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A) Gündem Dışı Konuşmalar 63 
1. — Malatya Milletvekilli Ayhan Fırat' 

in, Malatya İlinin Doğanşehir ve Adıyaman 
İlinin Gölbaşı ilçelerinde büyük tahribat ya
pan deprem hakkında gündem dışı konuş
ması. 63:6^ 

2. — İzmir Milletvekili Durcan Emir-
bayer'in, tarım üreticisinin sorunları hakkın
da gündem dışı konuşması. 64:66 

3. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Metin Emiroğlu'nun, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın gündem dışı konuşmasına ce
vabı. 66:67 

4. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
bazı devlet dairelerinde, ramazan münasebe
tiyle kapatılan yemekhaneler hakkında gün
dem dışı konuşması. 67:68 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — İsviçre'ye gidecek olan Ulaştırma 

Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığına, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1027) 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 
13 arkadaşının, Hükümetin Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ile ilgili politikası konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

1. — Edirne Milletvekili Türkân* Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin cevabı (6/670) 

Sayfa 
68 

68 

68 

68:69 

69;103 
69 

69:70 



• T. B. M. M. B: 106 15 . 5 . 1986 0 : 1 

Sayfa 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Ankan'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/697) 70 

3. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 70 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/672) 70 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/673) 70:71 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 71 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/675) 71 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, DPT Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 71 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/677) 71 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 71 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşların-
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ca özel firmalara hazırlattırılan projelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/679) 71 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 71 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 71 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 71 

15. — istanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gi
bi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/596) 71 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 71 

17. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/746) 72 

18. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KIT ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 72 

19. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 72 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 72 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 72 
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22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo-
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 72 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 72 

24. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından* sözlü soru öner
gesi (6/610) 

28. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

29. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgü'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 73 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 73 
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31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şir
ketinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 73 

32. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/702) 73 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 73 

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) f . 73 

35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 73 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 73 

37. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
, in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 73 

38. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak ili Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/632) 73:74 

39. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İh
san Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 74 

40. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl ilinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 74 

72 

72 

72 

25. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/607) 72 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 72 
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41. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 

un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 74 

42. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu tli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 74 

43. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 74 

44. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 74 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 74 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 74 

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyünde
ki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/705) 74:75 

48. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgü'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 75 

49. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içi
ne alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı 
ruhsatı verilmediği iddiasına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/710) 75 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca 
iskontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 75 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir yöresindeki tohum üreti
cilerinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman 

I - Sayfa 
I ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/712) 75 
52. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

I cıgil'in, Balıkesir Kepsut İlçesi dispanserinin 
I doktor ihtiyacına ilişkin sözlü sorusu ve Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Ay-
dın'ın cevabı (6/713) 75:76 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
I cıgil'in, Erdek Belediye Başkanına ilişkin 
I İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/714) 76 
54. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

I cıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu
cağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 

j ağaçlarının kesim nedenine ilişkin Tarım Or-
I man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/715) 76 

I 55. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
I in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerin-
I deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
I ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/716) 76 

I 56. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
I un, karayoluyla hacca gidecek olan vatan-
I daşlardan alınan ücrete ilişkin Devlet Baka-
I nından sözlü soru önergesi (6/718) 76 
I 57. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh-
I met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş -
I Merkez - Kozlu Köyündeki elektrik satış fi-
I yatına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/719) 76 

I 58. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh-
I met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman-
I maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 
I hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 76 

I 59. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
I Demirtaş'ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan 
I uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı 
I olayının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/721) 76 

I 60. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
I in, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine 
I son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine 
I ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka-
j nından sözlü soru önergesi (6/739) 76 
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61. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk 
soydaşlarına baskı ve zulüm yapıldığı iddia
sına İlişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/741) 76 

62. — İstanbul Milletvekili İbrahim UraF 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 76 

63. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/745) 76:77 

64. — Hatay Milletvekili"* Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, öğretim üyeliğine yük
seltilme istekleri reddedilen öğretim görev
lilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 77 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 103 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Muraıt 

Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı ki
şilerce parsellendiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1106) 103 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi N.al-
bantoğlu^nun, Diyanet İşleri Başkanlığınca 

öayfa 
hacca gönderilen vatandaşlardan fazla para 
alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1118) 103:104 

3. — Tekirdağ Mıilletvekili Salih Alcan'ın, 
Ayvalık-Müdilli arasındaki yük ve yolcu taşı
macılığının Ylunan gemileri tarafından yapıl
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Veysel Ataısoy'un yazılı cevabı (7/1121) 104:105 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, muhalefet milletvekilleri tara
fından verilen kanun tekliflerine ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
{7/1142) - 105:107 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 77,94 

1. — 1380 Sayılı Su ürünleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair. Kanun Tasarısı 

ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 437) 77:93,94:98 

2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sakarya Milletvekilli Ni
hat Akpa'k ve 11 Arkadaşının Türk Spor Ku
rumu Kanunu Teklifi ve Millî Eğitim; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/761, 2/258) 
l(S. Sayısı :- 440) 98:102 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir, orman köylüleri-
n'in Sorunları, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu da, ban
kaların kurucu ve adi ortaklarının sayıları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma,, yaptı
lar. 

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu 
Türk Gruibunda SHP Grubuna düşen 4 üyelikten 
açık bulunan 3 üyelik iç'in, anüan grupça gösterilen 
adaylara, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 
Grubunda SHP Gruibunca yapılan değişikliğe ve 
yeniden aday olarak gösterilen asıl ve yedek üyelere; 

İlişikin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bil'gi-
sline sunuldu. 

TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan baş-
kanvekilliğine, HDP Gruibunca aday olarak gösteri
len Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt seçildi. 

İstanbul Milletvekili Reş'iıt Ülker ve 9 arkadaşı
nın, trafilk kazalarının Önlenebilmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 • in
di, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis' araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
ı(10/18) öngörüşrnesi yapıldı ve Meclis araştırması 
açılması reddedildi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Uçak Servisli A.Ş.'rodekli bazı yöneticilerin gıda alım-
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lannda usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin (6/576) 
sözlü sorusuna Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy oe-
Vap verdi; soru sahibi de cevaba karşı görüşünü açık
ladı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan'ın 
ı(6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), (6/675), 
i(6/676), (6/677), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), 
(6/698), (6/703), (6/704), 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Uş'ak Milletvekili Yusuf Demirtn (6/632), 
Balıkesir Millettvekili Davut Abacıgiliin (6/616), 

(6/709), (6710), (6/711), (6/712), (6/713), (6/714), 
(6/715), 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
ttzmür Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in (6/669), 

(6/745), . 
IMuğla Milletvekili Idfis Gürpınar'ın (6/695), 

(6/716), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/739); 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından, 
İçel MilleltvakiM Durmuş Fikri Sağlar'in (6/671), 

(6/686), (6/693), 
Samsun MılletVeHdili Hasan Altay'ın (6/614), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/718), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 

in ı(16/719), (6/720), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/741), (6/747); 
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli oldukların

dan, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/678), (6/679), (6/680), (6/681), . (6/682), (6/699), 

Teklifler 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kı-

salkürek ve 6 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesıi-
ne İlişkin Kanun Teklifi (2/344) (Millî Eğitim Ko-

(6/700), (6/701) sözlü soruları, soru sahibinin aynı 
birleşimde görüşülmüş başka sorusu bulunduğundan, 

İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'm (6/746), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 

Adana Milletvekili Metin Üstünellin (6/607), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim ŞabJin'in (6/621), 
Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın (6/631), 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

(6/726), 
İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'm (6/635), 
'Balıkesir Milletvekili Cahit Tıtom'un (6/666), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667) 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin (6/696), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/721), 

İstanbul MiltetvıeMK İbrahim Ural'ın (6/742), 
Sözlü sorulan, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Ge

nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendiler. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/737) (S. Sa
yısı : 437) tümü üzerinde görüşmeler tamamlanarak 
4 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

15 Nisan 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.05't'e son verildi. 

Başkan 
Başkanveklili 
Özer Gürbüz 

Kâlfciıp öyle Kâtip Üye 
Kırklareli Giresun 

Cemdi Özbilen Yavuz, Köymen 

misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1986) 
2. — Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın, 1163 

Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesi
nin 1 inci, 2 ndi ve 3 üncü Fıkralarının Değiştirilme
si Hakkkmda Kanun Teklifi (2/345) (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tariihi : 14.5.1986) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

15.5.1986 Perşembe 
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Sözlü Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Milletvekillerine Verilen Aralba giriş kartlarına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önerıges/î (6/755) (Başkanlığa-geliş tarihi : 3.4.1986) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

milletvekili lojmanlarının ihale işleriyle görevlendiril
miş olan T. Emlâk Kredi Bankası Genel Müdür Yar
dımcısına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/11165) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.5.1986) 

2. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemiir'in, mec
burî ikamete talbi tutulan iki vatandaşımıza iîişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1166) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.5.1986) 

'BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurul salonunda bulunan sayın 
milletvekillerinin, salonda 'bulunduklarını yüksek 
sesle belirtmelerini rica edeceğim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin Doğanşehir ve Adıyaman İlinin Gölbaşı 
ilçelerinde büyük tahribat yapan deprem hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın Ayhan 
Fırat, Malatya ve Adıyaman'da meydana gelen dep
rem felâketi hakkında gündem dışı söz istemişler
dir. 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Telsiz İş
leri Genel Müdürlüğüne hediye edildiği iddia edilen 
malzemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1167) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1986) 

4. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, ülkemiz
de kullanılan telsizler için verilecek sertifikalara iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1986) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 13 arka

daşının, Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti ile ilgili politikası konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 indi maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
((Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1986) 

• • — 

(Diyaı'bakır Milletvekili Mahmud Altunakar'a 
kadar yoklama yapıldı) 

'BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Buyurun Sayın Fırat. ı(SHP sıralarından alkış
lar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; Malatya İlinin Doğanşe
hir ilçesiyle Adıyaman İlinin Gölbaşı İlçesinde bü
yük tahribat yapan ve 5 Mayıs sabahı vuku bulan 
deprem olayı, şükretmek gerekir iki çok az can kaybı
na sdbep olmuştur. 

Olay üzerinden on günden fazla 'bir zaman geçtiği 
halde, deprem 'bölgesindeki vatandaşlarımızın şikâ-

BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN s Başkan .ekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mahmet Zeki Uzun (Tokat), Cemal özbalen (Kaddareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GE NEL KURULA SUNUŞLARI 
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yetleri azalmamış, olduğunu, bilakis daha da arttığı
nı, bize gelen müracaatlardan anlamış bulunuyoruz. 

5,'8 şiddetindeki deprem, Doğanşehir'in içi ile üç 
kasabası ve otuzdan fazla köyünde, Gölbaşı İlçesinde 
de 'bir kasaba ve ondan fâzla köyde etkili olmuş
tur,, 

Verilen bilgilere göre Doğanşehir İlçesinde 1 150 
civarında bina ağır, 2 200 civarında bina orta ve 
yine bu kadar bina da halfif hasar görmüştür. 

İlk günden beri deprem her gün hafif, ara sıra 
da, hissettirir derecede devam etmektedir. İki gün ön
ce yine bu yörede vuku 'bulan orta şiddetdeki bir 
deprem, bazı hasarlı binaların yıkılmasına ve bazı
larının da hasar miktarının artmasına sebep olmuş
tur. İşte bu nedenle evlerine giremeyen, çoluk çocu
ğunu hasarlı evü'erde yatırmak istemeyen vatandaş
larımızın, devletin bir an önce kendilerine çadır ver
mesini beklemektedirler. Yapılan tespitlere göre is
tenen çadır miktarı 6 100 iken dağıtılan çadır mik
tarı 2 300 olup ihtiyaç duyulan çadır miktarı 3 800' 
dür. Yolda olduğu söylenen çadır miktarı 1 600 ol
duğundan ilave ihtiyaç 2 200 civarındadır. Hükümet, 
her nedense, yeterli çadırı zamanında Doğanşehir'e 
gönderememiştir. Gönderilen çadırların da gerek yer
leşim birimleri arasında, gerekse depremzedeler ara
sındaki dağıtımında 'büyük şikâyetler vardır. Biz dep
remin ikinci günü Türk Hava Yolları uçağıyla Ma
latya'ya, oradan da deprem bölgesine giderek, Sah 
ve Çarşamba günleri Gölbaşı ve Doğanşehir'in 25'e 
yakın köyünü ve tüm kasabalarını yerinde gördük 
ve ziyaret ettik. Gölbaşında ilk • günden itibaren ça
dır ihtiyacı tamamen karşılanmıştır; ancak, yukarı
da da arz ettiğim gibi, Doğanşehir'de dağıtılan ça
dır ihtiyacı (karşılayamaz haldedir. Kaymakam veki
linin de mevcut dağıtımda dengesizlik ve ayrıcalık 
yaptığı yaygın halde söylenmeye başlamıştır. Şöy
le ki, 10 - 12 köye hiç çadır verilmediği, bunların, 
valiliğe verdikleri dilekçeden anlaşılmıştır. Bizim, 
Sayın Malatya Valisi ile Çarşamba gecesi yaptığı
mız görüşmeden sonra, valinin emriyle bu köylere, 
gelmekte olan çadırlardan bir kısmı Perşembe günü 
gönderilmiştir., 

Sayın milletvekilleri, yörede hava sıcaklığı gece
leri üç - dört dereceye kadar düşmektedir. Yöre, 
deniz seviyesinden takriben 1 100 metre yükseklikte
dir. Vatandaş, çoluk çocuğunu, bulduğu naylonlar 
altında yatırmaya çalışmaktadır. Ayrıca, TV'den de 
öğrendiğimize göre, hasar tespit çalışmaları bitiril
miştir; ancak, yörede yağışların ve aralıklı olarak 

depremin devam etmesi, hasarlı evlerin hasarını da
ha da artırjtbilmektedir. O nedenle, yakın bir gelecek
te, hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılmasında 
büyük yarar vardır ve vatandaş da bunu istemekte
dir. 

Halihazırda, bazı yerleşim merkezlerine gönderilen 
çadır miktarlarından da birkaç örnek vermek isti
yorum, IKapıdere'de tüm ihtiyaç karşılanmıştır. Ku-
rucaova, 110 hanedir; 40 çadır verilmiştir. Erkenek, 
1 350 hanedir; 250 çadır verilmiştir. Topraktepe, 250 
hanedir; 50 çadır verilmiştir, Çığlık, 200 hanedir; 
73 çadır verilmiştir. Karaterzi, 230 hanedir; 35 ça
dır verilmiştir. Görobası 50 hanedir; 25 çadır veril
miştir. Bu misalleri artırmak mümkün dür. 

Sayın milletvekilleri, yörenüm rakımının yüksek ol
ması ve havanın oldukça serin gitmesi nedeniyle. 
depremzedelerin, bilhassa çocuklarında ve ihtiyarlar
da ateşli hastalıklar oldukça" yaygın hale gelmiştir. 
Devletin buraya, en kısa zamanda,- ateşli hastalıklar 
için antibiyotik göndermesi gereklidir. 

Konuyu bugün Yüce Meclisin huzuruna getirme
min sebe'bi, dün deprem 'mahalliyle yaptığımız 'konuş
mada, ihtiyaçların ve şikâyetlerin devam ettiğini öğ
renmiş olmamızdandır. Yukarıda bahsi geçen eksik 
çadır ve ihtiyaç duyulan ilaçların, en kısa zamanda 
yöreye ulaştırılacağı düşüncesini taşıyoruz. 

Depremde ölenlere rahmet dilerken, tüm ulusumu
za ve yöre halkına grubumuz adına tekrar geçmiş ol
sun diyor, depremden zarar görenlerin daha sağlıklı 
bir konuta kavuşturulacağı inancıyla Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, ta

rım üreticisinin sorunları hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Durcan 
Emirbayer, tarım üreticisinin sorunları hakkında gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
deprem ile ilgili bir açıklamada bulunmak istiyordum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Durcan Emir-
bayer'e söz verdim. Ondan sonra hemen size söz ve
receğim efendim. 

Buyurunuz Sayın Emirbayer. 
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 5 dakikalık gündem dışı 
konuşmamda, tarım üreticilerinin sorunlarını parag
raflar halinde sunmaya çalışacağım. 
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Sayın hükümetin iktidara geldiğinden bu yana, her 
yıl yüzde 40 ve yüzde 50'nin üzerinde seyreden enf
lasyon hızı sonucunda, Türk köylüsü ürettiği tüm 
ürünlerini, enflasyonun artış hızı altında kalması ne
ticesinde, reel fiyatın çok altında satmak zorunda ka
larak, maalesef büyük sıkıntı içerisine düşmüştür. Bu 
hükümetin iktidara gelmesinden bu yana - tüm kesim
lerde olduğu gibi - uyguladığı politika neticesinde fa
kirleşen tüm kesimler gibi, köylümüz de bundan nasi
bini almıştır. Çünkü, hükümet olarak hiçbir programı
nız olmadığı gibi, ziraî üretim programı ve planlama
sı da maalesef yoktur. Sayın Özal'ın aklına öyle geldi, 
öyle oluyor, tıpkı 84 üncü madde gibi. Sayın bakan
ların akıllarına b'ir şeyler gelir, öyle yaparlar; Sayın 
Pakdemirli ve Sayın Yusuf Özal «Böyle olsun» der
ler, öyle olur... Hükümet olarak soruyorum: Tarım 
planlamanız ve politikanız var mıdır?.. Tabiî yoktur. 
Olmayınca da, böyle günlük uygulamalarla aldığınız 
netice de böyle olur. 

İktidara geldiğiniz günden bu yana hayvancılık
ta - sütçülük ve etçilik olmak üzere - kelimenin tam 
manası ile üreticileri uygulamalarınızla perişan etti
niz. Bu insanlar, • zarar ettikleri hayvanlara mı bak
sınlar, faizlerini mi ödesinler? Bir çıkmazın içerisin
dedirler; alıcı bulsalar, tüm çiftliklerini satmaya ha
zırdırlar. 

Buğday üreticisi, fıstık gibi buğdayının kilogramı
nı 55 - 58 liradan satar; çıkıntı ve artığını da, fabri
kalardan yem olarak nerede ise sattığının iki misline 
yakın bir fiyata, 83 liraya; kepeğini de 80 liraya alır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Destek
siz atma! Bu kadar yalan olur mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Şeker 

pancarını müstahsilden 11 liraya alırsınız; ama müs
tahsilin eline 9 lira geçer. Kabuklarından ve çıkıntı
larından yapılan küspeyi de yem olarak tonunu 35 
bin liradan, yani kilogramını 35 liraya satarsınız;" son
ra da, yerli üretimdeki hayvanın etine pahalı diyen ve 
dindar geçinen hükümetimiz, nasıl kesildiği belli ol
mayan etleri ithal eder, hayvancılıkla uğraşan insan
larımıza darbe indirir. 

Soruyorum: Niye yem iföhal etmiyorsunuz da et 
ithal ediyorsunuz? Ucuz yem ithal etseniz ya! Ama 
olmaz; çünkü yemi imâl edenler, fabrikatörlerdir. On
lara gücünüzü göstermeyip, ancak Türk köylüsüne 
göstermekle yetiniyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, pamuk ziraatı da aynı şekil
dedir. Köylümüzün elinden pamuk çıkınca bir fiyat 

patlaması olur, büyük tüccar bu kadar daha para ka
zanır. Tabiî, siz ibunun sebeplerini bulur söylersiniz; 
ama soyulan benim zavallı köylüm olur. Zeytinyağı 
böyle değil mi? Üzüm böyle değil mi? Tahıl ürünleri 
böyle değil mi? Tüm ziraî ürünler böyle değil mi? 
Daha tütün üreticisinin acısı dinmedi. Tütün üretici
sini de, tüccara bu hükümetin uygulamaları sonucun
da soydurduğunu söylememek mümkün değil. Gaze
telerde okumuşsunuzdur, İzmir'de en büyük vergiyi 
veren şahıslardan biri, Türk köylüsünün alın teri, el 
emeği tütün üreticisinin mahsulünü alan tütün tüccarı 
olmuştur. Bu, her zaman böyledir; her yıl Türk köy
lüsü ve Türk üreticisi mağdur, tüccar memnundur. 
Bu kaideyi bozmak Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
en önde gelen vazifesi olacaktır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, izmir'de birçok tütün üreti
cisinden aldığım netice şöyledir: Birçok tütün üreti
cisi, cüz'i kapora harici, tütünlerini tüccarlara teslim 
etmelerine rağmen, paralarını alamamışlardır. Ka
naatim odur ki, tütünleri teslim alan tüccar, hem tü
tünü değerlendiriyor, hem devletten aldığı ucuz kre
di karşılığı parayı bankalarda üç aylık faizlerle de
ğerlendiriyor. Bırakınız tütünden elde ettiği kârı, bu 
şekilde milyonlarca lirayı üç aylık faize yatırımla
rıyla milyonlarına milyonlar katmak, bugünün Tür
kiye'sinde olağan hale geliyor. Gazetelerde okuyoruz, 
bir tarafta açlıktan hırsızlık yapanlar, etini satmakla 
geçimini temine çalışan insanlar, diğer taraftan, yu
karıda belirttiğim gibi, kanunlar muvacehesinde hır
sızlık yapanlar. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, toparlayınız efen
dim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Karadenizli milletvekili arkadaşlarım, 
yörenin mahsulü olan çay yaprağının fiyatlarını dile 
getirmektedirler. Ben de yaptığım araştırmalar netice
sinde, çay üreticilerinin geçmiş yıllara göre emekleri
nin karşılığını alamadıklarını izaha çalışacağım. 

1960 yılında, 1 kilogram çay 3 lira idi. Bir dolar 2 
lira 80 kuruş, bir cumhuriyet altınının karşılığı 200 
liraydı. Yani 1 dolar karşılığı 1 kilo 400 gram çay 
alınabiliyor, bir altın karşılığı da 80 kilogram çay alı
nabiliyordu. Bu değerlere göre, 1960 yılındaki verile
re ulaşabilmesi için, bir kilogram çay yaprağının 644 
lira, 1965 yılındaki değere göre, bir kilogram çay yap
rağının 392 liraya, 1979 yılındaki verilere göre 368 
lira, 1986 yılı fiyatına göre, yüzde 40 enflasyon artışı 
da nazarı itibara alınmak şartıyla, bir kilogram çay 
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yaprağının en azından 275 lira olması gerekin Hal
buki hükümet, 1985 yılında 140 lira, 1986 yılında ise 
177 lira fiyat vermiştir. Sonra, televizyona çıkıp, her 
konuda «Biz şöyle fiyat verdik, böyle memnun ettik» 
diye Türk üreticilerine ve halkına doğru olmayan ifa
deler kullanırsınız. 

Sayın hükümet, artık ne yaparsanız yapınız bu 
halk yutmuyor. Yüce Mecliste mebus pazarlığı kur
manız dahi, iktidarınızın ilk seçimlerde yuvarlanma
sına mani olamayacaktır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürültüler, 
SHP sıralarından alkışlar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Kayse-
ri'ye uğrama oyarlar seni. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Emirbayer. 
3. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 

Emiroğlu'nun, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın 
gündem dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın Ayhan 
Fırat'ın konuşmasına cevap vermek üzere, hükümet 
adına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Me
tin Emiroğlu, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Malatya - Adıyaman böl
gemizde vuku bulan deprem konusunda Sayın Fırat 
açıklama yaptılar. Ben de, bana intikal eden bilgileri 
sizlere sunmak suretiyle, bu konuda hükümetin elin
den geleni yaptığını bu vesileyle ifade etmiş olacağım 
ve bu konuda yapılan yardımlar hakkında da bilgi 
vermeye çalışacağım. 

Efendim, gerçekten 5 Mayıs 1986 tarihinde sabah
leyin 6.30'da vuku bulan bu deprem olayı, şiddeti 
itibariyle rihter ölçeğine göre 5,8 gibi ihmal edilemeye
cek bir dereceyi ifade etmektedir; fakat neticeleri 
itibariyle bir miktar maddî kayıp ve evlerde hasar ol
makla beraber, ölü ve yaralı sayısının az olması do
layısıyla da, oldukça iyi atlatılmış bir deprem olarak 
nitelendirilebilir. Buna şükrediyoruz; Sayın Fırat da 
buna değindiler. ' 

Hükümetimiz, bu deprem olayının duyulmasından. 
itibaren gerekli tedbirleri almış ve başta Sayın İçiş
leri Bakanımız derhal bölgeye intikal etmişler ve ma
hallî idare yetkilileri, askerî ve mülkî erkânla birlik
te, depremin vuku bulduğu bölgede tespit çalışmala
rını yapmışlar ve vatandaşın acılı anlarında yanların
da olmuşlardır. Daha sonra, Sayın Başbakanımızla 
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beraber Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanımız ve ben birlikte .dep
rem bölgesine gittik. 

Basınımız, her meselede gösterdiği hassasiyeti b̂ ı 
konuda da göstermiştir. Gittiğimiz zaman, basın men 
suplarının, köylerde bu konuda yapılan faaliyetleri 
izlemekte olduğunu da bu vesûle ile gördük. Hatta, 
bazı basın mensupları, «Biz çok deprem felaketi gör
dük; fakat bu derece seri müdahale edilen bir olayla 
ilk defa karşılaşıyoruz. Deprem bölgesinde, gerçek 
ten, hükümet, mahallî idareler, belediyeler, valiler ge
rekli hassasiyetin içerisindedirler ve vatandaşın acı
sına, en kısa sürede çare bulunması için büyük bir 
gayret göstermektedirler. Bunu tespit etmekten dola
yı mutluluk duyduk» demişlerdir. 

