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15.7.1988 Tarihli ve 329 Sayılı 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. 'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 12.2.1990 Tarihli 
ve 401 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dev
let Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. 'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/21, 1/48, 
1/115, 1/155, 1/515) (S. Sayısı : 155) 

BAŞKAN - Komisyon?. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 27 Ağustos 1999 

Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Hayırlı akşamlar efendim. 

Kapanma Saati: 23.37 

O 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPIARI 
1'. — Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün; 
- Konya-Cihanbeyli, Kulu, Çeltik ve Tuzlukça İlçelerine bağlı köylerdeki kanalizasyon ve atık-

su şebekelerine ilişkin 
- Konya-Cilıanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu İlçelerine bağlı bazı köy yollarına ilişkin 
- Konya-Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu İlçelerine bağlı bazı köylerin içme suyu 

şebekelerine ilişkin 
Soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (7/351, 352, 353) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Özkan Öksüz 

Konya 
Konya İli, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerinde; 

Soru 1. Kanalizasyon ve atık su şebekesi olmayan köyler var mıdır? Varsa bu köylerin isim
leri nelerdir? 

Soru 2. Kanalizasyon ve atık su şebekesi olmayan köylerimizin kanalizasyon ve atık su şebe
kelerinin yapılması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Soru 3. Köy Hizmetleri Konya İl Müdürlüğü tarafından 1999 yılının ilk yarısında kanalizas
yon ve atık su şebekesi yapılan köyler hangileridir? 1999 yılı yatırım programına göre hangi köy
lerin kanalazisyon ve atık su şebekesi yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Elakanı Sayın Mustafa Yılmaz ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Özkan Öksüz 
Konya 

Konya İli, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerinde; 
Soru 1. Yolu asfalt olmayan köyler var mıdır? Varsa bu köylerin isimleri nelerdir? 

Soru 2. Yolu asfalt olmayan köylerimizin yollarının asfaltlanması için ne gibi çalışmalar ya
pılmaktadır? 

Soru 3. Köy Hizmetleri Konya İl Müdürlüğü tarafından 1999 yılının ilk yarısında yolu asfalt
lanan köyler hangileridir? 1999 yılı yatınm programına göre hangi köylerin yolları asfaltlanacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Özkan Öksüz 
Konya 
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Konya İli, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerinde; 
Soru 1. İçme suyu şebekesi olmayan köyler var mıdır? Varsa bu köylerin isimleri nelerdir? 
Soru 2. İçme suyu şebekesi olmayan köylerimizin içme suyu sorunlarının giderilmesi için ne 

gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
Soru 3. Köy Hizmetleri Konya İl Müdürlüğü tarafından 1999 yılı ilk yarısında içme suyu şe

bekesi yapılan köyler hangileridir? 1999 yılı yatırım programına göre hangi köylerin içme suyu şe
bekesi yapılacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.8.1999 

Sayı: B.02.0.010/031.4445 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 9.8.1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1473 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Özkan Öksüz'ün 7/351-352-353 sıra sayılı soru önergeleri incelen
miştir. 

Kanalizasyon ve atıksu şebekesi olmayan köyler ve bu köylerde yapılan çalışmalar hakkında 
sorular ile ilgili olarak, 

1. Cihanbeyli, Kulu, Çeltik ve Tuzlukçu ilçelerinin köylerinde kanalizasyon mevcut değildir. 

2. Kanalizasyon ve atıksu şebekesi olmayan köylerle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar: 
- Cihanbeyli/Böğrüdelik, Sağlık, 
- Kulu/Altılar, Kırkkuyu, Fevziye, 
- Tuzlukçu/Erdoğdu 
Köylerinde kanalizasyon projeleri yapılmıştır. 
3. Ilgın-Kapaklı ve Akşehir-Alanyurt köylerinin kanalizasyon şebekeleri ise 1999 yılının ilk 

yansında yapılmıştır. 1999 yılı yatırım programının ikinci yarısında yapılacak çalışmalar : 
1. Ilgın Mahmuthisar 
2. Ilgın-Mecidiye (Kanalizasyonu bitti. Foseptik yapılacak) 

3. Beyşehir-Başgöze 
4. Akşehir-Söğütlü (Kanalizasyon bitti, Foseptik yapılacak) 
5. Akşehir-Ulupınar (Yapım devam ediyor) 
6. Höyük-Başlamış 
7. Şeydi şehir-Kızılcaköy 
8. Seydişehir-Dikilitaş (Kanalizasyon bitti, Foseptik yapılacak) 
Köylerin kanalizasyonu ve atık su şebekeleri 1999 yılı içinde tamamlanacaktır. 
Konya İline bağlı Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçeleri köylerinin yolları hak

kındaki soruları ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; 
1. Cihanbeyli ve Tuzlukçu ilçelerinde asfalt yolu olmayan köy bulunmamaktadır.Kulu İlçesin

de Karacadere, Soğukkuyu, Canımana, Dipdede, Seyitahmetli, Köşkler köylerinin, 
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Yunak İlçesinde ise Yeşiloba, Odabaşı, Karayayla, Sevinç, Sinanlı, Özyayla, Hacıömeroğlu, 
Ortakışla, Hatırlı, Çayırbaşı, Sertler köylerinin, 

Çeltik İlçesinde Adakasım, İsakuşağı, Yk. Alicomak köylerinin, asfalt yolu bulunmamaktadır. 
2. Asfalt yolu olmayan köylerin asfalt çalışmaları ancak gerekli ödenek ayrıldığı takdirde yıl

lık programlar doğrultusunda yapılacaktır. 

3. Konya İl Müdürlüğümüz tarafından 1999 yılının ilk altı ayında asfalt kaplama çalışması ya
pılmamıştır. 1999 yılının ikinci altı ayında Kayı, Yeniyayla, Uzuncayayla, Hursünlu, Harunlar, Ya
vaşlı, Kıllar, Eğrikuyu, Yığar, Kuyubaşı, Kundullu, Köklüce köylerinin asfalt kaplaması 1999 yılı 
programında yer almakta olup, bugünkü tarihi itibariyle Kundullu-Köklüce köy yollarının asfalt 
kaplaması yapılmıştır. Diğer yollarda ise halen ekipler asfalt altyapı çalışmalarına devam etmekte
dirler. ' 

Konya İli Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu ilçeleri köylerinin içmesuyu hakkın
daki soruları ile ilgili olarak; 

1. Konya-Cihanbeyli İlçesine bağlı Yeşilmısır, Yünlükuyu, Çalköyü, Kulu İlçesine bağlı Çöp
ler, Güzelyayla-Yunak İlçesine bağlı kıllar, Hatırlı, Yığar, Eğrikuyu köylerinin gurup içmesuyu 
projeleri hazırlanmış olmakla beraber 1999 yılı bütçe ödeneklerinin kısıtlı olması ve bu ödenekle
rin de devam eden işlerde kullanılması nedeniyle programa yeni iş alınmamıştır. 

2. Konya Cihanbeyli İlçesine bağlı Dipdede-Doğantepe, Acıkuyu, Yunak İlçesine bağlı Sert
ler, Sıram, Kavgalı gurup köy yollarının içmesuyu sorunları mahallî imkânlarla 1999 yılı içinde 
çözümlenecektir. 

3. Konya-Cihanbeyli-Kulu-Yünak-Çeltik, Tuzlukçu ilçelerinde yukarıda açıklaması yapılan 
köyler haricinde susuz, şebekesiz köy bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 

2. — Bursa Milletvekili Kenan Sönmez'in, Umurbey'de bulunan Celal Bayar'in anıt mezarı
nın yeniden düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın 'in yazılı 
cevabı (7/339) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Koray Aydın tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kenan Sönmez 
Bursa 

Sorular: 
1. Umurbey'de bulunan T.C. 3 üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının yeniden 

düzenlenmesi nedeniyle 1990 yılında mevcut imar planına göre özel kişilere ait arazilerin kamulaş
tırılması ve belediyeye ait arazilerin hazine adına tescili sağlanmış, fakat bu aşamadan sonra bir ge
lişme kaydedilmemiştir. Anıt mezar ve müze çevre düzenlemesi için hazırlanmış bir proje mevcut 
mudur? Mevcut ise sözkonusu projenin bitirilme tarihi nedir? 
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T.C 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 23.8.1999 
Sayı: B.09.0.APK.0.22.00:00.17/666 

Konu : Bursa Milletvekili Kenan Sönrnez'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 3.8.1999 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/339-1250/3415 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Bursa Milletvekili Kenan Sönrnez'in, Umurbey'de bulunan Celal 
Bayar anıt mezarının yeniden düzenlenmesi hususunda Bakanlığımıza yöneltilmiş olduğu TBMM 
7/339 esas sayılı yazılı soru önergesine dair cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Koray Aydın 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Bursa Milletvekili Kenan Sönrnez'in TBMM 7/339 Esas Sayılı 
Yazılı Soru Önergesine Dair Sorular ve Cevaplan 

Sorular: 

1. Umurbey'de bulunan T.C. 3 üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının yeniden 
düzenlenmesi nedeniyle 1990 yılında mevcut imar planına göre özel kişilere ait arazilerin kamulaş
tırılması ve belediyeye ait arazilerin hazine adına tescili sağlanmış, fakat bu aşamadan sonra bir ge
lişme kaydedilmemiştir. Anıt mezar ve müze çevre düzenlenmesi için hazırlanmış bir proje mev
cut mudur? Mevcut ise sözkonusu projenin bitirilme tarihi nedir? 

2. Projenin gerçekleşmesi aşamasında beldenin mevcud yapısına uygun bir düzenleme yapıla
bilmesini sağlamak için Umurbey Belediye Başkanlığı ile irtibata geçilecek midir? 

Cevaplar: 
1-2. "3 üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar Anıt Mezarı ve Çevre Düzenlemesi" işi 1990 yılın

da yapılan ulusal bir proje yarışması sonucunda, birinciliği kazanan projeye göre inşa edilmiştir. 
Sözkonusu projenin inşası sırasında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun çevre 

düzenlemesi amacıyla aldığı kararına istinaden gerçekleştirilen imar planı tadilatı gereğince, anıt 
mezar yakınında bulunan bir kısım bina ve arsalar kamulaştırılmıştır. 

Kamulaştırması yapılan bu alanın sınırları içerisinde 3 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapı-
nında bulunması nedeniyle, bu yapılarla ilgili avan projelerin valiliğince hazırlanarak, Bursa Klü-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaylatılmasını müteakip, yatırım programında da yer 
alması halinde ihalesinin yapılabileceği Bakanlığımızın 30.6.1998 tarih ve 3089 sayılı yazısı ile va
liliğine bildirilmiştir. 

Ancak, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Bursa Valiliğince (Bayındırlık ve 
İskân Müdürlüğü) hazırlanan avan projelerini incelemesi esnasında üç adet tescilli sivil mimarlık 
örneği yapıda tespit ettiği rölöve eksikliklerini giderip, proje müellifininde görüşü alındıktan son
ra bütüncül bir planlamanın getirilmesi durumunda, hazırlanan projenin değerlendirilebileceğini 
25.12.1998 tarih ve 6881 sayılı kararında belirtmiştir. 
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Bunun üzerine, Bakanlığımıza iletilen avan projelerde sözü edilen yapıların misafirhane, bek
çi lojmanı ve müze olarak işlevlendirilmiş olması ve anıt mezarın I inci kısım çevre düzenleme ala
nında da müze ve siname salonu gibi yapıların bulunması nedeniyle, adı geçen fonksiyonların ye
niden değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

Projelerde yeralan yapıların ne amaçla kullanılacağının belirlenebilmesi için 22.6.1999 gün ve 
824 sayılı yazı ile konu Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
ne bildirilmiştir. Buradan gelecek cevaba göre, tescilli sivil mimarlık örneklerinin işlevleri yeniden 
belirlenerek; yatırım programında yer alması halinde projelerin hazırlanmasının daha uygun olaca
ğı mütalaa edilmiştir. 

Sözkonusu anıt mezarın düzenleme sahası sit alanı kapsamında bulunduğundan, anılan projeyle 
ilgili olarak, beldenin mevcut yapısına uygunluğuna dair onaylar alındığı ve gerektiği taktirde, Umur-
bey Belediye Başkanlığıyla irtibata geçilecek olup, bu husustaki çalışmalar titizlikle sürdürülecektir. 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Kapadokya'nın çevre düzenlemesi ve korun
ması çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Ay tekin'in yazılı cevabı 
(7/369) ' ' • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği

ni saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Nevşehir, Kapadokya Bölgesini de kapsayan kültür ve tabiat varlıkları yönünden zengin bir ili

mizdir. İlimiz, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmekte ve yine her 
yıl bir çok ilmî ve ticarî toplantı ile kongreye ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle ilimizin bir çok 
bölgesi sit alanı olarak ilan edildiğinden imar çalışmaları yönünden sıkıntılar yaşanmakta ve vatan
daşlarımız mağdur ve mutazarrır olmaktadır. Bahsedilen sebeplerden dolayı, Kapadokya Bölgesi 
için acilen Kapadokya'da çevre düzenlemesi yapılması ve Kapadokya Koruma Kanunu çıkması 
gerekmektedir. 

Sorular 
1. Kapadokya'nın korunması için bir kanun hazırlığınız var mıdır? Varsa hangi safhadadır? 

Yoksa münhasıran Kapadokya için bir kanun tasarısı hazırlamayı düşünüyor musunuz? 
2. Kapadokya Çevre Düzenlemesi için bir plan çalışmanız var mıdır? Varsa hangi safhadadır? 

Plan yoksa, Bakanlığınızca böyle bir plan çalışması düşünülmekte midir? 
T.C. 

Çevre Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 23.8.1999 

Sayı: B.19.0.APK.0.22.00.02/0012/816-6922 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başkanlığın 11.8.1999 tarih ve B.02.0.KKĞ.0.12/106-46-28/3909 sayılı yazısı. 
İlgide kayıtlı yazı eki, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'a ait yazılı soru önerge

si cevaplandırılarak ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Fevzi Aytekin 
Çevre Bakanı 
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Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın 7/369-1334 
Esas Numaralı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru 1. Kapadokya'nıri korunması için bir kanun hazırlığınız var mıdır? Varsa hangi safhada
dır? Yoksa münhasıran Kapadokya için bir kanun tasarısı hazırlamayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 1. Konuya ilişkin olarak Kültür Bakanlığının cevabı aşağıdadır; 
"Bakanlığımızca 1994 yılı içinde Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde illerini kapsayan Kapa

dokya Bölgesinin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin kamu yaran gözetmek korumak, geliştir
mek, tanıtmak, gelecek kuşaklara ulaşımım sağlamak, yörede sosyoekonomik kalkınmanın gereği 
olan yatırımlar için her türlü arazi kullanımı ve alt yapı tesisleri ile ilgili kararın, koruma ve kul
lanma dengesi ilkesinden hareketle, belli bir planlama süreci içinde disiplin altına alınmasını ve alı
nan kararlar için uygulama araçlarının belirlenmesini ve diğer hususlara ilişkin esasların tespit edil
mesini sağlamak amacıyla "Kapadokya Koruma ve Geliştirme Teşkilâtı Kurulması, Kuruluş, Gö
rev ve Yetkileri Hakkında Kanun Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı" hazırla
narak Başbakanlığa iletilmiştir. 

Ancak, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.1.1995 gün ve 359 sayılı 
yazısı ekindeki Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün 13.1.1995 gün ve 
755 sayılı yazısıyla; çeşitli genelgelerle teşkilât genişlemesine sebebiyet verecek ve tasarruf tedbir
lerini zedeleyecek şekilde yeni kadro ihdası cihetine gidilmemesi ve zorunlu bulunmadıkça yeni bi
rim kurulmaması gerektiği, yurdumuzda korunması gerekli her yöre için özel düzenlemeler yapıl
ması, görev ve yetki karışıklığına neden olacağı gerekçesiyle bahsedilen kanun taslağı uygun mü
talaa edilmemiştir." 

Soru 2. Kapadokya Çevre Düzenlemesi için bir plan çalışmanız var mıdır? Varsa hangi safha
dadır? Plan yoksa, Bakanlığınızca böyle bir plan çalışması düşünülmekte midir? 

Cevap 2. Konuya ilişkin olarak Orman Bakanlığı Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğünün vermiş olduğu cevap aşağıdadır; 

"Nevşehir İl sınırlan dahilinde bulunan Göreme ve çevresinin 9572 hektarlık kesimi, ilgi çe
kici jeomorfolojik bir manzara yapısı içinde Bizans kilise mimarisi ve dinsel sanat tarihinde önem
li bir devri sergilemesi sebebiyle 1986 yılında "Göreme Tarihî Millî Parkı" olarak ilan edilmiştir. 

Yörenin Millî Park olarak ilanından önce 1967 yılında uzun devreli gelişme planı hazırlanmış, 
1971 yılında ise plan revizyonu yapılmıştır. Bu planın da günümüz koşullanna göre revize edilme
si gerekmektedir. Bu sebeple; Göreme Tarihî Millî Parkı uzun Devreli Gelişme Planı revizyon ça-
lışmalannın ihale edilmesi planlanmış, ancak Başbakanlığın 1998/24 sayılı genelgesinin "Yatırım 
Harcamalan" başlıklı 2 nci bölümünde belirtilen "Kamu kurum ve kuruluşlannın kendi bütçeleri 
veya tasarrufundaki diğer kaynaklardan yürüttükleri yatınm programında yeralan yıllık veya yılla
ra sari projeler, ihale ilanına çıkılmış ve/veya dış kredi anlaşması yapılmış veyahut yapılacak olan
lar hariç olmak üzere durdurulmuştur" hükmü gereği sözkonusu iş ihale edilememiştir." 

Diğer yandan, Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 
konuya ilişkin cevabı da aşağıda belirtilmiştir; 

"Kapadokya yöresi dahilinde Bakanlar Kurulu Karan ile sınırlan tespit edilen Ihlara Özel 
Çevre Koruma Bölgesi yer almaktadır. Bu bölgeye ait 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Se
lime ve Ihlara yerleşmelerine ait 1/1000 Uygulama imar Planlan kurumumuz tarafından hazırlan
mıştır. Ihlara beldesine ait 1/1000 koruma amaçlı Uygulama İmar Planı, Kültür Bakanlığına bağlı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda onaylanmak üzere beklemektedir. 
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Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesinde yeralan termal kaynakların, hidrojeolojik ve hidroje-
okimyasal araştırma çalışmaları 1993 yılında tamamlanmıştır. Bu çalışma sonucunda Yaprakhisar 
Köyünde belirlenen yeni alanda gerçekleştirilmek üzere Ziga kaplıcaları mimari uygulama proje
leri hazırlanmıştır. Aynca, Ihlara Vadisine yönelik planla belirlenen 7 adet giriş ve bakı noktasına 
ait projelendirme çalışmaları da tamamlanmış ve bu projelerden 5 adeti uygulanmıştır." 

4. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın; 
-Anadolu basınının güçlenmesi için alınacak tedbirlere ve verilen kredilere ilişkin Başbakan

dan sorusu, 
- Basın ve yayın kuruluşlarına son üç yılda verilen devlet kaynaklı kredilere ve Anadolu ba

sınına ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik'in yazılı cevabı (7/397, 433) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

îlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

Sorular: 
1. 57 nci Hükümet olarak, Anadolu basınının güçlenmesi için program ve projeleriniz neler

dir? Varsa ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 
2. Çoğunluğu sınırlı imkânlarla yayın hayatını sürdürmeye çalışan Anadolu'daki gazeteler, 

makine ve teçhizat bakımından çağın son teknolojilerinin çok gerisindedirler. Anadolu'nun sesi 
olarak nitelendirilen yerel basını son teknoloji imkânlarından yararlanmalarını sağlayacak teşvik ve 
tedbirleriniz var mıdır? 

3. Anadolu basınına, son üç yılda kuruluşların adları belirtilmek üzere verilen kredi miktarı ne 
kadardır? Hangi kuruluşlara, hangi ölçütler baz alınarak hangi amaçlarla verilmiştir? 

4. Basın meslek odalarının oluşumu için Hükümetinizin bir çalışması var mıdır? 
5. iletişim dışında, Devlete bağlı çalışan ajanslardan Anadolu basınının ücretsiz şekilde yarar

lanabilmelerine imkân tanınabilir mi? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın M. Ali Irtemçelik tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
İlyas Yılmazyıldız 

Balıkesir 
Sorular: 
1. Büyük basın olarak adlandırdığımız yaygın basın ve yayın kuruluşlarına son üç yıllık dö

nemde Devlet Bankalarından ve Devlet kaynaklı verilen kredilerin tutarı nedir? Bu kredilerin geri 
ödeme süresiy toplam faizleri oranı ve hangi kuruluşlara verilmiştir? 

2. Basının promosyon çalışmalarını, yayınsal anlamda sürdürebilmeleri ve başkaca bir sektö
rün işine karışmamaları yönünden, 57 nci Hükümetin ne gibi çalışmaları vardır? 
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3. Vasıflı yerel gazetelerin, Basın İlan Kurumu Yönetmelikleri gereği belli oranda personel İs-
* tihdam etmesi gerekmektedir. Günlük bir gazetenin, bir yazı işleri müdürü, üç muhabir çalıştırma

sı şartı vardır. Buda yerel gazeteleri SSK primleri ve diğer sosyal güvenlik şartlarını ekonomik ola
rak yerine getirmekte zorlanmaktadırlar. Fikir işçisi kadrosundaki personelin SSK pirimleri ve di
ğer sosyal güvenlik konularında Hükümetinizin Anadolu basımna kolaylık tanıyacak bir çalışması 
var mıdır? 

4. Yerel basınının tüm sektörlerdeki müesseselerde olduğu gibi vergi yükü altında ezildiği şüp
hesizdir. Anadolu basınının vergi yükünü hafifletici tedbirleriniz var mıdır? 

5. Anadolu basınınının daha iyi hizmet verebilmesi için ne gibi projeleriniz vardır? Yerel basının 
ekonomik şartlarının daha iyi hale getirilebilmesi için düşük faizli kredi vermeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 24.8.1999 

Sayı: B.02.0.0015/302 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 12.8.1999 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.-
GNS.0.10.00.02-7/397-1411/3810 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 16.8.1999 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.-
GNS.0.10.00.02-7/433-1507/3991 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili îlyas Yılmazyıldız'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Bakanlığı
mız koordinatörlüğünde cevaplandınlması tensip edilen yazılı soru önergesi ile tarafıma yöneltilen 
yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda verilmektedir. 

57 nci Hükümet Döneminde Yerel Medyaya Tanınan Olanaklar 
Kurtuluş Savaşı'nın kazanılıp, Cumhuriyet'in kurulmasında, demokrasimizin gelişip, kurum

sallaşmasında büyük katkıları olan Anadolu'nun sesi olarak nitelendirilen yerel medyanın önemi 
inkâr edilemez. 

Küreselleşme olgusunu yaşadığımız ve 21 inci yüzyıla girmekte olduğumuz bu dönemde, ül
kemizin ulusal kültür ve değerleri ile diğer uluslar arasında kendi kimliği ile yer alabilmesi, ülke
mizin hak ettiği konuma gelmesi için yerel medyaya büyük görevler düştüğünün bilinciyle, 57 nci 
hükümet olarak, yerel medyanın çağdaş bir iletişim ortamına ulaşması bağlamında hem içerik, hem 
de teknik açıdan katkıda bulunmakta, bu çerçevede çalışmalar yapmaktayız. 

Yerel medya ile ilişkileri geliştirmek, koordinasyon sağlamak için iller bazındaki örgütlenme 
çalışmaları devam etmektedir. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bün
yesinde faaliyet gösteren İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, İzmir, Trabzon ve Erzurum İl Mü-, 
dürlüklerinin yanı sıra, ihdası Bakanlar Kurulu kararı ile yakın tarihte uygun görülen 9 il müdürlü
ğünün (Batman, Bingöl, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van) açılması için de ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

Yerel basının kullandığı teknolojinin yetersizliği nedeniyle habere ulaşmadaki zorluklan dik
kate alınarak, yerel basına haber kaynağı oluşturmak, bölgeler arasında haber ve bilgi akışını sağ
lamak amacıyla; 

"Anadolu'nun Sesi" adıyla aylık, 3000 tirajlı bir gazete ve Anadolu'ya Haberler adı altında 
900 tirajlı bir bülten yayınlanmaktadır ve yerel basına dağıtımı yapılmaktadır. Bu bültenler aynı za
manda internete girmektedir. 
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îç ve Dış Enformasyon Akış (IDEA) projesi çerçevesinde tedricen 24 il'e (Kayseri, Erzurum, 
Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Eskişehir, Afyon, Aydın, Çanakkale, Van, Burdur, Kon-

, ya, Antalya, Bolu, îçel, Ordu, Malatya, Adana, izmir, Manisa, Edirne, Bursa ve Rize) haber akışı 
devam etmektedir. Sözkonusu illerin valiliklerinde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü
ğüne ait birer bilgisayar terminali bulunmakta, yurtdışındaki Basın Müşavirliklerinden gelen haber
ler ve yurtiçinde bağlantılı olunan ajanslardan gelen haberler merkezde değerlendirilip, daha çok 
bölgesel ve yerel basının yararlanacağı genel haberler valiliklerde bulunan terminallere aktarılarak, 
yerel basının hizmetine sunulmaktadır. 

Ayrıca, haber akışının daha da yaygınlaştırılması amacıyla günlük olarak çıkarılan "Haber 
Anadolu" adlı bülten, Valiliklerimizin Basın Müşavirlikleri ve Basın-Yayın ve Enformasyon Ge
nel Müdürlüğünün il Müdürlükleri aracılığıyla yerel medyaya faksla iletilmektedir. 

Yine yerel medyaya haber ve bilgi akışının sağlanması bağlamında, bakanlıkların basın açık
lamaları ve kamuoyunu ilgilendiren icraatlarına ilişkin bilgilere yönelik "Türk Haber" adlı bülten 
yayınlanmakta ve bültende yeralan açıklamalar anında internete girmektedir. 

Öte yandan, yerel basının Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün fotoğraf arşi
vinden (Devlet büyükleri ve çeşitli konulara ilişkin) yararlanması sağlanmaktadır. 

Bu arada hükümetimiz, yerel gazetecilerin eğitim sorunlarının giderilmesi hususunda da ol
dukça hassas davranmış ve çalışmalarımız içerisinde bu tür faaliyetler ivme kazanmıştır. 

12-13 Mart 1998 tarihlerinde Diyarbakır'da başlayıp, Trabzon ve Bursa'da devam eden Yerel 
Medya Eğitim Seminerieri'nin dördüncüsünü 9-10 Eylül 1999 tarihlerinde Erzincan'da düzenleye
ceğiz. Medya alemi içindeki dayanışmanın güçlenmesi, toplumsal kaynaşmaya katkı, teknik ve içe
rik anlamında meslekî yönden bilgilenme açısından yararlı gördüğümüz bu seminerleri, Türki
ye'nin tüm bölgelerinde gerçekleştireceğiz. 

Anadolu Basını ve Kredi 
Anadolu Basınına, son üç yılda kredi verilmesi sözkonusu değildir. Ancak, Basın-Yayın ve 

Enformasyon Genel Müdürlüğünce geliştirilen bir proje kapsamında, Millî Mücadeleden bu yana 
Atatürk ilkelerini savunan yayın politikasını kesintisiz olarak bugüne kadar sürdüren, ilkelerinden 
ödün vermeden 25 Aralık 1998 tarihinde 80 inci yılını kutlayan "Yeni Adana" gazetesine Tanıtma 
Fonundan sağlanan "istisnaî Ödül" verilmiştir. 

Diğer taraftan, Cumhuriyetimizin 75 inci yılının kutlanması etkinlikleri çerçevesinde, Anado
lu'da Kurtuluş Savaşı yıllarında ve Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra kurulan, Cumhuri
yet tarihimiz açısından özel bir yere sahip olduğu düşünülen ve ilkelerinden sapmayarak yayın ha
yatlarını günümüzde de sürdüren, Cumhuriyet ilkelerinin yerleşmesi sürecine katkıda bulunan, ya
yın yılı 60'ın üzerinde olan 8 yerel gazete, 6.10.1998 tarihinde ödül yolu ile desteklenmiştir. Bu ga
zeteler, Yeni Adana (1918), Antalya (1922), Bartın (1924), Trakya'da Yeşilyurt (1925), Yeşil Gi
resun (1925), Ülker (1927), Turan (1930) ve Siirt (1937) gazeteleridir. 

Yaygın Basın ve Kredi 
Son üç yılda büyük basın olarak adlandırdığımız yaygın basın ve yayın kuruluşlarına, basın 

için kredi tarzında Devlet Bankalarından ve Devlet kaynaklı kredi verilmesi gibi bir durum sözko
nusu değildir. 