Değerli, milletvekilleri, bu bölgelerde mevsimin 
müsait olması yani depremin kış şartlarında olma
yışı yardımın zamanında ulaşmasını ve tevziatım ko
laylaştırmıştır. Sayın Fırat, şu anda 6 bin civarında 
çadıra ihtiyaç olduğunu söylediler, eğer yanlış anla
madıysam; benim elimdeki bugün aldığım listeye gö
re, 7 028 çadır mahalline ulaştırılmış bulunmaktadır. 
Öncelikle bunu ifade etmek isterim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ama dağıtılmadı. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Dağıtılmış 

mı Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Dağıtılıyor 
efendim. 

8 050 adet battaniye, 200 adet yatak, 1 810 kilog
ram gıda yardımı, Etimesgut'tan, Adana'dan, Erzu
rum'dan muhtelif vasıtalarla deprem mahalline inti
kal ettirilmiştir. 

Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede bir in
celeme yapacaklar, ben de birlikte gideceğim ve son 
durum hakkında, yani intikalin yapılıp yapılmadığı 
konusunda, dönüşte de yine sizlere bilgi arz etme fır
satım olacak. 

Yalnız, şunu söylemek isterim ki, hükümetimiz bu 
meselede, deprem anında, mümkün olan en kısa süre 
içerisinde, vatandaşın yanında olmuştur ve devletin 
imkânlarını en seri vasıtalarla vatandaşa ulaştırma im
kânını bulmuştur. Ölü ve yaralı «ayısının az olması, 
mevsimin de müsait olması, bu seriliği temin etmiştir; 
buna şükrediyoruz. Cenabı Allah'tan, bir daha böyle 
felaketlere milletimizi maruz bırakmamasını diliyor ve 
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en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

4. —• Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, bazı dev
let dairelerinde ramazan münasebetiyle kapatılan ye
mekhaneler hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bazı devlet dairelerinde, kapatılan 
yemekhaneler hakkında Tunceli Milletvekili Sayın 
Musa Ateş gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ateş. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, çok 

değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günlerden be
ri kamuoyunu etkileyen konu, Ramazan ayı nedeniy
le kapatılan yemekhanelerdir. Çok değerli basınımız 
bu konuya ciddiyetle ve samimiyetle eğilmiştir. Yük
sek huzurlarınızda çağdaş basınımıza sonsuz şükran
larımı ve teşekkürlerimi arz ederim. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Basınımızda çıkan haberleri okumuşsunuzdur. 
Kıymetli vakitlerinizi almamak için bunları burada 
tekrar dile getirmek istemiyorum; ancak, bazı beyan
lara da değinmeden geçemeyeceğim. Bunlardan bir 
tanesi, «Siz Hıristiyan mısınız ki, neden oruç tutmu
yorsunuz?» sözüdür. (ANAP sıralarından «Doğru» 
sesleri, gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — İyi yapmışlar. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Hıristiyanlar da oruç 

tutuyorlar. Acaba nasıl tuttuklarını sizler biliyor mu
sunuz?.. Demek ki siz onu da bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Devam edin Sayın Ateş. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — «Azar işiten memur

lar yemek konusunda ısrar etmekten vazgeçiyorlar» 
diye yazıyor. 

Diğer bir gazete ise «Yaptığımız araştırmaya gö
re, yemekhanelerde herhangi bir onarım yapılmadı
ğını öğrendik.» diye yazıyor. Ben de bu hususu araş
tırmıştım. 

Basında, bakanlık ve kuruluşlarının çoğunluğun
da, çayocaklarının kapatıldığı haberi de yer almak
tadır. 

Yine basında, «Erzurum Atatürk Üniversitesi ye
mekhanesi 40 eşkiya tarafından basıldı, 4 öğrenci ya
ralandı» haberi yer almaktadır. (ANAP sıralarından 
gülüşmeler) 

Bunlar size hafif mi geliyor? Öyleyse bunlar sizin 
başınıza da gelsin. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Ateş, devam edin. 
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MUSA ATEŞ (Devamla) — Sayın basın yoluyla 
öğrendiklerimiz bu olanların yüzde birkaçı olduğu 
kanısında ve endişesindeyim. 

Evet, Atatürk Türkiyesinde, laik bir devletin baş
kentinde bunlar olursa, diğer yerleşim birimlerimiz
de acaba neler olmazki?.. SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Oralardan haberimiz yok ve ben çok 
endişe ediyorum. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Bir 
gün de biz güleriz elbette... Ben çok endişe ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, devam edin. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Maddî ve manevî 

varlıklarımıza daha fazla zarar vermeden, ilgililerin 
olaya el koymasını canı gönülden istiyorum. Bu ha
reketleri önlesinler, bunu öneriyorum. 

Bu hareketler: 
1. Kur'an'ın Bakara Suresinin 256 ncı ayetinde-

ki «Dinde zorlama yoktur» buyruğuna aykırıdır, Müs
lümanlar... 

2. Anayasamızın 24 üncü maddesinde ifadesini 
bulan, «Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlerle katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz 
ve suçlanamaz» hükmüne açıkça aykırıdır. 

Bu hareketlerde bulunanlar, aynı zamanda anaya
sal suç işlemiş olurlar. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Haklısın... Doğ
ru... 

BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Hem «doğrudur» di

yorsunuz, hem de tatbik etmiyorsunuz; ne âlâ mem
leket!.. 

3. Bu gibi girişimler asil ulusumuzun çağdaşlaş
masına ve cennet yurdumuzun imar edilmesine en 
büyük engeldir. 

4. Bu gibi girişimler, olsa olsa, siyasî bir yatı
rımdan başka bir şey değildir. 

5. Bu gibi girişimler Allah'a ibadet midir? Asla, 
hiç de Allaha uygun bir ibadet değildir. Zira, Yüce 
Allah Kur'an'da, «Kul hakkı ile huzuruma gelme» 
diye buyurmuşlardır. 

Hazreti Muhammed'ten, «Ya Resulullah, Müslü
manlık ne demektir?» diye soruyorlar; Hazreti Mu
hammed ise, «Dürüst ahla'ktır» diye cevap veriyor. 
Tekrar, «Peki ya Resulullah, dürüst ahlak ne demek
tir?» diye sorduklarında, Hazreti Muhammed «Ne 
kendini, ne de başkasını incitmemektir» diye cevap 
veriyorlar. (ANAP ve SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Gerçek bu olduğuna göre, riya ile, desinler ile, 
korku ile, şekilcilikle yapılan ibadet, Allah'a ibadet 
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olmaz; aksine, maneviyata ters düşen, taban tabana 
zıt hareketlerdir. 

İlgililerle ben de görüştüm. Almış olduğum ce
vap, hemen hemen basınımızda çıkan haberler gibi
dir. Şunu demek istiyorum: Bu durumda, dar gelirli 
bordro mahkûmlarının mağduriyetine, devlet bilerek 
sebebiyet vermiş olmaz mı? 

Sayın milletvekilleri, bu konulan, böyle dar bir 
çerçeve içerisinde ifade etmek mümkün değildir. Söz
lerime istemeyerek son verirken, Cenabı Haktan ca
nı gönülden niyazım şudur ki, dinimizi, cahil din düş
manlarının tekelinden, kötü siyaset adamlarının dinî 
istisımarınıdan kurtarsın; asil ulusumu, cennet vata-. 
nımı çağın en üst düzeyine ulaştırsın. («Amin, amin» 
sesleri) 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İsviçre'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı 

Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakan
lığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
\Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1027) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan

lığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı Bakanlar 

Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 19 Mayıs 1986 
tarihinde isviçre'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 13 arka
daşının, Hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti ile ilgili politikası konusunda Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardı i 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Biz aşağıda imzaları 'bulunan milletvekilleri, müş

terek genel görüşme önergemizi arz etmiş bulunu
yoruz. 

Bugüne kadar kesin çizgileriyle politikası sapta
namamış odam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hak-
kında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 'bir plan oluş
turmayı açık ve net çizgileriyle yüksek Meclisin ona
yından da geçirerek dünyaya sunamanııştır. 

Kıbrıs'ta, her zaman ödün veren taraf durumuna 
düşürüimemizi önleyecek tedbirlerin alınması koni" 
sunda, tatmin edilmiş durumda değiliz. 

iRuım tarafımın, 'bütün dünyada hâlâ tanınan tek 
meşru devlet olma çabalarının haksızlığını kanıtlayı-
cı, 'bunu önleyici önlemler bir türlü alınamamaktadır. 

Ada Rumları ve Yunanlıların konuyu Birleşmiş 
Milletlere götürüp Sovyet Rusya'nın da desteğini ala
rak işi uzatma ve zaman kaynakları arama çabaıları-
nı kıracak, dünyayı uyandırıcı önlemlerimizin neler 
olduğunu bilmemekteyiz, 

Son haftalar içinde Sayın 'Başbakanımızın, zeytin 
dalını bir yana bırakarak Kıbrıs davamızla yakından 

ilgilendiğini görüyoruz. Bu ilginin dayandığı ciddî. ve 
millî önlemlerimiz nelerdir? 

Kuzey Kıbrıs Türk Devletini tanıtma çabasına gi
rilmekte gecikmiş olmamızla, bunca yuh heder etmi
şe benziyoruz. Bundan sonra olsun tek çıkar yolun 
'bu olduğu inancı, hükümetimizce de 'benimsenmiş ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 'gereken işbir
liği sağlanmış olmalıdır sanıyoruz. 

Üç yıldan beri adaların silahlandırılacağını söy
leyip, zaman ve zemin kollayan Yunan Hükümeti, 
burnumuzun dibindeki bu adaları nihayet silahlan-
dırımıştır. 

Hükümetimizin bu konuda alınmış bir kararı ol
duğundan da Meclisimiz, dolayısıyla milletimiz ha
berli değildir. 

Türk Hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti ile ilgili politikası konusunda, Anayasanın 98 in
ci, Meclis İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci maddeıle-
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irine dayanarak genel görüşme açılması dileğimizi, 
gereği için Başkanlık makamına saygıyla arz ediyo

ruz. 
Rüştü Şardağ 

îzmir 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 
Günseli Özkaya 

İstanbul 
Onural Şeref Bozkurt 

Çanakkale 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Mehmet Nuri üze:l 
Eskişehir 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Orhan Otağ 
Kocaöl 

Sabit Batumlu 
İsitanıbul 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Fikret Ertan 
îzmir 

ıBAŞKAN —• (Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge gündemde yerini alacak ve sırası geldi
ğinde, genel görüşme açılıp açılmama hususundaki 
görüşme yapılacaktır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekecinin cevabı (6/670) 

'BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» »kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arılkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 
1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
'Sayın bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından, yazı
lı -olarak cevaplandırtlması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Ed'irne 

Soru 1. «Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda 
1984 yılında toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı 
nedir? 

a) Varsa, 1983'den devreden bakiye, 
b) Bankalardan tasarruf mevduatı üzerinden alı

nan primler, 
c) Para cezaları, 
d) Bankalar Tasfiye Fonundan devir, 

e) Zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet, 
alacaklar, 

f) İflas masasından tahsil edilen, 

g) T.C. Merkez 'Bankasından avans, 
h) Diğer gelirler, 
i) IBu Fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 
Soru 2. Bu Fondan 1984 yılında yapılan har

camaların tutarları ayrı ayrı nedir? 
a) Devir ve birleşme nedeniyle bankalara sağla

nan malî destek, 

b) Likiditeyi güçlendirmek amacıyla, bankalar
dan satın alınan iştirak ve gayrimenkul bedelleri, 

c) Diğer harcamalar, 
d) IBu Fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

tutanları ve fonların adları. 

Soru 3. a) Devir ve 'birleşime nedeniyle hangi 
bankalara ne tutarlarda malî destek sağlanmıştır? 

b) Likiditeyi güçlendirmek amacıyla hangi ban
kalardan ne tutarlarda iştirak ve gayrimenkul satın 
alınmıştır? 

Soru 4. Soru 1, 2 ve 3'deki bilgiler 1985 yılı 
için nedir? 

'BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Abdullah Te
nekeci, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Edirne Milletvekili Sayın Tüıkân Arıkan'ın, Tasar
ruf Mevduatı Sigorta Fonu hakkındaki sözlü soru 
önergesinin cevabını arz edeceğim. 

23 Temmuz 1983 tarihinde 70 sayılı Kanun Hük
münde Kararname, daha sonra ise 3182 sayılı Ban
kalar Kanunu gereğince teşkil edilen söz konusu fon, 
banka sistemindeki tasarrufları sigorta etmek sure
tiyle bankacılıkta güveni, istikrarı korumak ve sür
dürmek amacına yönelik olarak kurulmuştur. 
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Fonun gelir kaynakları : 
1. Bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf 

mevduatı tutarı üzerinden, tariifesi, tahsil zaman ve 
şekilleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının (bağlı 
olduğu bakanlığın önerisi üzerine, Bakanlar Kuru
lunca tespit olunan primler, 

2. Bankalar Kanununa aykırı fiiller dolayısıyla 
hükimolunacak para cezaları, 

3. 153 sayılı Kanuna göre kurulan Bankalar 
Tasfiye Fonundan devralınacak mevcutlar, 

4. Bankalar Kanununun 36 nci maddesine göre 
zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacak
lar, 

5. Fon ımevcudunnn gelirleri ile sair gelirlerden, 
Oluşur. 
Fonun kullanım alanları : 
1. Gerçek kişiler tarafından tasarruf mevduatı 

adı altında açtırılan ve acz telindeki bankalardaki 
bir kişiye ait, azamî 3 milyon liralık tasarruf mev
duatlarının ödenmesi, 

2. Bankaların likiditelerinin güçlendirilmesi, 
3. Başka bir (bankaya devir veya 'birleşme ha

linde malî yardımda 'bulunulması, 
4. Bankalardaki sermaye paylarına ait ortaklık 

haklarının kullanılmasıdır. 

Fonun gelirleri : 
1983 yılından devir 2,7 milyar, 1984 yılı geliri 

5,9 milyar, 1985 yılı geliri 12,7 milyardır. 1984 yı
lında tedricen tasfiye edilmekte olan, Birleşik Tasar
ruf ve Kredi Bankası, Sanayici ile Esnaf Kredi Ban
kası, Doğubank, Tutum Bankası ve Kredi Banka
sına 1983 yılından devreden avanslar olarak toplam 
186,5 milyondur. 

Bankalar Kurulu kararıyla 'bankacılık işlemlerii 
yapma yetkisi kaldırılan İşçi Kredi Bankası ve Bağ
cılar Bankasının toplam 4,8 milyar olmak üzere, ve
rilen avanslar toplamı 5 milyar Türk lirasıdır. 1985 
yılında ise, tedricen tasfiye edilen bankalardan Do
ğubank hariç, yukarıdaki sayılanlara, kapatılmayan 
avanslarına mukabil 98 ımıilyon ve Balkanlar Kurulu 
kararıyla bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırı
lan İşçi Kredi Bankasıyla Bağcılar Bankasına, yine 
kapatılamayan avanslarına mukabil 4,8 milyar ol
mak üzere, verilen toplam avans 4,9 milyardır. Fo
nun 1984 yılı sonunda 2,7 milyar nalkıit, 1,1 milyar 
tutarındaki tahvil bakiyesi; 1985 yılı sonunda, 10 
milyar nakit, 6,5 milyar tutarında tahvil bakiyesi 
mevcuttur. , 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, açıklamanız olacak herhalde, bu

yurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın bakana ce
vapları için teşekkür etmek istiyorum; ancak, izle
yebildiğim kadarıyla, 1984-1985 yılları sonunda, bu 
fonda önemli miktarlarda bakiyeler gözükmektedir. 

Bu fon Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
toplanmaktadır. Sanıyorum ki belli kaynaklar aynı 
havuz içinde bulunmakta ve fonların nakit hesabı 
olarak ayrı tutulmamaktadır. 

Bu fon hesapları artık gerçekten çığırından çık
mış durumdadır. İzlediğimiz zaman görüyoruz ki, ba
zı fonlardaki birtakım kaynaklar, Merkez Bankası dı
şındaki birtakım (bankalarda atıl durumda tutulmak
tadır. 'Dün.veya evvelki günkü gazetelerde, hüküme
tin fonlar konusunda bir kanun tasarısı hazırladığını 
duydum. Eğer arzu ederlerse, ben de kendilerine 
elimdeki bilgileri kop yaları yla vermeye hazırım; çün
kü, bu bir memleket ve ülke meselesidir. Kaynakla
rın en verimli şekilde kullanılması ve ülkeye yararlı 
hale getirilme meselesidir. 

Bu konuda kendilerine yardımcı olmaya hazır ol
duğumu belirtmek istiyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anikan. 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (61697) 

BAŞKAN — 2 nci 'sıradaki, Edirne Milletvekili 
Sayın ' Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiışt'ir. 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Saym Durmuş Fikni Sağlar'ın sorusu, soru ısahihıinin 
izinl'i olması nedeniyle ertelenmiştir. 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 

— 70 — 



T. B. M. M. B : 106 15 . 5 . 1986 0 : 1 

ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

BAŞKAN — 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiş
tir. 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, uygulanan ekono
mik modele ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
/ / . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca özel firmalara hazırlattırılan projelere 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 12 noi sırada, Erzurum Miitetvekü 
Killimi Nalbantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yalbaneı danışmanlara ve Bankanın dış 'borç
larına ilişkin Başbakandan sorusu vardıur. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu9-

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Erzurum Milletve
killi Hilmi Nalbantoğlu'nun, teşvik kredierinin böl
geler itibariyle dağıtanıma ilişkin Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Naffibantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertelenmişitir. 
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

(BAŞJKA'N-— 14 üncü isırada, Erzurum Miile'tıve-
kiü Hilmi Nalibaritoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yö
relere Devlet Planlama Teşkilatı 19'8'5 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başjbakadan sorusu 
vardır. 

Sayın Nallbantoğlu?.. İBurada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişltıir. 
15. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki, İs'tanibul Mille'üve-
kiii Günseli 'Özkaya'nın sorusu, Sayın Özkaya'nın 
izinli olması dolayısıyla ertelenmişitir. 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların t işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — '16 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Na'rin'irr, 'bazı vatandaşların işkence sonu
cunda sakat kaldığı -ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın Ibakan?.. Yok. 
Soru ertelenmişjtir. 
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17. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, İzmir Mıilletvekili 
Sayın Ali Aşkın Toktaş'ın Aliağa Petrol Kimya 
Kompleksine ilişkin 'Başbakandan sorusu vartfır. 

Sayın Toküaş?.. Ydk. 
Sayın Başbakan veya cevap Verecek sayın ba'kan?. 

Yok. 
Soru ertelenrnıtşltir. 
18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686). ' 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, İçel Milletve
kili Sayın 'Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın 
Sağlar'ın azimli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

19. — Adana Milletvekili Nuri Korkmazdın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korlcmaz'ın, (hayalî ihracat iddiasıyla 
İnaklarında işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 r 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 20, 21, 22 ve 23 üncü sıralardaki, 
Edirne iMille'tvelküıi Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
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soruları, İçtüzüğün 97 inci maddesine göre ertelen
miştir. 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 24 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar' 
in izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

25. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş -• Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 25 inai sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, Kahramanmaraş - Göksün 
Yem Fabrikasınca 1985 yılında gerçekleştinilen kır
mızı biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir -. çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — '26 nci sıradaki, Edime Milletve
kili Sayın Türkân Turigut Arıkan'ın sorusu, İçtüzü
ğün 97 ndi maddesiine 'göre ertelenmiştir. 

27. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, DJyaılba'kır İlinde İşken
ce sonucu meydana geldiği 'iddia edilen iki ölüm ola
yına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?. Buralda. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Samsun Milletvekili Hasan Alta/ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına, ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 28 inci sıradaki, Samsun Millet
vekili Sayın Hasan Altay'ın sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle eritelenmıiş'tir. 
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29. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Daıvüt Abacıigil'in, Balıkesir 'Merkep Ko
caavşar Köyü Kasırga 'Deresi üzerinde 'gölet yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve 'Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıigil?.. Buradalar. 
Sayın balkan?., Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, V es tel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

(BAŞKAN — 30 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Naibantoğlu'nun, Vestel Elektronik 
Sanayi ve Ticaret Anonim 'Şirketinin ortaklarına 'iliş
kin Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın 'Nalbantoğlu?.. 'Buradalar. 
"Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın ba

lkan?.. Yoklar. 
Soru erMenmiştir. 
31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

iBAŞKAN' — 31 inci ısırada, Erzurum IMıilietve-
kili 'Sayın Hilmi Nallbantoğlu'nun, Su ve Şişeleme ' 
Anonim Şirketinin yerli ortaklarına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. IBuradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

(BAŞKAN — 32 nci sırada, Trabzon Milletvekilli 
Sayın Osman IBaihadır'ın, bir vatandaşı işkence ile 
öldürdükleri 'iddia edilen emniyet görevlilerine iliş
kin İçişleri Bakanından sorusu, vardır. 

Sayın IBalriadır?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

m, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek-
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leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/703) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzü
ğün 97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' ' 
,in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

'BAŞKAN — 34 üncü sırada, iDenizli Milletvekili 
Sayın Halil İbralhıim Şahln'in, Güney Anadolu Pro
jesi nedeniyle yoğunlaşan 'toprak satışlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Kiöyişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın ŞaJhin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiışirir. 
35. — Adana Milletvekili' Nuri Korkmaz'ın, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal ^krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

(BAŞKAN.— 315 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak ta
rımsal krediye ilişkdn Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. IBuradalar. 
• Sayın Bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi(6/704) 

İBAŞKAN — 3'6 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turigut Arıkan'ın sorusu, îç'tüziüğün 97 
noi maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

37. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş- -
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Tokat Milletvekili' -
Sayın Enver Özcan'ın, Sivas îli Gemerek İlçesinde
ki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Banaz Orman Bölge Şefine İlişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
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BAŞKAN — 38 inci sırada, Uşak Milletvekilli ı 
Sayın Yusuf 'Demir'in Uşak İli Banaz Orman Böl
ge Şefine ilişkin Tarım Onman ve Köylşleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Dem'ir?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
39. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından Sözlü soru önergesi 
(6/726) 

BAŞKAN — 39 uncu smadaki, İstanbul Millet
vekili Sayın Yılmaz İhsan Haıs'bürklün sorusu, soru 
sahibinin 'izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

40. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

IBAŞKA'N — 40 inci sırada, içel Milletvekili Sa
yın Mehmet Kocalbaş'ın, (Bingöl İllinde 'bazı emni
yet 'görevlilerince çıkarıldığı iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Balkanımdan sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yolklar. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Balıkesir Milletve'kili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 41 imci sırada, 'Balıkesir Milletve
kili Sayın Cahit Tutum'un, Ayvalık Koyunda kuru
lan midye üretme çiftliğine ilişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ha

lkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

42. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf \Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Zonguldak Milletve
kili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, Ordu İli Ay-
Ibastı llçiesıi Belediye Başkanına ülişkin İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yolklar. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 43 üncü sıralda, İzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in, sektörler arasındaki gelir 
dağılımına ilişkin Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-

ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Muğla Milletvekili 
Sayın İdris Gürpınar'ın, GÖkova, Kemerköy Termik 
Santralı Ifoprak halfriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınarı.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

IBAŞKA'N — 45 indi sırada, Istanlbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'dn, Bavyera Televizyonunda gös
terilen bir filme ilişkin' Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üilker?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilşikin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN :— 46 nci sırada, 'Erzurum 'Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlurnun, Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın (Nallıbaritoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Kayseri İli Develi İlçesi Ki-
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zık Köyün'dekıi âfet konutları inşaatına iTiş̂ kin Bayın
dırlık ive iskân ©akanından sorusu vardır. 

Sayın Üner..? Buradalar. 
Sayın Bakan?.. 'Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
48. -=- Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Balıkesir MillelrVekili 
Sayın Oaıvult Abacıgil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üre
ticilerinim 'bazı sorunlarına 'ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sorusu vardır. 

ıSayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın. Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediyesi^ mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Erdeik Belediyesi müca
vir alanı içine alman bazı köylerde vatandaşlara ya
pı ruhsatı verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, emeklilere ait çeklerin ban
kalarca iskontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacakları
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Balıkesir yöresindeki 

.'tohum üreticilerinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Kepsut İlçesi dispanserinin doktor ihtiya
cına ilişkin sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı (6/713) 

BAŞKAN — 52 nci 'sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Balıkesir - Kepsut ilçesi Dis
panserinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardim Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanınca sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. Balıkesir Kepsut ilçesinde mevcut dispanserin 
yetersiz olduğu ve doktor bulunmadığı, 

2. Bazı hasta vatandaşların, resmî kanaldan al
dıkları hasta sevk kâğıdı ile tabip yokluğundan mu
ayene olamadıkları, 

3. Bu yönde hasta izdihamını önlemek ve teda
vi sağlamak için bakanlıkça ne gibi tedbir düşünül
mektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. • y 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; arkadaşımızın sorusunda dispanserden söz 
ediliyor ve doktor yok deniyor; ancak orada hiç bir 
zaman dispanser olmadıki... Dispanser olmadığı için 
de, doktor yokluğu şikâyeti de bir yerde geçersiz olu
yor; ancak orada, bir sağlık ocağımız ve sağlık oca
ğı tabibimiz vardır. 