Basın ve Promosyon 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız tarafından, promosyona yönelik yapılan düzenlemeler çerçe

vesinde, basınla ilgili tüketicinin haklarının korunmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. 
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Basın-SSK Primleri-Vergi 

Fikir işçisi kadrosundaki basın personelinin SSK primleri ve diğer sosyal güvenlik konularına 
ilşikin düzenlemeler 212 sayılı yasada derpiş edilmiştir. Bu bağlamda, Anadolu Basınıyla ilgili ola
rak bu konuda ve genel vergi yükünün hafifletilmesi hususunda bir çalışma öngörülmemektedir. 

Basın Meslek Odaları 

Basın meslek odalarının oluşumuna ilişkin herhangi bir çalışma mevcut değildir. Zira, çoğu 
basın-yayın kuruluşunun ortak görüşü, basındaki örgütlenmenin "meslek odası" biçiminden ziya
de "federasyon" şeklinde olması yönündedir. Kaldı ki, 55 Gazeteciler Cemiyeti biraraya gelerek 
"Gazeteciler Federasyonu"nu oluşturmuşlardır. 

Buna benzer oluşumların özellikle yerel basının sorunları ve bu meselelerin çözüm yollan 
hakkında bizzat yerel basın temsilcileri arasında bir uzlaşı sağlanmasına katkıda bulunmasını ümit 
ediyoruz. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali İrtemçelik 
Devlet Bakanı 

5. — Konya Milletvekili Veysel Candan'in, başarılı işadamlarına verilecek pasaporta ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'in yazılı cevabı (7/348) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Sadettin Tantan tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması hususunu saygılarımla arz ederim. 29.7.1999 
Veysel Candan 

Konya 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 12 nci Maddesinde değişiklik yapılarak ülkemiz ekonomi
sinde tartışmasız bir konuma sahip Oda-Borsa ve Birlik Kurulu üyeleri ile ülkemiz ekonomisinin 
lokomotifi durumundaki özel sektör müteşebbislerinden ülkemize belirli düzeyde döviz kazandı
ran, yüksek miktarda vergi ödeyen ve personel istihdam eden, işadamlanmızı özel pasaport hüküm-
lerinden'yararlandırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü • 23.8.1999 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.192537 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 9.8.1999 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/348-1283/3483 sayılı 

yazısı. 
Konya Milletvekili Veysel Candan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Yıllık gelir vergileri yönünden, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye 

genelinde ilk yüz arasına giren mükellefler ile illerinde birinci olan mükelleflere verginin tahakkuk 
ettiği aydan itibaren iki sene geçerli, 
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İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas
yon başkanlanmn yaptıkları görevin önemi itibariyle yabancı ülkelere gidecekleri zaman hususi 
damgalı pasaport verilmesi için 5682 sayılı Pasaport Kanununun 4 ve 14 üncü maddelerinde deği
şiklik yapılması yolunda bir yasa tasansı taslağı çalışmaları, Bakanlığım yetkili birimlerince sür
dürülmektedir. 

Bilgilerinize arzederim. 
Sadettin Tantan 
İçişleri Bakanı 

6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Acıgöl Hükümet Konağı inşaatına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın cevabı (7/411) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

1996 yılı sonlannda ihale edilen Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Hükümet Konağı'nın kaba inşaatı 
tamamlanmıştır. Ancak inşaatta bu yıl için hiç bir faaliyet yoktur. Halbuki Acıgöl İlçemiz yeni il
çe olan bir yerdir. Bütün resmî kurumlar çeşitli yerlerde ve dağınık olarak çalışmak zorunda kal
maktadır. Bu durumda koordinasyon zorlaşmakta ve verimliliği düşürmektedir. Hükümet konağı 
Acıgöl için çok acildir. 

Sorular 
1. Acıgöl Hükümet Konağının yüzde kaçı yapılmış ve ne kadar para harcanmıştır? 
2. İnşaatın tamamen ikmali için ne kadar paraya ihtiyaç vardır? 

3. 1999 yılı içinde sözkonusu inşaata ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 23.8.1999 
Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00.17/668 

Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 11.8.1999 gün ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/411-1445/3871 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Acıgöl Hükümet Kona

ğı inşaatı hakkında Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu TBMM 7/411 esas sayılı yazılı soru önergesi
ne dair cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Koray Aydın 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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' Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, TBMM 7/411 

Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine Dair Sorular ve Cevaplan 

Soru 1. Acıgöl Hükümet Konağının yüzde kaçı yapılmış ve ne kadar para harcanmıştır? 

Cevap 1. Sözkonusu Hükümet Konağı inşaatının fiziki olarak, % 30'u gerçekleştirilmiş olup, 
sözleşme fiyatlarına göre yapılan harcama 4 963 005 392.-TL, fiyat farkları + KDV olmak üzere 
toplam 14 388 232 896.- TL. sı harcanmıştır. 

Soru 2. İnşaatın tamamen ikmali için ne kadar paraya ihtiyaç vardır. 

Cevap 2. Anılan inşaatın tamamlanabilmesi için 1999 yılı birim fiyatları ile (% 30 hariç) 
170 000 000 000.-TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. , 

Soru 3. 1999 yılı içinde sözkonusu inşaata ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Cevap 3. Yatırımcı Kuruluş olan Maliye Bakanlığınca programın detaylandırılması sonucu, 
1999 yılı itibariyle 30 000 000 000.-TL ödenek tefrik edilebilmiştir. 

7. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İline bağlı bazı ilçe yollarının 1999 
yılı programına alınıp alınmadığına ve ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı Koray Aydın'in yazılı cevabı (7/314) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakam Sayın Koray Aydın tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arzederim. 22.7.1999 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
1. Karayolları 16 ncı bölge sorumluluğunda bulunan Erzincan-Pülümür-Erzurum hududu Mu

tu Kavşağı keskin virajlı olup sık sık kazalara sebep olmaktadır. Sansa Boğazı yolu 1997 yılında 
ihale edilmişti. Ancak bugüne kadar önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. 1999 yılı için ne kadar 
ödenek ayrılmıştır? Proje ne zaman tamamlanacaktır? 

2. Erzincan Çevre Yolu; 5 milyar lira ödenek konularak, 1998 yılı yatırım programına alınmış 
olmasına rağmen henüz işe başlanılmamıştır, işe başlanılması için herhangh bir çalışma yapılmak
ta mıdır? 1999 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

3. Kemah-tliç-Divriği yolunun Iliç-Divriği arası bitirilmemiştir. Sözkonusu yol, 1999 yılı 
programına alınmış mıdır? Ne zaman bitirilecektir? 

4. Kemah-Refahİye karayolu kamulaştırma ve proje ihalesi 1997-1998 yılında yapılmıştır. 
Sözkonusu yolun ikmali için 1999 yılı programına ödenek konmuş mudur? Yolun yapım projesi bu 
yıl ihale edilecek midir? 

5. Henüz bitirilmemiş bulunan İliç-Refahiye Sinebeli 1999 yılında bitirilecek midir? 

6. Kemaliye-Bağıştaş karayolunun tamamlanması için 1999 yılı yatırım programına yeterli 
ödenek konulmuş mudur? Proje ne zaman bitirilecektir? 

7. Birçok kazaya sebep olan, Erzincan Küçük Sanayi Sitesi kavşağı ile E-80 karayolu-Erzin-
can Kamu lojmanları Akyazı merkezi arkası refüjü 1999 yılı yatırım programına alınmış mıdır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 23.8.1999 
Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00./17/667 

Konu : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 3.8.1999 gün ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02-

1365 sayılı yazısı. 

Erzincan'a bağlı bazı ilçe yollarının 1999 yılı yatırım programına alınıp, alınmadığına ve ay
rılan ödeneğe ilişkin olarak Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bakanlığımıza yönelttiği 
TBMM 7/314 esas sayılı yazılı soru önergesine dair cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Koray Aydın 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Sayın Tevhit Karakaya 

Erzincan Milletvekili 

Sorular: 
1. Karayolları 16 ncı Bölge sorumluluğunda bulunan Erzincan-Pülümür-Erzurum hududu Mu

tu Kavşağı keskin virajlı olup, sık sık kazalara sebep olmaktadır. Sansa Boğazı yolu 1997 yılında 
ihale edilmişti. Ancak bugüne kadar önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. 1999 yılı için ne kadar 
ödenek ayrılmıştır? Proje ne zaman tamamlanacaktır? 

2. Erzincan Çevre Yolu; 5 Milyar Lira ödenek konularak, 1998 yılı yatırım programına alın
mış olmasına rağmen henüz işe başlanılmamıştır. İşe başlanılması için herhangi bir çalışma yapıl
makta mıdır? 1999 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

3. Kemah-İliç-Divriği yolunun İliç-Divriği arası bitirilmemiştir. Sözkonusu yol, 1999 yılı 
programına alınmış mıdır? Ne zaman bitirilecektir? 

4. Kemah-Refahiye karayolu kamulaştırma ve proje ihalesi 1997-1998 yılında yapılmıştır. 
Sözkonusu yolun ikmali için 1999 yılı programına ödenek konmuş mudur? Yolun yapım projesi bu 
yıl ihale edilecek midir? 

5. Henüz bitirilmemiş bulunan İliç-Refahiye Sinebeli 1999 yılında bitirilecek midir? 
6. Kemaliye-Bağıştaş karayolunun tamamlanması için 1999 yılı yatırım programına yeterli 

ödenek konulmuş mudur? Proje ne zaman bitirilecektir? 
7. Birçok kazaya sebep olan, Erzincan Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı ile E-80 karayolu Erzin

can Kamu lojmanları Akyazı merkezi arkası refüjü 1999 yılı yatırım programına alınmış mıdır? 
Cevaplar: 
-Erzincan-Pülümür-Erzurum Hududu Yolu : "(Erzincan-PUlümür) Ayr.-12. Bl.Hd." proje is

mi ile Yatırım Programında yer almakta olan yolun yapım ihalesi 19.10.1997 yılında Genel Mü
dürlükçe 3.8 Trilyon keşif bedelle yapılmıştır. Mutu kavşağı olarak adlandırılan yer, ihalesi yapıl
mış olan bu projenin başlangıç noktasıdır. Kavşağın geometrik standardı yetersizdir. Bu projeye 
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ileriki yıllarda yeterli ödenek tefriki yapılabilirse, kavşak düzenleme çalışmalarına da girilebilecek
tir. 1998 yılında 100 Milyar TL. kullanılarak, yolun son 10 km. sinde yol genişletme ve istinat du
varı çalışmaları yapılmıştır. 1999 yılı ödeneği 95 Milyar TL. olup, bu ödenek doğrultusunda çalış
malar sürdürülecektir. Mevcut yolun geometrik ve fiziki standardı doğrultusunda çalışmalar sürdü
rülecektir. Mevcut yolun geometrik ve fiziki standardı oldukça yetersiz olup, ihale şartlarında yıl
lar bazında ayrılması gereken ödenekler temin edilerek, yeni proje güzergâhının bir an evvel ta
mamlanması uygun olacaktır. 

- Erzincan Çevre Yolu : 98E040160 DPT numarası ile 1998 yılı Yatırım Programında yer al
mıştır. 5 Milyar TL. ödenek verilmiştir. İhale edilebilirlik şartını sağlayan ödenek tefriki yapılama
dığından, 1998 de ihale edilememiştir. Yoğun şehirlerarası transit trafiğinin, şehir merkezinden çı
karılması çevreyolu projesinin hayata geçmesi ile mümkün olacaktır. Ancak sözkonusu yol için 
1999 yılında 1 Milyon TL. ödenek ayrılabilmiştir. Çevre yolunun proje ve kamulaştırma mühen
dislik hizmetleri tamamlanmıştır. 

- Kemah-lliç-Divriği Yolu : Bu güzergâhın tamamlanmamış olan İliç-Divriği arası (69 km. lik 
Kesim) 19.8.1996 tarihinde ihale edilmiş olup, 1997 yılından itibaren yoğun bir çalışmaya giril
miştir. Projenin bir an evvel hayata geçmesi için yıllar bazında yeterli ödenek tefrik edilmesi ge
rekmektedir. 1999 yılı için 610 Milyar TL. ödenek ayrılmıştır. îşin bitirilebilmesi için 1,8 Trilyon 
TL. gerekli olup, fiziki gerçekleşme % 75 dir. 

- Refahiye-Kemah Yolu : Yolun iyileştirilmesi kapsamında Etüt-Proje Mühendislik hizmetle
ri 2.10.1997'de, Kamulaştırma mühendislik hizmetleri ise 24.7.1998 Genel Müdürlüğümüzce iha
le edilmiş, Etüt-Proje çalışmalarına 1998 de başlanmıştır. 1999 Yılı için 35 Milyar TL. ödenek ve
rilmiştir. Proje ve kamulaştırma çalışmalarının bitimim müteakip Yatırım Programına alınıp yeter
li ödenek aynlabilirşe yol yapım ihalesi yapılabilecektir. Halen, standardı düşük stabilize olan mev
cut yolun, rutin bakım ve onarım çalışmaları aksatılmadan sürdürülmektedir. 

- Iliç-Sünebeli-Refahiye Yolu : 76 km. olup, (Refahiye-Kemah) Ayr.-Gümüşakar arası (21 
km.) asfalttır. Ayrıca Kuruçay-lliç arasındaki 24 km. lik kesim de, geçmiş yıllarda projeli olarak 
yapılarak asfaltlanmıştır. 5 km. si sathi kaplama, 26 km.si stabilize olmak üzere, toplam 31 km. lik 
Gümüşakar-Kuruçay arasının rutin bakım hizmetleri sürekli olarak yapılmaktadır. Ancak yatay ve 
düşey standardı yetersiz olan bu güzergâhın Refahiye-Kuruçay arasının Etüt-Proje mühendislik 
hizmetleri ihalesinin 1999 yılında yapılması planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasından sonra 
yol yapım programına teklif edilebilecektir. Ayrıca ödenek imkânlarına göre stabilize olan mevcut 
yol kesimlerinin de asfaltlanması çalışmalarına ileriki yıllarda devam edilebilecektir. 

- Kemaliye-Bağıştaş-îliç yolunun, Bağıştaş-lliç arası 12 km. lik bölümü, Ky. 16 ncı Bölge (Si
vas) Müdürlüğü sınırlan içeresindedir. 12 km. lik bu yol Devlet Demir Yolları ile üç yerde hemze
min kesişmektedir. Mevcut yolun standardı yetersizdir. Mevcut bu yolu devre dışı bırakarak, yapı
mı devam eden Iliç-Divriği yoluna, Bağıştaş mevkiinde bağlantı kuran takriben 2,5 km. lik yeni bir 
proje güzergâhı belirlenmiş, ancak bağlantı kuracağımız bu alanda, Fırat nehri üzerinde Bağıştaş 1 
ve 2 barajlarının ileriki yıllarda yapılabileceği öğrenilmiştir. Bu durumda barajların proje durumla
rı netlik kazanıncaya kadar proje çalışmaları askıya alınmıştır. Bu arada mevcut 12 km. lik yolun 
rutin bakım hizmetleri sürekli olarak yürütülmektedir. Mevcut yol püremanet çalışmalarla iyileşti
rilerek asfalta hazır hale getirilmiştir. Yolun asfaltlanması püremanet gerçekleştirilecektir. Global 
asfalt programında bu yol için 9 Milyar TL. ödenek verilmiştir. Temel mıcır temin ve nakli taşeron 
marifetiyle, yapılması gerekli olup, 50 Milyar TL. ek ödeneğe ihtiyaç vardır. 

- 1 5 3 -



T.B.M.M. B:S8 26 .8 .1999 0 : 5 

- Erzincan Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı: Erzincan kamu lojmanları ile Akyazı kavşağı arası
nın bölünmüş yol haline getirilmesi ve yine bu arada bulunan küçük sanayi sitesi kavşağının pro
jelendirilmesi çalışmaları bu yıl başlatılacak, tamamlanmasından sonra ödenek imkânlanna göre 
yatırım programına alınmasına çalışılacaktır. 

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün 
makine parkına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (7/365) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Nevşehir Köy Hizmetleri il Müdürlüğünün hizmetleri, makina parkının yetersizliğinin yanısı-

ra, mevcut makinalarının da çok eski olması sebebiyle aksamaktadır. 
Nevşehir, Kapadokya Bölgesini de kapsayan kültür ve tabiat varlıkları yönünden zengin bir ili

mizdir. İlimiz, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmekte ve yine her 
yıl bir çok. ulusal ve uluslararası ilmî ve ticarî toplantı ile kongreye ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
nedenle her türlü hizmetin en iyi şekilde yapılması zarureti vardır. Eski ve yetersiz makina parkı 
ile layıkı veçhile hizmet edilemeyeceği de bir vak'adır. Bu nedenle Nevşehir Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün makina parkının nitelik ve nicelik olarak zenginleştirilmesi gerekir. 

Sorular 
1. Nevşehir Köy Hizmetleri il Müdürlüğünün eskiyen makina parkını yenilemeyi ve araç sa

yısını artırmayı düşünüyor musunuz? 
2. Düşünüyorsanız bu husus ne zaman gerçekleşecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.8.1999 

Sayı: B.02.0.010/031.4445 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 9.8.1999 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1473 
sayılı yazısı. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın 7/365 sıra sayılı soru önergesi incelenmiştir. 
Nevşehir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Makine Parkının yenilenmesi ve güçlenmesi konu

sunda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Makine Yenileme ve Dengeleme Projesi kapsamında iha
leler yapmıştır. Makinaların teslim alınması müteakip, illerin mevcut köy yollan ağları dikkate 
alınmak suretiyle dağıtımları yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Yılmaz 
Devlet Bakanı 
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9. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, devlet karayolu ve otoban yapımı için açılan 
ihalelere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'in yazılı cevabı (7/318) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Sorular 

1. 55 inci Hükümet döneminde Bakanlığınızca veya bağlı kuruluş olan Karayolları Genel Mü
dürlüğü tarafından hangi devlet karayolu veya otobanlar, hangi müteahhitlere, ihale edilmiştir? 

2. İhale edilen bu yolların keşif bedelleri, ihale bedelleri ve iskonto miktarı ne kadardır? 

3. Bu ihalelerin işe başlama ve bitiriliş tarihleri nedir? İhale edilen bu işlerde yer teslimi ya
pıldı mı? 

4. Medyada yeralan haberlere göre; bu ihalelerde, ihaleyi alan şirketin dış krediyi de kendisi
nin temin edeceği belirtilmektedir. Bu haberler doğru mudur? İlgili firmalarca sözkonusu dış kre
diler bulundu mu? Bulundu ise hangi şartlarda bulundu? Hazine garantisi var mı? Hazine ihale alan 
firmalara garanti vermediyse sebebi nedir? İhalelerin akıbeti ne olacaktır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 23.8.1999 

Sayı: B.09.0.APK.0.22.00.00.17/669 

Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 3.8.1999 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

1365 sayılı yazısı. 
55 inci Hükümet döneminde yapılan devlet karayolu ile otoyolu ihaleleri konusunda, Nevşehir 

Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu TBMM 7/318 esas sayılı yazı
lı soru önergesine dair cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Koray Aydın 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, TBMM 7/318 
Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesine Dair Sorular ve Cevapları 

Soru 1. 55 inci Hükümet döneminde Bakanlığınızca veya bağlu kuruluş olan Karayolları Ge
nel Müdürlüğü tarafından hangi devlet karayolu veya otobanlar, hangi müteahhitlere ihale edilmiştir? 

Soru 2. ihale edilen bu yolların keşif bedelleri, ihale bedelleri ve iskonto miktarı ne kadardır? 

Soru 3. Bu ihalelerin işe başlama ve bitiriliş tarihleri nedir? İhale edilen bu işlerde yer teslimi 
yapıldı mı? 

Cevap 1-2-3. Karayolları Genel Müdürlüğümüzce 55 inci Hükümet döneminde (1.7.1997-
27.10.1998 tarihleri arasında) ihale edilen devlet karayolu ve otoyolların adı, keşif bedeli, tenzilat 
oranı, ihale bedeli, işi alan firma, ihale usulü, yer teslim tarihi, işe başlama tarihi, iş bitim tarihi ve 
dış kredili ise kredi ile ilgili son durum ekli listelerde gösterilmiştir. 

Soru 4. Medyada yeralan haberlere göre; bu ihalelerde, ihaleyi alan şirketin dış krediyi de ken
disinin temin edeceği belirtilmektedir. Bu haberler doğru mudur? ilgili firmalarca sözkonusu dış 
krediler bulundu mu? Bulundu ise hangi şartlarda bulundu? Hazine garantisi var mı? Hazine ihale 
alan firmalara garanti vermediyse sebebi nedir? ihalelerin akıbeti ne olacaktır? 

Cevap 4. (Devlet ve otoyollarda) Müteahhitlerce temin edilecek olan Hazine Müsteşarlığı ga
rantili ve kabul görebilecek şartlarda kredi ile yapılacak işlerden, Karadeniz Sahil Yolundaki 6 adet 
iş için 1998 yılında 146 Milyon Dolarlık kredi bulunmuş ve bunun tamamı kullanılmıştır. 1999 yı
lında da Hazine Müsteşarlığı ile mutabakat sağlanarak toplam 205 Milyon Dolarlık bir kredinin bu
lunması için ilgili firmalara talimat verilmiştir. 

(Otoyol projelerinde) 1999 yılında 297,1 Milyon Doları devam eden işler için, 125,5 Milyon 
Doları da yeni başlatılacak Gaziantep-Şanlıurfa, Bursa Çevre Otoyolu, Ankara-Pozantı Otoyolu ve 
Kemerhisar-Pozantı arası olmak üzere toplam 422,6 Milyon Dolar kredinin temini için Hazine 
Müsteşarlığının görüşü alınmış olup, kredilerin bulunması için de ilgili otoyol firmalarına gerekli 
talimat verilmiştir. 

Dolayısıyla, her iki gruptaki kredi bulma çalışmaları firmalarınca yürütülmekte olup, Hazine 
Müsteşarlığının onaylayacağı krediler ile çalışmalar sürdürülecektir. 
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KARAYOLLARI ^ENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 55.HÜKÜMET DÖN 
(01.07.1997-27.10.1998) 

İHALE EDİLEN OTOYOLLAR LİSTESİ 

İ Ş İ N A D İ KEŞİF BEDELİ 
(TL.) 

TENZ 
% İHALE BEDELİ FİRMA ADİ 

YER 
TESLİM 
TARİHİ 

BA 
T 

Gaziantep-Birecik Kesimi 215.000.000$ 22,97 167.088.197 $ Tubin Inş.A.Ş 
Birecik-Suruç Kesimi 152.000.0O0Î 30.12 107.598.602 $ Kolin Inş.A.Ş. 
Suruç-Şanlıurfa Kesimi 15.400.000$ 21,25 122.871.725$ Makyol-Yüksel OrtGir. 
Gaziantep Çevre Yolu 95.000.000$ 26,97 70.929.275 $ Metis Inş.Ltd.Şti. 25.05.1999 25 
Ankara-Emirler Kesimi 205.000.000 $ 20,02 166.214.103 $ Enka Inş.ve T icAŞ. 

6 Emirlsr-Acıkuyu Kesimi 191.000.000$ 21,00 152.034.710 $ Cemil Ozgûr A.Ş. 
7 Acıkuyu-Sarıyahsi Kesimi 158.000.000$ 20.01 126.546.431 $ T.Hazinedaroğlu-Eksen Ort.Gir. 
8 Sarıyahşi-OrtakOy Kesimi 180.000.000$ 20,08 144.011.871 $ Eko-Orhan Evin OrtGir. 

OrtakOy-Derinkuyu Kesimi 155.000.000$ 21,01 123.201.628 $ Entes-Saray OrtGir. 
10 Derinkuyu-GOIcük Kesimi 150.000.000$ 20,05 120.028.759 $ Makyol lnş.A.Ş. 

Gölcük-Kemerhisar Kesimi 195.000.000$ 20,20 156.317.354 $ Emek-M.Günes-Ceylan OrtGJr. 
Kemerhisar-Eminlik Kesimi 270.000.000 $ 20.00 217.731.900$ Nurol Inş.ve Tic.A.Ş. 

13 Eminlik-Çiftehan Kesimi 245.000.000 $ 20,12 196.907.739 $ Limak Inş.ve Tic.A.Ş. 
ÇiRehan-Pozantı Kesimi 250.000.000 $ 20,02 202.280.329 S Tekfen Inş.ve Tic.A.Ş. 
Viyadük ve Köprülerin Genleşme 
Derzlerinin Onanmı 377.300.000.00C 28,99 267.920.730.000 Ozkar Inş.Tic.A.Ş. 16 

Anadolu Otoyolu Çamlıca-Gebze 
Kesimi Üstyapı İyileştirme İşi 3.780.000.000.00C 44,62 2.093.364.000.00C Üstyapı Inş.Ltd.Şti: 1 

17 

Anadolu Otoyolu Izmit-Adapazar 
Kesimi (Km:80+628-129+898 
Üstyapı İyileştirmesi ile İzmit-
Cumaovası Kesimi (Km:80+628-
182+585) Vryadûk ve Köprüterir 
Genleşme Derzleri ve Izolasyor 
Onarımı 

5.900.000.000.00C 45.26 3.229.660.000.00C Tubin Inş.A.Ş. 

18 

D100 Devlet Yolu Gebze Otoyo 
Köprülü Kavşağı (Km:48+120) 
Şirinyalı (Km:68+650) Arası 
Mevcut Devlet Yolu İkilemesi ile 
Toplama Yolları İnşaatı İşi 

11.409.500.000.00C 5.862.201.100.00C Akyapı Inş.ve Tic.A.Ş. 

19 

stanbul-Adapazarı D100 Devlet 
Yolu Km: 125+360 Sakarya 
Köprüsü İkilemesi 

760.000.000.00C 47.34 400.216.000.00C Hasko Inş.A.Ş 16.03.1998 

Anadolu Otoyolu Gerede-Ankare 
Kesimi Üstyapı İyileştirmesi 2.191.600.000 35,40 1.415.773.600 Makimsan A.Ş. 02.10.1998 0 

21 
Kavacık-Beykoz-Riva 
Yolu 

Bağlantı 3.765.000.000.00C 20.51 2.992.798.500.00C Bayındır Inş.A.Ş. 

22 Dörtdivan Servis Alanı İnşaatı 284.500.000.00C 11.10 252.920.500.00C Köseoğulları Inş.A.Ş. 
(•): İşe başlama tarihinden itibaren 36 ay 



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 55. HÜKÜMET DÖNEMİNDE 
(01.07.1997-27.10.1998) 

İHALE EDİLEN DEVLET YOLLARİ 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

S 

I 
irs 
G© 

l- ; 

8 

9 

10 

11 

12 

İşin Adı 

Samsun-Çorum-4.Bl.Hd.(Samsun-
Kavak arası)(Km.O+O0O-3+S0O 
ve Km.4+955-48+500) 
Samsun-Bafra 
(Km.8+732-33+570 ve 
(Km.47+550-51+946) 
Yalova-Topçular-Altınova 
(50+733-68+733) 

Samsun ili dahilindeki, Terme 
GrubufTerme, Karaboğaz. 
Mitiç'I ve Miliç II)Köprüteri 
Denizli Ki dahilindeki. Akhan 
DöğDş.Çömleksaz 
DDY Üstgeçit) Köprötari 
Ssrayköy-Babadağ 
(Km.0+Q00-14+S90) 

Tımceti-Pü!ümür-1 S.BI.Hd. 

(Km.65+000-83+000) 

(S'rvas-KsngaI)Ayr.-Gemerek-
S.BI.Hd.(I.Kısım)(Km.O+000-
33+457,4+409-22+738) 
(Sivas-Kanga!)Ayr.-Gemerek-
6.BI.Hd.(!I.KıS!m)(Km.0+0OO-
47+769) 
Çayeli-Ardeşen-Hopa 
(Çayeli Geçişi Dahil) 
(Km.140+150-217+200) 
tyidere-Çayefi 
(Km.107+135-140+150) 

Araklı-lyidere 
(Km.80+220-107+135) 

Keşif Bedeli 
(TL.) 

5 392 411 154 643,-

5 352 785 617 086.-

2 572 794 540 542.-

318 493 595 563,-

158 565 354 372,-

585 313 453 405,-

524 494 120 568.-

1 538 305 697 250,-

2 554 556 783 719.-

273 923 015.794 $ 

122 005 317.332$ 

120 528 114.378$ 

İhale 
Tarihi 

04.08.1997 

06.08.1997 

12.08.1997 

19.08.1997 

21.08.1997 

25.03.1997 

01.09.1997 

22.09.1997 

23.09.1997 

sast 10.00 
30.09.1997 

aat 15.00 
30.09.1997 

saat 10.00 
01.10.1997 

Tenzi
latı 
(%) 

53,85 

47,62 

48,30 

45,28 

50.39 

58,99 

25,63 

21.15 

26.10 

20.30 

17.55 

18.50 

İhale Bedeli 
(TL.) 