Bu bilgiye ilave olarak şunu arz edeceğim : Kep
sut ilçe merkezine sağlık merkezi yapılacak ve dok
tor adedi de artacaktır. Bu itibarla, arkadaşımızın 
eksikliğini görmüş olduğu hizmetler Kepsut ilçesine 
gelmiş olacaktır. 

Bunu kısaca arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Abacıgil, 'bir açıklamanız olacak mı? 
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Hayırr teşek

kür ederim. 

— 75 — 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/^714) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgitin, 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedeni
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 53 ve 54 üncü sıralardaki, Balıkesir 
Milletveikili Sayın Davut Abacıgil'in, sorulan, içtü
züğün 97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

55. —Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ
la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Muğla Milletvekili 
Sayın İdris Gürpınar'ın, Muğla ili Milas İlçesinin 
bazı köylerindeki fıstık çamları ürünlerinin toplan- . 
masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu yardır. 

Sayın Gürpınar?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
56. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara

yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

BAŞKAN — 56 ncı sıradaki, Ordu Milletveikili 
Bahriye Üçok'un sorusu, Sayın Bahriye Üçok'un izin
li olması sebebiyle ertelenmiştir. 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan. sözlü soru önergesi (6/719) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın -• Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

BAŞKAN — 57 ve 58 inci sıralardaki, Kahra
manmaraş Milletveikili Sayın Mehmet Turan Bayezit' 
in soruları, Sayın Mehmet Turan Bayezit'in izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

59. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası 

uyuşturucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurraihman Demirtaş'ın, Hatay İlinde orta
ya çıkarılan Uluslararası uyuşturucu''madde kaçakçı
lığı olayının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sı

kıyönetim Kanununa göre görevlerine son verilen 
öğretmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Malatya Milletvekili 
Sayın Ayhan Fırat'ın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilen öğretmen ve öğretim üyeleri
ne ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Fırat?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına 
baskı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

BAŞKAN — 61 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, Sayın 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun izinli olması nede
niyle ertelenmiştir, 

62. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Av
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce-
rayan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın İbrahim Ural'ın, Avrupa Güreş Şampiyonasın
dan önce Bolu kampında cereyan eden olaylara ve 
Güreş Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sorulsu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

_ 63. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

76 — 
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BAŞKAN — 63 ünoü sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in, demiryollarının moderni
zasyonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 

Saym Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir, 

VI. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyisleri komisyonları raporları 
(1/737) (S. Sayısı : 437) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz., 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasalıyım görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Dünkü birleşimde tasarının 1, 2 ve 3 üncü mad

deleri kalbul edilmişti. 
Tasarının 4 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 4. — 1380 sayılı Kanunun 14 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 14. — Tarım Orman ve Köyisleri Ba

kanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü araştırmaları 
yapmak ve yaptırmakla görevlidir.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş önerge de bulunmamak

tadır. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir, 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

•MADDE 5. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

^Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı tesis
lerinden faydalanma hakkı, Tarım Orman ve Köy
isleri Bakanlığının .mütalaası alınarak Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca süresi on yıldan az olmamak üze
re su ürünleri ile ilgili kooperatif veya kooperatif 

(1) 437 S. Sayılı basmayazı 13.5.1986 tarihli 104 

64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri 
reddedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/747) 

BAŞKAN 64 ünoü (sıradaki, Hatay Milletve
kili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, Sayın 
Mustafa Sökmenoğlu'nun izinli olması sebebiyle er
telenmiştir. 4 • 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

'birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. İlan 
edilen 30 günlük süre içinde kooperatifler veya koo
peratif birliklerinden talep vaki olmazsa 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca gerçek veya tüzelkişilere ihale ile ve
rilir.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?... 
SALİM EREL ((Konya) — Ben söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Sayın Salim Erel, buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Görüşülmekte olan 437 sıra sayılı yasa tasarısı

nın 5 inci maddesinde - ki; «1380 sayılı Su Ürün
leri Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» deniyor - Adalet 
Komisyonumuz ile Tarım Orman ve Köyisleri Ko
misyonumuzun kabul ettiği metinler hemen hemen 
aynı: «iBalıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı 
tesislerinden faydalanma hakkı, Tarım Orman ve 
Köyisleri Bakanlığının mütalaası alınarak Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca süresi on yıldan az olma
mak üzere su ürünleri ile ilgili kooperatif veya koo
peratif birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya veri
lir, İlan edilen 30 günlük süre içinde kooperatifler 
veya kooperatif birliklerinden talep vaki olmazsa 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca gerçek veya tüzelkişilere 
ihale ile verilir» deniliyor. 

Sayın arkadaşlarım, balıkçı barınaklarının mut
laka kooperatiflere veya kooperatif birliklerine ki
raya verilmesinde büyük yarar vardır. Buradaki 
metinde «Kooperatif veya kooperatif birliklerine 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi 
olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir» denilmekle be
raber, şayet «30 günlük süre içerisinde kooperatif 
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veya kooperatif birliklerinden talep vaki olmazsa» 
deniliyor ve bu arada işin içine 2886 sayılı Yasa 
giriyor. Yine yukarıda, kooperatif veya kooperatif 
birlikleri ile ihaleyi belirtirken, «2886 sayılı Yasanın 
dışında pazarlık» ifadesi kullanılmasına rağmen, bu
rada «Müracaat vaki olmadığı takdirde 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu gereğince hüküm uygulanır» 
deniyor. 

Sayın arkadaşlarım, 28816 sayılı »Devlet İhale Ka
nununun 35 inci maddesinde ihalelerin şekilleri be
lirtilmiş ve kapalı teklif usulü; belli istekliler ara
sında kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, pazarlık 
usulü, yarışma usulü şeklinde ayırım yapılmıştır. Hal 
böyle iken, niçin kooperatif veya kooperatif (birlik
lerine 2886 sayılı Yasanın kapsamı dışında, pazarlık 
önerisi yapılıyor da, böyle 'bir kooperatif veya bir
lik, böyle bir yarışmaya, böyle bir ihaleye katılma
dığı takdirde, diğer gerçek veya tüzelkişilerle ilgili 
2886 sayılı Yasa kullanılıyor ve bu yasanın ihale kap
samı niçin burada açıklanmıyor? Bunun açıklanma
sını arz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?... Komisyon 

adına, buyurun. 
TARIM ORMAN V1E KÖY1ŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kooperatifler o 
çevre sakinlerinin en az yüzde 51 'inin iştiraki ile ku
rulur. Buradaki amaç, böyle kurulmuş kooperatifleri 
veya birlikleri himaye ve oradaki topluma iş hazır
lamak gayesine matuftur; dışarıdan, uzaklardan ge
lerek rekabet sistemi ile oradaki köylünün ezilmeme
si gayesine matuftur; bu nedenle pazarlıkla ıköylüye 
kiraya verilme usulü tercih edilmiştir. Muhtelif ka
nunlarımızda da »bu usul vardır. Eğer kooperatif ve
ya birliklerden, belirtilen süre içinde talep zuhur 
etmezse, o takdirde 2886 sayılı Kanunun yarışma 
maddesi çalıştırılmak suretiyle açık ihale sistemi 
uygulanacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SALİM EREL (Konya) — Burada yarışma mad

desi yok. 

TARIM ORİMAN VE KÖYİŞLBRl KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Var efendim. 

BAŞKAN.— Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır; okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 437 sıra sayılı 1380 sayılı 

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve -teklif ederiz. 

Salim Erel Ömer Kuşhan 
Konya Kars 

Yılmaz Demir Mustafa Kani Bürke 
Bilecik Denizli 

Tülay Öney 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORİMAN VE KÖYÎŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergenin de
vamı var, okutuyorum: 

YILMAZ DEMİR ı(Bilecik) — Sayın Başkan, 
usul ihajkkında bir hususa değinmek istiyorum.: Sa
yın Komisyon Başkanı madde metnini dinlemeden 
«katılmadığını» söylüyor. Dikkatinizi çekerim. 

SALİM EREL (Konya) — Peşin hükümle hare
ket ediyorlar. • 

'BAŞKAN — Komisyona önerge daha önce gön
derilmiştir, komisyon önergeyi incelemiştir. Demin 
önerge okunurken Başkanlıkça yarıda kesilmiştir. 

Önergeyi okutmaya devam ediyorum: 
... Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı te

sislerinden faydalanma hakkı Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca, süresi .10 yıldan az olmamak üzere, su 
ürünleriyle iligili kooperatiflere, 2886 sayılı İhale Ka
nunu gereğince kiraya verilir. 

İSöz konusu barınaklara kooperatiflerden talip 
olan bulunmaz ise, aynı şartlarla gerçek ve tüzelki
şilere kiraya verilir.» 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ -(Muğla) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLBR't BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

78 — 
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BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz almak is
teyen? 

ÖMER KOŞMAN ı(Kars) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — -Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa 
tasarısının 5 inci maddesinde bir değişiklik önergesi 
verdik. 

-Değiştirme isteğimiz bir endişeden kaynaklanmak-
tadıf: Bugüne kadar görüştüğümüz yasalarda oldu
ğu gibi, hunda da belirli bir zihniyetin sarihi olan, 
'belirli bir siyasî tandansa tabi olan kimselerin kay-
rıla'blleceği endişesini taşımaktayız. Maddenin kale
me almış tarzı iyice tetkik edildiği takdirde, rahat
lıkla insan kayırmaya yönelik olduğu açık açık gö
rülür. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, şunu özel
likle vurgulamak istiyorum1: Türikiye Büyük Millet 
Meclisinde bir konu görüşülürken, herkes aynı cid
diyet ve aynı önemi vermek suretiyle meselenin üze
rine eğilmek: mecburiyetindedir. Çok kötü bir tesa
düfün şu anda dillendirilmesi söz konusudur. Dün, 
«eğer önerge muhalefetten geliyor ise kabulü roüm 
kün değildir; eğer önerge iktidardan' geliyor ise ,vap-
samı ne olursa olsun kaibul edilir» demiştim. Biraz 
önce Sayın Başkanlık Di'vanında'ki kâtip arkadaşımız 
önergemizi okurken, neyi önerdiğimiz bölümünü 
okumadan, Sayın Başkan, Komisyona, katılıp ka
tılmadıklarını sorduğunda; Komisyon peşinen «ka
tılmıyoruz efendim» diye ifade buyurdular, çünkü 
daha evvelden şartlanmışlar... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, önergeyi daha önce 
komisyona göndermiş olduğumu söylemiştim- efen
dim. 

ÖMER KOŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
cihetteki usul olduğu üzere önerge komisyona, gi
der; yalnız, ben konuyu devamlı suretle izlediğim 
için, affınıza sığınarak ifade etmek istiyorum, sayın 
bakan önergeye şöyle bir baktılar ve kenara " bırak
tılar, Aslında, sayın bakanımın baktığı, önergenin 
muhtevası değil, imza sahiplerinin kim olduğuydu 
ve... 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLBR1 BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Müsaade edin de neye 
baktığımı kendim bileyim. Lütfen... Lütfen... Olmu
yor böyle. 

ÖMER KUŞHAN .(Devamla) — Dolayısıyla bir 
kenara itti. Komisyonun hu konuda bilgi sahibi ol

madığı, tarafımdan tutanaklara geçmesi bakımından 
ifade edilmektedir Sayın Başkanım. 

TARIM ORMAN VE KÖVtŞLElRİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Tutanaklara yanlış şeyler 
geçiriyorsunuz. 

•ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Anlamadım Sa
yın Bakan, bir daha lütfederseniz.,. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, konuşmanıza devam 
ediniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Bakan, 
yarın sırası geldiğinde, bunların hesabının sorulabil-
mesi için, bu hususları tutanaklara geçirmek lazım
dır, 

TARIM ORMAN VE KÖYıŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Ne okuyacağımı kendim 
hilirim; siz oradan göremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, dövam ediniz konuş
manıza efendim.ı 

ÖMER KUŞHAN .(Devamla) — Neye hesap ve
receğimi veya neye ne söyleyeceğimi ben çok iyi bi
liyorum Sayın Bakan; sizden talimat alacak değilim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, konuşmanıza devam 
edin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, önergeyi verinken bir maksadımız vardı; eşit 
şartlarla yarışma hakkını sağlayalım istedik. Beiiriıi 
tandansı temsil eden, 'belirli görüşün temsilcisi bulu
nan insanlara ırüçhaniyet hakkını vermeyecek şekil
de, 2886 sayılı İhale Kanunu çerçevesinde, açıklıkla 
ihaleye çıkarılsın, su ürünlerini iştigal konusu olarak 
almış bulunan ıbütün* kooperatifler eşit şansla ihale
ye katılsınlar ve kimin hakkıysa, o alsın istedik. 
Önergemizi, 'bu maksada yönelik olarak verdik; ama 
biz biliyoruz ki -kabulü mümkün değildir. Biz yine 
biliyoruz ki, belirli siyasî düşüncelerin sahibi olan 
kimselere, telıfcçı barınakları da peşkeş çekilmek is
teneceği için bu madde 'bu şekilde getirilmiştir. 

Sayın milietvekiilleri, kim ne söylerse söylesin, 
mesele meydandadır, açıktır ve bugüne kadarki uy
gulamalar ıbunu göstermiştir; bunun ötesinde bir gö
rüntü vermek, ancak uygulamayla mümkün olur; . 
hodri meydan, kendıiierinıi ispat etsinler diyoruz. Mu
halefet partilerinden gelen önergeleri, Anavatan Par
tisi iktidarı kaibul' etme cesaretimi göstersin; bakalum 
o zaman kanunlar kimin menfaatine çıkıyor. 

Yüce Meclisi .saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, söz alabilir ımıiykn? 

BAŞKAN — Önerge üzerimde söz hakkınız yok; 
hangi konuda söz istiyorsunuz? 

TARIM ORMAN VB KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Kuşhan'ın sataşması hakkında. 

IBAŞKAN — Hangi konuda sataşma olmuştur? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Kuşhan, buradaki usulü bilmiyor galiba; Baş
kanlığa takdim edilen önergeler, komisyona ve ba-
ıkanlıık temsilcisine gelir; daha önceden 'bilgileri olur 
ve ondan sonra da Sayın Başkanlığa görüşlerini arz 
ederler. . 

Önergeyi bize daha evvel lütfetmiştiniz, inceledik, 
baktık ve hu madde üzerinde verilmiş olan önerge
ye ne şekilde görüş vereceğimizi elimdeki metne işa
retledim. Zatı âliniz de, «Komisyonun görüşü ne
dir?» diye, sormuşlardı hana, ben de görüşümü o 
anda belirtmiş oldum. 

Sayın Kuşhan, her zamanki gibi, ön kararlarıyla 
herkesi itham etmemin arzusu 'içindeler. Kendilerini' 
bu konuda tasvip etmediğimi 'belirtmek isterim. 

İkinci olarak bir hususu daha... 

BAŞKAN - - Sayın Altıntaş, bu konuyu açıkladı
nız. Sataşma konusu iile ilgili olan başka bir şey var
sa alayım. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANİ AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
İhale konusunu da aydınlatmak, istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge üzerinde başkaca hir açık
lamanın usulümüzde hir yeri yok efendim. Deminki 
konu da zabıtlara geçti. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
İhale konusu kelime anlamıyla fırsat eşitliğidir, onu 
da bilhassa bilmelerini faydalı bulurum. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır ©fendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Maddeye de onu 

getiriyor musunuz? -
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
İhale, kelime manası olarak fırsat 'eşitliğidir ve uy
gulama da böyledir. Eğer 'bilmiyorsanız öğrenmeni
zi nica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, karşılıklı konuş-
,mayınız lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bildiğim hir şeyi 
bana hatırlatmanıza gerek yok Sayın Komisyon Baş
kanı... 

BAŞKAN — Sayın milletveikiilleri, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler..; Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 5 inci 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci 
madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum •: 
MADDE 6. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

nun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — Balıkhaneler, su ürünlerinin açık 

artırma ile toptan satışının, muhafazasının, kalite ve 
sağlık kontrolünün yapıldığı yerlerdir. 

'Balıkhaneler, belediyelerle gerçek veya tüzelkişi
ler tarafından kurulur ve işletilir. 

Balıkhanelerde, belediyeler tarafımdan alınacak 
ücretin miktarı satış bedelinin % 3'ünü geçemez. Bu
nun dışında her ne ad ialltında olursa ölsün başka bir 
resim ve ücret 'alınmaz. 

Balıkhanelerin kuruluş ve işletme esasları, Başba
kanlık, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
larının görüşü alınarak, çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, 'sayın millet vekili 'arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlarum. 

İlk önce şunu belirteceğim, sonra bu konuya ge
çeceğim : Demim verilmiş olan önerge yanlıştı. Za
ten, ben de önemge lehinde oy kullanmadım., Neden? 

Bizim parti olarak... 
BAŞKAN — Sayın Nalbamtoğlu, bu madde üze

rinde görüşüyoruz. Deminki önergenin görüşülmesi 
bitmiştir; 6 ncı madde ile ilgili görüşlerinizi belirtin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Biz par
ti olarak, herhangi bir yerde işletilecek konumum koo-
peratifilere, daha geniş kitleye temin edilmesine çalı
şırız. Dolayısıyla da 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nunu hükümlerine tabi olunmaksızın, pazarlıkla koo
peratiflere verilmesi doğruydu; yani maddedeki hu
sus doğru. Eğer talip bulunmazsa, 2886 sayılı Dev
let İhale Kanunu gereğince -mademki kooperatifler 
talip değil- herkese açık olabilir. Yarışmaya bir baş
ka ilden de başka başka kooperatifler girebilir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Nalbamtoğlu, 
maddeyi 'bir kere daha okur musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Kuşhan. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Siz de 
okuyun da... 

Şimdi şu konuya gelelim, 'bu maddede 'bir yanlış 
var. Esasen «Balıkhaneler belediyelerle gerçek ve tü-
zellkişiler tarafından ikurulur ve işletilir» 'tabiri yan
lıştır. Şöyle denilmesi lazımdı : «Balıkhaneler, 'bele
diyelerle -eğer varsa- orada su ürünü ile uğraşan 
kooperatifler tarafından kurulur ve işletilir. Koope
ratif yoksa, başka tüzelkişilikler veya gerçek 'kişiler
le de 'işletilebilir.» 

ıBiziım görüşümüze göre böyle olması lazımdı, ben 
(bunu öneriyorum. Kabul ederlerse memnun olurum. 

Sağaltın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-
oğlu. 

Madde 'üzerinde "başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
Önerge <le yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler.'.. 6 ncı madde ıka'bul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

nun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiştir. 
«Madde 36. — Bu Kanundaki ve bu Kanuna 'gö

re çıkarılacak yönetmeliıklerdeki yasak, tahdit ve mü
kellefiyetlere aylkırı hareket edenlere verilecek ceza
lar aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre 
ruhsat tezkeresi 'almadan su ürünleri istihsal edenler, 
yedinci .fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükel
lef Olmadıkları 'halde, bu fıkradaki maksat dışında su 
ürünleri istihsal edenler, altıncı fıkra (gereğince ruh
sat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fık
rada gösterilen 'yerlerde su ürünleri istihsal edenler, 
ön hin liradan yirmibeş bin liraya kadar, 

2. 3 üncü maddenin üçüncü fukrası gereğince, 
gemileri için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahiple
ri veya donatanları, elli 'bin liradan ikiyüzbin liraya . 
kadar, 

3. 'Ruhsat tezkerelerini, talep vukuunda ilgilile
re göstermeyenler, beş bin liradan onhin liraya ka
dar, 

Ağır para cezası ile cezalandırılır. 
b) 7 nci maddede belinbilen fiilleri ilgili merci

lerden izıiın' almadan yapanlar, fiilin içsularda olması 
hallinde yirmi bin liradan. yüz 'bin liraya, denizlerde 
olması halinde 'beş yüz bin liradan beş milyon lira
ya 'kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca 
çıkarılan ıkum, çakıl, taş ve 'benzeri maddeler zabt ve 
müsadere edilir. 
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c) İç sularda 19 uncu madde hükümlerine ay
lkırı 'hareket edenler üç aydan altı aya kadar 'hapis 
cezası ile birlikte yüzibin liradan ıbeşyüz bin liraya 
kadar, aynı madde hükümlerine denizlerde riayet et
meyenler İse altı aydan iki seneye ıkadar hapis ceza
sı ile birlikte, 'beşyüzbin liradan iki milyon liraya 
'kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

d) 20 nci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik
teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet et
meyenler, yüzbin liradan bir milyon liraya ıkadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Suç, fabrika, imalathane ve atölye (gibi tesis sa
hipleri 'tarafından istenildiği takdirde, «bir milyon li
radan on milyon liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurulmasına 
ve masrafları kendilerine ait Olmak üzere tesislerinin 
zarar vermeyecek hale (getirilmesine karar verilir. 

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun 
'kalktığı Tarım Orman ve"*!Köyişleri Bakanlığınca tes
pit edilerek mahkemeye 'bildirildiği takdirde, aynı 
mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine izin ve
rilir. 

e) 21 inci maddenin 'birinci fıkrasına aykırı 
hareket edenler iki yıldan dört yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri ısu ürünleri 
ile hünl'arın istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları, 
zapt ve müsadere olunur. 

f) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler, onbin 
liradan yüzbin liraya, kadar ağır para cezası ile ceza-
lan'dırılır. Bu gibilerin faaliyetleri durdurulur ve mas
rafları ıkenıdüerine ait olmak üzere engellerin kaldı
rılmasına karar verilir. 

g) 23 üncü maddenin (a) bendine göre çıkarııla-
caik yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerj 
yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar ve suç konusu su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. 

Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılan yönet- • 
melik hükümlerine aykırı hareket edenlere, ellibin li
radan ikiyüzbin liraya ıkadar ağır para cezası veriılir. 
Suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu 
kabil su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler ve
ya ıbunları 'imalatında kullananlara yirmibin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca 
suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

h) 24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelik-
deki dip trole müteallik yasak ve tahditlere ve mü
kellefiyetlere aykırı hareket edenler, bir yıldan üç 
yıla ikadar hapis cezası ile birlikte, iki milyon liradan 
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attı milyon liraya ıkadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsade
re olunur. Tekerrür halinde üki misli ceza hükmolu-
nur ve suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kulla» 
nıılan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsim
lerde dip ıtrol ağları denizde veya toplanıp 'bordaya 
alınmış durumda tespit edilenlerle, göz açıklıkları ta
yin olunan asgarî ölçülerden küçük dip trolü ağları
nı !her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulundu
ranlar, yukarıdaki fıkraya göre cezalandırılır. 

Orta su trolünü veya kombine trolünü dip 'trolü 
alarak kullananlar hakkında, birinci fıkradaki ceza
lar hükmolunur. 

24 üncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı 
olarak istihsal edilmiş su ürünlerini 'bilerek satanlar, 
nakledenler veya 'bunları imalatında kullananlara, 
yıirımibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ceza
sı hükımol'unmakla beraber, ayrıca suç konusu su 
ürünleri de zapt ve müsadere edilir. 

i) 25 dnci madde ile .satışı, naklî ve imalatta kul-
lanıılması yasak edilen su ürünlerini bilerek satanlar, 
nakledenler veya imalatta kullananlar hakkında, yir-
mibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur ve ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt 
ve müsadere edilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde, Sosyaılde-
moknat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yılmaz De
mir ve şahsı adına Sayın Ferit Melen söz istemiş
lerdir. 

Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Demir. 
SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bi

lecik) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; 7 nci maddenin (d) bendini ve önergemi, şah
sım ve grubum adına, Türk balıkçılığı, Türk sanayii 
ve çevre kirliliği yönünden ve bunlarla ilgili engel
lerin, çelişkilerin ortadan kaldurrlması amacıyla iza
ha çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyı, 1380 sayılı Su 
Ürünleri Yasasının ıbazı maddelerini değiştirmek, ba
zı maddeler ilave etmek değil de, bir sanayi ve do
layısıyla da sanayici affı yasa tasarısı olarak nite
lemiş ve yinelemiştim. Burada da yinelemekten ve 
konuşmaktan zevk alıyorum. 

Tasarıda, cezaî müeyyidelerin yer aldığı 7 nci 
maddenin (d) bendi neyi içeriyor? Eğer fabrikatör, 
çevreyi veya denizi kirletiyorsa, Tarım Orman ve 
Köyişıleri (Bakanlığı bunun .arıtma tesisini yapacak, 

ondan sonra da o fabrikatörden parasını alacak... Bu 
neyi getiriyor?.. 

'Sizlere, Nokta Dergisinde anılan Ali Şen'in Ko
caeli İlindeki bir deri fabrikasının yazgısını, basit, 
küçük cümlelerle iletmeye çalışacağım. 

Efendim, 1380 sayılı Yasa, zaten fabrikaların de
nizdeki kirliliğini 'engelleme hususunda illerdeki va
lilere, idarecilere yetki verımıiştir; ama gelin görün 
ki, etkin ve yetkin kişiler, Türkiye'de ne denizi, ne 
doğayı, ne çevreyi ve ne de insanları tanıyor. O böl
gedeki insanların 'özlemılerine, isteklerine ve arzula
rına koşan bu ilin yüce Meclisteki milletvekillerine 
karşın, o holdingci, o sermayeci ged durur mu? O 
da, Büyük Millet Meclisine bir uzantı gönderiyor, bir 
arkadaşını gönderiyor; o da kendi fabrikasının savu
nuculuğunu yaptırıyor. 

Dün yine bu tasarı üzerinde görüşürken, isim 
vermeyerek iletmiştim; ancak, iktidar partisinden hiç
bir millet vekninin, kalkıp da bu kara yazgıyı, bu 
olguyu değiştirmeye, gerçekleri izah etmeye yanaş
madıklarını gördüm. 

Değerli arkadaştanım, şu veya bu nedenlerle Türk 
balıkçılığının kara yazgısı olan dip trolünü cezalan
dırırken, bakıyorsunuz, sanayiciye etkin ve yetkin 
madde getiriliyor. 

Maddenin (d) fıkrası ne diyor; sen yapamazsın 
tabiî, senin paran çok kıymetlidir, faizler yüksektir; 
ben bunu kendim yapacağım, yaptıktan sonra da 
tekrar istihsale açacağım. 

Bu tasarının 1 ve 2 nci maddeleri, balıkçılığı öl
düren 2 yıl süreli bir afla, Türk balıkçılığına, Türk 
denizciliğine, 'balıkçılıkla uğraşan tüm insanlara, bir 
daha geri dönmemek üzere senmayenin galip geldiği 
bir maddedir, 

Bu nedenle önergem üzerinde konuşma hakkım 
saklı kalmak koşuluyla şunu belirteyim : Lütfen, 7 
nci maddeyi özenle bir kez daha hafızalarımızda yi
neleyelim ve aigıilayalım. Önergelere -Sayın Kuşhan' 
in sitemlerine katılıyorum- (muhalefetten geldiği için 
değil gerçek olduğu için katılın arkadaşlarım. Yoksa 
bu olgu ve bu varsayım sizlerin de sonu olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın 'Demir. 
Sayın Ferit Melen, buyurun efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; görüşülmekte olan maddenin (h) fık
rasıyla trolle yapılan avlama yasağına riayet etme
yenlere verilecek cezalar artırılmıştır. Doğrusu bu 
maddeyi görmekten memnunum. 
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Sizleri biraz geriye götüreceğim; bundan 40 yıl 
evvel Sayd-i Mâhî Nizamnamesi carı idi Balık avcı
lığına ait Düyunu Umumiyeden kalan Sayd-i Mâhî 
Nizamnamesi meri idi ve balık avcılığını tanzim eder
di. O nizamnameye göre de Maliye, Av Vergisi alır
dı; o münasebetle bu iş Maliyeye bağlıydı. Bu mese
leyle o vakit şahsen vazifeli olarak temas ettim; bir 
hatıramı anlatacağım : O tarihte trol meydana çıktı. 
Sayd-i Mâhî Nizamnamesine göre, sürütme usulüy
le avcılık yasaktı; yani, sahillerde balıkların yumur
ta bıraktıkları yerlerde sürütme usulüyle avcılık ya
pılması halinde -tabiî yumurtaları da beraber topla
yacakları için - balık üretimi azalıyordu. Zaten Tür
kiye'de, o zamandan bugüne kadar, maalesef balık 
neslinin bilhassa bazı türlerde çokça azaldığı meyda
na çıkmıştır. Bu azalmanın mühim bir sebebi de av
cılığın sürütme usulüyle devam etmekte olmasıdır. 

Trol meydana çıktığı zaman, trolla avcılık yap
mak isteyenler açık denizlerde avlanılacağım, dola
yısıyla bunun sürütme olmadığım iddia ettiler. O ta
rihte Maliye olarak biz konuyu tetkik ettik; maale
sef konuyu ilmî şekilde bilen yoktu memlekette. Bu 
trol usulü, yasaklanan sürütme usulü müdür, değil 
midir diye, o tarihte araştırdım ve baha yine o tarih
te ziraat fakültesinde bulunan genç bir profesörü sa
lık verdiler - maalesef adını şu anda unuttum; çün
kü zikretmek isterdim - büyük yararı olmuştur. O 
genç profesör Avrupa'da tahsilde iken, bu meseleler
le ilgilenmiş. Bana, «Bu trol usulü, sürütme .usulü
dür» demişti. Yunanlılar, sürütme usulü yasağını, is
tiklallerini kazandıktan sonra kaldırmışlar. Yunan 
Adalarında, (bilhassa Girit Adasında) balık kalma
mıştır; bunun tek sebebi sürütme usulü yasağının 
kaldırılmış olmasıdır. O vakit bu düşünce kafama 
girdi ve trolü yasakladık; fakat Danıştaya müracaat 
ettiler. Danıştay uzun zaman tetkik etti; bir tarihte 
«Troldeki bu usul sürütme usulü değildir» dedi, ya
sak kaldırıldı: Daha sonra balıkçıların feryadı üze
rine mesele tekrar Danıştaya gitti, bu defa «Trolün 
bu usulü sürütmedir» dedi ve trol ile avlanma yasa
ğı kondu. Bu yasak o tarihten beri devam etmekte
dir; fakat, bu konularla ilgili teşkilatımız, bunları ta
kibe maalesef yeterli değildir. Yasak var; ama uy
mayanları fiilen tespit edemiyoruz. Yasağa uymayan
ları tespit etmek, yakalamak imkânı olmadığı için, 
bu yasağa rağmen trol ile balık avcılığı devam et
mektedir. Geçenlerde bir televizyon programında da 
izledim; trol ile sürütme yapmak suretiyle balık av
cılığı devam etmektedir ve bu yüzden balık nesli gün 
geçtikçe azalmaktadır. Korkarım ki, Yunanistan'ın 

i başına gelenler bizim başımıza da gelecek ve balık 
nesli tamamen tükenecek Türk denizlerinde. 

Bu nedenle, cezaların ağırlaştırılması yerindedir; 
fakat bunu takip edecek teşkilatı kurmak lazımdır. 
Hükümetten bunu rica ediyorum. Yani, bu cezayı 
uygulayabilmek lazımdır. Aksi halde bu şekildeki 
avcılık devam eder ve günün birinde, belki beş - on 
sene sonra, bugünkü kadar bile balık bulamayız. 

Gariptir, trol ile avlanmayı Van Gölüne de sok
mak istediler. Ben meseleyi bildiğim için, o tarihte 
feryat ettim ve bu şekildeki avlanmayı Van Gölüne 
sokmadık; çünkü orada da balık bırakmayacaklar
dı. 

Hükümetten özellikle ricam, bunun teşkilatını 
kursunlar, takip etsinler, bu müeyyideleri uygulasın
lar. Aksi takdirde müeyyide, sadece kanunda yazılı 
olarak kalır; fakat herkes yine istediği gibi avlan
maya devam eder ve biz de büyük bir servetten mah
rum kalırız. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; bir milletvekilinin 
tüm kanun tasarılarına karşı alaka duyması fevkala
de güzel bir şeydir; fakat ben iddia ediyorum ki, ba
zı konular şahsımızı alakadar ettiği veyahut da ho
bilerimiz içerisinde bulunduğu için, bu konularla il
gili kanun tasarılarına, milletvekilleri daha fazla ilgi 
göstermektedirler. Bendeniz de yörem itibariyle (Ya
lova - İstanbullu olduğum için) 1380 sayılı Kanunun 
üzerinde fevkalade titizlikle durmaktayım. Sayın Ba
kanımın beni çok ciddî olarak dinlediği kanaatinde
yim. 

Türkiye'de, «ah bizde de petrol çıksa da enflas
yon düşse» diye bir düşünce vardır. Halbuki dünya
nın büyük yazarları, ekonomistleri, «ille de petrol in
sanı kurtarmaz; Japonya'nın 250 gram petrolü yok, 
fakat Türkiye'de petrolün üstünde ve petrolden da
ha değerli olan su ürünleri var» demektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye, 8333 kilomet
re kıyı şeridi, 200 tabiî barajı, 79 baraj gölü, 150 gö-
leti ve 33 önemli nehriyle dünyanın en güzel mem
leketidir. Bir de iç denizimiz var; Marmara. Bugün 
Marmara'da avlanan balıkçılar, gerek avukat olmam 
nedeniyle bendenizin müvekkilleri ve gerekse partili 
arkadaşlarım, artık bu memlekette balığın bitmek 

I üzere olduğunu işaret ediyorlar. 

83 — 
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Sabahleyin Ankara'nın en büyük balık distribü
törlerine telefon ederek bir .- iki rakam istedim. «Is
takoz var mı?» dedim; «Efendim bize iki seneden 
beri gelmez ve müşteri de alamaz. Geçenlerde Hil-
tonda çifti 120 bin liraya satıldı» dediler. «Peki, kal
kan ne vaziyette?» dedim; «Bugün 6 bin lira efen
dim» dediler. Arkasında da, fukara balığı istavritin 
300 - 400 lira olduğunu belirttiler. 

İstanbul'daki balıkhaneye fevkalade sayıda ecne
biler gelip gidiyorlar. Biliyorsunuz büyük oteller ıs
takoza, böceğe ve pavuryaya çok meraklı oldukların
dan büyük fiyat veriyorlar ve çiftini 200 bin liraya 
kadar alıyorlar. 

Ben Kadıköylüyüm. Bir zamanlar zaharof deni
len taşların yanında İstakoz ayağımıza dokunurdu. 
tmralı Adasına ve Büyükada'ya doğru gittiğimiz za
man denize sepet bırakırdık ve kepçe ile alırdık ısta
kozu, vallahi billahi, öyle günler olurdu ki, hava 
şartları değişip lodos çıktığında, Kadıköy İskelesin
den balığı, kovayı denize atarak yakalardık; yani ol
ta ile, çaparı ile değil, doğrudan doğruya kova ile 
tutardık balığı. Tabiî senelerce medeniyetten uzak 
davranışlarımız ve balıkların da bir gün neslinin ku-
ruyabileceğini düşünemememiz bizi bu hale getirdi. 
Bunun sonucu olarak, geçenlerde İstanbul'da yediğim 
3 kolyoza 4 bin lira aldılar. 

Muhterem bakanım, Türkiye'de balık bitiyor. 
Türkiye'de geçimi balıkçılığa dayalı tam 5 milyon 
garip balıkçı var; bunun istatistiklerini size takdim 
edebilirim. Karadeniz Balıkçılar Birliği ile olsun, 
Marmara Balıkçılar Birliği ile olsun çok iyi dostluk 
kurmuş olduğum için söylüyorum, 5 milyon fukara, 
balıkçılıktan ekmek yemektedir. 

O büyük filolar günlerce süren balık avına çıkı
yorlar ve biliyorsunuz gemilerinde radarları vardır, 
ekrandan balıkları görebiliyorlar. Çınarcık'ta bu ba
lıkçılardan bir tanesi dostum olduğu için, böyle bir 
gemiye ben de bindim. Sabaha kadar balık sürüleri
ni böyle takip ediyorlar. Uyguladıkları Japon tekno
lojisinin bu konuda ne kadar ileri olduğunu biliyor
sunuz; ama buna rağmen balık bulamıyorlar ve ge
riye dönüyorlar. 

Bu kanun tasarısını günlerden beri takip ediyo
rum; fakat tesadüf, hükümetim hazırlamış. Bu ne
denle hükümetime arzı teşekkür ederim. Aslında bu 
kanunla ilgili teklifi kendim hazırlamayı düşünüyor
dum; fakat bilgim ve vaktim buna müsait değildi; 
ama bir de baktımki kanun tasarısı gündemde yerini 
aldı. 

| Sayın Demirtaş, demin bir söz attı, biraz da onun 
I cevabını vereceğim; o sebeple de bu kanunu öğren-
I miş olduk. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Ergüder, 
biraz da troldan bahsedin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Efen-
I dim, şimdi cezalardan bahsediyorum. 

Bu cezalar fevkalade yerindedir. Çınarcık'ta de
nizin ve doğanın dengesini bozan, büyük vinçlerle 
kum çeken ve arazinin kaymasına sebep olan, balık 

I tarlalarını yok eden kum, çakıl ve emsali müteahhit-
I lerine - onlar da memleket evladıdır - mani olamıyor-

dük; çünkü bu iş jandarmanın sorumluluğu altınday-
I di. Mevzuat gayet basit: Adam 2 bin lira para ceza

sı yatırıyor, milyonlarca lira kazanıyor. Oysa devlet 
kum alanlarını göstermiş; tmralı açıkları demiş, ama 
müteahhit oraya gitmiyor; sahillere gelerek Allanın 
yarattığı o dengeyi bozuyor; denge bozulunca da ba-

I lık gidiyor. 
Bir misal arz etmek istiyorum: Gümüş balığının 

yattığı yataklar bellidir. Sanki birbirlerine söyler gibi, 
beraberce gelerek o yatakta yatarlar. Kanca şeklinde 
dir şöyle. Yumurtalarını oraya bırakır ve giderler, iş
te oraları dahi tahrip ettik. 

Binaenaleyh, kanunun ceza hükümlerini bu şekil
de getirilmiş olduğunu görmenin mutluluğu içinde
yim. Hatta ben ^biraz daha haşin davranarak «mü-

I sadere» hükmünün konmasını istedim. Bu konuyu sa
yın komisyon başkanıyla konuştum - Adalet Komis
yonunun çalışmalarına yetişemedim - ama ben müsa
derenin de biraz az geleceği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de orman mese
lesi halledilmiştir. Eğer kendinize güveniyorsanız 10 

I tane çalı çırpıyı at ile ormandan çıkarın; hem hapse 
girersiniz hem de atınız müsadere olur. Hamdolsun 
ormanlarımız artık eskisi gibi sahipsiz değil. Denizle
rimizin de bu hale gelmesinden mutluluk duyacağım. 

I Sayın milletvekili arkadaşımın Nokta Dergisinden 
f bahisle söylediğine bir açıklama getirmek mecburi

yetindeyim. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, süreniz doldu, topar

layınız efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Mü-

I saadenizle toparlayayım efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ben sataştım, size 

i söz hakkı doğdu. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sa

taşma meselesi değil efendim; açıkladığınız ve ben
denize de bir imkân tanıdığınız için çok teşekkür ede-

j rim. 

84 — 
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Sanayi sektörünün Türkiye'de fevkalade çıkarcı 
olarak çalıştığına inanıyorum. Altın Boynuz (Golden 
Horn) dediğimiz Haliç, dünyanın en güzel yeri, İs 
tanbul belediye başkanının başını derde sokan Ha
liç; vaktiyle şekilsiz, biçimsiz, çarpık ve şaşı Icurıjılan 
sanayi kuruluşları sebebiyle pislik yuvası haline gel
miştir. Hükümetler vaktiyle tedbir almadığından Tür
kiye'nin büyük sanayi kuruluşları gitmiştir oraya, be
dava, Hazine arsası üzerine, belediye arsası üzerine; 
hatta şöyle diyeyim, bunlardan bir tanesi Haliç'te 
gemi yapmıştır, Taksim'den .çıkarmıştır, sokakları kı
rarak denize indirmiştir. 

Bu gibi çarpık işler devam ederken, son zaman
larda, (1971 yılında) çıkan 1380 sayılı Kanun, bunu 
sıkıştırmaya başlamıştır. Şimdi, burada iki ayrı naza
riye var; zamanında bitirilmesi için ceza var veya 
zamanında başlaması için her türlü yardım var. Bu
gün Türkiye'de sanayi kuruluşları yavaş yavaş bu işi 
yapmaktadır. 

Benim başıma bir iş geldi. 9 Mart 1986 Pazar 
günü evimde oturuyorum. Demin bahsettikleri kişi, 
benim çok iyi dostumdur, avukatı değilim, eski Fe
nerbahçe Kulübü Başkanıdır ve ben de Fenerbahçe
liyim. Kendisi Avrupa'da bir gazeteci arkadaşına di
yor ki, «Aman, Ergüder'e söyle, beni bu yörede sı
kıştırıyorlar, ben Sümerbanktan bir ihale aldım, on
ları bitirmem lazım. Kaldıki, benim fabrikam kötü 
artıklar çıkarmıyor.» Nihayet TÜBİTAK'ın da elde 
raporu var. Bendeniz de - arkadaşım, aynı zamanda 
dostum ve bir vatandaş - emek ne kadar kıymetli 
ise, sermayenin aynı derecede kıymetli olduğu inan
cında olan bir insanım; Vali Beye telefon açtım, di
yecektim ki, «Efendim, kapamayı yapın, yalnız adam
cağızın burada ürünleri varmış, devlet ihalesini ka
zanmış, o ihaleyi hiç olmazsa bitirsin. Kaldıki, TÜ
BİTAK'ın raporlarında kirlenme alanı fazla değil
miş.» Bendenizin sadece bir insanî yardımı. 

Bizim bu konuşmalarımızı, arada tabiî isimler 
geçtiği için, Orhan Ergüder ve değerli Kocaeli mil
letvekillerinin isimleri geçtiği için, Ali Şen'in ismi geç
tiği için, Feneryolu civarında bir telemanyak banta 
(kasete) alıyor. Bendeniz telsizle konuşuyorum, evde 
telsizim var, Bunu alıyor kasete, biniyor otobüse ge
liyor ve oradaki dergiye veriyor; bu dergi de neşri
yatını yapıyor. Neşriyatında bendenize atfen «Güçlü 
bir ANAP milletvekili» diyor. Bendeniz 1.80 boyun
da, 82 kilo, mütevazı bir Türk vatandaşıyım. Üzerim
de bir şerefli cübbe var; o da milletvekilliği. Gücüm 
bu kadar. Bu, mütemadiyen büyüyor, büyüyor, bir 

müddet sonra normal hale geliyor. Tabiî bu ara, fab
rikatör müracaatlarını yapıyor ve bu kapama kararı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yapı
dan efcspertiz neticesinde kirletmediği iddiasıyla kaldırı
lıyor; fakat Orhan Ergüder'in ismi büyük; vay efen
dim Orhan Ergüder, holdinglerin avukatı... Efendim 
ben arz ediyorum. Katiyen, o arkadaşla benim bir 
hukukî münasebetim yok; sadece dostuz. Binaenaleyh, 
kendisine de iki ay evvel bir maçta, Kocaeli'nin fev
kalade duyarlı bir yer olduğunu, pislikler içinde halkın 
•ıstırap çektiğini, arıtma tesislerinin de bir an evvel 
yapılması lazım geldiğini beyanla, «aman arkadaşım 
buna dikkat et» dediğime, diğer milletvekilleri de şa
hittir. 

Binaenaleyh, ben şahsen sanayi kuruluşlarının dev
let tarafından halkın aleyhine korunması taraftarı de
ğilim; ama bir yerde de sanayi kuruluşları bu ağır te
sisleri yapmak mecburiyetinde olduğundan, paraya ve 
zamana da muhtaçtır. Bendenize bu açıklamayı yap
ma imkânını lütfettiği için aziz dostuma çok teşekkür 
ederim. 

Şimdi ben alakalı gazetelere, Basın Kanununun 
19 uncu maddesi gereğince yavaş yavaş tekziplerimi 
gönderiyorum. 

Maruzatım bu kadardır. Bendenizi dinlediğinizden 
dolayı saygılarımı sunarım efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; dünkü konuşmamda da kısaca arz et
tiğim gibi, bu kanunda yaptığımız değişikliklerin en 
önemli yönü, cezaî hükümlerde getirdiğimiz değişik
liklerdir. Çünkü, 1971 'den bu yana geçen 15 sene zar
fında, bu kanunun ceza hükümleri tamamıyla aşın
mış ve işlemez hale gelmiştir. 

' Şimdi, yine burada yapılan konuşmalar muvace
hesinde şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki (d) 
fıkrası yanlış anlaşılmıştır, (d) fıkrasında denilen şu
dur; «20 nci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik
teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet et
meyenler...» Burada ayrıca, «Suç, fabrika, imalatha
ne ve atölye gibi tesis sahipleri tarafından işlenildiği 
takdirde, bir milyon liradan onmilyon liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetle
rinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait ol-
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mak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getiril
mesine karar verilir» deniyor; Tarım Bakanlığı bu
nu yapar diye bir şey yok. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakan, kim 
karar verecek? . 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Mahkeme karar 
verir buna efendim. 

Dolayısıyla, Tarım Bakanlığı kimseden dolayı kim
seye bir şey yapmıyor. Genel bir hüküm getiriliyor; 
o tesis, herhangi bir şekilde su ürünlerine veyahut 
da suya zarar vermemesi için gerekli tedbirleri al
maya icbar ediliyor. Dolayısıyla, burada herhangi 
bir şekilde sanayici affı vesaire gibi birtakım şeyler
le, yorumlarla bunu karıştırmamak lazım. 

Sayın Melen de gayet güzel şekilde dile getirdi
ler; bu dip trolü meselesi, trol meselesi en önemli 
noktadır. Ben sadece eski kanunla bu yeni getirilen 
tasarı arasındaki farkı sizlere arz etmek istiyorum. 

Hapis cezası aynıdıf; fakat para cezası daha ev
velki kanunda 2 bin liradan 20 bin liraya kadarken, 
bu tasarıda, 2 milyon liradan 6 milyon liraya kadar 
yükseltilmiştir; tekerjürü halinde müsadere vardır, 
zapt vardır, cezaların katlanması vardır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
437 sıra sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesinin 

(d) fıkrasının aşağıda gösterilen şekilde değiştirilme
sini arz ederiz. 

14 . 5 . 1986 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Neriman Elgin 
Ankara 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

d) 20 nci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik
teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet et
meyenler, yüzbin liradan bir milyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Suç, fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sa
hipleri tarafından istenildiği takdirde, bir milyon li
radan onmilyon liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurulmasına 

ve masrafları kendilerine ait olmak ve peşin öden
mek koşulu ile arıtma tesislerini Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı yaptırır. 

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun 
kalktığı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tes
pit edilerek mahkemeye bildirildiği takdirde, aynı 
mahkemece -bu tesislerin yeniden faaliyetine izin ve
rilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet okunan bu 
önergeye katılıyor mu? 

TARIM ORMAN .VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Demir?.. Buyu
run. 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) - Sayın Başkan, 
önergemde de anlattığım gibi, mahkemeden aldığı 
karara dayanarak arıtma tesisleri yapmasına karar 
verir şeklindeki yetki şimdiye kadar maalesef kulla
nılmamıştır. 

İkincisi, Sayın Ergüder'e teessüf ederim; ben De-
mirtaş değil, Demir'im. 

Üçüncüsü, noktadan bir cümlesini yahut teleman-
yakın ilettiği bir kelimesini kullanıyorum. Ne diyor 
- bir kez daha okuyayım - «Halbuki onlara destek 
oldum, para verdim.» Telemanyak bu haberleri ya
yan değil, herhalde milletvekilliği için söyleyen arka
daşımdır; onun için de teessüf ederim. 

Değerli arkadaşlarım, ben önergemi şu bazda ha
zırladım : Görüyoruz ki 1380 sayılı Yasanın cezaî 
müeyyideleri ve koşullan ne olursa olsun, Türkiye' 
de işlememiştir. Yasayı işletecek bir yetkili merciin 
olması lazımdır. Sayın bakanım diyor ki; «Parası 
alınmak koşuluyla temizleme, arıtma tesislerine mah
keme karar verir». Mahkeme kararını verdi; ama 
idare, yani iktidarın adamları, yarın bakan, Başbakan 
veya ortak olduğu bir tesise bunu valilik uygulama-
yabilir. Sayın bakanım, bu nedenle önerinize ve yak
laşımınıza katılmıyorum. 

Tekrar ediyorum, yüce Meclise bir önerge veri
yorum ve önergemde diyorum ki, «Bundan sonra, 
arıtma tesisi olmayan fabrikalar, parasını peşin ola
rak devlete öder, devlet arıtma tesislerini yapar». Al
tında sayın bakanın da imzası bulunan tasarı gerek
çesinde, teknoloji transfer edilip, ondan sonra arıt
ma tesislerinin yapılacağından söz edilmektedir. 

Arkadaşlar, arıtma tesisi yapamayacak kadar ip-' 
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tidaî miyiz, geri miyiz? İstanbul Teknik Üniversite
sinin projesi var, TÜBİTAK'ın projesi var; hükümet 
hâlâ diyor ki, «Teknoloji transfer edeceğim». Bu ka
dar geriliği yakıştıramıyorum. 

Saygılar ve sevgiler sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanu

nunda geçen «Ticaret Bakanlığı» ile «Tarım Bakan
lığı» deyimleri «Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı», «Tüzük» deyimi «Yönetmelik» olarak değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Önerge?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 8 inci 

maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci 
madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
. MADDE 9. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 
ile bu kanunda geçen yönetmelik Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca bu kanunun yürürlük tarihin
den itibaren altı ay içinde hazırlanarak yayımlanır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Sayın Erel. 

Sayın Erel, şahsınız adına buyurun, 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın arkadaşlar, görüşülmekte olan yasa tasarı
sında üç tane 9 uncu madde teklifi vardır, bu teklif
lerden birincisi hükümetin teklifidir ki, «Madde 9. — 
19, 20, 23 üncü maddelerde öngörülen yönetmelikler 
Bakanlar Kurulunca, diğer yönetmelikler Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulur» 
deniliyor. 