2 488 597 747 867,-

2 803 789 105 234,-

1 330 134 777450,-

174 279 695 492,-

78 664 272 303,-

240 447 151 342,-

389 908 929 230,-

1 212 954 042 281.-

1 887 817 463 168,-

218 378 626,797$ 

100 619621,390$ 

98 390 422,157$ 

Müteahhidin Adı 

Duygu Inş.Tic.A.Ş.+SÜHATur. 
Tes.San.A.Ş.O.G. 

AKYAPI Inş.San. ve TicA.Ş. 

AÇIK Inş.San. ve TicLtd.Şti. 

SNH inş.Turz.Taah.Sari.Tıc.ltd.Ş 

ÖZTÜRK Koll.Ş.(Yaşar Okay 02-
TÜRK veOr.) 

ASLANLAR tnş.San.ve Tic.Ltd.Ş. 

CEYLAN Inş.ve TİC.A.Ş. 

KOLİN Inş.lm.TicAŞ. 

METİS Inş. ve TicA.Ş. 

CENGİZ lnş.A.Ş.+MAPA lnş.A.Ş.+ 
MAKYOLA.Ş.O.G. 

BAYINDIR lnş.Tur.Tic.San.A.Ş.+ 
LlMAK İnş.San.TîcLtd.Şt.O.G. 

DOĞUŞ Inş.TicA.Ş.+ROLAT Yol 
Yapı San.Tic A.Ş.O.G.: 

İhale 
Usulü 

2886 
35.a 

2886 
35.a 

2886 
35.a 
aras 
2886 
35.a 

2885 
35a 

2886 
35.a 

2886 
44 

2886 
35.a 

288 
35. 

288 
dışın 

288 
dışın 

288 
dışın 



13 ( 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

23 

Siresun-Espiye 
Giresun Geçişi Hariç) 
Km.0+000-24+576) 
3iraziz-Giresun 
Giresun Geçişi Hariç) 
Km.0+000-20+430) 
Solaman-Perşembe 
Km.0+000-27+000) 

Mersin Adana 
(Km.0+000-62+700) 

Diyarbakır ili dahilinde 
Bismil Köprüsünün iyileştirilmesi 

Adıyaman Geçişi 
(Km.O+OOO-7+000) 

(Kağızman-Tuz!uca)Ayr.-Ağn 
(Km.0+O0O-27+O98G/ 
46+0001-93+144) 
Cizre-Şımak(Eruh ve Uludere 
Yönü Şehir Geç.dahi!) 
(Km.C+000-41+420,41+420-
47+015 ve 0+000-3+483) 
[lsparta-Eğirdir(Eğirdtr Geç.dah.) 
(Km.15+000-32+635,0+000-
7+000) 
SarayduzO(Kırgı-Osmancık)Ayr. 
(Km.0+000-51+733 
(Km.0+00CW1+420, 0+000-
Avr.-B'ıt!is-9.BI.Hd. 
(Bitlis Şehir Geçişi Dahil)(Km.0+ 
123-6+450,0+000-49+853) 
(Erzincan-Pü!Qmür)Ayr.-12.BI. 
Hd. 
(Km.39+450-88+922) 
(Bittis-Tatvan)Ayr.-<.Muş-Bula-
nık)Ayr.(Km.0+000-62+072) 

Geyve Ayr.-Taraklı 
(Km.0+000-13+257 G/ 
16+0371-32+011) 

103 307226.465$ 

51440 754,183$ 

199 324 989.059 S 

2 538 859 515 293,-

57 790 820 575.-

871371571231.-

1 789 654 774 409,-

1991 530 094181,-

1628 048 442 513,-

1 631 559 887 638,-

2 488 798 353 489.-

3 816 812 728 790.-

1 087 701 002 364,-

1 922 749 623 102,-

saat 15.00 
01.10.1997 

saat 10.00 
02.10.1997 

saat 15.00 
02.10.1997 

3.10.1997 

05.10.1997 

08.10.1997 

10.10.1997 

13.10.1997 

14.10.1997 

15.10.1997 

16.10.1997 

17.10.1997 

07.11.1997 

10.11.1997 

16.91 

16,80 

17.25 

48,77 

26,60 

24,10 

23,05 

23,47 

58,99 

26,00 

24,13 

25,00 

24.00 

57,20 

90 389 712,116$ 

42 823 823.480 $ 

165 515 849.969$ 

1 300 657 729 685.-

42 418 462 302,-

661 371 022 564.-

1 377 139 348 907,-

1 524 163 899 077.-

667 662 665 275,-

1207 354 316 853.-

1 888 251 310 792,-

2 862 609 546 593, 

826 652 761 797. 

822 936 838 688, 

GURİŞ Inş Miılı A Ş +METİŞ Inş I 
TicA Ş <Ö/riŞIK InşTaah A Ş OG 

ENTES End Tes Im.Mon.Taah.Tic. 
KOLİN Inş.lm.TicA.Ş.OG 

NUROL Inş.TicA.Ş.+TEKFEN Inş 
Tes.A.Ş.+YUKSEL Inş.A.Ş. 

AYHANLAR Yo! Asf.San.Tic.A.Ş 

BEKİROĞLU Inş.Tic.San.Ltd.Şti. 

HGG Inş.San.ve Tic.Ltd.ŞH. 

AĞSAR Inş.Tic. ve San.A.Ş. 

NURŞAH Inş San. ve Tic.Ltd.Şti. 

ALBETON Itd.Şti.+ALTINBAŞAK 
Ltd.Şti.Ort.Gir. 

AYDIN lnş.Taah.Tic.A.Ş. 

ADABAĞ Yapı San A Ş . 

ÖZDEMİR Inş.KoIl.Şti. 

MB Yapı Inş.TicLtd.Şti. 

BAYRAM HALİL Taş.lşl.lnş.Müt. 
Tic.San.A.Ş. 

2886 
dışınd 

2886 
dışınd 

2886 
dışınd 

2886 
35a 

2885 
44 

2886 
44 

288 
44 

288 
44 

288 
35. 

288 
44 

288 
44 

288 
44 

288 
44 

288 
4 



27 Bergama-Soma-Akhisar(l.Kısım) 
(Km.0+000-35+510) 

23 

29 

30 

31 

32 

I 3 

I 
35 

36 

37 

38 

39 

Erzurum-Tekman 
Km.O+000-65+250) 

Bartın-Am3sra-Cide-Abana-
Sinop(Bartın-Çakraz ar.ve Amas 
ra Bağ.dahii)(Km.O+000-25+ 
OOOG/O+OOOİ-5+000) 
;Bursa-lnegöI)Ayr.-Yenişehir 
(Km.0+000-25+000) 

Bala Ayr.-Kulu Ayr. 
(Km.78+000-101+200) 

Denizlt-Çardak 
(Km.4+000-63+000) 

Çankırı-Yapraklı 
(Km.0+000-28+830) 

Küçüksu-Pervaıi 
(Km.57+400-S9+365,0+000-
23+650(99+365-123+085) 
Siirt-Eruh 
(Km.0+000-47+175) 

Marmaris-Datça (II.Kısım 
(Km.28+400-37+131) 

Havaaalanı-Gûîşehir-Nevşehir 
(Km. 0+000-18+247,0+000-
10+900) 
Samsun-Bafra-Sinop(19 Mayıs-
Yakakent arası)((Bafra Geçişi ha-
riç)(Km.33+000-46+0O0. 
0+000-26+000) 
(Ardahan-Göle)Ayr.-Yalnızçam-
10.BI.Hd.(Ardanuç) 
Km.0+000-31+530 

2 023 900 624 357,-

2 116 212 272 256,-

1 391 935 545 114,-

3 039 803 459 485,-

1 073 320 775 782,-

4 892 740 696 947,-

618 444 377 275,-

4 142 871 601 217,-

3 742 580 873 051,-

488 981 607 362,-

603 949 911 355.-

6 036 895 957 473.-

629 962 439 382,-

11.11.1997 

12.11.1997 

13.11.1997 

saat 10.00 
14.11.1997 

saat 15.00 
14.11.1997 

17.11.1997 

18.11.1997 

19.11.1997 

25.11.1997 

28.11.1997 

01.12.1997 

saat 10.00 
02.12.1997 

02.12.1997 

38,38 

42,90 

46.76 

43,05 

41,37 

45,80 

25.00 

24,10 

21,00 

46,10 

23,35 

45.90 

23.00 

• 

1 247 127 564 735.-

1208 357 207 458,-

741 067 016 619,-

1731 168 070 165,-

629 287 970 841,-

2 651 865 457 745.-

463 833 282 956,-

3 144 439 545 323,-

2 956 638 889 718.-

263 561 085 363,-

462 867 212 062, 

3 265 961 253 993. 

485 071 078 324, 

EMEK Inş llh Ihr.Tic.ltd.Şti. 

SARICILAR Yol İNş.Ud.Şti. 

ÇELİKLER Taah.lnş. ve Tic.A.Ş. 

SİMGE-MAT Mad.Asf.Tic.San.A. 

Cemil ÖZGÜR 

ÜSTYAPI Inş.Ltd.Şti. 

SEDA Inş l ic ve San.Ltd.Şti. 

BAŞAKŞEN Inş.Taah.Dem.Ticlth. 
Ihr.Ltd.Şti. 

ŞEREFOĞLU Inş.San.TicLtd.Şti. 

OZMET Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. 

BUGATO Inş.San. ve Tic.A.Ş. 

AKYAPI Inş.San. ve TİC.A.Ş. 

M.Mesut OZTÜRK 

2886/ 
44 

2886/ 
44 

2886/ 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

288 
44 

288 
44 

288 
44 



40 ( 

( 
41 ( 

} 

42 

43 

44 

45 

46 

-161 

1 

49 

50 

51 

52 

53 

3ölova-Çamoluk)Ayr.-Şiran 
Km.0+000-27+330 

Adana-Kozan)Ayr. -Mansur lu-
Hd.(1. Kısım) 
Km.0+000-41+530) 
<ütatıya-Simav-Demirci Ayr. 
1.Kısım)(0+000-67+870) 

Saziantep ili dahil indeki, 
\ f r i n Köprüsü 

Elmalı Ayr.-Finike 
(Km.29+300-43+422 ve 
Km.57+000-69+172) 
Dinar-Dazktn-2.BI.Hd. 
(Km. 10+500-0+000-
0+000-45+222) 
Antalya Çevre Yolu 
(Km:O+0O0-19+800 ve 
Km:O+000-(S+3OO)9+300) 
Konya Çevre Yolu 
(Km.O+000-19+250) 

Mut-Ermenek 
(Manavgat Burnu)(Km:44+186-
45+3101/45+321G-46+636) 
(Torul-Gümüşhane) Ayr.-Şiran 
(Km:0+COO-66+264) 

Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova 
(Km:0+75(M5+687) 

Erdemli-Si l i fke-Taşucu (Siiifke-
Taşucu arası) Taşucu-Anamur 
13.BI.Kd.(Taşucu-ovacık arası) 
yollarının (Km:G+000-9+270 
ve 93+312-121+835) 
Trabzon-Erzurum yolunun 
Maden-Aşkale kesimi (Km:0+ 
000-52+000) 
Marmaris-Datça (III.Kısım) 
(Km.37+131G/39+180İ-
65+921) 

1 779 305 282 835,-

1 320 002 916 220.-

2 085 703 133 089.-

118 738 392 010,-

766 215 452 973,-

4 033 717 644 029,-

5 911 049 111 827,-

2 031 898 688 037,-

130 583 349 355,-

2 195 910 122 220,-

1 687 223 451 824,-

(1S97Yı ! ıB.F. ) 
1 144 637 719 2 3 1 , -

(1997 Yıl : B.F.) 
1 887 572 026 238,-

(1997 Yılı B.F.) 
688 431 636 948,-

03 12 1997 

04 12.1997 

05.12.1997 

0512 .1997 

08.12.1997 

9.12.1997 

10.12.1997 

11.12.1997 

12.12.1997 

15.12.1997 

26.12.1997 

saat 10.00 
12.01.1998 

saat 15.00 
12.01.1998 

saat 10.00 
13.01.1998 

25.15 

24.1 

57.15 

22.10 

27.07 

40,68 

43,00 

42,63 

35,00 

50,00 

23,50 

27.51 

20,00 

51,87 

1 331 810 004 202.-

1 001 882 213 411 . -

894 152 292 529,-

92 497 207 376,-

558 800 929 853,-

2 392 801 3C8 438,-

3 369 297 993 7 4 1 , -

1 165 700 277 356,-

84 879 177 0 8 1 . -

1 098 455 061 110.-

1 290 729 765 645.-

8 2 9 7 4 7 882 670, 

1 510 057 620 990. 

331 342 146 863, 

Î İ Y Ins İ m / 1 ıc vt; .S.-ııı 1 lı l Ş 

KİZ Inş lu ı z . ve t i cL td .Ş t i . 

Cezmi KAYABAŞI+E.T.I .EGE Tic. 
nş.Ltd Ş Or Gir. 

ÖZYAY lnş.Tsah.Tic.San.td.Şti.+ 
brahim ŞAHİN Inş.Ud.Şti.O.Gir. 

MİRTUR Tur . lnşT ic . ve San.Ltd. 

TUBİN Inş.San.Turz.TicA.Ş. 

EKSEN Inş.Ltd.Şti .+KADlAHMET-
OĞULLARI Tic.A.Ş. O.Gir. 

ÖZ Inş.San. ve Tic.A.Ş. 

No:63/66-67-69 K.Dere/ANK. 
SEDA Inş.Tic. ve San.Ltd.Şti. 

ALEMDAR Mad. ve Inş.San.Ltd.Ş. 

EMİROĞLU Inş.Taah.TicLtd.Şt i . 

ATACAN AKSOY Inş.Turz.Dış 
Tic. ve San.Ltd.Şti. 

AS-KA Inş A Ş . 

BOZOĞLU Inş.Taah. ve Tic.Ltd. 

?nmı 

2886/ 
44 

2886/ 
44 

2886/ 
3 5 a 

2386 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2886 
44 

2686 
44 

288 
44 

288 
44 

file:///frin


54 Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli 
(I.Kısım)(Km. 108+500-113+880 
G/ve O+00Oİ-100+332) 

55 

55 

57 

58 

59 

I 

I 

82 

63 

64 

65 

66 

67 

Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli 
II.Kısım) 
Km.0+000-50+560) 
Safranbolu-KarabDk-4.BI.Hd. 
(Km:0+000-8+080, 0+000-
46+581) 
Çanakka's-Çan 
(Km:0+000-61+910) 

KİTGİ Anksra-Kınkkale-Delice 
Ayr.(II.Kısım)(Km.7+000-80+ 
245 ve 0+000-4+274) 
KİTGİ Ankara-Polatlı-Sivrihisar 
(I.Kısım) 
(Km:16+300-25+837) 
3ahkesir-Susurluk-Karacabsy 
Km.33+000-52+185,0+000-
15+400.60+196-62+308. 
)+000-4+250) 
Vntalya-Alanya (4.Kısım) 
Km.109+000-130+590 G/ 
30+6001-141+400) 

Güllük Ayr.-Bodrum 
(Km.13+400-50+031) 

Bursa-Karacabey 
(6+500-64+000) 

Kütahya-Simav-Demirei Ayr. 
(II.Kısım)(Km.89+076-96+574) 
93+574-122+324) 
Boyabat-SaraydüzO 
(Km.50+805G/50+9911-
69+1S7) 
Zara-Geminbeli-Suşehri 
(Km.2+100-56+840) 
Bor-AHunhisar Ayr.(AItunhisar 
Çevre yolu dah.) Ç'ıftük-Altunhi-
sar(Km.4+000-18+152.18+ 
152-22+659.0+000-24+000) 

(1997 Yılı B.F.) 
4 636 799 511 945.-

(1997 Yılı B.F.) 
1 934 811 661 273.-

(1997 Yılı B.F.) 
2 035 534 059 123,-

(1997 Yılı B.F.) 
1 587 905 237 500,-

(1997 Yılı B.F.) 
2 303 446 446 296,-

(1997 Yılı B.F.) 
1 291 369 208 822.-

(1997 Yılı B.F.) 
4 370 115 939 562,-

(1997 Yılı B.F.) 
49 742 270.819$ 

4 775 332 803 918.-

4 993 306 326 293,-

1 492 201 425 609.-

1 231 869 579 806,-

1 825 470 638 968,-

799 933 416 138,-

saat 15.00 
13.01.1998 

saat 15 00 
14.01.1998 

saat 15.00 
15.01.1998 

saat 15.00 
16.01.1998 

saat 15.00 
23.1.1998 

saat 15.00 
16.02.1998 

02.03.1998 

09.03.1998 

saat 15.00 
12.05.1998 

saat 15.00 
15.05.1998 

saat 15.00 
24.05.1998 

saat 15.00 
06.07.1998 
saat 15.00 
10.07.1998 

saat 15.00 
1607.1998 

21.42 

21.30 

20.27 

52.21 

BFTV 

BFTV 

21,10 

20.10 

20,05 

20,31 

34,99 

20.10 

36,55 

40.38 

ON GÜN Inş I nah ve Tic.A Ş. 

3 643 597 05G 486.-

1 522 695 777 422.-

1 622 931 305 339.-

758 859 913 001,-

2 505 055 802 871.-

1 405 225 265 960.-

3 448 021 476 315,-

40 141 652.384 $ 

3 817 878 576 733.-

3 979 165 811423.-

970 080 146 789,-

984 253 794 265, 

1 158 261 120 426.-

476920 302 702-

3UNSAYILlnş.Tic. ve San.Ltd. 

POLAT Yol Yapı San.TicA.Ş. 

Sabahattin DEMİRBİLEK 

MAKİMSAN Ast.Taah.lnş.San.ve A.Ş 

288G/ 
44 

2886/ 
44 

2886/ 
44 

2886/ 
44 

Uluslar 
arası 

OZDEMİR Inş.Koll.Şti. Uluslar 
arası 

METİS Inş. ve Tic.A.Ş. 

MÖN Inş. ve Tic.Ud.Şti. 

EKO Inş.ve TicLtd.Şti. 

GÜRİŞ Inş. ve Müh.A.Ş. 

GENÇ inş.Ltd.Şti. 

AYDIN lhş.Taah.Tic.A.Ş.+CENGlZ 
Inş.San.ve TlcA.Ş.O.G. 

AYDIN Inş.San.ve TicLtd.Şti. 

OSF Inş.Taah.San.ve TicLtd.Şti. 

2886/ 
44 

2886 
dışında 

2886/ 
44 

2886/ 
44 

2886/ 
35.a 

2886/ 
35a 

2886/ 
35.a 
2886/ 
35a 



1 

1 

63 Avanos Batı Çevre yolunda 
Kızılırmak II (Avanos) köprüsü 

69 Arakiı-lyidere.lyidere-Çayeli ve 
Çayeli-Ardeşen-Hopa (Çayeli 
Geçişi dahil) yollarının Yapım 
Kontr. ve Danışmanlık Hizmetleri 

70 

71 

72 

73 

74 

L 
î5 

F6 

77 

78 

79 

80 

81 

Piraziz-GIresun (Giresun Geçişi 
har.) ve Giresun-Espiye(Giresun 
Geç.har.)yol.Yap.Kontr.Dan.Hiz. 
Adana-Karaisatı 
(Km.7+160-17+263G/11+446İ) 

Bolaman-Perşembe yolunun Ya
pım Kontrollük ve Danışmanlık 
Hizmetleri 

Antalya-Alanya (IV.Kıstm) yolu
nun Yapım Kontrollük ve Danış
manlık Hizmetleri 
Belevi-Selcuk-Meryemana 
(Km. 14+100-23+669) 

Mengen-Devrek yolu 
Dorukhan Tüneli iyileştirilmesi 

Boğazköprü-Himmetdede-Avanos 
Ayr.(Km.16+850-32+000) 

Sinop-Boyabat (TOnelli Geçişi) 
(Km.0+000-54+463) 

Espiye-Çarşıbaşı 
(Km.129+500-137+033.0+300-
1+900. 35+590-65+393) 
Ünye-Piraztz (Bolaman Varyantı 
hariç) (Km.81+600-158+000 
ve 33+500-37+781) 
Samsun-Azct Ayr.-Unye 
(Km.55+000-81+604) 

Havran-Edremit-Ayvacık 
(Km.0+000-20+000) 

270 456 677 821.-

3S9 999 527 717,-

1 399 984 589 009.-

1 294 702102 115,-

954 334 142 872.-

80 972 858,889 S 

168 991 575,644$ 

44 830 847,996 $ 

24 247 432,358 S 

999 885 321 010.-

saat 15.00 
21.07.1998 

saat 15.00 
24.07.1998 

saat 15.00 
28.07.1998 

saat 15.00 
29.07.1998 

saat 15.00 
30.07.1998 

saat 15.00 
03.08.1998 

17.03.1998 

18.08.1998 

25.08.1993 

saat 15.00 
01.09.1998 

saat 15.00 
12.10.1998 

saat 15.00 
14.10.1998 

saat 15.00 
16.10.1998 

saat 15.00 
26.10.1998 

(Uımıışnl Inş 1 anlı llnfr N;tk Snn 
ve Tic.Ltd.Şti. 

14,75 230 564 317 843-

Karma 

<arma 

28,20 

Karma 

Karma 

20,12 

21.40 

29,02 

20,15 

18,35 

18,15 

18,02 

32.25 

3 176 525 838 400.-

1 477758 000 000,-

284 799 663 735,-

1 286 246 400 000,-

673 343 680 000,-

1 118 307 689 700.-

1 017 635 852 262.-

684 484 374 611,-

64 763 421.323$ 

138 009 054,763$ 

36 748 317,585$ 

19 904 984,947$ 

677 422 304 984, 

JBM Ulus.Bir Muş Muş Hiz.A.Ş. 

OPTİM obermeyer A.Ş.+ERKA-
AS Ud.Ş.Or.Gir. 

EDİZ Inş.San. ve Tic.Ltd.Şti. 

ALTINOK Müş.Müh.Taah.San.ve 
TicLtd.Şti. 

ESER Müş.Müh.A?Ş. 

LİMAK Inş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 

KOSEOĞLU Inş.ve TİC.A.Ş.+ 
KAYAOĞLU Inş.Ltd.Şti.Ort.Gir. 

İŞBİLİR KARDEŞLER Inş.Tic.Ltd. 

DOĞUŞ Inş. ve Tic.A.Ş. 

OZIŞIK Inş.ve Taah.A.Ş.+LİMAK 
Inş.San. ve Tic.A.Ş.Or.G. 

Yüksel Inş.A.Ş. 

TUBİN Inş.San.Turz.Tic.A.Ş. 

MİRTUR Turz.lnş.Tic. ve San.Ltd 

•smo 
35 a 

2886 
51i 

2686 
51 

288 
35.a 

288 
51. 

283 
51 

288 
35 

288 
35 

288 
35 

288 
dışın 

28 
dışı 

28 
dışı 

28 
dışı 

28 
35 



in 
!Adana 
Adana 
:Adana 
Adana 
Adana 
• Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
iAdana 
Adana 
;Adana 
Adana 
: Adıyaman 
'. Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 

i Afyon 
! Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLİ 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YİLDİRİM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
İsmet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol PaTtisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
H^j4MAEI~fc 
KAT1LMADI 
KABUL • 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 

Vıasya 
^ nasya 
<J» nasya 
1 ıkara 
«tıkara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİ MAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGONENÇ MUGIS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER . 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arı kan 
M. Zeki 
Şevkat -
Sedat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
tf/VHLMABi fcflS^L-
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

ıkara 
I ıkara 
£ ikara 
ı ıkara 

i kara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
OZDOGU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUGBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL -
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Fazilet Partisi i KABUL 
Demokratik Sol Part i KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Anavatan Partisi i KABUL 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 

rtvin 
1 ydın 
25 ydın 
1 ydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTIN KAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOGLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKIN 
GÖKMEN 
GULTEKIN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
HfeS^S^â l Kfitduu 
KABUL 
KABUL 
KAO^M^ÛI kA&o^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
HftJlHaMABJ M ( V L _ 
KA2ÖLMMN km/(^ 
KATİLMADİ 

Anavatan Partisi j KA^UsWA&I fcö&ı/u 
Doğruyol Partisi jKATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
K^ÜUMA» pte>oı_ 
KABUL 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Ditlis 

. itlis 
ç İtlis 
«> İtlis 

olu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
AKYOL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
Avni 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 

Parti i Oyu 
Fazilet Partisi jtffcftUsMABl £A£>A 
Doğruyol Partisi i KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi ! KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



İii 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

ursa 
| ursa 
£ ursa 
1 ursa 

Yanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

Soyadı 
KARAPAŞAOĞLU 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN | 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
TURAN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 

Adı 
Mehmet Altan 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Sıtkı 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part (KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa!KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KABUL 
Anavatan Partisi i KABUL 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMACI 
Milliyetçi Hareket PaJ KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi-
Milliyetçi Hareket Pa 

KATİLMADİ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



1 in 
j Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
~enizli 

1 iyarbakır 
55 iyarbakır 
. iyarbakır 

iyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 
KAYIRICI 
ASLAN 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 

Adi 
Vahit 
Beyhan 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Demokratik Sol Part KABUL 
Fazilet Partisi j KABUL 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI ! 
KABUL . J 

Fazilet Partisi JKATILMADI ! 
Fazilet Partisi JKATILMADI ] 
Anavatan Partisi .JKATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 

rzurum 
I rzurum 
1—ı 

| rzurum 
ı_ rzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 

Soyadı 
AĞAR 
GÜL 
ÖZTEK 
SEPTIOGLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HIMOGLU 
KÖSE 
KUKARAC1 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mustafa 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 

Parti 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 

Fazilet Partisi j KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket PajN&SSs^BBI fc4g>u_ 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi 1 KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi RED 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Part I KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi \ KABUL 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



1 

1 

İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Siresun 
5iresun 
5iresun 
îiresun 

Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
AY 
ILIKSOY 
İNCETAHTACI 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGUN _ j 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
T^ARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 

Adı 
Mehmet 
Ali 
Mehmet Bedri 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
Doğruyoİ Partisi ]KATİLMADİ 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili,! KATILMADI 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

parta 
1 el 
S ei 
1 el 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
istanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜN AY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 

Adı 
Ali 
Metin 
Levent 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 

Parti | Oyu 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Doğruyo! Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATİLMADİ 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi , | ÇEKİMSER 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KA3HA4A54 feA»"L 

Edip |Demokratik Sol Part:KATİLMADİ 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 

Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi KABUL 
Anavatan Partisi |fcî&WfeMA©! feOöt/L 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

tanbul 
l tanbul 
^ tanbul 
1 tanbul 
j istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 

Adı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 

Parti Oyu 
Anavatan Partisi ! KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Demokratik Sol Part; KABUL 
Anavatan Partisi i KABUL 
Fazilet Partisi i KABUL 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Anavatan Partisi | KABUL 
Fazilet Partisi 'KATILMADI 
Fazilet Partisi ! KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Fazilet Partisi '.KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pal KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

ianbul 
' .'anbul 
^ anbul 
1 anbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KAVAKCI 
KILIÇ 
KOZAKÇIOGLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 

Adı 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
ismail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Merve Safa 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

KAflîf löM^glfcASt'Ü 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL . 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
.' tanbul 

tanbul 
^ tanbul 
o\ tanbul 
1 tanbul 
. tanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 

Soyadı 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 

Ad! 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 

Parti | Oyu 
Demokratik Sol Part[J*VPUfcWAB< WAöt*_ 
Anavatan Partisi j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
MAfflÖMAS* ±A&*<-

fiüA^üs&SABIt^ö*/^ 
KATILMADI 
KATILMADI 

Anavatan Partisi j KATİLMADİ 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j H&OT4.MAÖI k^AS-"— 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



İ!i 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 

:mir 
1 :mir 
^ :mir 
1 :mir 

:mir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 

Soyadı 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 
DAYIOĞLU ' 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 

Adı 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
I^UPH*U«EU-kA&''<-
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
"ayseri 

l f'yseri 
oğ hyseri 
1 ^yseri 
.xayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
AYDAR 
BİLGİR 
BASESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇÂKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 

Adı 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
NtA-tKiMA&I k A- .?^ 
w&tmA&i t^s^u 
KATILMADI 

Doğruyol Partisi i KABUL 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 

Demokratik Sol Part i KABUL 
Anavatan Partisi i KABUL 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

' "onya 
1 >nya 
5 inya 
• Dnya 

Dnya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Soyadı 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 

Adı 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pai KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi ! KATILMADI 
Fazilet Partisi j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi I KATILMADI 
Fazilet Partisi i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 
Doğruyol Partisi KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Fazilet Partisi -KATILMADI 
Demokratik Sol Part; KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 

KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

j Kütahya 
j Kütahya 

lalatya 
1 lalatya 
§ lalatya 
I lalatya 

lalatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa -
Manisa 
Manisa 
Manisa • 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
AKÇALI 
DERİN 
GÖRMEZ 
KARA 
KARAKUŞ 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 

Adı 
Cevdet 
Ahmet 
Kadir 
Emin 
Şeydi 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 

Parti | Oyu 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
&#=ftLMA£H kAÛ^L 

Fazilet Partisi \ KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi {KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
fî»«U4AÜI mSuL 



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

ıramanmaras 
I -ıramanmaras 
2 rdin 
1 rdin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 

Soyadı 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHIN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOGLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOGLU 

Adı 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 

Parti Oyu 
Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Doğruyol Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KABUL 

Demokratik Sol Part i KATILMADI . 
Milliyetçi Hareket PajKABUL 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
^ d u 

i d u ' U du 
00 , 
w au 
1 du 
|brdü 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 

Soyadı 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT , 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALİ 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 

Adı 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Demokratik So! Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Anavatan Partisi ! ÇEKİMSER 
Fazilet Partisi i KABUL 
Anavatan Partisi i KABUL 
Anavatan Partisi KATİLMADİ 
Fazilet Partisi I KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
^amsun 

amsun 
1 gmsun 
I-* . 