Hükümetin teklifi Adalet Komisyonunda yapılan 
müzakereler sonunda aynen kabul edilmiş durumda: 
«1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 19, 20, 23 üncü 
maddelerinde öngörülen yönetmelikler Bakanlar Ku

rulunca, diğer yönetmelikler Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığınca yürürlüğe konulur» deniliyor. 

Ancak, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonun
da yapılan müzakere sonunda bu madde değiştiril
miş ve «19, 20, 23 üncü maddeler» ibaresi kaldırıl
mış. Ben sayın komisyondan şunu öğrenmek istiyo
rum, bu 19, 20 ve 23 üncü maddelerde öngörülen 
yönetmelikler kaldırıldığına göre, bu kanunla ilgili 
bütün yönetmelikler acaba yeniden mi yapılacaktır? 

Burada bir de : «Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığınca bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
altı ay içinde hazırlanarak» deniliyor. Hazırlanır mı, 
yoksa yeniden mi oluşturulur? Bu konularda bilgi 
istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
TARIM ORMAN V1E KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Elfendim, mevcut uygulanmakta olan tüzük, yönet
meliğe çevrileceik; yalnız, yönetmelikler çıkarılıncaya 
kadar, tüzük yürürlükte kalacak. 

Hükümet tasarısı ile Adalet Komisyonu metninde 
süre tahdit edilmemişti, sınırlartdırilmamrştı; biz bu 
kanunun süratle uygulamaya konulmasını temin ba
kımından hükümetli biraz dalha sıkıştırdık, altı aylık 
sınır tanıdık. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : 9 uncu 
maddeyi kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 9 uncu 
madde kalbul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanu

nunun 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sürtüyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 
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10 uncu maddeden sonra, tasarıya yeni bir 11 incd 
madde eklenmesine dair bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
437 sıra sayılı yasa tasarısına 11 inci madde ola

rak aşağıda gösterildiği gibi ilave edilmesini arz ede
riz. 14.5.1986 

MADDE 11. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı gerek gördüğü il ve ilçelerde tarım il ve ilçe 
müdürlüğüne bağlı su ürünleri şube müdürlüklerini 
kurar. 

Yılmaz Demir Durcan Emirbayer 
Bilecik îzm'ir 

Neriman Elgin M. Hayri Osmanlıoğlu 
Artkara Gaziantep 

Kadir Narin 
Diyarbakır . ' 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, bu husustaki kuruluş kanunu daha önce yü
ce Meclislten çıkmış, yasalaşmış, uygulamaya geçmüş-
ıtür. Şimdi buna gerek görülmüyor, arz ederim. 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — İlaveten, bu bir kuruluş kanu
nu değil, bir tanzim kanunudur. 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 
Önerge sahiplerinden Sayın Demir, buyurun. 
YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; .bakanın katılmayaca
ğını biliyordum, önergerrti özenle bu konuda seçtim; 
çünkü çeliişkiler diyarında ve dünyasında yaşandığına 
(iki örnek yereceğim. 

Tarım Reformu Yasasında, sulanır arazilerle ilgili 
eksik bir madde uygulaması olmuştu; sayın bakanımız 
bunu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Ya
sasına -ki, o, biliyorsunuz sulanır arazilerdeki yasa, 
kuruluş yasası değildi; ama hazindir, gariptir, eksik
liktir- bir madde ekleyerek telafi etti, diğer tabirle 
kendini kurtardı. 

Değerli arkadaşlarını, Su Ürünleri Genel Müdür
lüğü 1970'li yıllardan beri TürkiyeMe büyük hizmet
ler üretmiş; denizlerde, göllerde ve sularda balık teri-
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mini, balıkçılığı teknolojik trakımdan getlirmîş idi; ama 
212 sayılı Kanun Hükmündeki kararnameye geldiği
mizde, diğer tabiriyle Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının reorganizasyonunda, küçüle küçüle kosko
ca Köyişleri Bakanlığı bir genel müdürlüğe sığdırıldı 
ve bu arada Su Ürünleri. Genel Müdürlüğü de orta
dan kaldırıldı. 

Sayın bakanım diyor ki, «Tarım il müdürlüklerin
de kontrol şubesi vardır; kontrol şubesi bu görevi ya
pacak.» Bu göreyi ne denli yapar bilemiyorum; ama 
herhalde, bir iktisatçı arkadaşım bir ilde kontrol şu
besi müdürü olur ve balıkçılığı ne denli yaparsa, bu 
Türkiye'de ne denli ekonomik olur Onu slizi takdir ve 
vicdanlarınıza bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, * Türkiye'de Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğü, Veteriner Genel Müdürlüğü ve Zi
raat tşleri Genel Müdürlüğü gibi, gerçekten sizin ta
birle «(koordinasyon» ve bizim tabirle «eşgüdüm» için
de çalışan kuruluşlar vardı. Şimdi bu kuruluşlar, ve
terinerlerin, ziraatçıların dışında meslekle ilgisi ol
mayan kişiilerin ellerine bırakılmıştır, önergemizde de 
ifade ettiğimiz giıbi, tarım il ve ilçe müdürlüğüne bağlı 
su ürünleri şube müdürlükleri kurulması, buralarda 
balıkçılığı, teknolojiilk balıkçılığı, balığın ihracını -ger
çi, Türk dış ticaretine artık, balık ithali de girmiştir 
ama- bu olguları yapabilecek vasıflı, deneyimli ve ih
tisas sahibi kişilerin toplanması zorunludur. Bu bir ek
siklikti. Eğer sizlerin oylarıyla bu eksiklik giderilirse, 
belki Türkiye Cumıhuriyeti yasama dönemlinin en kut
sal görevi yapılmış olur. 

Saygılar, sevgiler sunarım. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir: 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Halen faaliyette bulunan 

sanayi kuruluşları ve iş yerleri, bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren iki yıl içerisinde, atık su
ların ve zararlı maddelerin su ürünleri üreme ve istih
sal yerlerine ve civarlarına akmasını önleyecek ted
birleri almak ve arıtma tesislerini kurmak ve işletmek
le yükümlüdür. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz is-' 
teyenler?.. 

SALİM EREL (Konya) — Şahsım adına... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN-(Aydın) — Grup adına... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grup adına... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Sayın arkadaşlar, görüşülmekte olan yasa tasarı

sının geçici 1 indi maddesinde «Halen faaliyette bulu
nan sanayi kuruluşları ve işyerleri, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren ilki yıl içerisinde, atık su
ların ve zararlı maddelerin su ürünleri üreme ve is
tihsal yerlerine ve civarlarına akmadım önleyecek ted
birleri almak ve arıtma tesislerini kurmak ve işlet
mekle yükümlüdür» denmiyor. Bu konu ile ilgili ola
rak belirlenen sınır; Tarım, Orman ve Köyişlerd Ko
misyonunca iki yıl, Adalet Komisyonunca bir yıl ve 
hükümetin teklifinde ise üç yıl olarak gösterilmiştir. 
Değerli arkadaşlarımın bu kanunun olumlu bir şekil
de çıkması için -taibili bütün kanunlarda olduğu gi'bi-
'gayret ve konuşmalarım zevkle dinledik. Bizim de bu 
kanuna, her şeyden evvel mantık ölçüleri ile yaklaş
mamız lazımdır. 

Sayın arkadaşlarım, bu arıtma tesislerinin kurul
ması ile illgil rakamlar şöyle : Hükümetin teklifinde 
üç yıl; Adalet Komisyonunun metninde bir yıl; Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonunca da iki yıl ola
rak saptanmış. Bunların içinde yalnız hükümetin ge
rekçesi var, diğerlerinin gerekçesii yok. Şu anda da sa
yın bakanımızla, Sayın Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonumuzun Başkanı yanyana bulunuyorlar. 
Acaiba bu konuda böyle bir önerge verilse bu çelişkli-
yi nasıl halledecekler ve bunların gerekçesi nedir? Ya
ni üç yıl mı geçerli," bir yıl mı geçerli, iki yıl mı ge
çerli? Bu rakamlar hakikaten çok önemlidir. Bugün 
yerine göre, her şeyde «Doğruya doğru, eğriye eğri? 
demek lazımdır. Bugün İstanbul'da -Sayın Orhan Er-
güder arkadaşımızın belirttükleri giıbi- Golden Horn' 
da (Haliçte) yapılan temizlikler kısa sürede yararlı 
neticeler vermeye başlamıştır; bunu kabul ediyor ve 
ilgilenenlere teşekkür ediyoruz. Bu süre, zannediyo
rum b'ir veya iki yıl süresi ne kadar onu bilemiyo
rum. «Gönül isteyince tekeden süt sağılır» denir; o ba
kımdan, eğer bu problemi halledecek blir süre varsa 
o süre üzerinde anlaşmamız gerekir. Yani üç yılmış, 
ilki yılmış, bir yılmış giıbi -yüce Meclisten özür dileye
rek söylüyorum, tabir caizse- rakamlar yasa tasarısını 
biraz sulandırır gjibi geliyor bana. 

Bu balkımdan, mantıkî ve geçerli bir sürenin sap
tanmasını ve bu rakam üzerinde birleş'ilmesini arz edi
yor, saygılar sunuyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Sayın Kuşhan, sıra sizde, yetki belgeniz gelmedi... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, aynı 
şeyi söyleyecektim; o bakımdan söz almaktan vazge
çiyorum. 

'BAŞKAN — Hür Demokrat Parti Grubu adına 
Sayın Ertuğrul Gökgün, buyurunuz efendim. 

HDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esas 
şimdi kanunun amacına, şu değişikliğin maksadına gel
miş bulunuyoruz. Biraz sonra geçici 2 nci maddeyi 
okuduktan sonra, esas amaç daha iyi anlaşılacak. 

Anayasanın 56 ncı maddesi, çevrenin kirlenmesi
nin önlenmesini vatandaşlara ve devlete görev olarak 
vermiştir. Bu maddeyi dün huzurlarınızda okumuş
tum. 

Şimdi, fabrika ve kuruluşlara; «İki yıl daha su
lara zehir akıtmaya devam ediniz, bunları kirleti
niz, bunlara biz ses çıkarmayacağız» demek, Anaya
sanın 56 ncı maddesini askıya almak demektir. Kim
senin Anayasanın maddelerini askıya almaya hakkı 
yoktur-

İkincisi; hâkimin verdiği kararı biz burada kal
dırmakla devletin gücünü zayıflatmakta, hukukun üs
tünlüğü prensibini zedelemekte olduğumuzu ifade 
etmek isterim. Sayın iktidara bu hususu hatırlatı
yorum. Bu. konunun kabulü katiyen iyilik getirmez; 
vatandaşın sağlığının aleyhindedir, sağlık yönünden 
tehlikelidir, suların zehirlenmesi yönünden, cansız 
tabiatın meydana gelmesi yönünden çok tehlikelidir. 

Bu maddenin reddini talep eder, hepinizi saygı 
ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerinde önergeler 

vardır, 
Önergeleri önce veriliş sırasına göre okutup, ay

kırılık derecelerine glöre işleme koyacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 437 sırada kayıtlı 1380 

sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısının geçici 1 inci maddesinde
ki 2 yıllık sürenin 1 yıla indirilmesini saygı ile arz 
ederiz. 

14 . 5 . 1986 

iMustafa 'Batgün 
Kocaeli 

İbrahim Özbıyık 
(Kayseri 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Osman Nuri Akyoi 
Kocaeli 

Ercüment Konukman 
istanbul 

Ali Balbaoğlu 
Nevşehir 
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TBMM Başkanlığına 
Gündemin 437 sıra sayısında yer alan Su ürün

leri Kanun Tasarısının geçici 1 inci maddesinde ya
zılı 2 yıllık sürenin (1) yıla indirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

13 . 5 , 1986 

Pertev AşÇıoğlü 
Zonguldak 

Rıza Öner Çakan 
Zonguldak 

Kemal Iğrek 
'Buma 

Fahir Sabuniş 
(Bursa 

Ilınan Aşkın 
'Bursa 

ismail Üğdül 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
437 S. Sayılı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ge
çici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kâmran Karaman 
Hatay 

Kemal lğrek 
Bursa 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

M. Oltan Sungurlu İbrahim Turan 
Gümüşhane Gümüşhane 

Akif Kocaman: 
Gümüşhane 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen faaliyette bulunan 
sanayi kuruluşları ve işyerleri, bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren hir yıl içerisinde, atik su
ların ve zararlı maddelerin su ürünleri üreme ve is
tihsal yerlerine ve civarlarıma akmasını önleyecek 
tedbirleri almak ve arıtma tesislerini kurmak ve iş
letmekle yükümlüdür. 

(Bir yıllık süre, zarurî hallerde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile altı ay uzatılabilir. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 437 sıra sayılı 1380 sayılı 

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapan Kanun 
Tasarısının geçici 1 inci maddesindeki iki yıllık sü
renin bir yıl olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ömer Kuşhan İsa Vardal 
Kars Zonguldak 

Yılmaz Demir H. Avni Güler 
Bilecik İstanbul 

Salim lErel 
Konya 

(BAŞKAN — Şimdi, aykırılık derecelerine göre 
okutup, işleme koyuyorum. 

Hatay Milletvekili Kâmran Karaman ve arkadaş
larının önergesi: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen faaliyette bulu
nan sanayi kuruluşları ve işyerleri, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden itiharen bir yıl içerisinde, atık 
suların ve zararlı maddelerin su ürünleri üreme ve is
tihsal yerlerine ve civarlarına akmasını önleyecek 
tedbirleri almak ve arıtma tesislerini kurmak ve iş
letmekle yükümlüdür. 

Bir yıllık süre, zarurî hallerde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile altı ay uzatılabilir. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Kabul buyurduğunuz bu önerge diğer önergeleri 
de kapsamaktadır; diğer önergeler de süreyi bir yı
la indirmeyi istediklerinden., dolayı, onları da kap
sadığından, diğer önergeleri işleem koymuyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 
farklı... 

SALİM EREL (Konya) — Onlardan farklı Sa
yın Başkan.! 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Lafzı başka. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN ((Kars) — Müsaade ederseniz 

yerimden arz edeyim; çünkü, bu konuda uzun boy
lu konuşmayacağim. 

Diğer önergelerdeki öneri, özellikle bizim öneri
miz bir yıla indirmek ve o sınırda bırakmak kaydıyla 
verilmiştir. Halbuki, şu anda oylayıp kabul ettiğimiz 
önergede, gerek görülürse altı ay tekrar uzatma sü
resi de buna dahildir. O bakımdan, muhteva itiba
riyle çok farklıdır; ayrı ayrı oylanmaları gerekir; 
ama diğer önergeler, yeni okunanın dışındakiler bir
biriyle aynıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Kuşhan, üç önerge de bir
birinin aynı, o belli, bir yıldır; ancak, şimdi kabul 
ettiğimiz önergeyle de bir yıl alarak kabul ettik. 

ÖMER KOŞMAN ,(Kars) — Altı ay uzatma hak
kı veriyor. 

'BAŞKAN — Altı ay uzatma da; yaptık ancak, 
bir yıl olarak kabul ettik. Diyelim ikinci önergeler
deki bir yılı da kabul ettik, yine aynı şey oluşacak; 
çünkü altı ay uzatmayı yüce Genel Kurul kabul etti. 

ÖMER KUSMAN <Kars) — Sayın Başkan, iki 
tane önerge var, lütfen onları da oylar mısınız? Do
layısıyla onların da oylanmasında yarar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, usul hakkında söz 
isterseniz, usul müzakeresi açayım; ancak, Başkan
lık görüşünü bildirsin. 

Birinci önerge Genel Kurulca kabul edildi ve bu 
kabulde iki yıllık süre 1 yıla indirildi; ancak, hükü
mete altı aylık uzatma hakiki tanındı. Şimdi, ikinci 
Önerge reddedilse de bir yıl ve altı aylık uzatma 
hakkı var, kabul edilse de bir yıl var. İkinci önerge 
altı ay uzatma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu yö
nüyle bir fayda görmüyorum. 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — İşte ben buna kar
şıyım Sayın Başkanım. Müsaade eder misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KOŞMAN (Kars) — .Sayın Başkanım, bi

zim öneıtgemizdeki maksadımız, bunu yalnız bıir yıla 
indirmektir. Yasa taasrısını tetkik buyurduğunuzda, 
ki mutlaka tetkik buyurmuşsunuzdur, hükümetin 
getirmiş olduğu yasa önerisinde bu süre üç yıldır. 
Adalet Komisyonu bunu bir yıla indirmiş, Tarım 
Orman ve Köyişleri Komisyonu iki yıla çıkarmıştır 
.ve dolayısıyla, verdiğimiz önergelerdeki maksat, bu
nu tekrar bir yıla indirmektir. Biz hükümete, ikinci 
defa bir altı ay daha uzatma yetkisi vermiyoruz. 
Zatı âliniz de haklısınız - tabiî bu önerge daha ön
ce oylanıp kabul edildiği için o 6 aylık uzatma yet
kisini peşinen vermiş oldunuz - ama muhteva itiba
rıyla farklr olduğu için, İçtüzüğün ilgili maddesi ge
reğince, diğer önergelerin de ayrıca oylanması gere
kiyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H, HÜSNÜ DOĞAN — Aynı konuda iki karar ve
rilir mi efendim? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, eğer bu önergeler de 
oylansa ne sonuç alınabilir düşüncesindesiniz acaba, 
onu da alayım t 

ÖMER KOıŞHAN (Kars) — Oylansın ve tutanak
lara geçsin, ben sonucu sonra takdir edeceğim efen
dim. 

TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Aynı konuda iki karar alın
maz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Osul hakkında söz isteyen?... Yok. 
Sayın Kuşjhan, Başkanlıkça görüşümüz bildirilmiş

tir. Önergede yazılı bir yılhk süre kabul edilmiştir; 
ayrıca ikinci önergeyi oya sunmak sonucu değiştir
meyeceğinden, görüşümüzde bir değişiklik olmamış
tır. 

'İSMET TURıHANGÜL (Manisa) — Yanlış oy
landı Sayın Başkan, önergeler aykırılık sırasıyla oy
landığı için oldu bu. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci maddeyi, kabul edi
len önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 1 inci madde 
kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiş
tir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutmadan önce, yeni bir 
geçici 2 nci madde ilavesine dair bir önerge vardır. 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «1380 sayılı Su Ürünleri Ka.-

nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısına aşağıda yazılı maddenin geçici 1 inci mad
deden sonra geçici 2 nci madde olarak eklenmesi arz 
ve teklf olunur. 

Geçici Madde 2. — Belediyeler, deniz ve iç su
lara akıtılacak kanalizasyon atıklarının su ürünlerine 
zarar vermeyecek hale getirilmesini sağlayacak ted
birleri bu Kanunun yayımı gününden itibaren iki 
yıl içinde almak ve uygulamak zorundadırlar; 

M. Kemal Gökçora Hayrullah Olcay 
©ursa İzmir 

Nuri Üzel S. Hüsamettin Konuksever 
Eskişehir Edinne 

Onural Şeref Bözkurt! Hüseyin Aydemir 
' Çanakkale izmir 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERit KOMİSYO-

<NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, bu bir bütçe meselesidir, para meselesidir. 
Elbette bütün belediyeler teknik çalışmayı, sağlıklı 
çalışmayı arzu ederler. Nitekim, programlar nispe
tinde zaman zaman, yer yer belediyeler gerçekleşti-
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riyor. Bu, işlemeyen bir madde olur; katılmıyoruz 
efendim. 

(BAŞKAN — Hükümet?... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

geçici 3 üncü madde olarak vermiştik; geçici 2 nci 
madde ve 3 üncü madde ile ilgilidir, her iki konuda 
da önerge verdim... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bu önerge üzerinde 
konuşmak isterseniz, imza sahibisiniz, söz hakkınız 
vardır. 
' HÜSEYİN AYDEMİR (tlzmir) — Konuşmak is
tiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, pek muhterem (milletvekilleri; 'biz 'bu önergeyi 
geçici 3 üncü madde olarak vermiştik. Şimdi konuşul
ması gereken geçici 2 nci maddenin ide tamamen ta
sarı metninden kaldırılmasını teklif ©diyoruz; geçici 
2 nci madde olarak da ayrı bir önergemiz vardır. Simi
di, 'bunlar karıştı; ben her iki konuda da görüşlerimi 
yüksek müsaadelerinize arz etmek istiyorum. 

Biraz evvel yüksek oylarınızla kabul dtmiş oldu
ğumuz geçici 1 inci madde gayet yerindedir. Sanayi 
teşekkülleri ve diğer işyerlerine kendi atık maddele
rini su ürünlerinin üretilmesine müsait olan denizlere 
ve iç sulara akmasını önleyecek tedbirleri almak bir 
yıllık 'bir süre tanınmış, yani (bunları 1 yıllık süre içe
risinde yapacak. Ancak, biz bu teklif etmiş olduğu
muz önerge ile, sadece sanayi .teşekküllerini değil, 
aynı sekilide (belediyelerin de, 2 yıllık süre içerisinde, 
atık maddeleri ve kanalizasyon sularının körfez, de
niz ve iç sulara akıtıllmarriası için gerekli tedbirleri ali-. 
makla yükümlü 'tutulmasını istiyoruz. Yani, sanayi 
teşekküllerine verilen müddetin 'belediyelere de ta
nınmasını; (böylece, belediyelerin de kanalizasyon su
larının deniz ve iç sulara afcıtrlmaması konusunda, 
(belirli 'bir süre içerisinde gerekli tedbirleri almakla gö
revli kılınmasını istiyoruz. Esasen hu hükümler, 1970 
yılında çıkarılmış 'bulunan Su Ürünleri Kanununun 
maddelerine istinaden 1973 yılında çıkarılan Su Ürün
leri Tüzüğünde, 'geçici 1 inci madde ve geçici 2 nci 
madde olarak yer almıştır. 

Şimdi, komisyondan geçen hükümet tasarısında 
sanayi kuruluşları mecbur tutuluyor Ve 'bunlara ye
niden 1 yıllık 'bir süre veriliyor; fakat aynı tüzüğün 
geçici 2 nci maddesi tamamen kaldırılıyor, belediye
lere böyle bir mecburiyet verilmiyor. Buradan şu an-
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laşılıyor ki -esasen Öbür maddeye de geleceğim; çün
kü o çok daha önemli-, bir taktik karşısındayız. Bu, 
su ürünlerini korumak için değil, sanayicileri koru
mak için düşünülmüş 'bir kanundur. Katiyen vatanda
şın can emniyetiyle ilgisi oilmayan taktik kullanılmak 
suretiyle, af kanunu şeklinde' getirilmiş bir kanun 
olduğunu, biraz sonra müzakeresi yapılacak olan ge
çici 3 üncü maddede de göreceğiz. Çünkü, geçici 1 
inci maddeyle geçici 2 nci madde arasında irtibat ku
rarak aradan 'belediyeleri çıkarıyor; kabul etmiş ol
duğumuz sanayi teşekküllerinin faaliyetlerini men 
eden geçici 1 inci maddenin, faaliyetleri 15 senedir 
men edilen mahzurlu sanayi teşekkülleri için uygu
lanacağını ve faaliyetlerini men ettirme kararlarının 
kaldırılarak 'bunlara yeniden geçici 1 inci maddedeki 
1 yıllık sürenin -tedbîr almak için- tekrar müsaade 
edileceğini amir oluyor. Böylece görüyoruz kıi, hü
kümet şu su ürünlerinin önemini hâlâ anlayamamış
tır. Hâlâ anlayamadığı gibi, vatandaşın can güvenli
ğini bir tarafa bırakarak, eskiden (15 senedir) mah
keme kararlarıyla -idarî otoriteler tarafından mahzur
lu 'görülerek- kapatılmış (bulunan faaliyetlere yeniden 
imkân (tanıyor. Ancak (bu kadar olur. Pes doğrusu. 
Yani, ben oturduğum yerden şu adaletsiz tasarıyı içi
me sindiremedim. Onun için, konunun önemini bir 
kere daha yüksek huzurunuzda arz etmeme müsaa
delerinizi arz ederim. 

Gerek vermiş olduğumuz önerge şümulünde ye
niden eklenmesini istediğimiz madde ve gerekse hü
kümet tasarısındaki geçici 2 nci madde üzerinde cid
diyetle durulması gerektiği kanaatindeyim.. Şöyle ki; 
daha evvel Hayvan (Sağlığı ve Zabıtası Kanunuyla il
gili maruzatımı arz ederken de üzerinde özellikle 
durarak iki önemli misal vermiştim. Bu misallerden 
birisi Marmara'daki Kocaeli Mimiz hudutları içinde. 
bulunan İzmit Körfezi, ikincisi ise İzmir körfezidir. 
Hafta geçmez ki, İzmit körfezindeki balıklar, atık 
sularla, lâğım sularıyla zehirlenerek ölmüş vaziyet
te yığınlar halinde sahillere vurur. Millî servetimiz 
olan o kaybettiğimiz en müstesna balık ürünlerinin de
ğeri ölçülemeyecek kadar hudutsuzdur. Bu konunun 
bininci yönü. 

izmir Körfezine gidin, bugün İzmir Körfezinin 
içindeki lağım suları yüzünden koli basili insan sağ
lığı için ciddî bir tehdit oluşturduğundan, körfez
deki balık servetinin avlanması ve satılması il hıf-
zıssıhha kurulu tarafından yasak edilmiştir. Böy
lece, körfez içerisindeki balıkların insan sağlığı için 
gayet mahzurlu olduğu; o balıkları kaçak da oisa 
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satın alıp yıkayanların, elleriyle temas edenlerin, o 
koli basilini alarak ciddî surette hastalanacağı il 
hıfzıssıhha kurulu tarafından kabul edilmiş ve bu 
kurul yıllardır çok değişik kararlar vererek birçok 
yasağı yürürlüğe koymuştur. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen toparlayı
nız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Hıfzıssıhha 
kurulunca konulan bu yasakları uygulamak için de 
devamlı nöbetçi dolaştırmak lazımken, bu da uygu
lanamamaktadır. Kaçak ve koli basilli mikroplu ba
lıklar, yenmesi için değil, sırf temas bakımından 
mahzurlu olan balıklar, elden ele evlerde dolaşmak
ta ve koli basili yaymaktadır. 