I gmsun 
oıirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 

Soyadı 
ZİHNİOĞLU 
AÇİKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 
ÇINAROGLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 

Adı Parti ! Oyu 
Osman Fevzi j Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Yekta Demokratik Sol Part KABUL 
Ahmet j Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Tarık i Demokratik Sol Part j KATİLMADİ 
Mehmet jAnavatan Partisi [KABUL ' 

Vedat """" 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 

Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fazilet Partisi 1 KABUL 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATİLMADİ 

Demokratik Sol Part j KABUL 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi jKATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
«^WM4AQJ £4ât/<~ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İH 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 

jkat 
l )kat 
S abzon 
' abzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK* 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 

Adı 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail. 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part;KABUL 
Doğruyol Partisi ^KATILMADI 
Anavatan Partisi i KABUL 
Demokratik Sol Part! KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fazilet Partisi j KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Fazilet Partisi i KATILMADI 
Doğruyol Partisi i KABUL 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Doğruyol Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
1 'şak 

şak 
•Lşak 
00 
y> an 
ı ™ 
van 
Van 
Van 
Van 
Van 
j Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGöBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
E R S O Y " 
KAYALAR 
TÜRKER 

Adı 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
U'ATII M A n i 

Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI . 
V&tfgğ&SS* IcASCU 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi j KABUL 
Doğruyol Partisi | KATİLMADİ 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KATILMADI 
B1AW*1ADI &431/»--
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 

;saray 
1 isaray 
» :saray 
| :yburt 
aayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 

Soyadı 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKİN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ-
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 

Adı 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Demokratik Sol Part BA/IlDft*®! fc46*>L^ 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Fazilet Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Fazilet Partisi j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 

'danan 
1 dır 
S iır 
l lova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 
YAZICI OĞLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti Oyu 
Doğruyol Partisi 1 KATILMADI 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa' 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

VUmiÂft&M icA^t, 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda 
Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Uye Say ıs ı 
Kabul: 
Ret 
Çekimser 
Mükerrer 

550 
: 213 

3 3 / / 
/ 

Toplam : 256 

! in 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

ana 
I ana 

8? ana 

I ana 
.~ana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
Ö2DEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YİLDİRİM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZXPL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

vX 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali , 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatih 
Musa 
Arif 
Ali 
İsmet 
Recai 
Mahmut'Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasan 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet 

| Parti ı Oyu 
! Demokratik Sol Part; KATILMADI 
İ Anavatan Partisi i KATILMADI 
| Fazilet Partisi : KATILMADI 
|Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
|Doğruyol Partisi 'KATILMADI 
| Fazilet Partisi : KABUL 
I Demokratik Sol Part -KABUL 
! Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
| Milliyetçi Hareket Pa; KATİLMADİ 
|Anavatan Partisi j KATILMADI 
| Demokratik Sol Part; KATILMADI 
| Demokratik Sol Part; KABUL 
i Demokratik Sol Part; KABUL 
i Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
| Doğruyol Partisi : KATİLMADİ 
[Anavatan Partisi ; KATILMADI 
i Fazilet Partisi i KATILMADI 
i Fazilet Partisi i KATILMADI 
|Milliyetçi Hareket Pa,KABUL 
i Fazilet Partisi ; KATILMADI 
{•Fazilet Partisi \ RED 
! Milliyetçi Hareket Pa; KABUL / 
| Doğruyol Partisi j KATILMADI 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 

lasya 
^ liasya 
§ pasya 
1 nasya 
an kara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİ$ 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDJJK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda. 
Saffet Arıkan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa• ı^fe-agjuigy. /$£* ^ 

Anavatan Partisi \ KATILMADI 
Milliyetçi.Hareket Pa: KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi : KATILMADI 
Doğruyol Partisi ; KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa;KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi ;KATILMADI 
Demokratik Sol Part: KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
Anavatan Partisi -KATILMADI ~ 
Fazilet Partisi i KATİLMADİ 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa;KATILMADI " 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi ;RED 
Fazilet Partisi ;KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa;KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 



! I!i 
| Ankara 
j Ankara 
i Ankara 
Ankara 
! Ankara 
Ankara 

ı Ankara 
kara 

^ kara 
® kara 
1 kara 
. ...kara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZD'EMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ"""-
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

; Parti Oyu 
I Fazilet Partisi KABUL 
I Anavatan Partisi KATILMADI 
i Demokratik Sol Part KABUL 
j Demokratik Sol Part; KABUL 
i Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
i Demokratik Sol Part KABUL 
i Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
j Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
! Demokratik Sol Part KABUL 
jDoğruyol Partisi KATILMADI 
i Fazilet Partisi KATILMADI 
i Anavatan Partisi KATILMADI 
J Demokratik Sol Part KABUL 
! Demokratik Sol Part KABUL 
i Fazilet Partisi KATILMADI 
i Demokratik Sol Part KATILMADI 
: Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
i Anavatan Partisi KABUL 
j Doğruyol Partisi KATILMADI 
j Pnğp ıyn l Parftei ^ K ^ ^ Ş g g Ş g l p ^ f s 

1 Doğruyol Partisi ^ÇEKİMSER 
| Anavatan Partisi \ KATİLMADİ 
j Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 



lîi 
I Antalya 
I Antalya 
I Antalya 
| Antalya 
! Antalya 
i Antalya 
i Artvin 
1 A rtvin 

H> ydın ve }— 
*"* ydın 

ydın 
i Aydın 
i Aydın 
jAydın 
; Aydın 
'Balıkesir 
i Balıkesir 
i Balıkesir 
ı — • 

.Balıkesir 
| Balıkesir 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHIN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GONUL 
KUMCUOGLU 
ONGUN 
PIŞKINSUT 
UZUNİRMAK 
YALOVA_ 
AYTEKIN 
GÖKMEN 
GULTEKIN 
GU^ER 
KALKAN 
KANBER 

Adı Parti 
Mehmet Zeki ! Fazilet Partisi 
Ahmet Sancar I Demokratik Sol Part 
Metin [Demokratik Sol Part 
Tunca : Milliyetçi Hareket Pa 
Nesrin 
Mustafa 

! Milliyetçi Hareket Pa 
; Demokratik Sol Part 

Ergün : Demokratik Sol Part 
Hasan iDoğruyol Partisi 
Cengiz • Anavatan Partisi. 
Halit i Demokratik Sol Part 
Ali Rıza İDoğruyol Partisi 
Ertuğrul i Demokratik Sol Part 
Bekir 
Sema 

i Milliyetçi Hareket Pa 
! Demokratik Sol Part 

Ali 
Yüksel 
İlhan 

; Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

iDoğruyol Partisi 
Aydın 
Numan 

Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Agah Oktay I Anavatan Partisi 
Hüseyin 
Tamer 

i Milliyetçi Hareket Pa 
i Demokratik Sol Part 

Oyu 
^ÂtTLMÂDl 
KABUL 
KATILMADI 
KAT_ILMADJ_ 

İKABÜr " ' 
"kÂBÛL " " " " 
;KABUL~~ 
KATILMADI ' 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

KATİLMADİ '_"" _ 

KATİLMADİ 
KATİ LİVİ ADİ 
KATİLMADİ 
l5ABUkTZ_ _ 
KABUL_ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
K S 5 3 f c g g a ^ S ü l 
KABUL Balıkesir KARAHAN M. Güven Demokratik Sol Part 



i İ!i 
[Balıkesir 
| Balıkesir 
! Bilecik 
j Bilecik 
| Bingöl 
i Bingöl 
• Bingöl 

itlis 
1 itlis 
S*ns _ ^ 
1 tlis 
i^olu 
İBolu 
İBolu 
i Bolu 
İBolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
AKYOL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOGLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK • 
GÜLENER 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
Avni 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk . 
Fahrettin 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi :Ki^TK-Wf l l 2 B P 
Doğruyöl Partisi i RED 
Milliyetçi Hareket Pa: KATILMADI 
Demokratik Sol Part: KABUL 
Fazilet Partisi : KABUL 
Fazilet Partisi ; KATİLMADİ 
Doğruyöl Partisi : KATILMADI 
Doğruyöl Partisi KATİLMADİ 
Fazilet Partisi .KABUL 
Anavatan Partisi : KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa:KATİLMADİ 
Anavatan Partisi KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Doğruyöl Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa : KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyöl Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part \ KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Fazilet Partisi : KABUL 
Demokratik Sol Part i KATILMADI ' 



! " İli 
i Bursa 
; Bursa 
i Bursa 
i Bursa • 

'Bursa 
i Bursa 
ıRursa 

1 rsa 
^ rca 

1 rsa 
Çanakkale 
i Çanakkale 
i Çanakkale 
i Çanakkale 
:Çankırı 
•Çankırı 
'Çankırı 
; Çorum 
; Çorum 
j Çorum 
! Çorum 

Soyadı 
KARAPAŞAOGLU 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇIN BAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ * 
ŞAHİN 
TURAN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSİDY 
ÇAY' 
HATİBOĞLU 
KARACA 

Adı 
Mehmet Altan 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Sıtkı 
Hakk ı ; 

Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 

i Parti Oyu 
i Fazilet Partisi ;RED . 
i Demokratik Sol Part : KABUL 
i Demokratik Sol Part. KABUL 
| Milliyetçi Hareket Pa: KATILMADI 
i Demokratik Sol Part • KATILMADI 
' Doğruyol Partisi K ^ ^ r - ^ ^ l Q3~S^ 
| Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 

| Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
|Anavatan Partisi KABUL 
i Doğruyol Partisi KATILMADI 
i Anavatan Partisi KABUL 
j Anavatan Partisi KABUL 
| Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 

' Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI , 
; Milliyetçi Hareket Pa'KATILMADI 

•! Fazilet P.artisi RED 
| Milliyetçi Hareket Pa KABUL -
Doğruyol Partisi ; KATILMADI 

| Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
i Fazilet Partisi j KATILMADI 
| Milliyetçi Hareket PajKATILMADI 



İH 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 

yarbakır 
I y'arbakır 
vsyarbakır 
j yarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 
KAYIRICI 
ASLAN 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATIPOGLU 
S E Y D A O Ğ L Ö - ' " " " 
SÜMER 
TURGUT 
BUJ4JT 
ERTÜRK 
İLÎMEN 
ŞİMŞEK 

Adı 
Vahit 
Beyhan 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 

Parti Oyu 
Milliyetçi-Hareket Pa : KABUL 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 

; KATİLMADİ 
; KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

: KABUL 
KATILMADI 

ÎKÂBUL 
•KABUL 
; KATILMADI 
KATİLMADİ 

: KABUL 
KATILMADI 

:RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

'KABUL "" 
KATıLMADı 
KABUL 

iKABUL 
: KABUL 
| KABUL 
.KABUL 

" 



İii 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 

dncan 
' :urum 
tfî lurum 

. :urum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
_ 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 

Soyadı 
AĞAR 
GÜL 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMIR 
HTMÖĞLÜ" 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
'PÖLAT" 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDJR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mustafa 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 

Parti Oyu 
Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi KATİLMADİ 
Doğruyol Partisi : KATILMADI 
Fazilet Partisi : KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa' KABUL 
Fazilet Partisi RED 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa,KABUL 
Fazilet Partisi . KATILMADI 
Fazilet Partisi RED 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Parf KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part; KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi -ÇEKİMSER 



i İli 
| Gaziantep 
| Gaziantep 
i Gaziantep. 
(Gaziantep 
| Gaziantep 
| Gaziantep 
I Gaziantep 
! r !3ziantep 

resun 
_* resun 
°^ resun 

resun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 

| Hakkari 
i Hakkari 
.'Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
AY 
ILIKSOY 
İNCETAHTACI 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYJİUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 

Adı 
Mehmet 
Ali 
Mehmet Bedri 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 

i Parti Oyu 
j Milliyetçi Hareket Paî KABUL 
i Demokratik Sol Part; KATİLMADİ 
i Fazilet Partisi ! KATILMADI 
j Doğruyol Partisi ; KATILMADI 
! Milliyetçi Hareket Pa KABUL 

. | Anavatan Partisi ; KABUL 
| Milliyetçi Hareket Pa,: KABUL 
! Demokratik Sol Part: KATILMADI 
j Demokratik Sol Part; KABUL 
jFazilet Partisi .'RED 
i Anavatan Partisi : KATILMADI 
.[Milliyetçi Hareket Pa'KABUL 
| Doğruyol Partisi KATILMADI 
! Fazilet Partisi ' . \ KATILMADI 
| Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
| Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
1 Anavatan Partisi KATILMADI 
1 Doğruyol Partisi : KATILMADI 
| Demokratik Sol Part; KABUL 
i Anavatan Partisi .KABUL 
i Milliyetçi Hareket Paf KABUL 
j Doğruyol Partisi ; KATILMADI 
| Fazilet Partisi I ÇEKİMSER 



İli 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 

parta 

iâ "" ^ *0 ı 
-3 el 
1 el 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AGAOGLU 

Adı 
Ali 
Metin 
Levent 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M: İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part;KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi .KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL . 
Doğruyol Partisi ' KATILMADI 
Anavatan Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
nnr jn ıyn l Partisi U^r£ fe=ş^ f l \Jj~\S 

Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi : KATILMADI 
Anavatan Partisi 'ÜAS&SBŞŞŞSI V ^ A & ' - I İ 

Doğruyol Partisi ;RED 
Demokratik Sol Part; KABUL 

file:///Jj~/S


İli 
İstanbul 

j İstanbul 
i İstanbul 
j İstanbul 
'İstanbul 
i İstanbul 
i istanbul 

;tanbul 
| îtanbul 
£ "»tanbul 
i ;tanbul. 

;tanbul 
i İstanbul 
[İstanbul 
[İstanbul 
; İstanbul 
I İstanbul 
[istanbul 
jistanbul 
] İstanbul 
j İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AKARCALİ 
AKSU 
AKTAŞ 
AL 
AN Dİ CAN 
ATEŞ 
AYAYDIN ^ 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞ EĞ M EZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 

Adı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail . 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin ' 

Parti Oyu 
[Anavatan Partisi ; KABUL 
1 Fazilet Partisi KATILMADI 
i Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 

i Anavatan Partisi KABUL 
| Fazilet Partisi . KATİLMADİ 
[Anavatan Partisi KATILMADI 
! Demokratik Sol Part KABUL 
{Anavatan Partisi KATILMADI 
|Fazilet Partisi .KATILMADI 
i Fazilet Partisi . KATİLMADİ 
! Demokratik Sol Part KATILMADI 
'Fazilet Partisi KATILMADI 

s uemoKrauK ooı ı ar ı : rv* T'rTîvtrıgi j£j*> 
[Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
i Doğruya! Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 

1 Demokratik Sol Part KABUL 
| Demokratik Sol Part; KATILMADI 
| Fazilet Partisi KATİLMADİ 
| Demokratik Sol Part | KATILMADI 
|Fazilet Partisi [KATILMADI 
j Demokratik Sol Part ] KABUL 

Su 

http://Su


İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul -
'-tanbul 
ı (anbul 
^ iânbul 
^ lanbul 

janbul 
1 İstanbul 
1 İstanbul 
İstanbul 

I İstanbul 
i İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 
GÜZEL 
HUN 
İLICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KAVAKCI 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NA£ 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 

-

Adı 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Merve Safa 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir • 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 

! Parti Oyu 
i Milliyetçi Hareket Pa: KATILMADI 
'Demokratik Sol Part 
i Fazilet Partisi 
! Demokratik Sol Part 
: Anavatan Partisi 

: Fazilet Partisi 
;Anavatan Partisi 
: Fazilet Partisi 
; Fazilet Partisi 
i Anavatan Partisi 
i Demokratik Sol Part 
[Anavatan Partisi 
i Fazilet Partisi 
; Demokratik Sol Part 
IDoğruyol Partisi 
| Anavatan Partisi 
i Demokratik Sol Part 
i Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 

j Anavatan Partisi 
| Fazilet Partisi 

KABUL 
: KATıLMADı 
"KABUL 
' KATILMADI" 
'KABUL 
•KATıLMADı " 
KATıLMADı 

"RED ' 
KATıLMADı 
KATILMADI 

'KATILMADI " 
KATİLMADİ 
KABUL 

"KATILMADI"'" 
"'KATİLMADİ' 
KATILMADI 

' KATİLMADİ' 
; K A B U L " '" 
: KATıLMADı 
! KATILMADI 

|Milliyetçi Hareket Pa;KATİLMADİ 
| Milliyetçi Hareket Pa j KATILMADI 

; 

; 

_ 

: 
: 

j 

i 
! 
| 

http://j


i İli 

! İstanbul 
| istanbul 
ı İstanbul 
İstanbul 

| İstanbul 
i İstanbul 
! i c ianbul 
. tanbul 
s» tanbul 
° tanbul 
1 tanbul 
..^tanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 

Soyadı 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 

Adı 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 

Parti Oyu 

Anavatan Partisi • KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part. KABUL . 

£6&mi 

Demokratik Sol Part K-A'l! Mggl WLARuU 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part: KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi ; KATILMADI 
Demokratik Sol Part: KATILMADI 
Anavatan Partisi : KATILMADI 
Demokratik So! Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa; KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part ; KABUL 
Fazilet Partisi RED 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Demokratik Sol Parti KABUL 

1 
'I 
( 
j 

http://j


i İÜ 
i İzmir 
I İzmir 
| İzmir 
' İzmir 
! İzmir 
İzmir 

! İzmir 
1 İzmir 

:mır 
1 :mir 
g :mir 
• :mır 

:mir 
(İzmir 
j izmir 
İzmir 

[İzmir 
i İzmir 
! İzmir 
i İzmir 
! İzmir 
j İzmir 
jKars 

. Soyadı 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
K1RKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR . 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 

Adı 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet -
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat ' 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 

Parti 
1 Demokratik Sol Part 
[Demokratik Sol Part 
[Anavatan Partisi 
| Demokratik Sol Part 
i Demokratik Sol Part 
! Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

[Milliyetçi Hareket Pa 
[Demokratik Sol Part 
[Demokratik Sol Part 
[Anavatan Partisi 
[Demokratik Sol Part 
[Anavatan Partisi 
| Anavatan Partisi 
i Demokratik Sol Part 
[Doğruyol Partisi 
i Anavatan Partisi 

O y u 
KTS^s^şyı fciAfc 
KABUL 
K- fU iA^^y Vir=iG M 

.KABUL 
KABUL 
,,. ,. •»,, • • -i ı . i ,sr\r>. 

, I..- , ı 1 - Irj»£l t—J)ISL 

: KATILMADI 
KABUL 

'KÂBÜL 
KABUL 

.KATILMADI 

.KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

"KATİLMADİ" 
[Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
i Demokratik Sol Part: KATİLMADİ 
i Doğruyol Partisi : KATILMADI 
i Demokratik Sol Part KABUL 
[Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
j Anavatan Partisi KATILMADI 



; in 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
" jyseri 
| iyseri 
g iyseri 
i iyseri 

iyseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZB.İLEN 
TEKİN " 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TEÇ.ER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 

Adı 
Arslan 
Çetin 
Murat 
•M. Hadi 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa; KABUL 
Demokratik Sol Part;KATILMADI 
Anavatan Partisi ': KABUL 
Demokratik Sol Part : H ^ ? ^ S " l l ' K ^ v ı 
Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa:KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part:KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Par KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi ! KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa,KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa:KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Doğruyol Partisi ; KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Fazilet Partisi ÎRED 



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 

1 Dhya 
© Dnya 
w 
1 Dnya 
r\onya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

;Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Soyadı 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI "" ~" 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 

Adı 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 

Parti Oyu 
: Demokratik Sol Part • KATILMADI 
i Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
| Anavatan Partisi : KATILMADI 
i Fazilet Partisi ; KATILMADI 
| Demokratik Sol Part KATILMADI 
I Milliyetçi Hareket Pa. KATILMADI 

" | FazİİeTpâTtİsİ " K Â T İ L M Â D T " 

• Fazilet Partisi RED 
i Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
i Demokratik Sol Part KABUL 
Fazilet Partisi :RED 

! Fazilet Partisi KATILMADI 
1 Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
JDoğruyol Partisi KATILMADI 
i Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
\ Fazilet Partisi KATILMADI 
; Demokratik Sol Part KABUL 
TMilliyetçfHareket Pa KABUL 
jMilliyetçi Hareket Pa.KABUL 
i Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi . KATILMADI 

1 Fazilet Partisi |RED 
i Doğruyol Partisi İRED 



İli 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 

alatya 
• âlatya 
ş£ platya 
"^ şlatya 

alatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
AKÇALI 
DERİN 
GÖRMEZ 

j<ARA 
KARAKUŞ 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
A R İ N Ç "• 
BÖZDAĞ " 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÛJ^Y 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 

Adı 
Cevdet 
Ahmet 
Kadir 
Emin 
Şeydi 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 

Parti Oyu 
! Doğruyol Partisi KATILMADI 
| Fazilet Partisi ; ÇEKİMSER 
| Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
i Demokratik Sol Part. KABUL 
! Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
! Doğruyol Partisi KATILMADI 
| Anavatan Partisi KATILMADI 
: Fazilet Partisi KATILMADI 
i Fazilet Partisi ÇEKİMSER 
İ Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
; Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
! Fazilet Partisi KATILMADI 
j Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 

i Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
1 Fazilet Partisi RED 
! Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 

| Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
i Demokratik Sol Part KABUL 
i Anavatan Partisi : KATILMADI 
| Milliyetçi Hareket Pa | KABUL 
| Demokratik Sol Part j KABUL 

~ 

~r 

• 

http://~r


İii 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

ahramanmaras 

,L a'rd.in 
® ardin 
1 ardin 
ıv.ardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 

Soyadı 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUGMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUJJ HASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 

Adı 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 

Parti Oyu 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi : KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa RED 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi KATİLMADİ 
Anavatan Partisi KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part : KABUL 
DoğruyoJ Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part:KABUL 
Anavatan Partisi ; KATILMADI 



İ!i 
i Muş 
jMuş 
i Nevşehir 
I Nevşehir 
| Nevşehir 
j Niğde 
j Niğde 
i Niğde 
' " rdu 
j rdu 
g rdu 
• rdu 

rdu 
İOrdu 
İOrdu 
ÎRize 
j Rize 
İRize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 

Soyadı 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOGLU 

Adı 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 

| Parti Oyu 
| Doğruyol Partisi RED 
JFazilet Partisi 'KATILMADI 
j Milliyetçi Hareket Pa- KABUL 
i Fazilet Partisi ; REL> 
j Milliyetçi Hareket Pa: KABUL . 
j Doğruyol Partisi KATILMADI 
i Demokratik Sol Part KABUL 
I Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
| Demokratik Sol Part KABUL 
(Milliyetçi Hareket Pa;KABUL 
j Fazilet Partisi KATILMADI 
•Anavatan Partisi :KABUL 
| Demokratik Sol Part KABUL 
| Doğruyol Partisi : KATILMADI 
[Anavatan Partisi KATILMADI 
i Fazilet Partisi KATILMADI 
i Anavatan Partisi KABUL 
! Anavatan Partisi KATILMADI 
j Fazilet Partisi : KATILMADI 
j Fazilet Partisi : KATILMADI 
Doğruyol Partisi ; KATILMADI 

j Demokratik Sol Part i KATILMADI 
j Anavatan Partisi \ KABUL 



ili 
| Sakarya 
jSamsun 
ISamsun 
jSamsun 
'Samsun 
İSamsun 
jSamsun 
[Samsun 

amsun 
I amsun 
© amsun 
»J . ... 
I iirt 
. iirt 
[sHrt 
iSinop 
'Sinop 
İSinop 
! Sivas 

Soyadı 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDİN 
CENGİZ 
ÇAKAR 
ÇINAROGLU 

IDEMIRCAN 
jKABATAŞ 
I KAPICI 
! SEZGİN" 

Adı 
Osman Fevzi 
Yekta 

; Parti 
I Milliyetçi Hareket Pa 
! Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATİLMADİ -

KABUL 
Ahmet liyetçi Hareket Pa i KABUL 
Tarık 
Mehmet 
Vedat 

i Demokratik Sol Part 
i Anavatan Partisi KABUL 
; Milliyetçi Hareket Pa 

_~ 

Ahmet 
Kemal 

UZUNKAYA 
jAYDİN 
SEVGİLİ 

iYARAYAN 
İBOSTANCIOGLU 
İBOZKURT 

Şenel 
Erdoğan 
Musa 

: Fazilet Partisi 
^Doğruyol Partisi 
•Demokratik Sol Part 
;DoğruyoI Partisi 
İ Fazilet .Partisi 

Ahmet Nurettin : Fazilet Partisi 

RED 
KÂfTLMÂbT 
KABUL 
KÂ_BÜL/ _"" 
K A T | L M Â D T 

"KABUL 
Nizamettin 

Takiddin 
\ Anavatan Partisi 
JDoğruyol Partisi 

KATILMADI^ 
KATILMADI" 

Metin 

! TOPÇU 
Kadir 
Yaşar 

i Demokratik Sol Part 
ıDoğruyol Partisi 
: Anavatan Partisi 

KATILMADA 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

i CEYLAN Mehmet : Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 

DEMİRCİ 
GÇKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 

Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 

| Fazilet Partisi RED 
i Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
Demokratik Sol Part, KATILMADI 

| Fazilet Partisi jKATILMADI 
| Fazilet Partisi i KATILMADI 



İli 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
"•"okat 
• okat 
j^okat 
* 3kat 

"abzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon . 
Trabzon 
Trabzon 

Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇİOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER'""" 
TÜRK 
GENÇ 
GÜ^DOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 

Adı 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Âİi Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi .KATILMADI 
A 1 ! - > ! • " . - . - ! - • • l ^ — J » , , „- | - , 

Aiıavaıyn r anısı ; uS2a*=£sspı_ c - r i s 
Demokratik Sol Part ; KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa; KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa : KABUL 
Fazilet Partisi .KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa,KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi RED 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi RED 
Doğruyol Partisi RED 
Demokratik Sol Part. KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Fazilet Partisi ; KATILMADI 
Doğruyol Partisi .'KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 



•[Şanlıurfa 
[Şanlıurfa 

Soyadı 
ÇAKMAKLI 
GULPINAR 

Adı 
i Muzaffer 
iEyyüp Cenap 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

__Oyu_ 
KATÎLMÂDI 
KATILMADI 

Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
"anlıurfa 
1 şak 
S şak 
1 Şak 

Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSÖY 
KAYALAR 
TÜRKER 

Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
"Fetullâh 
Kamran 
ilyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 

[Anavatan Partisi KABUL 
: Fazilet Partisi KATILMADI 
[Fazilet Partisi KATILMADI 
i Doğruyol Partisi KATILMADI 
i Doğruyol Partisi ÇEKİMSER 
i Fazilet Partisi . KATILMADI 
i Demokratik Sol Part. KATILMADI 
i Demokratik Sol Part KABUL 
[Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
[Fazilet Partisi KATILMADI 
|Bağımsız Milletvekili,KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 

[Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
[ Fazilet Partisi KABUL 
; Doğruyol Partisi KATILMADI 
i Anavatan Partisi KATILMADI 
[ Fazilet Partisi KATILMADI 
[Fazilet Partisi .KATILMADI 
[Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
| Anavatan Partisi KATILMADI 
[Milliyetçi Hareket Pa[KATILMADI 

" 



İÜ 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
" "<saray 
j (saray 
£J (saray 
• (saray 

syburt 
uayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 

Soyadı 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRÂK " 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖK3ULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 

Adı 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 

Parti Oyu 
|Milliyetçi Hareket Pa; KATILMADI 
! Anavatan Partisi KATILMADI 
JDoğruyol Partisi : KATİLMADİ 
| Demokratik Sol Part KABUL 
|Milliyetçi Hareket Pa:KABUL 
i Demokratik Sol Part KATILMADI 
j Demokratik Sol Part; KABUL 
|Doğruyol Partisi ;KATILMAD! 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 

i Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
1 Fazilet Partisi KATILMADI 
! Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
i Fazilet Partisi • ÇEKİMSER 
i Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
; Fazilet Partisi KATİLMADİ 
; Demokratik Sol Part- KABUL 
i Fazilet Partisi RED 
I Milliyetçi Hareket Pa KATİLMADİ 
| Doğruyol Partisi RED 
i Anavatan Partisi : KATILMADI 
İ Fazilet Partisi : KATILMADI 
Anavatan Partisi ; KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 



lii 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 

dahan 
1 dahan 
£ iır r̂ ~ _ 

lova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

S o y a d ı 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 
YAZICIOĞLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN • 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNpAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Doğruyol. Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
i KATILMADI 
•KATILMADI 
.; KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

^KABUL " 
KATLI !^j'"°ll V 

i KATILMADI 
! KATİLMADİ" 
"kATILMÂbl 
• IJU|LMLL.,«=qgM 

KATİLMADİ 
KATıLMADı 

"KABUL ' 
K A T ı L M A D ı • 

"KÂTÎLMÂbr 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa'KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa;KABUL 
Fazilet Partisi 'ÇEKİMSER 

£ A S u 

l ^ f t £ u 

--



^Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan D 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen ^oyların sonucu: 

Üye Say ıs ı : 5 5 0 -:••' 
Kabul: - : 215 ^ 

^ Ret : 0 
Çekimser : 0 ' • • 
Mükerrer : \S . 