Bir taraftan, bu su ürünleri vatandaş sağlığı için 
önemli bir mahzur teşkil ederken, diğer taraftan 
millî servet kaybı olarak da telef olmakta, barına-
mamaktadır. 

Şimdi, 1970 yılında çıkarılan Su Ürünleri Kanu
nuna istinaden, 1973 yılında çıkarılmış olan tüzük
teki ek 1 ve ek 2 nci maddelerin burada, aynen ka
bul edilmesi lazım. Ek 1 inci madde aynen alınmış; 
yani sanayi kuruluşları 1 yıl içinde, bu atıkları at
mamak için gerekli arıtma tesislerini yapmakla mü
kellef kılınmış. Ek 2 nci maddede, onunla irtibat 
kuruluyor - belediyeleri de mecbur tutacağı halde -
15 yıllık bir uygulama neticesinde, binbir güçlükle 
ancak yüzde 10'u veya yüzde 5'i mahkeme kararıyla 
kapatılabilmiş, faaliyetten men edilmiş, arıtma tesi
si kurmamış olan sanayi kuruluşlarının mahzurlu 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, çoğun
luğumuz yoktur, yoklama yapılmasını istiyoruz. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Yoklama isteyen arkadaşlarımın 
isimlerini tespit ediyorum : Sayın Erel, Sayın Demir, 
Sayın Muhittin Yıldırım, Sayın Göçer, Sayın Tur-
hangil, Sayın Kuşhan, Sayın Şahin, Sayın Öney, 
Sayın Cengiz ve Sayın Osmanlıoğlu yoklama istemiş
lerdir. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen sayın 
milletvekilleri, durumu bir tezkere ile Başkanlığa bil
dirsinler. 

görülen faaliyetlerine bir sene, birbuçuk sene daha 
müsaade ediliyor. Böyle bir düzenleme ile buraya 
gelen hükümetin, su ürünlerinin önemi hakkındaki 
inancından şüphe ediyorum. 

Binaenaleyh, maruzatım şudur : Bir sanayi ku
ruluşuna, bir özel teşebbüse, bir ticarethaneye «Kar
deşim, sen arıtma tesisi yapmaya, bu körfeze, bu 
denize atık atmamaya mecbursun. Bunun için sana 
bir sene müddet veriyorum. Bir sene içinde gerekli 
tedbirini al» diye ihtar etmek ne kadar yerinde ise, 
aynı şekilde belediyelere de «Ey belediye, bak ben 
sanayi teşekküllerine bir senelik müddet verdim. Sen 
de aklını başına al, kanalizasyonlarına sahip ol. Bir 
sene içinde gerekli tedbirlerini al ve koli basili ta
şıyan, mahzurlu kanalizasyonları bu körfezlere, su
lara akıtma» diyebilmeliydik. Nitekim, daha evvelki 
tüzük böyle demektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen tolarlayın 
efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Şimdi siz, o 
tüzüğü tamamen kaldırıyorsunuz ve «Su ürünlerini 
koruyoruz» diye bu değişiklikleri yapıyorsunuz. Ben 
buna inanamıyorum. 

Bundan sonraki 3 üncü madde ile ilgili bir öner
gemiz de vardır. Bu madde üzerinde, şu önerimizi 
yüksek takdirlerinize arz ediyoruz. 

Hepinize en derin hürmetlerimi arz ederim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

(Tezkereler Divana verildi) 
BAŞKAN — Tezkere sahiplerini arayacağım. 

(ANAP sıralarından «İtimadınız yok mu Sayın Baş
kan?» sesleri) 

MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — Şüp. 
heniz mi var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Kontrol ediyoruz sayın milletvekil
leri; mükerrer olabilir veya yazılmayabilir, onun için 
tezkere gönderen arkadaşları arıyoruz. (ANAP sırala
rından «Güvenmiyor musunuz?» sesleri) 

Güvensizlik değil, o yönde değil. Biraz evvel bazı 
arkadaşlarım isimleri okunduktan sonra Genel Ku
rula girdi, bazı arkadaşlarım da daha önce girdiler. 
Yoklama olarak kritik bir rakam var, 

(Tezkere sahiplerinin aranmasına devam olundu) 

III. — YOKLAMA 

— 93 — 
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BAŞKAN — Sayın Nabi Sabuncu?.. Burada. 
NAB1 SABUNCU (Aydın) — Sayın Başkan, bu

radayım; ama, şu uygulama -yanlış anlaşılabilir. Bi
raz evvel müspet dedik, izah ettik; ama müspette 
yanlışlık olmasa gerek. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, burada göremedik
lerim var. 

NABİ SABUNCU (Aydın) — Sayın Başkanım, 
haklısınız; ama yanlış anlaşılıyor. İstediğiniz kadar 
gayret gösteriniz, bu bir yoklama değil, kontrol ma
nası taşıyor. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Gelen adam bu
rada oturur. (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çoğunluk bu
lunduktan sonra gelen tezkereler burada kaydolur, 
mevcut göstermek için işaretlenir. Ayrıca, Başkanlık 

VI. 

1. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(1/737) (S. Sayısı : 437) (Devam) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Geçici 2 nci madde ile ilgili bir hususu arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, şimdi önergenin oy
lamasına geçiyoruz; önerge hakkında konuşmalar 
bitti. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Tamamlayıcı bilgi olarak, arkadaşları tenvir etme ba
kımından çok faydalı olacak efendim. 

BAŞKAN — Ret sadedinde mümkündür. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, bu önerge ile arkadaşlarımız, belediyelere 
kanalizasyon ve atık suların arıtılması ve zararsız 
hale getirilmesi için iki yıllık yükümlülük süresi ta
nınmasını teklif ediyor. Bu elbette hepimizin yürek
ten katılacağı bir konu; ancak bunun, bütçe imkân
ları ve belediyelerin içinde bulunduğu malî sıkıntılar 
ve yapılan diğer yatırımlar dolayısıyla gerçekleşmesi
nin zorluğu üzerindeki görüşlerimi biraz evvel arz 
etmiştim. Nitekim, bir Marmaris Belediyesinin kana
lizasyonu 4 milyar liraya çıkmaktadır... 

BAŞKAN — Sayın Altıntaş, konu anlaşılmıştır. 

tespit etmek zorundadır. Bu husus, bir güvensizlik 
manasında anlaşılmamalıdır. Başkanlık, tespit edip 
zapta geçmek zorundadır Sayın Sabuncu. 

NABÎ SABUNCU (Aydın) — Sayın Başkan, ben 
usulü içinde arz ediyorum; ama müdahale etmek, 
beyefendinin yetkisinde midir? 

BAŞKAN — Değil, karşılıklı konuşulamaz. 
SALIM EREL (Konya) — Yoklama demek, kont

rol demektir. 
BAŞKAN — Başkanlığın yaptığı işlem, güvensiz

lik anlamında değil, yoklama anlamında anlaşılmalı
dır. 

(Tezkere sahiplerinin aranmasına devam olundu). 

BAŞKAN — Yetersayı vardır, görüşmelere de
vam ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar). 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, tüzükte bir madde var, onu belirtmek için 
bunu söylüyorum. Bu tüzük 1380 sayılı Kanun yü
rürlüğe girdikten sonra çıkmıştır ve halen yürürlük
tedir Sayın Başkanım, tüzüğün 2 nci maddesi şunu 
demektedir: «Belediyeler, deniz ve iç sulara akıtıla
cak kanalizasyon atıklarının, su ürünlerine zarar ver
meyecek hale getirilmelerini sağlayacak tedbirleri, bu 
tüzüğün yayımı gününden itibaren beş yıl içinde al
mak ve uygulamak zorundadırlar». 

Bu tüzük şimdi yürürlüktedir, müeyyidesi yoktur. 
Beş yıllık süre 1978 yılında dolmuştur; ama hiçbir 
şey olmamıştır. Bu bir imkân meselesidir. Bütün be
lediyeler elbetteki sakinlerinin, hemşerilerinin sağlık 
durumunu koruyucu tedbirleri alırlar. 

Bunu böyle takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlü

ğünden önce faaliyetleri men edilmiş bulunan sanayi 
kuruluşları ile işyerleri hakkında da geçici 1 inci mad
de hükmü uygulanır ve bunlar bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren faaliyetlerine devam 
edebilirler. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde grup
ları adına söz isteyenler: Hür Demokrat Parti Gru-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam 
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bu adına Sayın Ertuğrul Gökgün, Sosyaldemokrat I 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ömer Kuşhan. I 

Hür Demokrat Parti Grubu adına. Sayın Ertuğ- [ 
rul Gökgün, buyurun. I 

HDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 
(Aydın) — Syın Başkan, sayın milletvekilleri; işte I 
şimdi esas amaca geldik. Amaç ortada; yani, yiğit I 
hâkimlerin ve idarecilerin kanunlara uyarak verdik- I 
leri kararlara rağmen, yıllardan beri akarsuları, de- I 
nizleri, gölleri kirleten sanayi tesislerinin, ufacık bir 
arıtma tesisini yapmadan, bugüne kadar gelmiş ol
malarını tekrar affeden maddeye geliyoruz. 

Sayın bakandan soruyorum : Bu gibi kapatılmış 
firmaların isimlerini yüce Meclis huzurunda saya
bilirler mi? Bunları bilmekte, öğrenmekte fayda 
vardır. (ANAP sıralarından «Hayırlı olsun» sesleri) 

Milletin huzurunda soracağız yarın, sandığın ba
şında... (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — «Alter
natifimiz yok» diye övünüyordunuz... 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen efendim... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ama, kar

maşık ekonomi yerine düzenli bir ekonomiyi, çeliş
kiler içerisindeki plansız bir çalışmanın yerine plan
lı ve düzenli bir çalışmayı getirecek olan Hür De
mokrat Parti, milletin sesi olacaktır. (ANAP sırala
rından «Alah versin» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, siz konuşmanıza 
devam edin efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — «Alter
natifimiz yok» diye övünmeyiniz, alternatif ortaya 
çıkmıştır. Türk milletini göreceksiniz... (ANAP sıra
larından «Neydiniz ki?» sesleri) Hedefe ulaşacağız 
inşallah... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — MDP'nin 
ulaştığı gibi ulaşacaksınız tabiî. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Türk 
milletinin huzurunda yüzü kızarmadan durabilenler; 
hayret, ne cesaretle durabiliyorsunuz!.. Açlık, sefa
let, perişanlık, enflasyon ve yıkım karşısında üzülme
den bu sözleri bana nasıl atabiliyorsunuz? Hayret, 
hayret!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözü- I 
nü kesmeyin. | 

— 95 
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Sayın Gökgün, siz madde üzerindeki konuşmanı
za devam edin lütfen. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Daha 
ağır cevap alırsınız sonra. Nezaket hudutlarının dı
şına çıkmak istemiyorum; mecbur ederseniz çıka--
rım. 

1973 yılından bu yana 13 sene geçmiş, bu süre 
içinde milyarları, milyonları kazanmışlar; üstelik ta
biatı, akarsuları, gölleri, denizleri de kirleterek bir 
nevi cinayet işlemiş olan bu kuruluşların cinayetleri
ni unutuyoruz, gerekli arıtma tesislerini yapmadık
ları için kapatılan bu kuruluşlara tekrar açılmaları 
için yeniden fırsat veriyoruz ve bununla da Anaya
sanın 56 ncı maddesini delip askıya alıyoruz. Bu çok 
korkunç bir düşünce. 

Hâkimin verdiği kararı hiçe sayıyoruz; ama ya
rın o hâkimlerden karar bekleyeceğiz. Memleketimi
zi bu gibi afetlerden korumak için, onlar kanunları 
bu şekilde nasıl tatbik edecekler? Devlet görevini 
neden yapmıyor? 13 yıldır görevini devlet neden yap
mamış ve şimdi neden yapmıyor da, tekrar diş kirası 
kabilinden bu sanayi kuruluşlarına yeniden bir sene 
müddet daha veriyor, üstelik de KDV'yle beraber 
bir altı ay daha süre ilave ediyoruz? Bu, kabul edi
lecek bir husus değildir. 

Sayın milletvekilleri, vicdanınıza hitap ediyorum! 
Bu konuyu lütfen reddediniz ve Anayasanın askıya 
alınmasını önleyiniz. Hukukun üstünlüğünü bir kere 
daha memlekette gösteriniz. Bu, hepimizin görevi
dir. Burada yemin ettik; bu yemine sadık kalarak ka
rarımızı ona göre verelim. 

Basit bir arıtma tesisini yapmaktan aciz midir bu 
sanayi kuruluşları? Bu düşünülecek bir konudur. 
Eğer aciz iseler, bunu da bilmek istiyoruz. Yalnız, 
ısrarla, kapatılmış olan sanayi tesisleri sahiplerinin 
veya fabrika isimlerinin burada açıklanmasını rica 
ediyorum, istirham ediyorum. Bu çok önemlidir; çün
kü kanuna takılacak isim bu isimlerin arasından çı
kacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (HDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ömer Kuşhan, buyurun. 
ISHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmek
te olduğumuz 438 sıra sayılı ve 1380 sayılı Su Ürün
leri Yasa Tasarısının geçici 2 nei maddesinü irdele-
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mek ve dolayısıyla grulbuimun bu konudaki görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyo
rum. 

• îr 

Sayın milletvekilleri, biraz önce konuşan milletve
kili arkadaşım Sayın Gökğün'ün de ifade ettiği gibli, 
yasaları uygulama yetki ve görevini kendisine vermiş 
olduğumuz mahkemeleri çok iyi kollamak ve koru
mak gerekir. Çünkü, eğer bazı müesseseleri kollamaz 
ve korumaz; onların tahribe erozyona uğramasına, 
saygınlığını yitirmesine sebep olacak ortamı hazırlar 
iseniz; toplumda bunun tahribatının sonuçları çok 
büyük olur ve bir gün gelir, toplumdaki bu tahribat
lar, tahrip edenler1! de rahatsız etmeye başladığında, 
artık onu yapan kimseler de bunu önleme imkânını bu
lamaz. Nitekim, çok yakın geçmişte, bunun çok acı 
örneklerim yaşamış bir toplumun insanlarıyız ve bu 
toplumu yönetecek, bu toplumun ihtiyaçlarını karşı
layacak yasaları çıkarmak üzere seçilmiş parlamento 
üyeleriyiz. O balkımdan, bu bilinç içerisinde olmak ve 
bu bilinç penceresinden konuya bakmak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, aslında geçici 1 inci ve geçi
ci 2 nci maddeyi beraiber mütalaa etmek iktiza eder. 
Ne hikmettir ki, hükümet, bu şekilde suları kirletici 
atıkları bulunan kuruluş ve müesseselerin arıtma te
sisleri kurması için 3 sene süre istemiştir. Adalet Ko
misyonu bu süreyi 1 sene olarak sınırlamış, ondan 
sonra Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu da bu
nu 2 seneye çıkarmıştı. Biraz önce bir kısım sayın 
milletvekilinin imzasını ihtiva eden bir önerge ile bu 
süre 1 seneye indirildi ve isterse 6 ay Bakanlar Ku
ruluna uzaltabilme hakkı verildi. Bizim önergemizi de 
Başkanlık Divanı aynı mealde kabul etti; ama, bi
zimkinde büyük bir fark vardı; biz bu sürenin 1 sene
de kalmasında kesinlikle ısrarlı idik. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlara katlanalım; 
katlanalım da, mahkemelerin bazı kuruluşlarla ilgili 
olarak yüzde yüz zararlı olduğuna kanaat getirerek 
vermiş olduğu kararlar var. Bu madde ile, haklarında, 
karar verilmiş olan bu kuruluşların da bu yasa yürür
lüğe girdikten sonra 1 sene ve bir de o 6 aylık uzat
ma süresini de kullanmak suretiyle tekrar işletmeye 
açılmalarını sağlayacağız. 

Sayın milletvekilleri, ben size şimdi şunu sormak 
istiyorum : Mademki bu kuruluşlar zarar vermeyecek 
Mi, bağımsız mahkemelerimiz veya ilgili daireler, il
gili makamlar neden bu işletmeleri kapattılar? Eğer 
bunların topluma, yani sulardaki canlı varlıklara za
rarları var idiyse -ki temelinde yatan, bazında yatan 

gerçek budur- o zaman, bizim bunlara, vermiş olduk
ları bu karardan vazgeçirici 1 sene, 1,5 sene uzatma 
yetkisini vermeye ne hakkımız var? Bü millet bize ira
desini kullanma hakkını verirken, onun adına teşriî 
görevi ifa etme yetkisini verirken, kendisinin lehine 
olan şeyleri yapmak üzere mi bu yetkiyi verdi, yoksa 
aleylhine, zararına olacak şeyleri yapmak üzere mi ver
di? Bunu çok iyi düşünmek ve değerlendirmek gere
kir. 

Geçici 2 nci madde ile biz, daha evvel kapatılmış 
olan bazı müesseselere, bir sene süre ile ve aynı za
manda biraz önceki önerge ile verilmiş olan o altı ay
lık süreyi de kullanmak üzere, sularımızı daha 1,5 se
ne kirletme imkânını veriyoruz. Buna hangi millî pen
cereden bakarsanız görüntüyü sağlam alabilirsiniz, 
buna hangi yasanın getirilme esprisi penceresinden 
'bakarsanız gerçek görüntü alabilirsiniz? Bunu izah et
mek mümkün değildir. O balkımdan -sayın milletve
killeri, özellikle istirham ediyorum- bu maddeyi ka
bul etmeyiniz; çünkü öbür taraftan edeceğiniz bir iyi
lik daha var : Kim olursa olsun, kendilerini ben ten
zih etmek istesem de, ifadelerimle kendilerini tenzih 
etsem de, bu yasayı hazırlayanlar ve getiren sayın ba
kanlık şailbe altında kalacaktır. Şu anda da şaibe bu
lutları başlarında dolaşmaktadır. Hangi kuruluşlardır 
kendilerini etkileyen; hangi fabrikalar, hangi müesse
selerdir kendilerinin üzerinde böylesine baskı kurup, 
Ibu maddeyi getirten diye şaibe bulutları başlannda 
dolaşmaktadır ki, bu şaibenin altından mutlaka onları 
kurtarmanız gerekir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşjhan. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
TARIM ORİMAN VE KÖYtŞUERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; bu maddeler üzerinde, özellikle son 
ik'i geçici madde üzerinde konuşurken, bir kere bir 
mantık silsilesi takip etmek lazım. Bunları şimd'i teker 
teker ortaya koyacağım. 

IBİraz evvel geçici 1 inci madde müzakere edilirken 
dört önerge verildi. Bu önergelerden üç tanesi bir se
ne süre verilmesini öngörüyordu... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir seneye indirilme-
siinL öngörüyordu. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hayır efendim... 
IBir dakika... 

96 — 
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Diğer bir önerge ise, yine bir seneyi öngörüyordu 
ve zarurî hallerde, Balkanlar kuruluna, süreyi altı ay 
daha uzatma yetkisi veriyordu. 

Simdi geçidi 2 nci maddeye geldik. Geçici 2 nci 
madde de, daıha evvel, yine bu kanun çerçevesinde 
muhtelif sebeplerle bu tedbirleri atmadıkları için ka
patılmış fabrikalara, bir imkân daha tanıyor. 

ÖMER KUSHAN (Kars) — Niye?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎSLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bir dakika efen
dim. 

Muhterem milletvekilleri, siz şimdiye kadar şu ve
ya bu şekilde kapatılmamış olam veyahut da dikkatten 

^ kaçmış olan bütttün tesislere 1 sene hak vereceksiniz... 

YILMAZ DEİMIİR (Bilecik) — Niye dikkatten ka
çıyor Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎSLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — öyle efendim öy
le. 

Ama, diğerlerine vermeyeceksiniz. Bu. şekilde adil 
bir davranış içine giremezdiniz, adil bir hüküm vere
mezdiniz ki, biraz evvelki 1 sene süre verilme önerge
sini de Siz verdiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz, 1 seneye indir
me önergesi verdik. 2 yıllık süreyi 1 yıla indirmek için 
önerge verdik. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎSLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Efendini, indir
me değil; 1 sene hak tanıma önergesi verdiniz. Şimr 
di sız herhangi bir şekilde kapatılmamış olan tesislere 
bu hakkı tanıyacaksınız; ama herhangi bir şekilde ka
patılmış -kanuna göre kapatılmıştır, doğrudur- olan-" 
lara tanımayacaksınız ve devlet olarak adil olacak
sınız^!) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sizin yasa anlayışınız 
bu müdür? 

'BAŞKİAN — Sayın milletvekilleri... 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Buna imkân yoktur. 
Saygılar sunarım efendim. 

IHAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Madde üzerinde sorusu olan var mı? Sayın Gök-

gün, Sayın Kuşhan'ın soruları vardır. 
Sayın Göfcgün, buyurun efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Efendim 

Çerkezköy civarında faaliyette bulunan ve hâkim ka
rarıyla kapatılmış olan tesislerin isimlerini sayın ba
kandan, yüce Meclis huzurunda istirham ediyorum. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎSLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, ben şu anda 
onları bilemem efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak da cevap 
verdbilirsiniz. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLEiRt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, şu anda bilemem; 
eğer isterlerse, onları tespit eder, kendilerine bilgi ve
ririm efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, ısrar ediyorum, bu isimleri yazılı veya sözlü ola
rak öğrenmek 'isttiyorutn. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, şu anda cevap vere
miyorlar. 

Sayın Kuşhan, buyurun efendim. , 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, lüt

feder kendilerine sorumu yöneltirsen'iz, sayın bakan
dan şu hususları öğrenmek istiyorum : Şu anda bu 
geçici 2 nci madde ile kendilerine açılma imkânını ve
receğiniz fabrikalar veya tesisler kaç tanedir? Bunlar 
Türkiye'nin hangi yörelerindedir ve lütfedip isimle
rini sayabilirler mi? 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Aynı sorudur efendim. 

IRAŞKAN — Aynı sorudur, hemen cevap vermek 
mümkün görülemedi. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 437 S. Sayılı kanun tasarısı

nın geçici 2 nci maddesinin kanun metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir Onurai Şeref Bozkurt 
İzmir Çanakkale 

Hayrullah Olca Reşit Ülker 
İzmir İstanbul 

Türkân Arıkan 
Edirne 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
IBAŞKAN — Sayın Aydemir, önerge sahibi olarak 

söz istiyor musunuz? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Konuşmuştum. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Geçleri 3 üncü maddeyi olkütuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre hazırla

nacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mev
cut tüzüğün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza .sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

.rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge? Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yıoik. 
12 ndi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştfir. 
Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengi

ni belirtmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Tasarı

nın tümünü kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Ta
sarının tümü kaibul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (Alkış
lar) 

2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Arkada
şının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve Milli 
Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11761), 
2/258) (S. Sayısı : 440) (1) 

IBAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında bulunan 
«Beden Terbiyes'i ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sa
karya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Arkadaşının 
Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve Millî.Eğitim; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmele
rine geçiyoruz. 

(1) 440 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. J 
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Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunması kaibul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyenlerin sırasını okuyo
rum : Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Nihat Ak
pak, Hür Demokrat Parti Gruibu adına Sayın Kad
ri Alıtay, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Gruibu adına 
'Sayın Yılmaz Önen. 

Şahısları adına; Sayın Besim Göçer, Sayın Fa'ik 
Tarımcıoğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Nihat Ak
pak, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NİHAT AKPAK (Sa
karya) — Sayın Başkan, yüce 'Meclisin değerli üye
leri; bugün huzurlarınıza gelen 440 sıra sayılı Be
den Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üzerin-
re Anavatan Partisi Grubu atlına söz almış bulu
nuyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Başbakanlığa 'bağlı olarak 29.6.1938 
tarihinde kabul edilen 3530 sayılı Yasa ile kurul
muştur, 

Aradan 'bu kadar uzun zaman geçmesine ve 
muhtelif hükümetler zamanında değişik kanun ta
sarı ve teklifleri hazıırılanmasına rağmen -ki, bildi
ğim 'kadarıyla yedi adet kanun teklifi hazırlanımıştiir-
ıbu teklifler bugüne kadar parlamentoya getirileme
miştir. Anavatan Partisinin spora ıbakış açısını, gerek 
hükümet programında ve gerekse parti programında 
açık ve met bir şekilde ortaya koymuş idik. Bunla
rın bir devamı olarak da huzurlarınıza getirmiş ol
duğumuz bu Kanun tasarı ve teklifi ile sporun ar
tık bir kaos içerisinden çıkarılıp, işlerlik kazanan, 
gerçekten önü açılmış olan bir sisteme bağlanması
nı arzu etmiştik. 