'Toplam _ : 2 1 6 ^ 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

• dana 
w dana 
" dana . 

dana " 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK . -
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER • 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet AH 
Yakup 
Mehmet Matanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
ismet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik SolPart 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
iLU^-bUJi £ 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
*.ğrı 
.masya 

w .masya 
<f .masya 
1 masya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGONENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı . 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar. 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım. 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arıkan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
l ö g S W £ i 4 G c / L , 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

nkara 
I nkara 
- nkara 
1 nkara 

nkara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya -
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
İŞİKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACİ 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
UIuç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydin 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Doğruyol Partisi i KATİLMADİ 
Fazilet Partisi j KABUL 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi i KABUL 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi , KABUL 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi |KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 



İM 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
\rtvin 

1 Kydın 
g kydın 
1 kydın 

Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKIN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

L_ A d l 

Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 

O y u 
KATILMADI 

Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KABUL 

Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part J K ^ Ş ^ Ş S I jc/şş v^ 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Demokratik Sol Part |KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Demokratik Sol Part K3¥HSW58I £43*^ 
Demokratik Sol Part KABUL 

file:///rtvin


K^ 

1 
1 

H 
S 
I 

İH 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Ütlis 
litlis 

\ ütlis 
ütlis 
5olu 

Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL , 
AKYOL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin •• 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip'Safder 
İbrahim Halil 
Avni 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 

Parti i Oyu 
Fazilet Partisi ! j ^ e § 5 ^ l t£AQ H . 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket PaJ KATİLMADİ 
Anavatan Partisi j KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Doğruyol Partisi KABUL 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

jrsa 
1 jrsa 
^ jrsa 
| jrsa 
r _ j rsa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 

! Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

Soyadı 
KARAPAŞAOGLU 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN .. 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
TURAN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 

Adı 
Mehmet Altan 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Sıtkı 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 

Parti i Oyu 
Fazilet Partisi I KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa!KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Doğruyol Partisi KABUL 
Anavatan Partisi j KATILMADI • 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Anavatan Partisi j H&â^&fiSAS-l fagtfc'*-. 
Doğruyol Partisi j KATILMADI : 

Anavatan Partisi ! KABUL 
Anavatan Partisi j KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL ' 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa; KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 



: İli 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 

yarbakır 
1 yarbakır 
— yarbakır 

| yarbakır 
^.yarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Soyadı 
KAYIRICI 
ASLAN 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 

Adı 
Vahit 
Beyhan 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatuliah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 

Parti | Oyu 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Anavatan Partisi j KABUL 
Doğruyo! Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Doğruyo! Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

KABUL 
KATILMADI 

Doğruyo! Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi ^KATILMADI 
Doğruyo! Partisi KgrrifflffftDı £/&> UL~ 
Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Fazilet Partisi i KABUL 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi ı KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 

zurum 
1 zurum 
£ zurum 
I zurum 
_.zurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 

Soyadı 
AĞAR 
GÜL 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI -, 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mustafa 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 

Parti 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
H ^ p ^ Ş ^ â l £>?£V * -
l / İ T I I M A n i 

Doğruyol Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi jKATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi ] KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa [KABUL • 
Demokratik Sol Part]KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

1 Gaziantep 
1 üresun 
g üresun 
T Üresun 

Üresun 
«Jiresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
AY 
ILIKSOY 
İNCETAHTACI 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELÎK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 

Adı 
Mehmet 
Ali 
Mehmet Bedri 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi • 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti i Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 
Demokratik Sol Part! KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KABUL 

Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Fazilet Partisi | KABUL 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Bağımsız Milletvekili i KATILMADI 
Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
;parta 

1 ?el 
g;el 
1 ?el 
.çel 
İçel 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
İçel 
İçel 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN. 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 

Adı 
Ali 
Metin 
Levent 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Fazilet Partisi !KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 

Doğruyol Partisi jKATILMADI 
Anavatan Partisi |W)ft^S3©©<ft$Ö*'c 
Milliyetçi Hareket Pa|KABUL 
Anavatan Partisi İKATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Doğruyol Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket PaJKABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa İKATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Demokratik Sof Part I KABUL 
Demokratik Sol Part ] KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KATILMADI 
&&saüggsı kyj>t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
stanbul 

^ îtanbul 
s> îtanbul 
1 îtanbul 
.jtanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ . 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 

Adı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 

Parti 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Anavatan Partisi [KATILMADI 
Fazilet Partisi J KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 
Anavatan Partisi i KABUL 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi [KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pai KATILMADI' 
Doğruyol Partisi -j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL • 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

&yassg@ı /£#?«/< 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

l !stanbul 
. stanbul 
b» stanbul 
** stanbul 
..otanbul 
j İstanbul 
I İstanbul 
| İstanbul 
; İstanbul 
i İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KAVAKCI 
KİLİÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 

Adı 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part J KABUL 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Fazilet Partisi j KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi [KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part!KATILMADI 

Cavit. Anavatan Partisi j KATILMADI 
Merve Safa | Fazilet Partisi ! KATILMADI 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 

Demokratik Sol Part '• KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi : KABUL 
Demokratik Sol Part: KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili: KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa|KATILMADI 



İli 
İstanbul 

! İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

; istanbul 
îtanbul 
;tanbul 

| ;tanbul 
;tanbul 

,.jtanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 

Soyadı 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN. 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 

Adı 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 

Parti Oyu 
Demokratik Sol P a T ^ f â a ^ a İ B E ^ p ^ j ^ 
Anavatan Partisi i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part S KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part: KATILMADI 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi ' i KATILMADI 
Demokratik SoLPart j KABUL 
Fazilet Partisi | ^ n S S 9 B I frO&vt 
Fazilet Partisi 1 KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 



İli 
İzmir 
İzmir -
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
zmir 

1 zmir 
S tmir 
1 mıir 

izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 

Soyadı 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 

Adı 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
\&&sitâ&i\ K4Gf 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi j KABUL 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 

KABUL 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
"ayseri 

ayseri 
^ ayseri 
«N ayseri 
' ayseri 
r\ayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 

Adı 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Demokratik Sol Part 1 KATILMADI 
Anavatan Partisi j KABUL 
Demokratik Sol P a r t f K A H L ^ B J £4<3; 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

Doğruyol Partisi j KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part jKABUL 

rAnavatan Partisi • KATILMADI 
Demokratik Sol Partj KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 

onya 
| önya 
S onya 
1 onya 

£>nya 
|Konya 
Konya 
Konya 

|Konya 
jKonya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Soyadı 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 
İMAMOnîl 1 1 

Adı 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 

Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Parti KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa;KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi [KATILMADI 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket PajKABUL. 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa] KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

J Kütahya 
j Kütahya 
'Malatya . 
I lalatya 
g lalatya 
j lalatya 

lalatya 
i Malatya 
j Manisa 

! Manisa 
1 Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

j Manisa 

Soyadı 
AKÇALI 
DERİN 
GÖRMEZ 
KARA 
KARAKUŞ 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAG 
ÇETİN KAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 

Adı Parti 
Cevdet 
Ahmet 
Kadir 
Emin 
Şeydi 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 

Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Fazilet Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa j KATILMADI 

Recai Mehmet j Fazilet Partisi KATILMADI 
Ahmet Tevfik j Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Rıza Doğruyol Partisi ~| KATILMADI' 
Hüseyin j Milliyetçi Hareket Pa HsftsoaSSfoga fCrtti!/ 
Bülent Fazilet Partisi j KATILMADI 
İsmail ' jDemokratik Sol Part;KABUL • 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 

Doğruyol Partisi jKATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

| Kahramanmaraş 
j Kahramanmaraş 
1 Kahramanmaraş 
• lardin 
N> lardin 

lardin 
lardin 

1 Mardin 
| Mardin 
jMuğ'a 
| Muğla 
• Muğla 
1 Muğla 
j Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 

Soyadı 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOGLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 

Adı 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 

Parti | Oyu 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi |KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Fazilet Partisi \ KATILMADI 
Anavatan Partisi ! KABUL 
Anavatan Partisi İ.KABUL , 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi ! KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part! KATILMADI 
Milliyetçi'HareketPaj KATİLMADİ' 
Anavatan Partisi \ KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Doğruyol Partisi \ KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi |JSSHfefsfeSa-jK^^y<-



i ili 
İMuş 
Muş 
Nevşehir 

! Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 

• )rdu 
t>>)rdu 
° ) r d u 
1 )rdu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 

Soyadı 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 

Adı 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 

Parti Oyu 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket PajKABUL 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket PajKABUL 
Fazilet Partisi 1 KATILMADI 
Anavatan Partisi . j KATILMADI 
Demokratik Sol Part-KABUL 
Doğruyol Partisi j KATİLMADİ 
Anavatan Partisi iKABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 

LFazilet Partisi j KABUL 
Doğruyol Partisi {KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

1 5amsun 
^Samsun 
1 Samsun 

îiirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 

Soyadı 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 
ÇINAROGLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 

Adı j Parti Oyu 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 

Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KATILMADI 
Fazilet Partisi [KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi l + ^ ^ s s s ^ l Jb$ÖC 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi j KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part; KATİLMADİ 

Kadir Doğruyol Partisi ;KATILMADI 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
AbdüIIatif 

Anavatan Partisi" I KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa!KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 



İ!i 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

j Tekirdağ 
İ Tokat 
Tokat 

! Tokat 
, "okat 
s» 'okat 
"j> okat 

Yabzon 
{Trabzon 
| Trabzon 
| Trabzon 
! Trabzon 
| Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU -
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 

Adı 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Demokratik Sol Part I KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part;KABUL 
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa!KATILMADI 
Fazilet Partisi 'KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa; KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Fazilet Partisi ; KATILMADI 
n n n n ı v n l Partici VCATU N/1 ARİ 

Demokratik Sol Part KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Fazilet Partisi 1 KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 



1 
Kİ 

1 

İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 
ŞIHANLIOGLU 
YALÇ1NKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 

Adı 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Fazilet Partisi j KABUL 
Fazilet Partisi i KATİLMADİ 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part {KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi .KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili;KATILMADI 
Doğruyol Partisi 1 KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa;KATILMADI 
Fazilet Partisi ;KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi li£2S*w£&ef f^Mu 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 

KSö&*91 fcââ «i 
KATILMADI 
KATILMADI 



İH 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 

, kksaray 
^Aksaray ; 

*Mayburt 
' layburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale • 
Batman 
Batman 
Batman 

Soyadı 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 

Adı 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
AtauIIah 
Burhan 

Parti j Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa | KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi ] KATILMADI 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa | KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

KABUL 
KATILMADI 

Demokratik Sol Part I KATILMADI 
Fazilet Partisi î KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi . 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 

' \rdahan 
. .rdahan 
s> 5dır 
« j d ı r 

alova 
.alova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyad ı 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM -
ÇAKAN 
YAZICIOGLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

O y u 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
K&SEgftSt/Zr/gtfL. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

Demokratik Sol Part [KATILMADI 
Doğruyol Partisi [KATILMADI 
Demokratik Sol Part [KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI. 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket PaJ KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLfS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili llyas Arslan ve 20 arkadaşının, Yozgat ilinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) (1) 

2. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 23 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 araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (1) 

3. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, THY'nın zarar etme
sinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/3) (1) 

4. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 22 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

5. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, DDY'nın zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırılması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

6. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, amatör sporun 
sorunlarının araştırılarak aksaklıkların tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

7. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ile uygulanan eğitim politikalarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 104 ve 105 indi maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/8) 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygula
masının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 

(/) Hükümet bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

— 2 ~ 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/9) 

10. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve kon
feksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

İli — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü 
durumunun araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belir
lemek. amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

12. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığı'mn 
sorunlarının araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

13. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarımızın daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su 
sorununa çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

14. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

15. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk 
sorununun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/15) 

16. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının 
araştırılarak köy kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

17. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa
dışı olarak dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

18. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuru
luşlarının kamu imkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

— 3 — (58 inci Birleşim) 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

19. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkın
daki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

20. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

21. — Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörü
nün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

22. — Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tarım sektörünün so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/22) 

23. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün'104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/23) 

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 21 arkadaşının, üniversite 
giriş sınavının ülke gerçeklerine uygun olup olmadığının ve soru kitapçıklarının ça
lınması olayı ile Meteksan firmasına yapılan ödeme arasındaki bağlantıların araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/24) . 

25. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege-kıyılarındaki 
balık çiftliklerinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

26. — Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının 
içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

27. — Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Ta
raflı Yatırım Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak 
amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

— 4 — 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

28. —.Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 arkadaşının, üniversiteler ve YÖK 
hakkında ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/28) 

29. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, ÖSS sorularının 
ihalesiz olarak bir firmaya verildiği ve bazı öğretim üyelerinin çocuklarının üniversi
telerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri iddialarım araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araşr 
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

30. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde 
yaşanan ekonomik krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

31, —• Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite 
kurulacak illerin tespiti ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/31) 

32/— Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan 
ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

33., — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite ku
rulacak illerde aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sek
törünün sorunlarının ve devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

35. — İzmir Milletvekili Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, Dünya Bankası ta
rafından desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

36. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destek 
veren ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/35) 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

37. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının 
nedenlerinin ve göçten kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

38. — Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekono
mik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunları ile özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, 
özel sektörü teşvik edici tedbirler ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin 
ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

39. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/38) 

40. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin so
runları ve uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

41', — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu' 
nun bölgesel kalkınması ve Doğu Anadolu projesi (DAP) konusunda Anayasanın 
98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/3) ., 

42. — İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve 
bilgi teknolojisi kaynaklarının etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

43. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınaî, 
tarımsal, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

44. — Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

45< — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zey
tinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

46. — Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlan
dığı iddia edilen bir rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

47. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve 
belgelerin bazı aracı kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağladığı iddia
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/45) 

48. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ 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 (10/46) 

49. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik 
iliği bankası kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya 
hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

50. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açlmasına ilişkin önergesi (10/48) 

51. — İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM 
otoyolunun Çamlıca ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

52. — Ordu Milletvekili Yener Yıldırım ve 20 arkadaşının, İstanbul Üniversi
tesi ve Y.Ö.K. Başkanının bazı uygulamaları üzerine öğretim üyelerinin istifa etmele
ri konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

53., — Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamala
rı üzerindeki parlamenter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

54. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasa
sının ve borsalarla ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunların araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/52) 
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YAPILMASINA DAM ÖNGÖRÜŞMELER 

55< • — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle 
ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

56< — Tokat Milletvekili M. Ergun Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

57jj — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısı
nın korunması ve güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

58i — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür poli
tikalarının incelenmesi ve millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

5&ı — Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 34 arkadaşının, üniversi
te giriş sınav soru kitapçıklarının çalınması olayını, bazı rektör, dekan ve öğretim 
üyelerinin istifaya zorlanmaları ile öğrencilerden katkı payı adıyla alınan harçların 
sosyal tesislere harcandığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) 

60. — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığı
nın ve çay üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/58) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an 
önce bitirilmesi için gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında 
yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/59) 

62. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşa
nan gelişmeler ve uygulanan politikalarla ilgili olarak Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4). 

63. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Ka
nuna göre kurulan resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikayet iddiaları ile bu vakıf
ların gelirlerinin nerelerde kullanıldığının tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 
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64. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek lisele
rinin eğitimdeki yeri, günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunla
rın değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

65. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin, uygulanan politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlar
daki sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/62) 

66. —' Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 52 arkadaşının, Kuzey Irak'ta ya
şanan son gelişmeler ile uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi '(8/5) 

67. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

68. —• Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin 
korunması, kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi- (10/64) 

69. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin -
ekonomik boyutları ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

70.; — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, ülkemizde meydana 
gelen deprem felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

711 — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınların zararla
rını en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/72) 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Gazetecilerin kulislere gir
melerinin yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi (6/6) 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu 
inşaatına ve Şanlıurfa - Akçakale kaıayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) (2) 

3İ — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, 1999 bütçesinden Şanlıurfa Köy 
Hizmetlerine ayrılan ödenek miktarına ve bazı köylerinin yol ihtiyacına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) (2) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa İlinin kültür merkezi 
ihtiyacına ve turistik değeri olan bazı mağara ve harabelerin restorasyonuna ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) (2) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Toplu Konut İdaresince Şan
lıurfa'da uygulamaya konulan konut projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/24) (2) 

6. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışındaki işçilerimizin so
runlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) (2) 

7. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Karadeniz Bölgesinde silah sa
nayiinin teşvik kapsamına alınmasına ve Bafra ve Kavak Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) (2) 

8. ~- Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Balıkesir İline bağlı köy yolla
rından kaçının asfaltlandığına ve asfaltlanmayan yollara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/30) (2) 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa il merkezi küçük 
sanayi sitesi inşaatına ve bazı ilçelere organize sanayi bölgesi yapımı için ödenek ay
rılıp ayrılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) (2) 

10. — Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis İli Mutki İlçesine bağlı Meydan -
Yazıcık arasındaki yol yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

İl1. — Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis Sağlık Meslek Lisesinin hizmet 
binası ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

12. — Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Haydarpaşa - Tatvan arasında yük ve 
yolcu taşımacılığı yapan Van Gölü Ekspresine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/46) 

13. — Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis SSK 11 Müdürlüğünde hizmetle
rin aksadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/47) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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14. — Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis İli Güroymak İlçesi ile Muş İli 
arasında yer alan arazinin ıslah çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/48) 

15. — Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak Havaalanı projesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) 

16. — Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Cizre Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
{6/5<3) . 

17. — Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak ve Cizre Devlet has-
tahanelerinin tomografi cihazı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/51) 

18. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Harran İlçesindeki ta
rihi eserlerin restorasyonuna ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

19. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Ceylanpınar Devlet 
Hastanesinin personel ve doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/53) 

20. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Ceylanpınar - Kızıl
tepe karayolunun asfaltlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/54) 

21'., — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yamaz'ın, Şanlıurfa Türk Halk 
Müziği Korosunda görevli personele ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

22, — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Ceylanpınar - Muratlı 
Köyü Sağlık Ocağının doktor ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6j56) 

23- — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli polis lojmanı inşaatına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

24. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli - Mazgirt İlçesi - Akpazarı 
sulaması ile Çemişgezek İlçesi Akçapınar ve Sakyol (Pulur) sulaması ihalelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

25. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK'nun prim alacak
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

26. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, pancardaki kota uygu
lamasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

27. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, otoyol kamulaştırma bedeli 
ödemelerine ve otoyol ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 
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28. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'm, İskenderun SSK Hastane
sinin' uzman doktor ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/63) 

29. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın Erzincan Sağlık Meslek Li
sesi binası ve öğretmen lojmanı inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/64) 

30. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan ve Refahiye kapalı 
spor salonlarının onarım ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

31< — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Çayırlı Projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/66) 

'32;, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki Devlet Has
tanesinin ve sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/67) 

33v — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, borsa işlemlerine şaibe karıştı
rıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/68) 

34. — İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, hastanelerdeki ve sağlık ocaklarındaki 
personel açıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

35. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Cumhuriyet Üniversitesinde 
görevli bir dekan ve bazı öğretim üyelerinin bölücü örgüt mensubu bir teröristin me
zarım ziyaret ettikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/70) 

36. — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya - Ereğli Şeker Fabrikası 
arıtma tesisi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 

37. — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya - Ereğli'de yapımı devam 
eden hastane binası inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/72) 

38. —Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya - Karapınar - Ereğli kara
yolunun genişletilmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

39. — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, öpüşmenin halk sağlığını tehdit 
ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

40^ — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı Devlet Hastanesinin uzman doktor 
ve araç gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

41. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı SSK Hastanesinin uzman doktor, 
personel ve tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/76) 
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42< — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı Organize Sanayi Bölgesi ile Patnos 
Küçük Sanayi Sitesi inşaatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/77) 

43. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Atatürk Üniversitesi'nin fakülte ve yük
sekokul ihtiyacına ve Erzurum öğretmenevine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/78) 

44. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ilinin kayak tesisi ve stadyum 
ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

45. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlinin doğal gazdan yararlanması 
için yapılacak çalışmalara ve bazı baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/81) . 

46. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 54-56 ncı hükümetler 
döneminde göreve başlayan işçi ve memurların bakanlıklara göre dağılımına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

47. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mukaddes değerlere hakaret 
niteliğindeki yayınlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/84) 

48. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Havaalanının isim ve 
sınır kapısı ilanının ne zaman yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/85) 

49. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki öğretmen 
açığına ve Millî Eğitim yatırım programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/86) 

50. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, köy yolları yapımına ve Sam
sun İlindeki köy yolları çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/87) 

5I< — Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, Avrupa ülkelerinden 
yapılacak et ve canlı hayvan ithaline ve hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) 

52. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, SSK'nun paralarını 
Ziraat Bankasına faizsiz olarak yatırdığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53, — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa'daki bazı 
hastalıklara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

54. — Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van Marangozlar, Mobilyacılar ve 
Keresteciler Sanayi Sitesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/94) 
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55. — Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van - İran arasında ekspres tren sefer
leri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 

56. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Havaalanı inşaatı ihale
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

57â — Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van Havaalanından Türk Cumhuri
yetlerine ve Diyarbakır - Ankara arasında tarifeli uçak seferleri başlatılıp başlatılma
yacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

58A —Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van - Akdemir Adasının çevre düzen
lemesine ve Akdamar Kilisesinin restorasyonuna ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/102) 

59. — Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van - .Organize Sanayi Bölgesi inşaa
tına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sofu önergesi (6/103) 

60. — Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van İlinde kış ve su sporlarının geliş
tirilmesine ve MPİ Vangölü Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/104) 

61. —• Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Üniversitesi Rektör 
Yardımcısının bazı öğretim görevlileri hakkındaki iddiaları konusunda suç duyuru
sunda bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

62. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul kantinlerinde satılan içe
ceklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 

63. —Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Birinci Futbol Liginin adının 
Türkiye Telsim Ligi olarak değiştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/107) 

64. — Yozgat Milletvekili llyas Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi projesine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

65. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Kamp Eğitim Mer
kezi, Kapalı Yüzme Havuzu ve Refahiye Kapalı Spor Salonu inşaatlarının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan depreminde yıkılan 
Sağlık Meslek Lisesinin onarımının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

67. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 
batırılan Kocatepe Muhribine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçmkaya'nın, Şanlıurfa İlinin SSK Has
tanesi, araç - gereç ve personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/112) 

69. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçmkaya'nın, Şanlıurfa 2 nci Organi
ze Sanayi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/113) 
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70., — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlinde yapımı 
tamamlanan hipodromun ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

71'< — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa Devlet Hasta
nesi için ayrılan, ödeneğe ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

72. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa-Suruç-Bozova, 
Viranşehir, Ceylanpınar ovalarının sulanması için ayrılan ödeneğe ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/116) 

73. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa-Akçakale kara
yolu için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/117) 

74. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlinde yaşanan 
kuraklık nedeniyle çiftçilerin faiz borçlarının ertelenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/118) 

75< — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa Türk Halk Mü
ziği Korosuna ve Kültür Sarayı ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/119) 

76. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlinde Merkez 
Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/120) 

77. — Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Akçakale Gümrük Ka
pısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/121) 

78. —Siirt Milletvekili Takiddin Yarayan'ın, Siirt Merkez Küçük Sanayi Si
tesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

79a — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya Bölge, Üniversite ve Nu
mune hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

80. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya ve çevresinin yeşil kuşak 
projesine alınmasına ve bölgesel tarım teşviklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

81'. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya doğalgaz ve KOP proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/125) 

82. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya İlinin A tipi sivil havaalanı 
ihtiyacına ve Konya-Ankara arası hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

83. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya İlinin teknik üniversite ih
tiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 

84. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya İlinde mahallî bir menkul 
kıymetler borsası kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 
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85., — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'da serbest bölge kurulması 
çalışmalarına ve KOBİ'lerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/129) 

86, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Ercinzan Millî Piyango Ana
dolu Lisesi lojman inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/130) 

87J — Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, mahalle ve köy muhtarlarının 
maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

88. — Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Ankara - Aksaray arasındaki ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 

89t —• Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ın, Ankara'nın Merkez ve bazı ilçe
lerinin cami imamı kadrosuna ilişkin Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/133) 

90. — Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Çankırı İline bağlı bazı köy
lerin içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

911. — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Osmanlı Devletinin 700 üncü ku
ruluşu etkinlikleri çerçevesinde Konya İlinde bir program yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

92., — Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'ın, olağanüstü hal uygulamasının ne 
zaman kaldırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) 

93. — Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'ın, Hakkâri İli Durankaya Beldesi 
vo Geçitli Köyü ile Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Grup Köy yollarının standart
laştırılması ve asfaltlanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

94. — Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'ın, Hakkâri - Elazığ karayolunda ya
pılan araç ve insan aramalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/138) 

95. — Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'ın, Zap Vadisindeki Hakkâri Baraj 
ve HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/139) 

96. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın Devlet hastanelerinde yaşanan 
olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/140) 

97. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Güneydoğu Anadolu Projesi 
çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/141) 

98. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, sosyal güvenlik kuru
luşlarının zararlarına ve özel kamu kuruluşlarından alacaklara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

99. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, ülkemizde düzenlenen güzellik ya
rışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.43) 
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100. —• Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bulgaristan'a geçiş yapan va
tandaşlarımızın rüşvet vermeye zorlandıkları iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 

101. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ORÜS'ün özelleştirilmesi ile 
ilgili Danıştay Kararının uygulanıp uygulanmayacağına ve TZDK'da çalışan işçilerin 
Temmuz maaşının ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

102. — Bingöl Milletvekili Necati Yönder'in, Bingöl Stol tipi havaalanı projesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

103. —- Bingöl Milletvekili Necati "Yönder'in, Bingöl Merkez, Gözeler Gülbahar 
Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/148) 

104. — Bingöl Milletvekili Necati Yönder'in, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi 
altyapı inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

105. — Bingöl Milletvekili Necati Yönder'in, Bingöl İli Genç İlçesi Devlet Has
tanesi inşaatı için ek ödenek tahsis edilip edilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

106- — İstanbul Milletvekili Osman Yıımakoğulları'nın, canlı hayvan ve et itha
latına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

107. — İstanbul Milletvekili Osman Yıımakoğulları'nın, Silivri İlçesine bağlı Be-
hiçler Köyüne tahsis edilen transformatöre ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/152) 

108. — İstanbul Milletvekili Osman Yıımakoğulları'nın, Değirmenköy Gölet Pro
jesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

109. —•Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'm, Şanlıurfa'daki taşımalı eğitime 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

110. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de tohumluk buğday dağıtımında yapılan yolsuzlukla ilgili bir soruşturma açılıp açıl
madığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 

111', ~ Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, yerel basının sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/156) 

112. — Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, çiftçilerin Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

— 17 — 



• 8 
• — » . . I I — I M , . . 1 — „ - — » , - — — . . ı — » . - , , - , , , — _ • • • . , . . . • - * • • • — - n » — — „ . , — , - , M W I , - . . • — . M „ „ ^ 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekilleri Ali Rahmi Beyreli ile Hayati Korkmaz'ın, Türkiye 
Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyonları 
raporları (2/91) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sınır Olay ve Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye 
Ait Ek 1 ve 2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki 
Tarafında Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava 
Vasıtalarının Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/314) (S. Sayısı : 35) (Da
ğıtma tarihi : 15.7.1999) 

3. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Siyasî Ahlak Komisyonu Ka
nunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tari
hi : 15.7.1999) 

X' 4. —Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tari
hinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi : 19.7.1999) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 20.7.1999) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 4 Temmuz 1966 Ta
rihinde Brüksel'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Re
vizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 9.1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/354) (S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 
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Xi 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/356) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/372) (S. 
Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

12. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/396) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

13. — Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/461) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/326) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/342) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

XI 16. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim,. Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den. Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X; 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/362) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X| 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu-
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Umduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

20. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 
26.7.1999) 

21, — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

22. — Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (1/439) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

23, — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/464, 1/248) (S. Sa
yısı : 86) (Dağıtma tarihi : 27.7.1999) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar , Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/327) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X 25. —Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/324) (S. Sayısı : 81) 
(Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

Xj 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/315) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

XI 27. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong 
Özel İdarî Bölge Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 
29.7.1999) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi •: 29.7.1999) 

X 29. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasındaki Hava Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Muta
bakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/368) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 31 g — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesinde Ya
pılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/325) 
(S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 32. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) 
(S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

33. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre komisyonları 
raporları (1/393) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 34. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/285) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma 
tarihi : 30.7.1999) 

(X1 35. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/277) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

X 36. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para 
Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

'X' 37, — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/316) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

XI 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti. Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/268) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasın
da Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/357) (S, Sa
yısı : 97) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 40., — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/369) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 41. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/328) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 42. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/274) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 431., — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayo
lu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/343) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 44. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 94) 
(Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tu
rizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/267) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma ta
rihi : 3.8.1999) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/361) (S. Sayısı : 106) (Dağıt
ma tarihi : 3.8.1999) 

50. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî. Savunma komisyonları raporları (1/402) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

5r> — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri ile Ma
dalya ve Nişanlar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma ta
rihi : 3.8.1999) 

X 52, — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/345) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tarihi: 
5.8.1999) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/355) (S. Sayısı : 108) (Dağıtma ta
rihi : 9.8.1999) 

,X 54. — Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sa
yısı : 115) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 56. — Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz 
Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 
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X 57. — Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/370) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 58. — Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulma
sı ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/360) (S. 
Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

59. —Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji ve Plan ve Bütçe ve Adalet komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 116) 
(Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 

X 60. — Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Ulus
lararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çev
re ve Dışişleri komisyonları raporları (1/359) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 

X 611. — Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/364) (S. 
Sayısı : 118) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 

62. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasındaki Hazar - Geçişli Türk
menistan - Türkiye - Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin (HGB) İfası ve Türkmenis
tan'dan Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/491) (S. Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 

X! 64̂  — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/279) (S. Sayısı : 125) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

X 65. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Prog
ramına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/299) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

X 66. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Anti-Personel Mayınların Kullanılmaması ve Ortak Sınıra Yakın Bölgelerdeki 
Anti-Personel Mayınların Temizlenmesi veya İmha Edilmesi Hakkında Anlaşmanın 

• — 24 — 



8 
. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/488) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

X 67. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında İnşaat Şirketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı : 131) (Dağıt
ma tarihi : 11.8.1999) 

X 68. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleşme
si ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

X 69. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanıl
ması Uluslararası Anlaşmasına. Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/294) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

70., — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarıları ile Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/416, 1/417, 1/457) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

71'- — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/441) (S. Sayısı : 141) (Da
ğıtma tarihi : 11.8.1999) 

72. — Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Ci
simlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
ve Millî Savunma komisyonları. raporları (1/433) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihî : 
12.8.1999) 

73. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 12.8.1999) 

74. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma tarihi •: 12.8.1999) 

75. — Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/385) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 13.8.1999) 

X 76. — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi ile 
Bunlara İlişkin Nihai Kararlar, Tavsiye Başlıklı Belge ve ihtiyarî Protokolün Onay-
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lanmasmın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/334) (S. Sayısı : 129) (Da
ğıtma tarihi : 14.8.1999) 

77. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) 
(S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 14.8.1999) 

78. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/517) 
(S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 15.8.1999) 

(X) Açık oylamaya tabî işleri gösterir. 

26 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 156) 

26.10.1987 Tarihli ve 290 Sayılı 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 18.9.1991 Ta
rihli ve 455 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve 

Anayasa Komisyonları Raporları (1/92,1/191,1/516) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 26.10.1987 

Sayı: K.K.Gn.Md.lSI101-1/320/05187 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname" bugünkü Resmî Gazcte'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi 
uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Anayasanın 79 uncu maddesi gereğince kurulan ve 298 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, anı

lan Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getiren Yüksek Seçim Kurulunun, ötedenbe-
ri bir sekreteryası bulunmamaktadır. Özellikle 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen 
seçimle ilgili görevler Yüksek Seçim Kurulunun idarî, malî ve yazışma ile ilgili hizmetlerini üstle
necek ve yerine getirecek personelin varlığını gerekli kılmaktadır. 

Yüksek Seçim Kurulu, idarî, malî ve destek hizmetlerini, bugüne kadar 298 sayılı Kanunun 31 
inci maddesindeki hükümden yararlanarak geçici personel çalıştırmak suretiyle yürütmüştür. Bu 
görevlerde çalışan personel genellikle kamu görevlerinden emekli olmuş veya kamu görevleri ya
nında bu hizmetleri de ek olarak üslenmiş kişilerdir. 
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Ayrıca çalıştırılan personel, çoğunlukla kurulun içinde bulunduğu Yargıtay binasında aslî gö
revlerini sürdürmekte olduklarından, mesaileri sonunda gelip kurulda çalışmaktadırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüğünün bilgisayar sistemine geçirilmesi için yapılan hazır
lık çalışmalarının sonuçlanmak üzere olduğu bu günlerde, gerekli makina ve teçhizata fizikî ortam 
sağlanması amacıyla kiraladığı yeni bir binaya taşınacağından, Yargıtay personelinden sağladığı 
destekden mahrum olacak ve hizmetler aksayacaktır. 

Bütün bu sebeplerle kurulun etkili, günün şartlarına uygun, çağdaş bir hizmet desteğine kavuş
turulması için daimi kadroya ihtiyacı vardır. Bundan ayrı olarak 298 sayılı Kanunda 1979 yılında 
yapılan değişikliklerle kurulması hükme bağlanan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne anılan Ka
nunla bilgisayar ortamında geçerlilik sağlamak ve verilen görevlerin yerine getirilmesi için yeni bir 
kadro ve teşkilât düzenlemesi de kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1. — 298 saylı Kanunun 11 inci maddesine eklenen bu iki fıkra ile Yüksek Seçim 

Kurulunun sekreterya hizmetlerini görmek üzere İdarî ve Malî İşler adı altında bir daire başkanlığı 
kurulması öngörülmekte, Daire Başkanlığına ve diğer kadrolara yapılacak atamalarda uygulanacak 
usul ile dairenin kuruluş ve işleyişine dair esasların Kanunun 30 uncu maddesinde sözü edilen ge
nelge ile düzenleneceği belirtilmektedir. Ayrıca bu personel hakkında Kanunun 30 uncu maddesin
deki başka kurumlara nakil ile ilgili hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir. 

MADDE 2. — 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürür
lüğe girdikten sonra işlerliği kalmayan 30 uncu maddenin 4 ve 5 inci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, 
3 üncü fıkrası değiştirilmiş ve genel müdür ile diğer personelin atama esasları düzenlenmiştir. 

Bundan ayrı olarak, Yüksek Seçim Kurulunun görevinin özelliği sebebiyle bu Genel Müdür
lükte çalışacak personel sır tutmak, tarafsız davranmak mecburiyetinde olduğundan bu nitelikleri ta
şımayanların, Adalet Bakanlığı dahil bütün kamu kurumlarına 657 sayılı Kanun hükümlerine göre 
bu kurumların atamaya yetkili amirlerince atanmaları imkânı sağlanmaktadır. 

GEÇİCİ MADDE — 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde "Adalet Ba
kanlığı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü" olarak yer alan kurum adının "Yüksek Seçim Kurulu" 
olarak değiştirilmesi ve yeni ihdas edilen kadroların sözü edilen Kanun Hükmünde Kararnameye 
bağlı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesi öngörülmüştür. 

MADDE 4, 5.— Yürürlük ve yürütme maddeleridir. -

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 18.9.1991 

Sayı: K.K.Gn.Md.07/101-1/114/05394 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karanamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazcte'de yayımlanmış ve Anayasanın 
91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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GENEL GEREKÇE 
Devamlı veya geçici olarak seçim işlerinde, seçmen kütüğü yazımında ve her kademedeki se

çim kurullarında görevlendirilenlere verilecek ücretler konusu 298 sayılı Kanunun değişik 182 nci 
maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, sözkonusu ücret günlük 15 000 lirayı geçmemek üzere Yük
sek Seçim Kurulunca belirlenecek, ancak Bakanlar Kurulu bu miktarı üç katına kadar artırabilecek
tir. Fakat ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik konjonktür içerisinde bu ücretler zamanla aşınmak
ta olup, bunların günün koşullarıyla ve benzer niteliklerdeki ücretlerle uyumlu hale gelecek biçim
de yeniden belirlenmesi zorunluluğu doğmaktadır. Nitekim, Bakanlar Kurulunun 9.4.1990 tarihli ve 
90/345 sayılı Kararı ile bu miktar üç katı artırılarak 45 000 liraya çıkarılmış olmasına rağmen, ge
rek sözkonusu ekonomik koşullar, gerekse görevlilere verilecek ücretlerin belirlenmesinde Yüksek 
Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine en yüksek ücretin verilmesinden sonra kademe-kademe aşağıya 
doğru bir sıralama izlenmesi nedeniyle mevcut tavan miktarının da yapılan işin niteliğine ve öne
mine uygun bir ücret düzenlemesi için yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle tavan miktarının 
70 000 liraya çıkarılması uygun görülmektedir. Tavanda yapılan bu artırımın tamamının bir anda 
kullanılması sözkonusu değildir. Günün değişen ekonomik şartlarına göre, zorunlu hale geldiğinde 
bu limit içerisinde gerekli artırımlar tedricen yapılacaktır. Tavanıuyüksek tutulması, sık sık Bakan
lar Kuruluna ya da yasama organına başvurulmasını önlemek amacını gütmektedir. 

İlçe seçim büroları, genel seçim, ara seçim ve yenileme seçimi yanında siyasî partilerin organ 
seçimleri ve plebisit dahil, halkoylamalarıyla ilgil tüm işlemleri gerçekleştirmektedirler. Seçim bü
rolarının personelinin özlük işlemleri de bu bürolarca yürütülmektedir. Bu önemli işlemlerin yürü
tülmesinde daha ehil ve dirayetli personelin istihdamını mümkün kılmak ve büroların saygınlığını, 
yaptıkları işin önemine eşit kılmak için bu büroların başına "müdür" unvanına sahip görevlilerin ge
tirilmesi öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1. — Bu madde ile, 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde geçen "şef" ibaresi kal
dırılarak, maddeye ilçelerin seçim bürolarında, birer seçim müdürü bulunmasını öngören bir fıkra 
eklenmekte ve bu suretle, seçim bürolarında daha ehil ve dirayetli personelin istihdamına imkân 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE 2. — Bu madde ile, seçim kurulları başkan ve üyelerinin gündeliklerinin tavanı 45 000 
liradan 70 000 liraya çıkarılmakta ve bu suretle sözü geçen çalışanlara günün şartlarına uygun mik
tarlarda gündelik ödenmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 3. — 1 inci maddeye paralel olarak, şef kadrolarının iptali öngörülmektedir. 

MADDE4. — Bu madde ile, 1 inci ve 3 üncü maddelere paralel olarak müdür kadrolarının ih
dası öngörülmektedir. 

GEÇİCİ MADDE — Kadroları ve görev unvanları değişenler ile kaldırılanların mağdur ol
mamaları için intikal hükmü getirilmektedir. 

MADDE 5.— Yürürlük maddesidir.' 
MADDE 6. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 9.8.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.111101-149913767 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.7.1999 tarihinde kararlaştırılan "Seçimlerin 

Temci Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, mevzuatımızda maktu olarak belirlenen parasal değerler, yüksek enflasyon ne
deniyle zamanla değerlerini yitirmekte ve ilgili düzenlemenin amacını gerçekleştirememektedir. 

Bu sakıncayı gidermek amacıyla, 298 sayılı Kanunun 182 nci maddesine göre Seçim Kurulu 
başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde 
veya dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasî parti temsilcilerine ve hariçten alınarak ça
lıştırılacaklara Yüksek Seçim Kurulunca belirlenerek ödenecek olan gündeliklerin, Vergi Usul Ka
nunu hükümlerine göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması öngörülmektedir. 

Ayrıca Kanuna eklenen geçici madde ile Yüksek Seçim Kurulunda halen görev yapmakta olan 
üyelerin bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Kurula 1993 ve 1996 Ocak ayın
da Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş olan üyelerle bu üyelerin yerine seçilenler arasından ad çek
me suretiyle üçer kişinin belirlenmesi, belirlenen bu altı üye için 2001 yılının Ocak ayında, kalan 
beş üye için 2004 yılının Ocak ayında, yenileme seçimi yapılması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde I. - Madde ile 182 nci maddede belirtilen kişilere Yüksek Seçim Kurulunca belirlene
rek ödenen gündeliklerin, Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırı
larak ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. - Madde ile halen Yüksek Seçim Kurulunda görev yapan üyelerin bilgi birikimi ve 
tecrübelerinden faydalanmak amacıyla ad çekme suretiyle belirlenen altı üye için 2001 yılının Ocak 
ayında, kalan beş üye için 2004 yılının Ocak ayında yenileme seçimi yapılması öngörülmektedir. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 156) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 13.8.1999 

Esas No.: 1/516, 1192, 1/191 
Karar No. : 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 9.8.1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

na sunulan ve esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna tali komisyon olarak da Komisyonu
muza havale edilen "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile Komisyonumuz portföyünde bulunan 9.4.1987 tarih
li ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 26.10.1987 tarihli Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren 290 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6.6.1991 tarihli 
ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 18.9.1991 tarihli Resmî Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe giren 455 sayılı Kanun Hükmünde Kararname tali komisyon olarak 
Adalet Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. Sözkonusu Ta
sarı ve Kanun Hükmünde Kararnameler Komisyonumuzun 12.8.1999 tarihinde yaptığı 29 uncu bir
leşiminde Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ile Adalet ve Maliye Bakanlıkları, Yüksek Seçim Ku
rulu ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla incelenip, İçtüzüğün 
35 inci maddesi uyarınca Tasarı ve Kararnameler birbirleriyle ilgili görüldüklerinden birleştirilerek 
görüşülmüştür. 

Tasarı ile sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnameler ve gerekçeleri incelendiğinde; 
— 1/516 esas numaralı tasarı ile; 
— Seçim Kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde 

mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacaklara, üst sınırı Kanunda belirlenen miktarı aşmamak 
üzere Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek ve her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında arta
cak miktarda ödeme yapılmasının, 

— Yüksek Seçim Kurulunda halen görev yapan üyelerin bilgi birikiminden faydalanabilmek 
için görev sürelerinin yeniden düzenlenmesinin, 

— 1/92 esas numaralı, 290 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; Yüksek Seçim Kurulunun 
etkili, günün şartlarına uygun, çağdaş bir hizmet desteğine kavuşturulabilmesi amacıyla yeniden ya
pılandırılmasının, 

— 1/191 esas numaralı, 455 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de; devamlı veya geçici 
olarak her türlü seçim işlerinde görevlendirilecek personele ödenecek ücretlerin günün koşullarına 
uygun hale getirilmesi ve seçim bürolarınca yürütülen işlemlerin daha ehil ve dirayetli personelin 
istihdamını mümkün kılacak şekilde düzenlenmesinin, 

Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, 
— Seçim sisteminin sağlıklı yürümesini sağlayacak ortamın oluşturulmasına ihtiyaç duyul

duğu, Türkiye'de bu konuda alt yapı eksikliği bulunduğu, 
— Seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen bilgisayar ortamında gerçekleştirilme

si gerektiği, bunun için 15 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu, ayrıca elektronik ortam
da oy kullanmanın belli bir eğitimi de gerektirdiği, 

İfade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 



- 6 

Tümü üzerindeki görüşmeleri takiben Tasarı, Kanun Hükmünde Kararnameler ve gerekçeleri 
Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

- 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Genel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesini değiştiren 26.10.1987 tarihli ve 290 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 1 inci maddesi çerçeve I inci madde olarak, 

- 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesini değiştiren 290 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 2 nci maddesi ile 18.9.1991 tarihli ve 455 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci mad
desi çerçeve 2 nci madde olarak, 

- 1/516 esas numaralı Tasarının 1 inci maddesi personele yapılacak ödemelerde mevzuat birli
ği ve ücret dengesinin sağlanması amacıyla gündeliklerin aylık katsayısına bağlanarak belirlenme
sini teminen yeniden düzenlenerek ve çerçeve 3 üncü madde olarak, 

- 290 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici maddesi maksadı daha iyi ifade edebil
mek için redaksiyona tabi tutulmak suretiyle çerçeve 4 üncü madde olarak, 

- 455 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri birleştirilerek çerçe
ve 5 inci madde olarak, 

- 298 sayılı Kanuna Geçici 21 inci madde ilavesini düzenleyen 1/516 esas numaralı Tasarının 
2 nci maddesi çerçeve 6 nci madde olarak, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler 7 ve 8 inci maddeler olarak, kabul edilmiş ve bu şe
kilde yeni bir metin oluşturulmuştur. 

Ayrıca oluşturulan yeni metnin içereğine uygunluk sağlamak ve sözkonıısu Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin kanunlaşmalarını teminen Tasarının başlığı yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz esas komisyon olan Anayasa Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Sözcü 

Nihat Gökbuhıt 
Kırıkkale , 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Uzıınırmak 

Aydın 
Üye 

M. Altan Karapaşaoğhı 
Bursa 
Üye 

Süleyman Coşkuner 
Burdur 

Başkanvekili 
Mehmet Haııifi Tiryaki 

Gaziantep 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlıı 
Bartın 
Üye 

Abdülkadir Akçan 
Afyon 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Oğuz Tezmen 
Bursa 
Üye 

Hakkı Duran 
Çankırı 
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Üye 
Mücahit Hiınoğlıt 

Erzurum 
Üye 

Ali Er 
İçel 
Üye 

Ali Coşkun 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hasan Metin 
İzmir 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Ali Gebeş 

Konya 
Üye 

Ahmet Derin 
Kütahya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ccvat Ayhan 
Sakarya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Liit/i Ceylan 
Tokat 

Üye 
Bekir Giindoğan 

Tunceli 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
Üye 

Aydın Ayaydın 
İstanbul 

Üye 
Masum Tiirker 

İstanbul 

Üye 
İlhaıni Yılmaz 

Karabük 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Ş. Ram is Savaş 

Sakarya 

Üye 
Hasan Özgöbek 

Uşak' 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No.: 11516.11191,1192 24.8.1999 
Karar No.: 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 11.8.1999 tarihinde Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 

"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı" (1/516), Komisyonumuzun 14.8.1999 ve 24.8.1999 tarihli toplantılarında 
Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan ve İçişleri ve 
Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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Talî Komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonunda 1/516 esas numaralı "Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" 
ile 1/92 esas numaralı "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 290 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname" ile, 1/191 esas no'lıı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 455 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" birleştirilerek 
görüşülmüş, hazırlanan rapor ve buna bağlı olarak Komisyonun kabul ettiği metnin; Komisyonu
muzca da görüşmelere esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Görüşmelere esas alınan metinde; 
- Yüksek Seçim Kurulu, bünyesinde "İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı" kurulmakta, per

sonelin atanması ile ilgili düzenlemeler yapılmakla, 
- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen Kütük Bürolarının Kuruluşu ve yönetiminde 

görevli personelin atanması ile ilgili hükümler getirilmekte, ilçelerin seçim bürolarında birer seçim 
müdürünün bulunması öngörülmekte, 

- Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile 298 sayılı Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu 
işlerde mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacaklara 600 (altı yüz) gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulunca be
lirlenecek gündelikler ödeneceği esası getirilmekte, 

- Yüksek Seçim Kurulunda halen görevli üyelerin görev süreleri yeniden düzenlenmekte, 

- Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili kadrolarda değişiklik yapılmaktadır. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde Teklifin lehinde; 
- Seçimlerde çalıştırılacak personele ödenecek gündeliklerin güncelleştirilmesini!! günün şart

larına göre doğru olduğu, öngörülen değişiklikle bundan sonraki artışlarda Bakanlar Kurulu Kararı 
ya da kanun değişikliği gerekmeden bu gündeliklerin otomatik olarak artacağı, 

- Yıllarca belli bir konu üzerindeki çalışmanın kişilere tecrübe kazandıracağı, 18 Nisan 1999'da 
birlikte yapılan iki genel seçimin de Yüksek Seçim Kurulu üyelerine önemli bir deneyim kazandır
dığı ve bu deneyimden seçim hukukunda yararlanmak gerektiği, 

- Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi yönünden yenilenme sırasının bozulmaması ve 
sistemde aksama çıkmaması için görev süreleri ile ilgili düzenlemenin gerekli olduğu, 

- Türkiye'de, seçimleri bilgisayar ortamında gerçekleştirmenin mükerrer oy kullanma, hileli 
uygulamaların önüne geçilmesi ve oyların süratli sayılması gibi hususlarda çok önemli bir rol oy
nayacağı ve bu projenin gerçekleştirilmesinde Yüksek Seçim Kurulunun bilgi ve deneyiminden ya
rarlanmanın faydalı olacağı, 

- Bütçe Meclise sunulmadan bu değişikliğin gerçekleştirilmesinin zamanlama açısından uygun 
olacağı, 

- 290 ve 455 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin halen uygulanmakta olduğu ve bu Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde ye rai an düzenlemelerin kanunlaştırılmasının amaçlandığı, 

İfade edilmiştir. 

Teklifin aleyhinde ise; 

- Seçimlerin yargı denetimi altında yapılmasının her türlü siyasî müdahalelerin gerekmedikçe 
yapılmaması anlamına geldiği, 
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- Danıştay ve Yargıtay üyeleri arasında bilgi ve tecrübe açısından ayrım yapılamayacağı dola
yısıyla görev süreleriyle ilgili olarak bu şekilde bir değişikliğin doğru olmayacağı, 

- Herhangi bir yolla Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresinin uzatılmasının Anayasa
nın 79 uncu maddesine aykırılık teşkil edeceği, 

Belirtilmiştir. 

Başkan 
Ertıığrııl Yalçınbayır 

Bursa 

Sözcü 
Ş. Bülent Yahnici 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
Salih Çelen 

Antalya 
Üye 

Mehmet Şandır 
Hatay 
Üye 

Süleyman Arif Emre 
İstanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Başkanvekili 
N. Kemal Atahan 

Hatay 

Kâtip 
Sühan Özkan 

İstanbul 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

Üye 
Şaban Kardeş 

Bayburt 
Üye 

Edip Özgcııç 
İçel 
Üye 

Cav i t Kavak 
İstanbul 

Üye 
Necdet Sarııhan 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Özcan 

İzmir 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

(Muhalefet Şerhimle) 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Seçimlerin Temel Hükümlerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısında, Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasına dair, çerçeve 6 ncı maddenin (geçici 21 inci mad
de) yürürlükteki Anayasamızın 79 uncu maddelerindeki düzenlemeye aykırı olduğu açıktır. Zira 
Anayasa 79 uncu maddesinde, açıkça Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin yüce Yargıtay ve Danıştay 
Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından seçilmesini emretmektedir. Bunların görev süreleri ka
nunla düzenlenmekte ise de; böyle bir düzenleme kanunla yapılabilir ve yürürlük tarihinden sonra 
Kanunun hükümlerine göre üyelerin seçimleri tekrarlanır. Geçici 21 inci madde ile getirilen teklif 
ise mevcut üyelerin görev sürelerini uzatıyor. Kanunlar, prensip olarak objektif ve gayri şahsidir. 
Eğer Mecliste çoğunluğa sahip iktidarlar, beğendikleri üyelerin süresini uzatır, beğenmediklerinin 
sürelerini kısaltırlarsa, seçimlerin bağımsız yargı denetiminde yapılmasını öngören hukuk devleti 
ve yargı bağımsızlığı gibi iki temel esas yara alır. 

Bu nedenlerle ilgili maddeye muhalifim. Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN 
KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE 
DAİR 290 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 
9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 11.9.1987 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. - 298 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Yüksek Seçim Kurulunun sekreterlik ile idarî, malî ve diğer yardımcı hizmetlerini yürütmek 
üzere, kurul bünyesinde "İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur." 

"Daire Başkanı ile şube müdürleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine, Yüksek 
Seçim Kurulu kararı ile, diğer personel ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Bu Ka
nunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının personelin başka kurumlara nakli ile 
ilgili hükümleri daire ve personeli hakkında da uygulanır." 

MADDE 2. - 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve şube müdürleri Yüksek Seçim 
Kurulu kararı ile, diğer personel ise, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Seçmen kü
tük büroları personeli, İlçe Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine veya re'sen Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı tarafından atanır. Genel Müdürlük personeli, gerektiğinde yukarıda belirtilen atamaya 
yetkili merciin teklifi üzerine kamu kurumlarına bu kurumların atamaya yetkili amirlerince 657 sa
yılı Kanun hükümlerine göre atanabilirler." 

GEÇİCİ MADDE - 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümünde yer alan "Adalet Bakanlığı Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğü" ibaresi "Yüksek Seçim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve ilişik (1) sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar ihdas edilerek mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin adı geçen kuru
luşa ait bölümüne eklenmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 3. - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 4. - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
/. K. Erdem K. Oksay. 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler A. Tenekeci 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A. Karaevli A. Bozer 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

Z. Yavuztürk Y. Akbıthıt 

Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V. Hale/oğlu 

Maliye ve Gümrük Bak. Millî Eğit. Genç. ve Spor. Bak. Bayındırlık ve İskân Bak. 
A. K. Alpteınoçin M. Eıniroğlu I. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
V. A t as oy 

Sanayi veTic. Bak. 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sos. Güv. Bak 
M. M, Taşçıoğlu 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H.H, Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
S. N. Türel 

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

Unvan 
1. Derece 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 

Serbest Kadro 
Adedi 

2. Derece 
Şube Müdürü 
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü 
Çözümleyici 

GİH 
GİH 
GİH 
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Unvan 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 
3. Derece 
Şube Müdürü 
Programcı 

4. Derece 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 

5. Derece 
Şef 
Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 

6. Derece 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

7. Derece 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

8. Derece 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

9. Derece 
Memur 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

10. Derece 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
Daktilograf 
Teknisyen 
Teknisyen Yardımcısı 

11. Derece 
Şoför 

12. Derece 
Şoför 
Bekçi 
Kaloriferci 

GİH 

Serbest Kadı 
Adedi 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 
T U Ç 
1 fla 
YHS 

GİH 

GİH 
YHS 
YHS 

TOPLAM : 

2 
X 
4 

1 
JL 
4 

1 
A_ 
5 

6 
3 
1 

J_ 
11 

_3_ 
3 

2 
2 
X 
6 

50 
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SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA 
KANUN İLE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
455 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kad
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 6.6.1991 tarihli ve 
3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 13.9.1991 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

MADDE 1. - 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında geçen "şef ve" ibaresi kaldırılmış ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İlçelerin seçim bürolarında birer seçim müdürü bulunur." 

MADDE 2. - 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 182 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Seçim kurulları başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde 
mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasî parti temsilcilerine ve 
hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 70 000 lirayı geçmemek 
üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 70 000 liralık azamî gündelik miktarını 3 katına kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz." 

MADDE 3.-Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ip
tal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çı
karılmıştır. 