3'530 sayılı Yasayı 'kısaca sizlere tahlil etmek is
tiyorum. 

Bu yasanın değişmesi gerektiği kanaatine niçin 
vardık : 

3530 sayılı Yasa, 28 maddeden oluşan ve o gü
nün şartları içinde gerçekten iyi hazırlanmış bir ya
sadır; ama artık 'bugünün şartlarında hem ekono
mik ömrünü doldurmuş, hem de uygulama safhasın
da büyük sılkıntılar ortaya koymuştur. Bu 28 mad
delik yasanın 4 maddesini Anayasa Mahkemesi ip
tal etmiş, 6 maddesıi hiç uygulanmamuş ve 2 mad-
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desi de yürütme ve yürürlük olmak üzere geriye f 
kalan 16 maddelik kanunla da Türk sporu ancak 
ıbu kadar idare edilebilmiştir. Oysa, ıbugün huzur
larınıza getirmiş bulunduğumuz tasarı içinde, o gü- I 
nün şartları içinde hazırlanmış olan 3530 sayıılı 'Ka- j 
nundan faydalandığımız hükümler de vardır; ıbu- I 
no açık yüreklilikle söylemekte fayda mülahaza edi
yorum. 

Bu Kanun hakkında getirdiğimiz yenilikleri sırala
madan önce, kanunun şekli açısından birtakım endişe
leri muhafaza ettiğimi söyleyebilknım; ama muhtevası I 
açısından her zaman «avunabileceğim, Türk sporunu I 
mutlaka bugünkü durumundan çok daha iyi 'bir yere I 
getirecek hükümlere vâkıf olduğumuzu ve kanun 
içinde derpiş etliğimizi söylemek, bizim için kaçınıl- I 
maz bir şarttır. 

Yalnız, ıbu konuşmamı devam ettirirken, biz bu i 
kanun dçinde neler getirebildik veya getirilmesi şart 
olan öğeler neler olmalıydı hususlarında, şöyle bir 
tahlil yapmak istiyorum ; 

'Bunlardan (bir tanesi, okul sporları, 'bedensel spor
lar ve okullardaki malî kaynaklar. 

İkinci husus, federasyonlıarımızdır. Bugün 24 tane j 
federasyonumuz vardır ve ıbu federasyonlarımızın 
daha aktif ıbir hale gelmesi şarttır. 

©unun dışında ise amatör spor kulüplerimiz var
dır. İşte, ben biraz bunlara değinmek istiyorum : 

Sporumuzun gelişmesinde okullarımızın tartışıl
maz yeri olduğu ve bu konuya arzu edilen en iyi ı 
•bir çözüm (getirilmeden 'başarıya gidilemeyeceği bi
lincinden hareketle, hükümetimiz .spor ilişkisine 'bü
yük önem vermiştir. Bu cümleden olarak, ofcu'lla-
rımıza spor tesisleri yapılması, .spor malzemesi te
mini ve spor ıteknik elemanı yetiştirilmesi üzerinde 
büyük 'bir ciddiyetle durulmaktadır. 

'Neden önce, okullarımız? Bu soruyu cevaplamak 
istiyorum : 

1. Okullarımızda yapılan her türlü spor tesis
leri; büyüm© ve gelişme çağındaki her dereceli öğ
retim kurumu öğrencilerinin bünyelerine uygun spor 
yapmalarını sağlar. 

2. [Fizikî gelişmeleri yanı sıra, zihin ve ruh sağ
lıklarını koruyup geliştirir. I 

3. Öğrencilerde kendine güven, kendini kontrol, 
çabuk karar verme, cesaret, doğruluk, disiplin ve ça
lışma zevki gibi alışkanlıklar yanında, genç yaşta spor 
yapma alışkanlığı da kazandırır. 

(Kulüplere, dolayısıyla Türk sporuna yararlı ola
cak sporcu potansiyelini yaratır. j 

Önce spor, sonra kişisel disiplin anlayışının ge
lişmesine ve kökleşmesine yardımcı olur. Böylece 
Atatürk ilke ve inkılâpları ve cumhuriyetimize yü
rekten bağlı, milî değerlerimizi koruyan, sağlıklı bir 
Türk neslinin yetişmesi gerçekleşmiş olur. Arzu et-
ıtiğimiz imkânları ve potansiyeli yarattığımızda, bu 
Türk sporu için âdeta bir ıreform olacaktır. Öyley
se, 'bu denli, 'bu derece kapsamlı ve önemli bir ko
nunun gerçekleşmesi için anaunsuriar tespit edilip, 
değerlendirilmeli ve 'bunlarla ilgili alarak master 
planlar yapılmalıdır. 

Konuşmamızın 'başında okullar dedik. 'Bugün 56 
ıbin okul, 10 milyon öğrenci, 27 üniversite 'bulun
maktadır. 56 bin okulun 48 'bini ilkokuldur; 10 mil
yon öğrencinin 7,5 milyonu ilkokul öğrencisidir. 
Beden eğitimi öğretmeni sayısı ise, yaklaşık 4 bin ci
varında olup, hepsi orta dereceli Okullarda görevli 
'bulunmaktadır. Spora başlama yaşı 6 ve 9 olarak 
değerlendirildiği zaman, ilkokullarımıza ayrı Önem 
vermemiz gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar. Çün
kü, ilkokulda okuyan öğrenci oranı yüzde.85'tir. İlk 
önce bu temel sorunu çözmek zorundayız. Bir taraf
tan, kısa vadede, halen ilkokullarda görevli olan be
den eğitimi ve spora yatkın öğretmenleri kurslardan 
geçirerek, ilkokullardaki beden eğitiminin ve spor 
faaliyetlerinin 'bunlar tarafından yürütülmesini temin 
etmek şarttır; uzun vadede ise, fakültelerin 'beden eği
timi bölümlerindeki öğrencileri 2 yıllık ıbir eğitimden 
geçirerek, ilkokullar için 'beden eğitimi Öğretmeni ola
rak yetiştirmek zorundayız. Bütün okullarımızdaki 
mevcut spor tesislerime 'baktığımızda; nizamî, gayri 
nizamî; asfalt, beton ve toprak zemin ayırımı yapıl
maksızın şu taihlo ile karşılaşıyoruz : Kapalı spor 
salonu 446, açık hava basketbol sahası 1 640, açık 
hava veloybol sahası 2 034, futbol sahası 202'dir. Bu 
söylediğim rakamlar 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının millî eğitim tarafına ait olan rakam
larıdır. özellikle kapalı spor salonlarının, ülkemiz ik
lim şartları da dikkate alındığında, beden eğitimi ve 
spor öğretimindeki yerinin önemi daha iyi anlaşılır.: 
Mevcutlarla okul ve öğrenci sayısını karşılaştırdığı
mızda, yaklaşık 24 'bin öğrenciye 'bir salon düşmek
tedir. Daha önce belirttiğim gibi, ilkokullarda beden 
eğitimi ve spor öğrenimi yaptıracak elemanın yetiş
tirilmesine 'bir an önce 'başlanılmalı, beden eğitimi 
öğretmeni sayısı artırılmalı ve okul dışından teknik 
eleman temini kolaylaştırılmalıdır. 

Sayın rriilletvekilleri, konuya okullardan başladını, 
şimdi de tesislere geliyorum, Sporda en fakir oldu-
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ğtımuz yön burasıdır. 10 milyon öğrencimiz, demin 
de ifade ettiğim gibi, beşfaine yakın «ayıdaki saıha 
ve tesislerden faydalanmaya çalışıyor. Bir de bunun 
tam tersini düşünmek lazımdır. !Ru işler ©eden Ter-
•biiyesi tarafından nasıl oluyor, 'biraz da Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğüne 'bağlı teslislerden bahset
mek (istiyorum. 

Bu dönemde çok amaçlı, ekonomik, yapımı kısa 
zamanda tamamlanacak tip projeler hazırlanması za
manı artık gelmiş ve geçmektedir. Sayın Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü teşkilatı da hu çalışma içi
ne girmiş ve tip projelerde 'belirli ölçüde ilerleme kay
detmiştir. Bunu da antrparantez söylemek istiyo
rum. 

Artık ekonomik olmayan, pahalı, demode olmuş 
projelerin raflara kaldırılması gerekir. Yeniden yapı
lacak ucuz ve işletme masrafları asgariye indirilmiş 
tesislerin, okul ve nüfus kesafetinin yoğun olduğu 
yerlerde yapılması için çaiba gösterilmesi şarttır. 

'Metropol ve kalabalık kentlerde yapılacak büyük 
ölçekli spor tesislerinin planlanmasında, fizibiliteler, 
gerçekçi bir araştırma ve etüde dayandırılmalıdır. Bü
yük yatırımlara gidilirken, gerekliliğini çök iyi.tespit 
edilmelidir. Tesis yatınım politikası ile ülke ihtiyaç
larımın 'birbiriyle uyum arz etmesi lazımdır. 

Belediyeler, kent imar planlarında spor tesisle
rime mutlaka yer ayırmalı, ıburada yapılacak spor 
tesislerinin cinsi konusunda, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü koordinatörlük görevini götürmek zorun
dadır. Bugün sevinçle görüyoruz iki, hütün belediye
lerimizde gerök semt spor sahaları yapımı konusun
da, gerekse çocuk 'bahçeleri yapımında 'büyük bir iler
leme vardır; belediyelerimiz bu konuda, âdeta bir
birleriyle yarış yapar haile gelmişlerdir. 

Buraya kadar olan safhada, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü, proje açısından ıbelediyelıerimizin ge
nişinde kalmıştır. Görüşümüz odur ki, hu Kanun ta
sarısı kabul edilip yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, sağlamış olduğumuz kaynaklarla, bu seviyeyi 
çok daha ileriye götürecek; onların gerisine değil, 
onları yönlendiren seviyeye gelecektir. 

Biraz da amatör sporumuzdan bahsetmek istiyo
rum. Bugün amatör sporumuzun durumu içler acısı
dır. Türkiye genelinde, kulüplerin yüzde 90'ının üze
rindeki bir kısmının binası yoktur. Kulüplerin adres
leri ya bir kahve, ya bir yöneticinin yazıhanesi, ya 
bir arkadaş dükkânı veyahut da stad altlarında her 
türlü sağlık şartlarından yoksun depolardır. Kulüp 

yönetimi değiştiğinde, yeni adresler ve yeni yerler or
taya çıkmaktadır. 

Amatör sporcularımıza mutlaka sahip çıkılması 
gerektiğine inanıyorum; çünkü, amatör sporu besle
yende, profesyonel dalları besleyen de amatörlüktür. 

Kamuoyunda yanlış anlaşılan bir konuyu da bu
rada anlatmak istiyorum. Türkiye'de ve dünyada 
profesyonellik tartışılır hale gelmiş. Önce, profesyo
nelliğin tarifini yapmak lazımdır. Dünyada profes
yonelliğe tam layıkıyla uygun bir kulüp olarak, an
cak Harlem'i gösterebilirsiniz. Bunun dışında dünya
da, - demirperde ülkeleri dahil - profesyonellik yok
tur; ancak, amatör spor kulüpleri, gerektiğinde pro
fesyonel şube açarlar. Bunun, bizdeki ve Avrupada-
ki uygulaması da budur; ancak, bizdeki amatör spo
ra olan bakış açımız çok yanlıştır. Bizim kulüp yö
neticilerimiz ve onları idare eden federasyonlarımız, 
ancak transfer aylarında yatırıma dönük olması ge
reken sistemi, transfere dönük sistem olarak kabul 
etmişlerdir; işte yanılgı buradadır. Oysa, Avrupa ül
kelerini gezen büyüklerimiz, arkadaşlarımız ve bu iş
le ilgili kişiler, yurda döndüklerinde, hep Avrupanın 
saha ve tesislerini methederler, «Ne kadar güzel sa
ha ve tesisleri var» derler, bir küçüklük kompleksine 
girerler. Oysa oradaki amatör spor kulüplerinin pro
fesyonel şubeleri, para karşılığında yapmış olduğu, 
elde ettiği hâsılatı, amatör sporun, yani kendi kulü
bünün altyapısına getirmektedir. Bizde ise bunun tam 
tersi yapılmakta, elde edilen gelir tamamen transfer 
politikasına yatırılmaktadır. Artık bizim de bu sis
teme geçmemiz gerekmektedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün illerde, ne 
yeterli spor tesisi, ne antrenörü, ne de malzemesi 
mevcuttur, inşallah bu getireceğimiz sistemle, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünü - ki yeni adıyla Be
den Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünü - güçlen
dirdiğimiz zaman, il ve ilçe teşkilatlarında da büyük 
bir mesafe kat etmiş olacağız. 

Sizlere, bugün bazı spor sahalarının yapılabilme
si için gereken bifkaç rakam vermek istiyorum. Me
sela, toprak yüzeyli bir futbol sahası için 8 bin met
rekare arsa lazımdır. Arsa maliyetinin sıfır olduğunu, 
yani hibe veya Hazine malı olduğunu varsayalım, bu 
sahanın tanzimi için 40 147 018 Türk Lirasına ihti
yaç vardır. Bu rakamlar, bu senenin rayiç fiyatlarıdır. 
Yine toprak yüzeyli 6 bin metrekarelik bir atletizm 
pisti için ise 25 810 834 liraya ihtiyacımız vardır. Yi
ne toprak yüzeyli, 540 metrekarelik bir basketbol 
sahası için ise, 6 milyon 860 bin liraya ihtiyacımız 
vardır. 
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Yukarıda verdiğim rakamlar, hayalî yâ da şişi
rilmiş rakamlar değil, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının 1984 yılında hazırladığı fizibilite rapo
ru bâz kabul edilerek 1985 ve 1986 yılı birim fiyat
ları dikkate alınarak hesaplanmış rakamlardır. 

Bir amatör spor kulübüne, sadece malzeme ihti
yacı olarak gerekli olan para ise 907 bin liradır. Faz
la vaktinizi almamak »çin eşofmanından müsabaka 
lastik ayakkabısına, futbol topundan diğer spor mal
zemelerine kadar, il il ve dükkân dükkân dolaşıla
rak tespit edilmiş fiyatları da burada, vermek istemi
yorum; ama bir amatör spor kulübünün, spor malze
meleri yönünden 907 bin liraya ihtiyacı vardır. Bu
nun yanında çalıştırıcı ücreti, lokal kirası, nakliye 
masrafları bu rakamı daha da yükseltmektedir. 

Demin de ifade ettiğim gibi, bugün Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün yeterli antrenör, moni
tör ve uzmanı yoktur. Aynı şekilde, özellikle gençlik 
kulüplerinin yeterli lokali, tesisi, antrenörü ve sağ
lık elemanı yoktur. Bunlar, zengin bir hami bulmak 
ve onun iki dudağı arasından çıkacak her şeye bo
yun eğmek zorundadırlar. 

Sporcuların büyük bir bölümünü ortaöğrenim 
gençliği, geri kalanını ise, çırak ve kalfa olarak bir 
işyerinde çalışan gençler oluşturmaktadır. Dolayısıy
la mesai saatleri içinde bir amatör sporcunun antren
man yapması ise mucize olacaktır. 

Yalnız, şunu da ifade etmek istiyorum ki, «Okul
lardaki spor faaliyetlerini tam manasıyla dizayn eder
ken, tahsil imkânı bulamayan okul dışındaki gençle
rimize bu imkânı sağlayabildik mi?» sorusu aklımı
za gelebilir. İşte, kanun tasarımızın içine koymuş ol
duğumuz madde ile organize sanayi bölgeleri, küçük 
sanayi bölgeleri, toplu konut alanları ve konut koo
peratiflerinin kurulduğu alanlarda, saha ve spor te
sisi için yer göstermedikleri takdirde, hiçbir proje
leri tasdik edilmemiş olacaktır. Dolayısıyla, bunlar, 
mecburî hüküm altına alınıp, mutlaka spor saha ve 
tesisi yapmak mecburiyetinde kalacaklardır. 

Biraz da federasyonlarımıza değinmek istiyorum. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün aslî birimleri. 
plan federasyonlar, hepinizin bildiği gibi 24 dalda 
faaliyet göstermekte, her federasyon ise, kendi ihtisas 
dalında Türkiye'de organizasyon yapıp, Uluslararası 
müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmektedirler. Fe
derasyonlarımız bu görevlerini, Türkiye'de mevcut 
olan 2 794 kulüp ve lisansiyer ile 392 730 sporcu 
vasıtasıyla yürütmektedir. Ancak, federasyonların 
Türkiye genelindeki lisanslı sporcu sayısına baktığı-
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mızda 12 federasyonda sporcu sayısının binin altın
da olması, 5 federasyonda ise sporcu sayısının on-
binin altında olması, federasyonların, sporun Türki
ye geneline yayılmasında yeterince başarılı olamadık
larını belgelemektedir. Ayrıca, 1983 yılında tüm fe-, 
derasyonların lisanslı sporcu sayısı 454 bin küsur 
iken, bu rakam 1984 yılında 61 925 eksilerek, 392 730 
sayısına inmiştir. 1985 yılında ise, bu sayı aşağı yu-
karî yine 450 bin civarındadır. 

Bu rakamları şunun için verdim : Mademki Tür
kiye içinde organizasyon yaparak, sporcuların Ulus
lararası müsabakalara iştiraklerini sağlıyoruz, o hal
de Türkiye'deki spor potansiyelini değerlendirmek 
gerekir. Daha evvel, müteaddit defalar yaptığım ko
nuşmalarımda da belirttiğim gibi, federasyonlar bu 
durumda sınıfta kalmıştır; eğer ben, federasyonlar-
daki lisanslı sporcu sayısını üç milyona çıkartamaz-
sam, federasyon olarak görevimi yapmış sayılamam. 
Çünkü, bugün mevcut 450 bin lisanslı sporcu sayısı 
içerisinde, bizler dahi dahil bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Akpak, toparlayalım lütfen. 
NlHAT AKPAK (Devamla) — Peki Sayın Baş

kanım. 
Bu yüzden, federasyonlarımızın mutlaka işler ve 

aktif hale gelmesini şart koşmamız lazımdır. 

Sayın Başkanın ikazı üzerine, biraz da kanuna-
dönmek istiyorum. Getirdiğimiz yenilikleri, bana ta
nınan süre içerisinde anlatmaya gayret ediyorum. 
Aslında spor konusu, maalesef, Türkiye Büyük Mil
let Meclislerinde en az görüşülen bir konu olmuştur. 
Bugün de gruplar adına yapılan konuşmalar, akşa
mın ilerlemiş saatine ancak denk gelebildi. Bu konu
ları 20 dakikalık süre içine sığdırmak, kanaatimce 
biraz zor oluyor. Dolayısıyla Sayın Başkandan biraz
cık müsamaha göstermesini rica edeceğim. 

Bu teklifle getirilen yenilikler nelerdir : 

1. Genel müdürlüğe spor yöneticisi, antrenör, 
monitör, spor elemanı ve hemen hakem yetiştirmek 
için Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi aç
mak; tesis yapımı, işletme ve işlettirme imkânı sağla
maktadır. 

2. Genel müdürlük ara hizmet birimleri yeniden 
düzenlenerek daha fonksiyonel ve hizmetlere uygun 
bir hale getirilmekte; spor faaliyetleri daire başkan
lığı ile spor kuruluşları daire başkanlığı ihdas edil
mektedir. 

Başarılı sporcular ile bunların çalıştırıcıları ödül
lendirilecek, bunlara aynî ve nakdî yardım yapılacak
tır. 
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Genel müdürlüğün, illerden sonra, ilçelerde de 
teşkilatlanması ve buralarda ilçe müdürleri ile me
mur, bekçi ve bakıcıların bulunması, ayrıca il teşki
latı bütçesinin özel bütçe olması öngörülmektedir. 

Belediyeler "ve özel idare bütçelerinden, beden ter
biyesi, spor faaliyetleri ve bunların tesisleri için pay 
ayrılması öngörülmüştür. 

Genel müdürlük, Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile birlikte Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında tu
tulmaktadır. Genel müdürlük, 3530 sayılı Yasa kap
samı dışında idi; fakat sonradan çıkan 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu kapsamı içine alınmış ise de, 
bu tasarı ile tekrar kapsam dışına çıkarılmaktadır. 

Federasyon faaliyetleri sürat ve verimini artırmak 
ve spor hizmetlerinin gerektirdiği esnekliği sağlaya
bilmek için Federasyonlar Fonu kurulmakta ve bu 
fonun gelirleri arasında Tekelin içki ve sigara satış
larından sağladığı gelirin binde 5'i eklenerek bu fon 
desteklenmektedir. Bu fon, Muhasebei Umumiye, 
Devlet İhale Kanunu ve Sayıştay denetimine tabi ol
mayacak; Maliye, Sayıştay ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir kurul 
vasıtasıyla denetlenecektir. 

Spor müsabaka ve gösterilerine vergi muafiyeti 
getirilmektedir. 

Federasyon başkanları seçimle işbaşına gelecek
lerdir. Görev süreleri tasarıda 5 yıl olarak geçmiştir; 
ama ben sayın bakanımdan ve değerli yetkililerden, 
olimpiyat sezonunun 4 yıl olduğu, bugüne kadar hiç 
5 yıllık bir uygulama olmadığı ve olimpiyat takvimi 
de 4 yıla göre ayarlandığından federasyon başkanla
rının da 4 yılla bağlantı kurularak, 4 yılda bir seçil
mesini rica ediyorum. 

Profesyonellik yasal hale getirilmektedir. Bunun
la ilgili olarak kanun ve tüzükler hazırlanmaktadır. 
Bu tüzük çalışmaları da inşallah en kısa zamanda bi
tirilecektir. 

Bunun dışında, profesyonel sporcular ile 'Millî 
Takım sporcularının, Sosyal Sigortalar kapsamı dı
şında tutularak özel sigorta sistemine alınmaları da 
düşünülmüş, kulüplere aynî ve nakdî yardım yapıla

bileceği hususları da hüküm altına alınmıştır. En 
önemlisi de, 3530 sayılı Kanunda da yer alan, me
mur ve işçi sayısı 500'den fazla olan kuruluşlara, 
yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde tesis yap
ma zorunluğu getirilmekte ve bu zorunluğa uyma
yan kuruluşların ise, çalıştırdıkları her işçi ve memur 
için, - tesisleri yapılıncaya kadar - her sene asgarî üc
retin üçte biri oranında ceza ödemeleri öngörülmek
tedir. Mevcut 3530 sayılı Kanunda bu hüküm vardı, 
fakat müeyyidesi olmadığı için çalışmıyordu. İşte ge
tirilen bu madde ile inşallah çalışır hale getirilecek
tir. 

Tasarıyla getirilen yeniliklerin büyük bir kısmını, 
sayın bakanımız burada cevap verirlerken mutlaka 
dile getireceklerdir. Ben bu yenilikleri, sadece satır
başlarıyla anlatmaya çalıştım; detaylarını sayın ba
kanım buradan sizlere anlatacaktır. 

Bizim Türk sporuna bakış açımızı, bu kısa konuş
mamla bir yere kadar açıklamaya çalıştım. Gerek 
benim ve gerekse hükümetin ikibuçuk senedir yap
mış olduğumuz çalışma bir şeyi hedefliyordu, o da; 
50 senedir Meclise getirilemeyen bir kanunu buraya 
kadar getirmekti. Bütün bunlardan, - en fazla çalışan 
bir kişi olarak - büyük mutluluk duymaktayım. Hiç 
değilse 50 senelik bir zihniyet yenilenecek ve bu ye
nilik dei sizlerin değerli oylarınızla bu parlamentoya 
nasip olacaktır. 

İttifakla çıkacağına inandığım bu kanun teklifi
mize, Anavatan Partisi Grubu olarak olumlu oy ve
receğimizi belirtir, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akpak. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolması

na çok az bir süre kalmıştır. Grupları adına söz alan 
diğer sayın milletvekillerinin, konuşmalarını bu süre
ye sığdırmaları mümkün değildir. 

Bu nedenle, görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve gündemde bulunan konuları sırasıyla 
görüşmek için, 20 Mayıs 1986 Salı günü saat 15.00'de 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

..<... 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI ı 
7. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmeri-

oğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsellendi
ği iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1106) 

Atatürk Barajı projesiyle geleceğin buğday am
barı olarak görülen Harran Ovasıyla ilgili soruları
mın yazılı olarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Hüsnü Doğan tarafından cevaplandırılması hu
susunda delaletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Ortadoğunun buğday ambarı olacak Harran 
Ovasının bazı kişiler tarafından parsellendiği doğru 
mudur? 

2. Bu toprakların kapatılmasında Suriye'de bu
lunan TUNUSBANK aracılığı var mıdır? 

3. Büyük bir gazetemizde çıkan haberlere göre 
Harran Ovası yabancılar tarafından sistemli bir şe
kilde Türkiye'de bulunan bazı kişilere kapattırılıp 
Suriye'nin ileriye dönük politikasının etkinliği sizce 
söz konusu mudur? 

T. C, i 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2-457 
15 . 5 . 1986 I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Gen. Sek. K. ve Kar. Müdürlüğünün 28 Ni

san 1986 tarih ve 7/1106-5433/20848 sayılı yazısı. 
Hatay. Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 

Harran Ovasıyla ilgili soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. | 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 

yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
Cevap : önergede konu edilen Harran Ovasında-

ki alım - satım durumu hakkında, konuyla ilgili ka-

CEVAPLAR (Devam) 

mu kuruluşlarımız tarafından mahallinde yapılan in
celeme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiş
tir : v 

1. Harran Ovasının bazı kişiler tarafından par
sellenmesi ile ilgili herhangi bir delile rastlanılmamış 
olup arazi alım ve satımları yıllar itibariyle normal 
ölçülerde artarak devam etmektedir. 