MADDE4. - Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait bölümüne eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE - Kadroları ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadro
ya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde eski kadrolarına 
ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler. 
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Yürürlük 
MADDE 5. - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 6. - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

E. Pakdemirli 
Başbakan V. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
E. Pakdemirli 

Devlet Bakanı 

İ. Aykut 
Devlet Bakanı 

/. Aküzüm 
Devlet Bakanı 

E. Koçak 

Devlet Bakanı 

B. Sönmez 

Millî Savunma Bakanı 
H.B. Doğu 

Maliye Bakanı 
Â. Kahveci 

Sağlık Bakanı 
Y. Eryılmaz 

Çalışma ve Sos. Giiv. Bakanı 
M. Eıniroğlu 

Kültür Bakanı 

G. Maraş 

Devlet Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 

C. Tuncer 
Devlet Bakanı 

M. Çevik 

Devlet Bakanı 

A. A. Al bayrak 

İçişleri Bakanı 
S. Çakmakoğlu 

Millî Eğilim Bakanı 
A. Akyol 

Ulaştırma Bakanı 
S. Yalıııpala 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
M. R. Taşar 

Devlet Bakanı 

K. İnan 
Devlet Bakanı 

S. Araş 
Devlet Bakanı 

E.'C. Gülpınar 

Adalet Bakanı 

S. Bilge 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. Ör üç 

Tarım ve Orman Bakanı 
/. Tuncav 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. K. Yücelen M. Arıcı 

Turizm Bakanı 

B. Akarcalı 

Çevre Bakanı 

A. T. Özdeni ir 

Orman Bakanı 

M. Kalemli 
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(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 

Unvanı 
Şef 

Şef 

Şef 

Şef 
Şef 
Şef 

Şef 

TOPLAM 

Derecesi 

4 

6 

6 
7 
8 
9 

10 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

22 

140 

120 
196 
186 
165 

171 

I 000 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-
-
-
-
-
-
~ 

Toplam 

22 

140 

120 

196 
186 
165 

171 

1 000 

(2) SAYILI LİSTE 

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

Unvanı 

Müdür 
Müdür 

Müdür 

Müdür 
TOPLAM 

Der ecesi 

1 
2 

3 

4 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

20 

80 

300 

600 
1 000 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-
-
-

-

Toplam 

20 

80 

300 
600 

1 000 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA 

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun, 5.6.1997 tarihli ve 4265 sayılı Kanunla değişik 182 nci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Seçim Kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde 
mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve 
hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 5 000 000 lirayı geçme
mek üzere, yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Bu tutar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre her 
yıl belirlenen yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit edilir. Bu ödemeler 
herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

MADDE 2.-26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 21. - Yüksek Seçim Kuruluna 1993 ve 1996-Ocak ayında Yargıtay ve Da
nıştay'dan seçilmiş üyeler ile bu üyelerin yerine seçilenler arasından ad çekme ile üçer kişi belirlenir. 
Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. Belirlenen bu altı üye için 2001-Ocak ayının ikinci ya
rısında yenileme seçimi yapılır. Diğer beş üye için yenileme seçimleri 2004-Ocak ayında yapılır." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı V. 
H. H. Özkan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Â . Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof. Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakanı 
M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Tos kay 

Devlet Bakanı 
S. Somııncııoğlıt 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı V. 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çaknıakoğlu 

Maliye Bakanı 
S. Oral 

Sağlık Bakanı 
Doç. Dr. O. Durmuş 

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 
Y. Okuyan 

Turizm Bakanı 
E. Mumcu 

Çevre Bakanı 
F. Aytekin 

Bıcrji veTab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd 
M. C. Ersüıner 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 

Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 

Devlet Bakanı 
M. A. İrtemçelik 

İçişleri Bakanı 
S. Tanian 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Bostancıoğlu 

Ulaştırma Bakanı V. 
T. Toskay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkıtlu 

Orman Bakanı 
Prof. Dr. N. Çağan 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

(26.10.1987 TARİHLİ VE 290 SAYILI "298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ 
VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİ
RİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAME" İLE 18.9.1991 TARİHLİ VE 455 SAYILI "SEÇİMLERİN TEMEL 
HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE 190 SAYILI GENEL 
KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN DEĞİŞTİRİLEREK 
KABULÜ VE SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ 

HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI) 

MADDE 1. - 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Yüksek Seçim Kurulunun sekreterlik ile idarî, malî ve diğer yardımcı hizmetlerini yürütmek 
üzere, kurul bünyesinde "İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur." 

"Daire başkanı ile şube müdürleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yüksek 
Seçim Kurulu kararı ile, diğer personel ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Bu Ka
nunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının personelin başka kurumlara nakli ile 
ilgili hükümleri Daire ve personeli hakkında da uygulanır." 

MADDE 2. - 2 9 8 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında geçen "şef ve" iba
resi kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve şube müdürleri, Yüksek Seçim 
Kurulu kararı ile, diğer personel ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Seçmen kü
tük büroları personeli, İlçe Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine veya re'sen Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı tarafından atanır. Genel Müdürlük personeli gerektiğinde yukarıda belirtilen atamaya 
yetkili merciin teklifi üzerine kamu kurumlarına bu kurumların atamaya yetkili amirlerince 657 sa
yılı Kanun hükümlerine göre atanabilirler." 

"İlçelerin seçim bürolarında birer seçim müdürü bulunur." 

MADDE 3. - 298 sayılı Kanunun, değişik 182 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde 
mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasî parti temsilcilerine ve 
hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 600 (Altıyüz) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Yüksek Se
çim Kurulunca belirlenir. Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz." 

MADDE 4. - 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
(1) sayılı cetvelin ilgili bölümünde yer alan "Adalet Bakanlığı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü" 
ibaresi, "Yüksek Seçim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ih
das edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin adı geçen kuruluşa ait bölü
müne eklenmiştir. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE4. -Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ip
tal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çı
karılmıştır. Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin eki (1) sayılı cetvelin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 6. - 298 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 21. - Yiiksek Seçim Kuruluna 1993 ve 1996 Ocak ayında Yargıtay ve Da
nıştay'dan seçilmiş üyeler ile bu üyelerin yerine seçilenler arasından ad çekme ile üçer kişi belirle
nir. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. Belirlenen bu altı üye için 2001 Ocak ayının 
ikinci yarısında yenileme seçimi yapılır. Diğer beş üye için yenileme seçimleri 2004 Ocak ayında 
yapılır." 

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİNE EKLİ CETVELLER 

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU 
TEŞKİLÂTI : MERKEZ 

(I) SAYILI CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR 
Serbest Kadro 

Adedi Unvan 
1. Derece 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 

2. Derece 
Şube Müdürü 
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü 
Çözümleyici 

3. Derece 
Şube Müdürü 
Programcı 

4. Derece 
Şef 
Bilgisayar İşletmeni 

5. Derece 
Şef 

Sınıfı 

GİH 

GİH 
GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 



- 21 -

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. -Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. -Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE7. -Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. -Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER 

Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metne Ekli Cetveller 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Unvan Sınıfı 
6. Derece 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GlH 

Serbest Kadro 
Adedi 

7. Derece 
Bilgisayar İşletmeni GİH 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 

8. Derece 

Bilgisayar İşletmeni GİH 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 

9. Derece 
Memur GİH 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 

10. Derece 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 

Daktilograf GİH 

Teknisyen THS 
Teknisyen Yardımcısı YHS 

11. Derece 

Şoför 

12. Derece 
Şoför 
Bekçi 
Kaloriferci 

GIH 

GİH 

YHS 

YHS 

TOPLAM 50 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

Unvanı 

Şef 

Şef 
Şef 
Şef 
Şef 

Şef 

Şef 
TOPLAM 

Derecesi 

4 

6 
6 
7 
8 

9 

10 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

22 
140 
120 
196 

186 

165 
171 

1 000 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-
-
-
-

-

-

~ 

Toplam 

22 

140 
120 
196 
186 

165 
171 

1 000 

(2) SAYILI LİSTE 

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLÂTI: TAŞRA 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

GİH 

GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 

Müdür 

Müdür 

Müdür 
Müdür 

Derecesi 

1 

2 
3 
4 

TOPLAM : 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

20 

80 
300 
600 

1 000 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-

-

- ' 
~ 

Toplam 

20 

80 
300 
600 

1 000 
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Dönem : 21 Yasama Yılı : 1 

T.B.M.M. 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/441) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22.6.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI196-342/2695 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1/818 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3.9.1998 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.11/10/-896/5039 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.8.1998 tarihinde kararlaştırılan "Türk Ceza 

Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. v 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
İşkenceye ve Diğer Zalimane; Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Bir

leşmiş Milletler Sözleşmesinin 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında "işkence" terimi, "bir şah
sa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir 
fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayırım gözeten herhan
gi bir sebep dolayısıyla, bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşvi
ki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fizikî veya manevî ağır acı veya ıstırap veren bir fiil" 
olarak tanımlanmış; ancak bunun "yalnızca yasal müeyyidelerin uygulanmasından doğan, tabiatın
da olan veya arızî olarak husule gelen acı ve ıstırabı" içermediği belirtilmiştir. 

(S. Sayısı: 141) 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 nci maddesine göre, "Kimseye işkence ve eziyet yapı
lamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz." 

Gerek Anayasamızda, gerek insan haklarına ilişkin uluslararası hukuk kurallarında insanlık 
suçu olarak kabul edilen işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için Türk Ceza Kanununun konu
ya ilişkin 243 ve 245 inci maddeleri ile bu suçların gizlenmesinin önüne geçmek için aynı Kanu
nun 354 üncü maddesinde değişiklik yapılması zorunluğu duyulmuştur. 

Bu çerçeve içinde Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesinde işkence suçu genişletilerek ye
niden düzenlenmiş ve cezası artırılmıştır. Aynı biçimde 245 inci maddede öngörülen ceza da artı
rılmaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesinde yapılan değişiklikle de cezalar artırılmakta; bu 
arada gerçeğe aykırı belgenin işlenmiş bir suçu yahut işkence veya diğer zalimane davranışların de
lillerini gizlemek veya bu delilleri yok etmek için düzenlenmiş olması hali, ağırlaştırıcı sebep ola
rak kabul edilmektedir. 

Tasarı, caydırıcı nitelikteki yeni hükümleriyle insan haklarının korunmasını daha etkili bir şe
kilde sağlayacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. -Anayasanın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında "Kimseye işkence ve eziyet ya-

.pılamaz; kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz" hük
müne yer verilmiştir. Bir kişide şiddetli fizikî veya ruhî ıstırap husule getirmek için kasten uygula
nan her türlü eylem işkencedir. 

Türk Ceza Kanununun yürürlükteki 243 üncü maddesinde sadece mahkemeler ve meclisler 
başkan ve üyeleri ile sair hükümet memurlarınca maznuna cürmiinii söyletmek için işkence edil
mesi cezalandırılmıştır. Yapılan değişiklikle memur veya diğer kamu görevlilerince mağdura, şah
sî davacıya, davaya katılana, tanıklara, hatta olayı ihbar etmek isleyen kimselere işkence edilmesi 
veya zalimane veya gayriinsanî veya haysiyet kırıcı muamele yapılması suç olarak cezalandırıldı
ğı gibi; işkence suçunun cezası da ağırlaştırılmıştır. 

Madde 2. -Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesi, zor kullanma yetkisine sahip olan me
murlarla tüm zabıta ve ihzar memurlarının görevlerini icra veya amirlerinin emirlerini yerine getir
me sırasında kanun ve nizamların dışına çıkarak kişilere kötü muamele yapmalarını veya cismen 
eza vermelerini, darp veya cerheylemelerini cezalandırmaktadır. Ancak, bu fiil için öngörülen üç 
senelik tavan ceza yeterli görülmediğinden, bu ceza beş seneye çıkarılmıştır. 

Madde 3. - Tasarının bu maddesiyle Türk Ceza Kanununun 354 üncü maddesindeki fıkrala
rın sıralaması yeniden düzenlenmekte ve maddedeki ceza miktarları artırılmak suretiyle caydırıcı 
olmaları sağlanmaktadır. 

Maddeye ayrıca yeni bir fıkra eklenmek suretiyle; hekim, eczacı, sağlık memuru veya diğer 
bir sağlık mesleği mensubu tarafından gerçeğe aykırı olarak, işlenmiş olan bir suçu veya işkence 
veya gayriinsanî diğer fillerin delillerini gizlemek veya bu delilleri yok etmek için gerçeğe aykırı 
belge düzenlenmesi, ağırlaştırıcı sebep olarak cezalandırılmıştır. Önerilen bu hükümlerle insan 
hakları ihlâllerine karşı gerekli tedbirlerden biri daha alınmış olmaktadır. 

Madde 4. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 11.8.1999 
Esas No. : 11441 
Karar No. : S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzun 5.8.1999 tarihli 7 nci birleşiminde görüşülerek, geneli üzerindeki 

görüşmeleri tamamlanan ve maddelerine geçilmesi kabul edilen, ancak maddelerinin ayrıntılı bir 
biçimde incelenerek düzenlenmesi için alt komisyona havale edilen Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 10.8.1999 tarih
li 8 inci birleşiminde Adalet Bakanı Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Devlet Bakanı Sayın M. 
Ali İrtemçelik'in, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin de 
katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Alt Komisyon raporu ve metni üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, Alt Komisyon metni 
oylanmış, ancak görüşmelerin Tasarı metni esas alınarak yapılmasına karar verilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen Türk Ceza Kanununun 243 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilave ile fıkra metninde sayılan sebepler arasına "diğer her
hangi bir sebep" de dahil edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Türk Ceza Kanununun 354 
üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "kullanan" kelimesinin başına "bilerek" kelimesi ilave edil
erek gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş bir belgeyi kullanan kimsenin bunu bilerek kullanması 
gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. 

Tasarının yürürlüğü ilişkin 4 ve yürütmeye ilişkin 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Gerek Anayasamızda, gerek insan haklarına ilişkin uluslararası hukuk kurallarında insanlık 

suçu olarak kabul edilen işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için Türk Ceza Kanununun 
konuya ilişkin 243 ve 245 inci maddeleri ile bu suçların gizlenmesinin önüne geçmek için aynı 
Kanunun 354 üncü maddesinde değişiklik yapan ve caydırıcı nitelikteki yeni hükümleriyle insan 
haklarının korunmasını daha etkili bir şekilde sağlayacak olan Tasarının, biran önce 
kanunlaşmasını uygun gören Komisyonumuz, İçtüzüğün 52 nci maddesi gereğince, Genel Kurulda 
öncelikle görüşülmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Emin Karaa Turhan Tayan 

Kütahya Bursa 

Sözcü Kâtip 
Mehmet Nacar Mustafa İlimen 

Kilis Edirne 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Adnan Fatih Özdemir Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adana Adıyaman 
(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Ali Arabacı 
Bursa 

(1 inci maddeye karşı oyum vardır.) 
Üye 

Beyhan Aslan 
Denizli 

Üye 
Mehmet Sadrı Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

İsmail Aydınlı 
İstanbul 

Üye 
Nazire Karakuş 

İstanbul 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Üye 
Aydın Gökmen 

Balıkesir 

Üye 
Yasin Hatiböğlu 

Çorum 
(Söz hakkım baki muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Üye 
Mustafa Kemal Aykıırt 

Denizli 
Üye 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 
Üye ... 

A. Nazlı Ilıcak 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Edip Özbaş 
Kahramanmaraş 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

(Söz hakkım saklıdır) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.. Sayısı: 141) 
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ADALET KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Konu: 29.6.1999 tarih ve 1/441 havale sayılı Kanun Tasarısının kabul edilen şekline karşı 
muhalefet gerekçem 

Muhalefetime konu tasarı TCK'nun 243, 245 ve 354 maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
dairdir. 

Bu düzenlemelerle "işkence"nin önlenmesi hedeflenmektedir. 

Hedef doğrudur. Çünkü: Hiçbir gerekçe, ya da bahane, işkenceyi savunulur kılamaz, meşru 
saydıramaz. 

Zira işkencenin muhatabı insan ve insanın hayati önemi haiz değerleridir. 
Milletimizin bin yıllık tarihi insana, insanın hayatına verdiği öneme dair sayısız örneklerle 

doludur. 
Uluslararası düzenlemelerde, işkenceye karşı gerekli tedbirleri almıştır. Ne var ki, bu tedbir

lerin, ülkemiz açısmdan "yeterli" olduğunu söylemek kolay değildir. Esasen, bu eksiği gidermek 
için işbu tasarı sevk edilmiş olmalıdır. 

Medeni, hukuka saygılı her ülkenin insan unsuruna büyük önem atfettiği bilinmektedir. 

Esasen, özellikle temel insan hakları hususunda uluslar ayrımı gücünü yitirmiş birlik ve 
beraberliğe yönelinmiştir. 

İkinci Cihan Harbinden bu yana insanî değerlere daha ziyade önem verilerek, hukuk kural
larına insan ve insanî değerlerden yana kuvvet kazandırılmıştır. 

Mesela: 
1. Bizim de 3441 sayılı Kanunla onaylayarak iştirak ettiğimiz Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

işkenceyi, zalimane muameleyi, haysiyet kırıcı eylemi yasaklamıştır. 

2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 5 inci maddesinde şu hükme yer verilmiştir: Hiç kimse 
işkenceye, zalimane, gayri insanî, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabî tutulamaz. 

3. 6366 sayılı yasayla bizim de onaylayarak iştirak ettiğimiz "Avrupa İnsan Haklan 
Sözleşmesinin 3 üncü maddesinde şu hükme yer verilmiştir: "Hiç kimse işkenceye, gayri insani 
yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulamaz. 

4. İç hukuk düzenlemelerimizde de işkenceyi önlemeye yönelik tedbirler alınmak istenilmiş 
ancak kifayetsiz kalmıştır. 

5. Gerçi Anayasanın 17 nci maddesinde: "herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma 
ve geliştirme hakkına sahiptir. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz" hükmüne yer verildiği; TCK'nun 243 ve müteakip maddelerinde de 
efrada karşı irtikap olunacak su-i muameleler yasaklanmak istenildiği halde yeterli olmadıkları 
toplumsal hayatın gidişatından açıkça anlaşılmaktadır. 

Modern hukuk kuralları, medeni tuplumlar işkenceyi insanlık suçu saymış, haklılığı iddiasının 
dayandırıldığı hiçbir gerekçeye iltifat etmemiştir. 

1876 tarihli Teşkilât-ı Esasiyye Kanun 26., 1924 Anayasa 73., 1961 Anayasısının 14., halen 
merî Anayasanın ise 17 nci maddesinde işkence her şekliyle yasaklanmıştır. 

Bir kötülüğü önlemenin yolu elbette tek başına hukukî düzenleme değildir. Toplumsal eğitim, 
yüceltilmiş kültürel seviyedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 141) 
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Ancak gene de; önleyici, caydırıcı cezalandırıcı tedbirlere de ihtiyaç vardır. 

Komisyonumuzun kabul ettiği şekliyle bu tasarı maksadın husulüne yeterli değildir. 

Arz ve teklif ettiğim önergelerden her ne kadar ikisi komisyonca kabul edilmemişse de 
tasarının caydırıcılık niteliği kazanmasına yeterli olduğu söylenemez. 

Eksikliklerin, Genel Kurul Çalışmaları esnasında tadil teklifleriyle giderilebileceği ümidimi 
muhafaza etmekteyim. 

Bu sebeple Tasarıya muhalifim; tadil teklifi verme, söz söyleme hakkımı mahfuz tutuyorum. 

Saygılarımla. 

10.8.1999 
Yasin Haüboğlu 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MAD
DELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayı

lı Türk Ceza Kanununun 243 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bir kimseye cürümlerini söyletmek, 
mağdurun, şahsî davacının, davaya katılan 
kimsenin veya bir tanığın olayları bildirmesini 
engellemek, şikâyet veya ihbarda bulunmasını 
önlemek için yahut şikâyet veya ihbarda bu
lunması veya tanıklık etmesi sebebiyle işkence 
eden veya zalimane veya gayriinsanî veya hay
siyet kırıcı muamelelere başvuran memur veya 
diğer kamu görevlilerine sekiz yıla kadar ağır 
hapis ve sürekli veya geçici olarak kamu hiz
metlerinden mahrumiyet cezası verilir." 

MADDE 2. - Türk Ceza Kanununun 245 
inci maddesinin birinci cümlesindeki "üç sene
ye kadar hapis" ibaresi, "beş seneye kadar ha-
pis"şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. - Türk Ceza Kanununun 354 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 354. - Hekim, eczacı, sağlık me
muru veya diğer bir sağlık mesleği mensubu, 
Hükümetçe emniyet ve itimat olunacak bir bel
geyi hatır için gerçeğe aykırı olarak verir ise, 
altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzmilyon li
radan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para ceza
sı ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı olarak dü
zenlenmiş böyle bir belgeyi kullanan kimse 
hakkında dahi aynı ceza tertip olunur. 

Eğer bu gibi gerçeğe aykırı bir belgeye 
dayanılarak, sinir ve akıl hastalıkları kurumla
rına kabul ve orada ikamete mecbur edilmesi 
gerekmeyen bir kimse bu kurumlara kabul ve 
orada ikamete mecbur edilir veya başkaca fa
hiş bir zarar meydana gelir ise, failin göreceği 
ceza iki yıldan dört yıla kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin ken
disine yahut başkasına verilmiş veya vaat ve 
temin olunmuş para ve sair menfaat karşılığın
da işlenmiş ise, failin göreceği ceza üç yıldan 
beş yıla kadar hapistir. Eğer düzenlenen belge
den ikinci fıkrada yazılı olan fahiş zarar mey
dana gelmiş ise, faile verilecek ceza dört yıl
dan altı yıla kadar hapistir. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MAD
DELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 1.3. 1926 tarihli ve 765 sa

yılı Türk Ceza Kanununun 243 .üncü maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Bir kimseye cürümlerini söyletmek, 
mağdurun, şahsî davacının, davaya katılan 
kimsenin veya bir tanığın olayları bildirmesini 
engellemek, şikâyet veya ihbarda bulunmasını 
önlemek için yahut şikâyet veya ihbarda bu
lunması veya tanıklık etmesi veya diğer her
hangi bir sebeple işkence eden veya zalimane 
veya gayriinsanî veya haysiyet kırıcı muame
lelere başvuran memur veya diğer kamu gö
revlilerine sekiz yıla kadar ağır hapis ve sürek
li veya geçici olarak kamu hizmetlerinden 
mahrumiyet cezası verilir." 

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

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 354 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 354. — Hekim, eczacı, sağlık 
memuru veya diğer bir sağlık mesleği mensu
bu, Hükümetçe emniyet ve itimat olunacak bir 
belgeyi hatır için gerçeğe aykırı olarak verir 
ise, altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzmil
yon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe aykırı ola
rak düzenlenmiş böyle bir belgeyi bilerek kul
lanan kimse hakkında dahi aynı ceza tertip olu
nur. 

Eğer bu gibi gerçeğe aykırı bir belgeye 
dayanılarak, sinir ve akıl hastalıkları kurumla
rına kabul ve orada ikamete mecbur edilmesi 
gerekmeyen bir kimse bu kurumlara kabul ve 
orada ikamete mecbur edilir veya başkaca fa
hiş bir zarar meydana gelir ise, failin göreceği 
ceza iki yıldan dört yıla kadar hapistir. 

Eğer birinci fıkrada yazılı fiil, failin ken
disine yahut başkasına verilmiş veya vaat ve 
temin olunmuş para ve sair menfaat karşılığın
da işlenmiş ise, failin göreceği ceza üç yıldan 
beş yıla kadar hapistir. Eğer düzenlenen belge
den ikinci fıkrada yazılı olan fahiş zarar mey
dana gelmiş ise, faile verilecek ceza dört yıl
dan altı yıla kadar hapistir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Eğer gerçeğe aykırı belge, işlenmiş bir su

çu yahut işkence, zalimane veya gayriinsanî 
diğer fiillerin delillerini gizlemek veya bu de
lilleri yok etmek için düzenlenmiş ise faile veri
lecek ceza, dört yıldan sekiz yıla kadar hapistir. 

Her halde bu cezalar ile birlikte birinci 
fıkradaki ağır para cezası, ikinci ve üçüncü fık
radaki hallerde iki kat, dördüncü fıkradaki hal
de üç kat olarak hükmolunur. 

Gerçeğe aykırı belge düzenlemesi için pa
ra veren veya vaat eden yahut menfaat temin 
veya vaat eden kimse hakkında dahi bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve veri
lip alman para ve sair eşya da müsadere edilir." 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Dev. Bakanı ve Başb. Yard. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
R. Serdaroğlıı 

Devlet Bakanı V. 
H. Ulıığbay 

Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 

M. Batalh 
İçişleri Bakanı 

K. Aktaş 
Maliye Bakanı 

Z. Tem ize l 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Y. Topçu 
Ulaştırma Bakanı 
A. A. Denizolgun 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Prof. Dr. N. Çağan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. C. Ersüıner 
Turizm Bakanı 

/. Gürdal 
Çevre Bakanı 
Dr. İ. Aykut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Eğer gerçeğe aykırı belge, işlenmiş bir su

çu yahut işkence, zalimane veya gayriinsanî 
diğer fiillerin delillerini gizlemek veya bu de
lilleri yok etmek için düzenlenmiş ise faile veri
lecek ceza, dört yıldan sekiz yıla kadar hapistir. 

Her halde bu eczalar ile birlikte birinci 
fıkradaki ağır para cezası, ikinci ve üçüncü fık
radaki hallerde iki kat, dördüncü fıkradaki hal
de Uç kat olarak hükmolunur. 

Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi için 
para veren veya vaat eden yahut menfaat temin 
veya vaat eden kimse hakkında dahi bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve ver
ilip alınan para ve sair eşya da müsadere edilir." 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millî Sav. Bak. ve Başb. Yard. 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Özkan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
M. Günlere 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. A. Anclican 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
B. Kara 

Devlet Bakanı 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
//. Gemici 

Adalet Bakanı 
H. Denizkurdu 
Dışişleri Bakanı 

İ. Cem 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Ulıığbay 
Sağlık Bakanı 

H. İ. Özsoy 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. Taşar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Y.Erez 
Kültür Bakanı 

/. Talay 
Orman Bakanı 
E. Taranoğlıı 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 153) 

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

Adalet Komisyonu Raporu (1/517) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanıtlılar ve Kararlar " 11.8.1999 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG.0.11/101-367/3895 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.8.1999 ta

rihinde kararlaştırılan "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Kamuoyunda "Pişmanlık Yasası" olarak bilinen 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygu

lanacak Hükümlere Dair Kanunun bugüne kadar olan uygulamasından hem ülke, hem güvenlik ku
ruluşları olarak azamî fayda sağlanmış, itirafta bulunan şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda ya
sadışı örgütler hakkında bilinmeyen hususlar öğrenilmiş, faili meçhul kalmış çeşitli olaylar aydın
latılmış, çok sayıda silâh, cephane, patlayıcı madde, örgütsel belge ve malzeme elde edilmiş, sığı-
nak-barınak ortaya çıkartılmış ve bu bilgilerin ışığında yasadışı örgütlere büyük ölçüde darbe indi
rilmiştir. Aynı zamanda, birçok örgüt mensubu bu Kanundan yararlanmak amacıyla örgütünden ay
rılarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur. 

3419 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin yürürlükten kalkması ve cezaevlerinde tutuklu bulunan 
yüzlerce örgüt mensubunun bu imkândan yararlanamaması sebebiyle, anılan Kanuna yeniden işler
lik kazandırılması ve Kanundan yararlanmak isteyenlere bir imkân daha sağlanması amacıyla çıka
rılan 28.2.1995 tarihli ve 4085 sayılı Kanunla 1 inci madde yeniden düzenlenmiş, ancak bu madde 
de 8.7.1995 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. 

Ancak, halen terör örgütlerinin çok sayıdaki mensubunun anılan Kanundan yararlanmak için 
talepleri bulunduğundan, devam eden iç güvenlik harekâtı sonucunda dağılmaya başlayan terörist 
grupların çözülmesinin hızlandırılması'için yukarıda sözü edilen 1 inci maddenin yeniden düzen
lenmesinin ve yürürlük süresinin bu defa altı ayla sınırlı tutulmasının uygun olacağı düşünülmüş
tür. 

Buna karşılık Tasarı kapsamına giren suçları işlemek için silâhlı teşekkül, çete veya cemiyet 
teşkil edenler veya böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete ve ce
miyette amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silâh kullanarak güvenlik güçleri mensupların
dan birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanların getirilen imkân
lardan yararlanmalarında fayda görülmemektedir. 

Tasarı, bu düşünce ve amaçlarla hazırlanmıştır. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 3419 sayılı Kanunun 4085 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddesinin 
8.7.1995 tarihinde yürürlükten kalkması sebebiyle, anılan Kanundan yararlanmak isteyen yüzlerce 
örgüt mensubu bu imkândan mahrum kalmıştır. Anılan kişilere de bu imkânın sağlanması ve böy
lece terörist grupların çözülmesinin hızlandırılması için 1 inci madde yeniden düzenlenmektedir. 

Ancak, bu maddede sözü edilen suçlan işlemek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil 
edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya cemiyet
te amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplarından bi
rini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, maddede öngörülen im
kânlardan yararlanamayacaklardır. 

Geçici madde 1. - Bu Kanun hükümlerinin, 3419 sayılı Kanunun 4085 sayılı Kanunla yeniden 
düzenlenen 1 inci maddesinin yürürlükten kalktığı 8.7.1995 tarihinden, bu Kanunun yayımı tarihi
ne kadar geçecek süre içerisinde işlenen ve bu Kanun kapsamında bulunan suçlar hakkında da uy
gulanması, bu arada belirtilen süre içerisinde haklarında mahkumiyet hükmü bulunanların da bu 
Kanundan yararlanmaları için bu madde düzenlenmiştir. 

Ancak, 1 inci maddede yer alan istisna hükmü bu madde için de geçerli olacaktır. 

Geçici Madde 2. - Maddede anılan kanunların kapsamına giren suçları yeniden işleyenlerin bu 
Kanundan ve 3419 sayılı Kanundan tekrar yararlanamayacakları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 14.8.1999 
Esas No.: İ/517 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı, Adalet Bakanı Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün, Adalet ve İçişleri Ba
kanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla. Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uy
gun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 ve Geçici 1 inci Maddelerinin son fıkraları ile silahlı teşekkül, çete veya cemiyet
te görev alan üst kademe yönetici kesimin kanun hükümlerinden yararlandırılmaması amaçlanmak
tadır. Örgüt yöneticileri ve örgütte amirlik ve kumandayı haiz olanlar hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 168 inci maddesindeki düzenlemenin bugüne kadarki uygulamasında bu teşekkül, çete veya ce
miyetin en alt kademesinde dahi görev yapanların kanun kapsamında değerlendirildiği bilinmekte
dir. Ancak, getirilen bu düzenleme ile alt seviyede yönetim, amirlik ve kumandayı haiz olanların bu 
kanun hükümlerinden yararlandırılması öngörülmekle birlikte, teşekkül, çete veya cemiyetin yöne
timinde üst seviyede amirlik ve kumandayı haiz olarak örgütün tamamı üzerinde yönetim etkisi 
olanların kanundan yararlanmamaları amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda anılan maddelerin son fıkralarında yeralan "...cemiyette..." kelimele
rinden sonra "...üst seviyede..." ibaresi eklenmiştir. Aksi halde, teşekkül, çete veya cemiyetin alt bi-
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rimlerinde basit amirlik ve kumanda görevini haiz ve sayıları yüksek olan ve özellikle güvenlik güç
lerine bizzat yardımcı olabilecek konumda bulunanlar yasadan yararlanamayacaktır. 

Tasarının Geçici 2 nci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Terör örgütlerinin, çok sayıdaki mensubunun Tasarıdan yararlanmak için taleplerinin bulun
ması ve devam eden iç güvenlik harekâtı sonucunda dağılmaya başlayan terörist gruplarının çözül
mesinin hızlandırılması amacıyla hazırlanan Tasarının, bir an önce kanunlaşmasını uygun gören 

•Komisyonumuz, İçtüzüğün 52 nci maddesi gereğince Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine oy
birliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Emin Karaa 
Kütahya 
Sözcü 

Mehmet Nacar 
Kilis 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 

Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 

Üye 
Mehmet Sadrı Yıldırım 

Eskişehir 

Üye 
İsmail Aydınlı 

İstanbul 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

Başkanvekili 
Turhan Tayan 

Bursa 
Kâtip 

Mustafa İlimen 
Edirne 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Aydın Gökmen 

Balıkesir 
Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

(Söz hakkım saklı, muhalefet gerekçem ekli) 
Üye 

Mustafa Kemal Aykurt 
Denizli 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 

(Toplantıya katılmadı) 
Üye • 

A. Nazlı Ilıcak 
İstanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
(Muhalifim) 
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Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 
(Gn. Kurulda konuşma hakkı saklı olarak) 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
(Toplantıya katılmadı) 

Üye . 
Kamer Genç 

Tunceli 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Konu : Muhalefet Şerhim Hk. 

Müzakere edilip oy çokluğu ile kabul edilen "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının kabul edilen şekline kar
şıyım. 

1. İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin komisyona takdim ettiği not ve çizelgedeki bilgiler ile, Sa
yın Adalet Bakanının bizzat verdiği bilgiler arasında mübâyenet vardır; bundan da anlaşılmaktadır 
ki tasarı, uyumlu bir çalışmanın ve yeterli bilgilerin mahsulü almayıp, farklı bilgilerden hareket edi
lerek bu tasarı düzenlenmiştir. Farklılıklar komisyonda da giderilmemiştir. 

2. İki bakanlık tarafından verilen bilgilerden de anlaşıldığına göre; bundan önce çıkarılan aynı 
konudaki kanunlardan yararlanma ve terörün önlenmesine yönelik fayda beklentisi nispetleri gide
rek düşmüştür. 

Ayrıca, gene verilen resmî bilgilerden anlaşıldığına göre, itiraf sırasında 1985 senesinden bu 
yana yakalanan örgüt mensubu sayısı ancak 755'tir. 

Silah sayısı (uzun-kısa namlulu) 248'dir. On iki telsiz, iki cep telefonu, altı adet de kütüklük... 
diğer yakalama ve müsadereler de bu minvaldedir. 

3. Her seferinde toplumsal yarar aşağı çekildiği halde, takip eden düzenlemelerde gerekli ted
bir alınmaması, bu eksiklik bu tasanda da kendini yenilemiştir. 

4. Bir önergeyle tasarıyla "üst seviyede amirlik ve kumandanlık yapanlar..." hükmü eklenmiş
tir. Bilindiği, üzere terör örgütleri illegal örgütlerdir. Nizami ve yazılı rütbeleri yoktur, emir-komu-
ta mercilerinin objektif ölçülerle tespiti de mümkün değildir. İstihbarat örgütlerince yapılacak tes
pitler ise her zaman isabetli olmayabilir. 

Haksızlığa fırsat vermeyecek kriterler getirilmeden böyle bir hükmün ilavesi faydalı olmamış
tır, bu sebeple de isabetli değildir. 

Bu tip düzenlemelerde dengenin iyi kurulması ve muhafaza edilmesi gerekir. 

Çünkü bir yandan şehit veren ailelerin acı ve ızdırapları, bozulan kamu düzeni, katrilyonlara 
varan harcama; diğer tarafta ise kamusal yarar.beklentisi. 

Uye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
(Söz hakkım saklıdır) 
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Ölçünün kaçırılmaması hem kanun yapma tekniğinin gereği hem de konunun özelliği yeridir. 

Netice : 

Bütün bu sebeplerden dolayı tasarıyı eksik bulduğumu, söz hakkımı saklı tuttuğumu arz ederim. 

Yasin Hatiboğhı 
Çorum 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

14.8.1999 günü saat 10.00'da başlayan oturumda bazı suç failleri hakkında uygulanacak hü
kümlere dair Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısının Komisyonumuzdan geçiril
mesi esnasında muhalif rey beyan etmiştim. 

Aşağıda muhalefet şerhimi arz ediyor bilvesile saygılar sunuyorum. 

Edip Özbaş 
Kahramanmaraş 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bazı suç failleri hakkında uygulanacak hükümlere dair Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin, 
Kanun Tasarısının bazı bölümlerine muhalif olduğuma ilişkin muhalefet şerhimdir. 

Komisyonumuza sevk edilen anılan Kanun Tasarısı, daha önce aynı gerekçelerle 5 defa yasa-
laştırılmış her defasında da beklenen faydada gözle görülür bir azalma ve kötüye kullanma tespit 
edilmiştir. 

Hal böyle iken evvelki kanunların aksayan yönleri tam olarak masaya yatırılıp analiz edilme
den önceki kanunların aynisi olan yeni tasarınında benzer sonuçlar vermesi mukadderdir. 

Kamuoyunda bölücü terör örgütü mensuplarına sağlanan dolaylı bir af olarak değerlendirilen 
bu tasarı kanunlaştığı takdirde, toplumdaki millî karşı koyma şuurunu zayıflatıp, şehit ve gazi ya
kınlarının moral yönden yıkılmalarına sebebiyet verecektir. 

Ayrıca, değişiklik önergesi ile tasarının 1 inci maddesi son fıkrasına eklenen "üst düzey yöne
tici" tabiri ile, tasarının uygulama alanı tehlikeli bir biçimde genişletilmiş ve terör örgütü yönetim 
kadrosunun büyük bir kısmının çıkarılacak yasadan faydalanması sağlanmıştır. 

Bu sebeple meselenin çözümüne katkı sağlayamayacağı düşüncesiyle tasarıya muhalif olduğu
mu ifade etmek isterim. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UY
GULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KA
NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 25.3.1988 tarihli ve 3419 sa
yılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanunun yürürlükten kalkan 1 
inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 1. - Siyasî ve ideolojik amaçla suç 
işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül, Türk Ceza 
Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 
ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işlemek 
üzere kurulmuş silahlı çete ve cemiyet mensu
bu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafın
dan işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden, 

b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafın
dan bu Kanunun yayımı tarihinden önce işle
nen suçlara iştirak etmiş olmakla beraber hak
larında tahkikata başlanmamış olanlardan, 

yetkili makamlara mukavemet göstermek
sizin kendiliğinden teslim olup, bu Kanundan 
yararlanmak istediğini beyan ederek, teşekkül, 
çete veya cemiyetin yapısı ve faaliyetleri hak
kında bilgi vermek suretiyle; teşekkül, çete ve
ya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıka
rılmasına sebep olanlar veya güvenlik kuvvet
lerine silâh ve malzemelerini teslim edenler ve
ya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat 
gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete veya ce
miyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel 
olanlar hakkında ceza verilmez. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için 
Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine 
göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce aynı amaçla 
suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 
125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci 
maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun yayımı 
tarihinden önce işleyenlerden veya 171 inci 

Türkiye Büyük Millet Mecli 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UY
GULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KA
NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 25.3.1988 tarihli ve 3419 
sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanunun yürürlükten kalkan 
I inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

"Madde 1. — Siyasî ve ideolojik amaçla 
suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 
üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül, Türk 
Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 
146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçlan iş
lemek üzere kurulmuş silahlı çete ve cemiyet 
mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafın
dan işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden, 

b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafın
dan bu Kanunun yayımı tarihinden önce işle
nen suçlara iştirak etmiş olmakla beraber hak
larında tahkikata başlanmamış olanlardan, 

yetkili makamlara mukavemet göstermek
sizin kendiliğinden teslim olup, bu Kanundan 
yararlanmak istediğini beyan ederek, teşekkül, 
çete veya cemiyetin yapısı ve faaliyetleri hak
kında bilgi vermek suretiyle; teşekkül, çete ve
ya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıka
rılmasına sebep olanlar veya güvenlik kuvvet
lerine silah ve malzemelerini teslim edenler ve
ya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat 
gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete veya ce
miyetin amaçladığı ''suçun işlenmesine engel 
olanlar hakkında ceza verilmez. 

Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek 
için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi
ne göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da, 
bu Kanunun yayımı tarihinden Önce aynı 
amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Ka
nununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 
162 nci maddelerinde yazılı suçları bu Kanu
nun yayımı tarihinden önce işleyenlerden veya 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

maddedeki gizli ittifak mensuplarından biri, su
çu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar 
yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğru
luğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hadi
senin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 9 
yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 6 yıl
dan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve
rilir ve diğer cezalar yedide bire kadar indirile
rek hükmolunur. 

Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından 
bu Kanunun yayımı tarihinden sonra işlenen 
suçlara iştirak etmiş olanlardan haklarında tah
kikat başlamadan yukarıdaki fıkralarda gösteri
len şekilde hareket etmiş bulunanlar için, ikin
ci fıkrada yazılı indirim hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümleri, Türk Ceza Kanunu
nun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen 
şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet men
suplarına, bunların hal ve sıfatlarını bilerek ba
rınacak yer gösteren veya erzak veya silah ya 
da cephane tedarik eden yahut başka yollardan 
yardım edenler hakkında da uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlan işle
mek için silâhlı teşekkül, çete veya cemiyet teş
kil edenler ile böyle, bir teşekkül, çete veya ce
miyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya 
cemiyette amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile 
bizzat silâh kullanarak güvenlik güçleri men
suplarından birini veya diğer bir kimseyi öldür
mek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu 
madde hükümlerinden yararlanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce: 

A) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek 
için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi
ne göre kurulmuş teşekkül, Türk Ceza Kanunu
nun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 
nci maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere 
kurulmuş silâhlı çete veya cemiyet mensubu 
olup da, bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafın
dan işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden; 

(Adalet Komisyonunun Kabul Etttiği Metin) 

171 inci maddedeki gizli ittifak mensupların
dan biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak son tah
kikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve 
ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve 
şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm 
cezası yerine 9 yıldan, müebbet ağır hapis ceza
sı yerine 6 yıldan aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası verilir ve diğer eczalar yedide bire 
kadar indirilerek hükmolunur. 

Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından 
bu Kanunun yayımı tarihinden sonra işlenen 
suçlara iştirak etmiş olanlardan, haklarında tah
kikat başlamadan yukarıdaki fıkralarda gösteri
len şekilde hareket etmiş bulunanlar için, ikin
ci fıkrada yazılı indirim hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümleri, Türk Ceza Kanunu
nun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen 
şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet men
suplarına, bunların hal ve sıfatlarını bilerek ba
rınacak yer gösteren veya erzak veya silah ya 
da cephane tedarik eden yahut başka yollardan 
yardım edenler hakkında da uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işle
mek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teş
kil edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya ce
miyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya 
cemiyette üst seviyede amirlik ve kumandayı 
haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik 
güçleri mensuplarından birini veya diğer bir 
kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bu
lunanlar, bu madde hükümlerinden yararlana
mazlar." 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce: 

A) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek 
için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi
ne göre kurulmuş teşekkül, Türk Ceza Kanunu
nun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 
nci maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere 
kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu 
olup da, bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafın
dan işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden; 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

a) Haklarında hazırlık tahkikatı ve son tah
kikatı yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmi
yet hükümleri kesinleşenlerden, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde 
yetkili makam veya hükmü veren mahkemeye 
başvurup da teşekkül, gizli ittifak, çete veya ce
miyetin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi 
vermek suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete ve
ya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıka
rılmasına sebep oldukları anlaşılanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, haklarında yapılan tahkikatın herhangi 
bir safhasında veya tahkikata başlanmadan ön
ce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra, 
yetkili makamlara açıklama yapmak suretiyle 
teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin da
ğılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep 
oldukları anlaşılmış bulunanlardan yetkili ma
kam veya davayı görmekte olan veya hükmü 
veren mahkemeye başvuranlar 

hakkında bu Kanunla yeniden düzenlenen 
1 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygula
nır. 

B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek 
için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi
ne göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da 
aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza 
Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 
ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işleyen
lerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak 
mensuplarından; 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakta 
olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri ke
sinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli 
ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 
ay içinde davayı görmekte olan veya hükmü 
veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıkla
yan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış 
olanlar hakkında; açıklamanın hüküm kesinleş
tikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve 
şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm 
cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis ce
zası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır 

(Adalet Komisyonunun Kabul Etttiği Metin) 

a) Haklarında hazırlık tahkikatı ve son tah
kikatı yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmi
yet hükümleri kesinleşenlerden, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde 
yetkili makam veya hükmü veren mahkemeye 

- başvurup da teşekkül, gizli ittifak, çete veya ce
miyetin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi 
vermek suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete ve
ya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıka
rılmasına sebep oldukları anlaşılanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, haklarında yapılan tahkikatın herhangi 
bir safhasında veya tahkikata başlanmadan ön
ce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra, 
yetkili makamlara açıklama yapmak suretiyle 
teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin da
ğılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep 
oldukları anlaşılmış bulunanlardan yetkili ma
kam veya davayı görmekte olan veya hükmü 
veren mahkemeye başvuranlar 

hakkında bu Kanunla yeniden düzenlenen 
I inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygula
nır. 

B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek 
için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesi
ne göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da 
aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza 
Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 
ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işleyen
lerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak 
mensuplarından; 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakta 
olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri ke
sinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli 
ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 
ay içinde davayı görmekte olan veya hükmü 
veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıkla
yan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış 
olanlar hakkında; açıklamanın hüküm kesinleş
tikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve 
şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm 
cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis ce
zası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
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hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire 
kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son 
tahkikat sahfasında yapılmış ise, hal ve şartala-
ra ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm ceza
sı yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası 
yerine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire ka
dar indirilerek hükmolunur. 

b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi 
bir safhasında veya tahkikata başlanmadan ön
ce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra 
suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya 
cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce yetkili makamlara açık
lamış olup da bu açıklamalarının doğruluğu an
laşılmış bulunanların yetkili makam veya dava
yı görmekte olan veya hükmü veren mahkeme
ye başvurmaları halinde haklarında; açıklama
nın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olma
sı halinde, hâl ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, 
müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve 
diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmo
lunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapıl
mış ise, hâl ve şartlara ve hadisenin hususiyet
lerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müeb
bet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolu
nur. Eğer açıklama tahkikata başlanmadan önce 
veya hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu 
Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddenin 
ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanunu
nun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen 
şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet men
suplarına, bunların hâl ve sıfatlarını bilerek ba
rınacak yer gösteren veya yardım eden, erzak 
veya silah veya cephane tedarik eden veya baş
ka yollardan yardım edenler hakkında da uygu
lanır. 

Hükmü veren mahkemenin herhangi bir 
nedenle kalkmış olması halinde bu husustaki 

(Adalet Komisyonunun Kabul Etttiği Metin) 

hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire 
kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son 
tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara 
ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası 
yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası ye
rine 10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis 
cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar 
indirilerek hükmolunur. 

b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi 
bir safhasında veya tahkikata başlanmadan ön
ce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra 
suçlan ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya 
cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce yetkili makamlara açık
lamış olup da bu açıklamalarının doğruluğu an
laşılmış bulunanların yetkili makam veya dava
yı görmekte olan veya hükmü veren mahkeme
ye başvurmaları halinde haklarında; açıklama
nın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olma
sı halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususi
yetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, 
müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve 
diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmo
lunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapıl
mış ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyet
lerine göre ölüm cezası yerine 15 yıldan, müeb
bet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer 
eczalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolu
nur. Eğer açıklama tahkikata başlanmadan ön
ce ve hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise 
bu Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci madde
nin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanunu
nun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen 
şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet men
suplarına, bunların hal ve sıfatlarını bilerek ba
rınacak yer gösteren veya yardım eden, erzak 
veya silah veya cephane tedarik eden veya baş
ka yollardan yardım edenler hakkında da uygu
lanır. 

Hükmü veren mahkemenin herhangi bir 
nedenle kalkmış olması halinde bu husustaki 
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kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam 
eden mahkemece, böyle bir mahkemenin bu
lunmaması halinde, suçun işlendiği yer itiba
riyle davaya bakmaya yetkili Devlet Güvenlik 
Mahkemesince verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlan işle
mek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teş
kil edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya ce
miyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya 
cemiyette amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile 
bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri men
suplarından birini veya diğer bir kimseyi öldür
mek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu 
madde hükümlerinden yararlanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Haklarında 
5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı, 25.3.1988 tarih
li ve 3419 sayılı, 21.3.1990 tarihli ve 3618 sa
yılı, 26.11.1992 tarihli ve 3853 sayılı, 
28.2.1995 tarihli ve 4085 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanmış bulunanlar, anılan kanunların 
kapsamına giren suçları yeniden işlemeleri du
rumunda bu Kanundan ve 3419 sayılı Kanun
dan tekrar yararlanamazlar. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Etttiği Metin) 

kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam 
eden mahkemece, böyle bir mahkemenin bu
lunmaması halinde, suçun işlendiği yer itiba
riyle davaya bakmaya yetkili Devlet Güvenlik 
Mahkemesine verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işle
mek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teş
kil edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya ce
miyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya 
cemiyette üst seviyede amirlik ve kumandayı 
haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik 
güçleri mensuplarından birini veya diğer bir 
kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bu
lunanlar, bu madde hükümlerinden yararlana
mazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Tasarının Geçici 2 
nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 153) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve 1 inci madde yayımı tarihin
den itibaren 6 ay sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Dev. Bak. ve Başb. Yrd. 

D. Bahçeli 
Devlet Bakanı 

R. Öııal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel 
Devlet Bakanı 

M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

F. Ünlü 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

/. Cem 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakanı 
M. İ. Talav 

(Adalet Komisyonunun Kabul Etttiği Metin) 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

H. H. Özkan 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Sonuıncıtoğlıt 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R, Mirzaoğlıı 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı V. 

R. Mirzaoğlıı 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 

Sağlık Bakanı 
Doç. Dr. O. Durmuş 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı 

M. C. Ersiimer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

M. A. İrtemçelik 
içişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Okuyan A. K. Tanrıkulu 

Turizm Bakanı Orman Bakanı 
E. Mumcu Prof Dr. N. Çağan 

Çevre Bakanı 
F. Avtekin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 153) 





Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 82) 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş
mesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3.6.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.11/196-342/2504 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77'nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. Bülent Ecevit 
Başbakan 

J/726 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4.3.1998 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-1320/1049 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.2.1998 

tarihinde kararlaştırılan "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde 
Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçe
si ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilâtı, kuruluşundan itibaren kadın konusu ile yakından ilgilen
miştir. Bugüne kadar BM tarafından dört defa Dünya Kadın Konferansı düzenlenmesi bu ilginin 
göstergesidir. 1980 yılında imzaya açılarak 1981 yılında yürürlüğe giren BM Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) bu ilginin bir diğer kanıtıdır. 

Sözleşme, kadının statüsünün dünya çapında güçlenmesi yönünde sarfedilen temel bir gayret 
olarak mütalaa edilmektedir. 
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Türkiye, anılan Sözleşmeyi 1985 yılında imzalamış ve CEDAW ülkemiz açısından 19 Ocak 
1986'da yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmenin uygulanmasının denetim organı olan CEDAW Komitesinde Türkiye halen bir uz
manla temsil edilmekte ve Komite çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, 
geçtiğimiz sene CEDAV/'ın ülkemizde uygulanmasına ilişkin 2 ve 3 üncü raporunu başarıyla sun
muştur. 

CEDAW, BM sisteminde Çocuk Haklan Sözleşmesinden sonra hemen hemen en geniş katı
lımlı sözleşmeyi oluşturmaktadır. Sözleşmeye taraf BM üye devletlerinin sayısı arttıkça, Sözleşme
nin denetim organı olan Komitenin de iş yükü bariz bir şekilde ağırlaşmaktadır. Öte yandan, 
1996'da düzenlenen IV. Dünya Kadın Konferansı, Komitenin sorumluluk ve yetkilerini genişlet
miş, ayrıca Komiteyi ayrımcılığa karşı BM'ye bireysel başvuru mekanizmasını ihdas edecek bir İh
tiyarî Protokol'ü hazırlamakla da görevlendirmiştir. Bu koşullarda Komitenin yıllık toplantı süresi
nin, Sözleşmenin değiştirilen 20 nci maddesinin 1 inci paragrafında olduğu üzere, iki hafta ile sınır
landırılması, Komitenin giderek artan iş yükünün altından kalkamaması sonucunu doğurmakta, Ko
mitede ele alınan Taraf Devletlerin Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ulusal raporlarında önemli 
bir birikmeye neden olmaktadır. 

Yukarıdaki gerekçelerle, CEDAW'ın 20 nci maddesinin 1 inci paragrafının "her yıl toplanır" 
şeklinde değiştirilmesi, Komite çalışmalarına akıcılık kazandıracaktır. Sözleşmeye taraf olan ve adı 
geçen Komitede temsil edilen Türkiye, sözkonusu değişikliği kadınlara karşı ayrımcılığın önlenme
si için BM'de sürdürülen gayretler açısından çok yararlı addederek onaylamıştır. Değişikliğin biran 
önce yürürlüğe girmesi, Sözleşme denetim organında halen karşılaşılan engellerin giderilmesinde 
önemli bir elken oluşturacaktır. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 2.7.1999 

Komisyonu 
Esas No. : J/325 

Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

20 nci Yasama Döneminde, Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığına sunulan "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", 18.4.1999 tarihinde 
yapılan Milletvekili Erken Genel Seçimleri sonrasında 20 nci Yasama Döneminin sona ermesi ile 
hükümsüz sayılmıştır. Kurulan 57 nci Hükümet, Tasarının İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca ye
nilenmesini kararlaştırmış ve sözkonusu Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
17.6.1999 tarihinde Tali Komisyon olarak Komisyonumuza, Esas Komisyon olarak Dışişleri Ko
misyonuna havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 1.7.1999 tarihinde yaptığı 3 üncü birleşiminde Başbakanlık, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik ve Dışişleri Bakanlıkları ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü temsilci
lerinin de katılımlarıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler 
üye devletlerinin sayısının artması nedeniyle, Sözleşmenin denetim organı olan Komitenin de iş yii-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 82) 
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künü artırmıştır. Komitenin yıllık toplantı süresinin, sözleşmenin değiştirilen 20 nci maddesinin 1 
inci paragrafında belirtilen "iki hafta" ile sınırlandırılması, Komitenin işyükiinün yoğunlaşması ne
deniyle taraf devletlerin Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ulusal raporların birikimine neden ol
maktadır. Bu gerekçelerle CEDAW'ın 20 nci maddesinin 1 inci paragrafının onbeş günlük (iki haf
ta) sürenin kaldırılarak, "her yıl toplanır" şeklinde değiştirilmesini, Komitede temsil edilen Ülke
miz de onaylamıştır. 

Tasarı ile; 
11 Haziran 1985 tarihli ve 3232 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan "Kadınlara Karşı 

Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)"nin 20 nci maddesinin 1 inci paragrafın
da yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Ertuğrul Kumcııoğlu 

Aydın 
Kâtip 

Sebahat Vardar 
Bilecik 

Üye 
Mahfiız Güler 

Bingöl 

' Üye 
Er soy Özcan 

Bolu 
Üye 

Ali Ahmet Ertürk 
Edirne 

Üye 
Ali Güner 

İğdır 
Üye 

Mehmet Said Değer 
Sımak 
Üye 

Reşat Doğru 
Tokat 
Üye 

Mustafa Niyazi Yanmaz 
Şanlıurfa 

Sözcü 
Ali Emre Kocaoğlıı 

İstanbul 

Üye, 
Yakııp Dudak 

Adana 
Üye 

Mustafa Karslıoğlu 
Bolu 
Üye 

Melek Denli Karaca 
Çorum 

Üye 
Hakkı Oğuz Aykut 

Hatay 
Üye 

Doğan Baran 
Niğde 
Üye 

Ahmet Zamantılı 
Tekirdağ 

Üye 
Ali Kemal Başaran 

Trabzon 
Üye 

Mesut Türker 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 82) 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNDE 
YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/325 
Karar No. : 53 

20.7.1999 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 20.7.1999 tarihli 8 inci bir
leşiminde Dışişleri Bakanlığı ile Kadının Statüsü ve Sorunlarından Sorumlu Devlet Bakanlığı tem
silcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Türkiye'nin 1985 yılında imzaladığı, kadının statüsünün dünya çapında güçlenmesini amaçla
yan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde, üye devletlerin sayılarının 
artmasıyla, denetim organı olan Komitenin işyükünün de artması nedeniyle yapılan değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiş ve Tasarı kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Kâmran İnan 
Van 
Üye 

Ali Tekin 
Adana 
Üye 

Teoman Özalp 
Bursa 
Üye 

'. Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

Üye 
Rahmi Sezgin 

İzmir 
Üye 

M. Necati Çetinkaya 
Manisa 

Başkanvekili 
B. Suat Çağlayan 

İzmir 
Üye 

Müjdat Kayayerli 
Afyon 
Üye 

Hasan Erçelebi 
Denizli 

Üye 
Mustafa Yaman 

Giresun 
Üye 

Cevdet Akçalı 
Kütahya 

Sözcü 
Mehmet Kaya 

Kahramanmaraş 
Üye 

Nesrin Ünal 
Antalya 

Üye 
Mahmut Erdir 

Eskişehir 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Basri Coşkun 

Malatya 
Üye 

Birol Büyüköztürk 
Osmaniye 

Türkiye Büyük "Millet Meclisi (S. Sayısı : 82) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AY
RIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞME
SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 11 Haziran 1985 tarihli ve 

3232 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan 
"Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön
lenmesi Sözleşmesi (CEDAW)"nin 20 nci 
maddesinin 1 inci paragrafında yapılan değişik
liğin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AY
RIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖ7XEŞME-
SİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Dev. Bakanı ve Başb. Yard. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
G, Taner 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
R. Serdaroğlıı 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr.Ş. Gürel 
Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 

M. Batalh 
İçişleri Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Maliye Bakanı 

Z. Temizel 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Y. Topçu 
Ulaştırma Bakanı V. 

R. Serdaroğlıı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. C. Ersümcr 
Turizm Bakanı 

/. Gürdal „ „ , 
Çevre Bakanı 
Dr. İ. Aykut 

Millî Sav. Bak. ve Başb. Yard. 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Özkan 

Devlet Bakanı V. 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. A. Andican 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Adalet Bakanı 
O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Ulıığbay 

Sağlık Bakanı 
H. İ. Özsoy 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Taşar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı 
/. Talay 

Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 82) 
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KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNİN 

20 NCt MADDESİ 1 İNCİ PARAGRAFI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK 

"Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözIeşmcsF'ne taraf olan devletler, 
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 20 nci maddesinin 1 inci paragrafının 

("Komite işbu Sözleşmenin 18 inci maddesi uyarınca sunulan raporları incelemek üzere normal ola
rak senede bir kere ve azamî iki hafta süre için toplanacaktır") aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 
karar vermişlerdir: 

"Komite, işbu Sözleşmenin 18 inci maddesine uygun olarak, taraf devletlerin ülke raporlarını 
incelemek üzere yılda bir kez olağan olarak toplanacaktır. 

Komitenin toplantı süreleri, mevcut Sözleşmeye taraf olan devletlerin yapacakları toplantıda 
belirlenecek ve Genel Ki)rul tarafından da onaylanacaktır." 

m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 82) 
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