2. Tunusbank'ın açtığı krediler ile alındığı iddia 
edilen herhangi bir, resmî arazi alım - satımı söz ko
nusu değildir. Tunusbank adına herhangi bir ipotek 
işlemi de yapılmamıştır. 

Keyfiyet bundan ibarettir. Saygılarımla arz ede
rim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Diyanet İşleri Başkanlığınca hacca gönderilen 
vatandaşlardan fazla para alındığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı ceva
bı (7/1118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac
ca gönderilenlerden alınan paraların fazla olduğu ve 
bu durumda Müslümanların hacca gitmelerinin zor
laştığı söylenmektedir. Bu ödentilerin gerekliliğini 
tetkik ettirir misiniz? 

Örneğin : a) 1 500 riyal yeme içme masrafı ve 
yol parası karşılığı alınıyor. Fazla değil mi? 

b) Diyanet İşleri Vakfına mal edilmek üzere üç 
ay önceden 495 000 TL. almıyormuş. Üremli hesaba 
yatırılıyormuş? Doğru mu? 

c) Ayrıca hacca gidenlerden dönüşlerinde kur 
farkları da tahsil ediliyormuş. Doğru mu? 

d) Yılda 4 defa da umre ziyareti düzenliyorlar-
mış. 

Bu koşullarda vatandaş hacca gidebilir mi? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2.02.6519 

15 . 5 . 1986 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın 30 Nisan 1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğü 7/1118-5995/22991 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. Hacı adaylarından fazla para alındığı ve müs-
lümanların hacca gitmelerinin zorlaştığı yolundaki 
iddialar doğru değildir. 

a) Hacca giden vatandaşlardan yeme - içme mas
rafı ve yol parası olarak 1 500 SAR. alındığı asılsız 
bir iddiadır. Bu miktar, diğer harcamaları da içine 
aldığı için fazla değildir. 

b) Hacı adaylarından tahsil edilen meblağın bü
yük bir kısmı, müracaatların bitiminden hemen son
ra dövize yatırıldığı cihetle «üremli hesaba yatırıldı
ğı» iddiası da gerçek dışıdır. 

c) Hacca giden vatandaşlardan, dönüşlerinde kur 
farkı alındığı doğru değildir. 

d) 1986 yılında dört defa değil, dört sefer ha
linde umre ziyareti düzenlenmiştir. 

1986 yılında aynı şartlara tabi olarak 40 324 va
tandaşımız karayolundan, 2 659 vatandaşımız da ha
va yolundan hacca gitmek üzere müracaat etmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

3. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akanın, Ayva
lık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazıh 
cevabı (7/1121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

14 . 2 , 1986 
Salih Akan 
Tekirdağ 

1. Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu ta
şımacılığı nasıl yapılmaktadır? 

2. Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu ta
şımacılığı Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddia 

edilmektedir. Türk gemilerine yük ve yolcu taşımacı
lığı neden yaptırılmamaktadır? Sebepleri nelerdir? 

3. Edinilen bilgilere göre Nisan 1985 tarihinden 
bugüne kadar, taşımacılık sadece Yunan gemileri ta
rafından yapılmaktadır. Bu uygulamadan bakanlığı
nızın haberi var mıdır? 

Türk gemicilerinin mağduriyetlerini önleyecek ne 
gibi tedbirler alınmıştır? Açıklar mısınız? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Liman ve 'Deniz İşleri 
'Dairesi İBaşkanlığı 
Sayı : 1892-2707T 

Konu : Yunanistan 
Soru Önergesi. 

14.5.1986 
Türkiye Büyük Miildt 'Meclisi Başkanlığına 

tllgi : 1 Mayıs 1986 ®ün ve Kan. Kar. Md. 7/1:121, 
5408/20779 -sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Sal'ilh Alcan'ın, Ay
valık - (Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı
nın Yunan igıemileriyle yapıldığı iddiasına iilişlkin ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda sunulmak-
taidır? 

Soru 1. Ayvalık - Midilli arasında yük ve yolcu 
'taşımacılığı nasıl yapilımaktadır? 

Cevap 1. Uluslararası deniz taşımacılığında ol
duğu gibi Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığı, uluslararası mütad denizcilik taşımacılı
ğı prensiplerıine igöre yapilımaktadır. Ancak, ülkelerin 
durumu ve kıyı komşu ülkeler 'arasındaki siyasî ve 
ekonomik Ihususlara Ibinaen, ikili denizcilik anlaş
maları yapılması durumunda, düzenli ve -tarifeli yük 
ve yolcu 'taşımacılığı yapılmaktadır. Bu cümleden 
olarak, Türkiye ve Yunanistan arasında 'böyle 'bir 
anlaşma lolmamafkla 'beraber Ayvalık - Midilli liman
ları arasında düzenli ve itarifeli yolcu ve yük taşı
macılığı yapan «Yeni İstanbul» ve «Jale 6» isimli 
iki Türk yolcu motoru ibulunmaktadır. Sözkonusu 
motorlar Ayvalık'tan Midilli'ye yolcu ve yük taşı
yabilmekte iseler de, Midillıi'den yük ve yolcu al
maları Midilli yargı ve icra makamlarınca engellen
mektedir. Midilli Adası Yetkili Makamları bu hak
sız tutumlarını, 'kendi açılarından Yunanistan Dev
let Deniz Kanununun 165 inci maddesi «Yunan li
manları ile yabancı limanlar arasında doğrudan doğ
ruya yolcu ve eşya nakli, ilgili ülkeler arasında kar
şılıklı olarak akdedilecek (bir anlaşma çerçevesinde, 
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yabancı bandıralı gemiler tarafından da yapılabilir.» 
hükmüne dayandırmaktadırlar. Bu hükme binaen ise, 
Midilli Büdaydt Mahkemesi 27 Haziran '1985 tarih 
ve 710 sayılı kararıyla Midilli'den Türk Limanları
na yönelik yük ve yolcu verilemeyeceği kararını al
mıştır. 

Ancak, Bakanlığımca yapılan incelemede 'İzmir, 
Çeşme, 'Kuşadası, 'Bodrum, Marmaris ve Kaş liman
larından Yunan adalarına Türk motorları ile fazla 
miktarda yolcu ve yük taşınmakta 'olduğu Ve motor 
'kaptanları ile yapılan görüşmede de Yunan adala
rından yolcu ve yük alma konusunda Midilli'de kar
şılaşılan probleme benzer bir «orunla karşılaşılm<adığr 
tespıit edilmiştir. 

Diğer 'taraftan, 1985 yılında Türkiye'den yolcu 
alarak Ege adalarına gezi düzenleyen Türk bayraklı 
yat ve yolcu (teknelerine ısadece giriş kapısı olan ada- I 
lara (Rodos, IstankÖy Semadirek) gidebilecekleri be
lirtilerek diğer adalara 'geçiş izni verilmemiştir. 

Soru 2. Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yol
cu taşımacılığının Yunan gemileri tarafından yapıl
dığı iddia edilmektedir. Türk .gemilerine yük ve yol
cu taşımacılığı neden yaptırılmamaktadır? Sebepleri 
nelerdir? 

Cevâp 2. Ayvalık - Midilli arasındaki taşımacı
lık 1985 yılına kadar 100 yolcu kapasiteli Türk 'Bay
raklı Yeni İstanbul ile Yunan ıBayraklı Eresos mo
torlarıyla yapilmrşltır. Örnek vermek_ gerekirse, 1984 
yılında Ayvalık - Midilli arasında Türk motoruyla 
208 sefer yapılmış olup, 6 300 yolcu ve 850 ton yük 
taşınmıştır. Aynı yılda ise Yunan motoruyla 88 sefer 
gerçekleştirilmiş ve 6 800 yolcu taşınmıştır. 

Soru 3. Edinilen bilgilere göre Nisan 1985 ta
rihinden bugüne kadar, taşımacılık sadece Yunan 
gemileri tarafından yapılmaktadır. IBu uygulamadan 
bakanlığınızın (haberi varmıdır? Türk gemicilerinin , 
mağduriyetimi önleyecek ne gibi tedibirler alınmıştır? 
Açıklarmısınız? 

Cevap 3. 1985 yılında Midilli'den Türk Bayraklı 
'mıdtorl'ara yolcu verilmediği ve bu taşımacılığın yal-
nılca Yunan bayraklı motorlar tahsis edildiği 'göz
lenmiştir. .Bu cümleden olarak, 1985 yılında Yunan 
•bayraklı motorlar Ayvalık'a 189 sefer yapmış ve 
19 600 yolcu taşımışlardır. Aynı dönemde ise Türk 
Bayraklı Yeni İstanbul <ve Jale - 6 motorlarıyla Mi
dilli'ye ^1 sefer yapılmış, 1 265 yolcu ile 367 ton 

yük,. Midilli'den ise 47 ton yük taşınmış olup, Ay
valık İstikametinde Türk bayraklı motorlarla yolcu 
taşınmamıştır. 

IBu durum karşısında, Yunan hükümeti nezdinde 
diplomatik teşebbüslerde bulunularak, bu uygulama
lara ıson verilmesi talep edilmiştir. Konu Hükümeti
mizce hassasiyetle (takip edilmektedir. 

Yunan Hükümetinin, bu haksız ve olumsuz uy
gulamasına biran önce son vermesini sağlamak üze
re Hükümetimizin gerekli büüün tedbirleri almaya 
kararlı olduğu hususunu biligilerinize saygıyla arz 
ederim. 

'Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, muhalefet milletvekilleri tarafından verilen ka
nun tekliflerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı 
cevabı (7/1142) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın 'Başkanlık tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Muhalefet milletvekilleri veya partileri 
tarafından verilen yasa tekliflerinden 131 adedinin 
hâlâ komisyonlarda görüşülmediği nedenleri üzerin
de Başkanlığınız neden durmamaktadır?. 

Soru 2. Bu 131 adet yasa teklifinden 36 adedi ilk 
komisyonda görüşülüp diğer komisyona gönderildiği
ne göre veriliş tarihi, ilk komisyonda görüşülüp di
ğer komisyona gönderiliş tarihleri nedir?. İkinci ko
misyondan bir an önce geçmesi için komisyon baş
kanlığını uyarınız olmuş mudur?. 

Soru 3. Ayrıca 131 — 36 = 95 adet yasa tasa
rısı için de ilk komisyon başkanlığını uyarınız ol
muş mudur? J 

Soru 4. 24 Ocak 1986 tarihinden beri iktidar par
tisi ve milletvekillerince kaç adet yasa teklif ve ta
sarısı verilmiş ve kaç adedi yasalaşmış kaç adedi ko-
misyonlaırda beklemektedir?.; 

Bu duruma göre Başkanlık ve TBMM komisyon
ları yansız çalışıyor denebilir mi?. 
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 'Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 

15:5.1986 
KAN. KAR. M D 

Sayı : 7/1142 - 5835/22332 
Sayın Hilmi Nal'bantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İlgi : Muhalefet milletvekilleri taralından verilen 
'kanun tekliflerine ilişkin, 3.4.1986 tarihli yazılı soru 
önergemiz. 

İlgi 'önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap 1. 'Başkanlığımız, sayın 'milletvekillerince 
verilen kanun tekliflerini Anayasa, kanunlar ve İçtü
zük hükümlerine uygun olarak komisyonl'ara havale 
etmekte ve komisyonlardan gelen raporları da aynı 
esaslar içinde Genel Kurul gündemine almaktadır. 

Başkanlığımız, İçtüzüğün verdiği ydtki çerçevesin
de komisyon faailiyetlerin i muntazaman izlemekte, iş

lemlerini Anayasa, kanunlar ve İçtüzüğün uygunluk 
'bakımından denetlemekte ve çalışmaları 'hakkında ko
misyon. 'başkanliklarıyla sık sık görüşmeler yapmakta
dır, Ancak, İçtüzük kurallarına göre komisyonlar, 
Başkanlığımızca havale edilen tasarı ve tekliflerin gö-. 
rüşme sıra ve zamanını kendileri takdir ve tanzlim 
ederler. Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Genel Kurulu 
ve komisyoniları gündemlerine hâkimdir. 

Cevap 2. Muhalefet milletvekilleri tarafından ve
rilen ve ilk komisyonlardaki görüşmeleri tamamlana
rak ikinci komisyonlara gönderilen 36 adet kanun tek
lifinin ilk komisyonlara havale ediliş tarihleri iıle ikin
ci komsy onlara gönderi iş tarihleri ilişik listede hefrtil-
ımişltir. 

Cevap 3. Bu sorunuz birinci sorunuzda aynı ma
hiyette olduğundan, 'birinci sorunuza verilen cevap bu 
sorunuz için de geçerlidir. 

Cevap 4. 24 Ocak 1986 tarihinden bugüne kadar 
Başkanlığımıza 24 a'det kanun tasarısı ile iktidar par
tisin s mensup (milletvekilli er ince 19 adet kanun teklifi 
veril'rnişjfeir. 'Bunlardan 11 adet kanun tasarısı ile 4 adet 
kanun teklifi kanunlaşmış olup, toplam 28 adedi ko
misyonlarda 'beklemektedir. 

Başkanlığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonları; Anayasa, kanunlar ve İçtüzük hüküm
lerinin kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesin
de tarafsız olarak çalışmaktadırlar. 
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Muhalefet Milletvekilleri Tarafından Verilen ve İlk Komisyonlardaki Görüşmeleri Tamamlanarak İkinci 
Komisyonlara Gönderilen 36 Adet Kanun Teklifinin İlk Komisyonlara Havale Ediliş Tarihleri ile İkinci 

Komisyonlara Gönderiliş Tarilhierini Gösterir Liste 

.Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11' 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
311 

32 
33 
34 
35 
36 

Esas No. 

2/10 
2/13 
2/16 
2/28 
2/30 
2/34 

' 2/3'8 ' 
2/39 
2/49 
2/51İ 
2/52 
2/59 
2/65 
2/67 
2/68 
2/69 
2/81 
2/100 
2/1 Kil 
2/112 
2/116 
2/120 
2/121İ 
2/1231 

'2/137 
2/140 
2/142 

• 2/151' 
2/160 
2/164 
2/187 

2/1818 
2/189 
2/200 
2/245 
2/246 

İlk Komisyona 
Havale ediliş" tarihi 

27.1.1984 
2.2.1984 
3.2.1984 

16.2.1984 
17.2.1984 
242.1984 

5.3.1984 
5.3.1984 
4.4.1984 
4.4.1984 
4.4.1984 

11.4,1984 
19,4.1984 
19.4.1984 
19.4.1984 
19.4.1984 
11.5.1984 
29.5.1984 
6.6.1984 
6.6.1984 

15.6.1984 
19.6,1984 
19.6J1984 
19.6.1984 
13.7.1984 
1.9.1984 

27.9,1984 
17.10.1984 
7.11.1984 

12.11.1984 
17.12,1984 

7.1.1985 
7.1.1985 

14.2.1985 
27.5.1985 
27,5.1985 

İkinci Komisyona 
Gönderiliş tarihi 

22.11.1984 
3.7.1984 

22.11.1984 
26.10.1984 

4.5.1984 
4.5.1984 

25.4.1985 
26,10.1984 

31.5.1985 
26.10,1984 

11.44985 
27.9.1984 

26.10,1984 
26.10.1984 
26.10.1984 
26.10.1984 
30.11,1984 

11.4,19851 
14.6,1984 
21.3,1985i 

3.7.1984 
3.7.1984 

11.4.1985 
11.4.1985! 
11.4.1985 
5.11,1984 

12.11,1984 
12.12.1984 
12.12.1984 
2341,1984 
24.1.1986 

26.3.1985 
14.3,1986i 
28.3.1986 
10.6.1985 
10.6.1985 

Açıklama 

-

« 
Kanun oldu (3285) 

3. Komisyona gönderildi 4.2.198! 

Reddedildi 2.4.1986 
Birleşim : 87 

Kanun oldu (3279) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

106 NÇI BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1986 Perşembe 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Genel görüşme önergesi (8/13) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Mületvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670)(1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

ve giderlerine ilişkin Davlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Fajkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve ı?i-
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677)(1) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişjkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergssi (6/681) (1) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 



16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

17. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kum ya Kompleksline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi {6/746) (1) 

18. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

19. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/688) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 

*gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

25. — Adana Milletvekili Metin üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fa'brikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat Istik-

2 — 

rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına il'işkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

28. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

29. ~- Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

30. - Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

32. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

34. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin* 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 



37. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Öner-

• gesi (6/631) 
38. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
'Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

39. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 

40. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

41. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

42. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu ili Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/667) 

43. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

44. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

45. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
mın, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi ilçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

48. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üıeticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
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I ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru 
I önergesi (6/710) 
I 50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu-
I tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/711) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/712) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut ilçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/714) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

55. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişjkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

56. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara-
I yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 

ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezît'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 

Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (16/719) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

59. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721) 

60. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 



61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

62. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

63. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 

64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği-" 
siklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(1/737) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 5.5.1986) 

X 2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Ar
kadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi ve Mil
lî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/761, 
2/258) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 12.5.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 440 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sakarya Milletvekili Nihat 
Akpak ve 11 Arkadaşının Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/761, 

2/258) 

T.C. 
Başbakanlık 16 . 4 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1979/01889 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

M Ü Eğitini Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
6.3.1986 taılihlnde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi ye Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kaimin Tasarısı» ile gerekçesi eki olarak gönderilmiştir 

Komisyonlarda ve Genel Kımılda öncelik ve ivediükle görüşülmedi içlin gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Spor temel olarak, ferdin bedenî yeteneklerini artırması ve kuvvetlendirmesi yanında; toplu yaşayış, 
anlaşma, kaynaşma, arkadaşlık duygularını ve yurt sevgisini geliştirme,- insanı kötü alışkanlıklardan koruma, 
disiplini sağlama, sportmenlik ruhunu ve davranışlarını geliştirme fonksiyonları kazandırır. 

1938 yılında kabul edilen 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu; sportif faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili 
olarak, tüzük ve çok sayıda yönetmeliklerle donatılmış olmakla birlikte, kanunun dört maddesinin Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiş, altı maddesinin ise uygulanamamış olması; ayrıca, değişen sosyal, kültü
rel ve ekonomik şartlar, yeni bir kanun çıkarılması gereğini ortaya koymuştur. 

Sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru, sağlıklı insan gücü olduğuna göre, bir mille
tin bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştirilmesi çağımızda büyük önem kazanmaktadır. Ülkemiz nüfusunun 
yaklaşık % 28'ini 12-24 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu dikkate alınırsa, bunların bedenen ve ruhen 
sağlıklı yetiştirilmesi geleceğimizin güvencesi, Cumhu riyetimizin temeli olacaktır. 
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Ulu önder Atatürk'ün «Sağlam kafa sağlam vücut ta bulunur» ve «Açık ve kati olarak söyleyeyim ki, 
sporda muvaffak olabilmek için her 'türlü yardımdan ziyade, bütün milletçe sporun mahiyeti ve değerinin 
anlaşılmış olması ve ona kalpten muhabbet ve onu vatanî bir vazife telakki eylemek lazımdır.» vecizeleri, 
spor ve spor faaliyetlerine verilmesi gereken önemi, son derece çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, acıları halen hafızalarımızda silinmemiş bulunan, geçmiş dönemlerdeki sapık ideolojilerde, 
bölücü ve anarşist eylemlerde, genç kesimin kullanılmış olması, gençlik ve spor kavramları üzerinde hassa
siyetle durulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, gençlerimizin spora yönlendirilmelerinin ve enerjilerinin 
kendi sağlıkları yolunda sarfedilmesinin sağlanması, devletin vazgeçilmez ana fonksiyonlarından biridir. 

Nitekim, Anayasamızın 59 uncu maddesinde yer alan, «Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının be
den ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını- teşvik eder. Devlet başarılı 
porcuyu korur.» hükmü de, devletin sporu sosyal yapı içerisinde vazgeçilmez bir faaliyet saydığının ve hi
mayesine aldığının kesin bir ifadesidir. 

İnsanın yetiştirilmesi için yapılan harcamaları en verimli yatırım sayan hükümetimiz, Anayasamızın em
redici hükümlerini, İstiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin sağlıklı yetiştirilmesi ve kötü 
alışkanlıklardan korunmasında temel dayanak kabul et mefctedir. 'Bu cümleden olmak üzere, 'gerek hükümet prog
ramında, gerekse 5 inci 'beş yıllık kalkınma planında, bede n eğitimi ve spor hizmetleri ile ilgili olarak; kamu ve özel 
sektör kuruluşlarından belli sayıda sporcu istihdam edenler ile spor tesisi yapanların teşvik edileceği, semt 
sahaları yapımına hız verileceği, kitle sporuna önem verileceği ve bunun için gerekli şartların hazırlanaca
ğı, Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olanların beden eğitimi öğretmeni olarak 
görev almalarının sağlanacağı (belirtilmiş, 'böylelikle, spor için gerekli olan tesis ve eğitici sorununa çözüm
ler aranmıştır, öte yandan, sporun önemli unsurlarından biri olan malzeme konusunda ağırlık veren kal
kınma planı, spor malzemesi yapımının teşvik edileceğini, yurt içinde yapımı mümkün veya ekonomik 
olmayan malzemelerin ithalinin kolaylaştırılacağını ve muafiyet imkânlarının sağlanacağını ifade etmiştir. 

Diğer yandan, günümüzde sporun ülkelerin tanıtımında önemli rol oynadığı, sporda elde edilen başarı 
ile, ülkelerin tanıtımı arasında paralellik bulunduğu hepimizce bilinmektedir. Zira, çağımızın modern ha
berleşme araçları ve özellikle televizyon ekranları, spor olaylarını ayrıntılarıyla dünya milletlerine duyur
maktadır. Dolayısıyla, ülkemizin sporda başarılı sonuçlar alması, aynı zamanda etkin şekilde tanıtılmasına 
imkân sağlayacaktır. 

Bu itibarla, hazırlanan bu Kanun, teşkilatıyla, spor cusuyla, kulüpleriyle, özel ve kamu tüzelkişileri ile 
spor ve spor faaliyetlerini bir bütün olarak ele almış ve her yaştaki yurttaşın beden ve ruh kabiliyet
lerinin geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. 

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde hazırlanan kanunda, mevcut 3530 sayılı kanunun getirdiği 
temel sistem esas alınmış, ancak bugüne kadar bu konuda hazırlanmış kanun tasarı ve teklifleri ile ileri sü
rülmüş fikir ve önerilerden de yararlanılmıştır. 

Bu nedenle, Beden Terbiyesi ve Spor Kanununun çıkarılması ile Türk sporunun bulunduğu durumdan 
daha ileriye götürülmesi, kitlelere dönük hizmet üretilebilmesi, teşkilat yapısının geliştirilmesi, bilimsel ve 
teknolojik verilerle spora yaklaşması, ayrıca, hizmetlerde sürat, verimlilik ve etkinlik artışı sağlanmış ola
caktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 440) 
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MADDE GEREKÇELERİ: 

Madde 1. — Millî Eğitim Gençlik 've Spor 'Bakanlığına 'bağlı, merkezde katma 'bütçe ile idare olunan 
ve tüzelkişiliği Ihaliz Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, taşrada ise özel 'bütçeli Beden Ter'biyesi 
ve Spor H ve İlçe Müdürlükleri kurulması öngörülmüştür. 

Madde 2. IBeden Terbiyesi ve Spor .Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiştir. 
Madde 3. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilât yapısı düzenlenmtiştir. 
Madde 4. — 'Beden Ter'biyesi ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının Anahüzmet, Danışma ve 

Denetim ile Yardımcı 'Birimlerinden oluşacağı belirtilmiştir. 
Madde 5. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür ve Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları dü

zenlenmiştir. 

(Madde 6. — 41 ve tikelerde Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatı kurulması, bu teşkilâtın başı, 'hizmet
lerinin kümler tarafından yürütüleceği, bütçe durumu ve ödenek talh'sis işlemleri öngörülmüştür. 

Madde 7. — 'İllerde, Valilerin sorumluluğu altında, ilgili federasyonlar ile koordinel'i çalışabilmek ama
cıyla fabıti 'birer spor dalı temsilcisi bulunması öngörülmüştür. 

Madde 8. •— Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 'sürekli kurulları olarak Merkez Danışma 
Kurulu ve Merkez Ceza Kurulu ile îl ve İlçe Danışma Kurulları gösterilmiş olup, ihtiyaç duyulan konularda, 
Genel Müdürün teklifi ve bakanın onayı ile 'kurullar teşkil edilebileceği belirtilımişitlir. 

Madde 9. — Merkez Danışma Kurulunun nasıl ve kimlerden teşekkül edeceği bel'idenmiştir. 
Madde 10. — Merkez Danışma Kurulunun görevleri sayılmıştır. 

Madde 11. — Disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyidelerin kanunlara ve 
milletlerarası teamüllere uylgun olarak yapılacak yönetmelikle düzenlenmesi ve cezaların paraya çevrilebile
ceği öngörülmüştür. 

Madde 12. — Atamaların 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılacağını, bu Kanun dışındaki 
memurlar ile kamu görevl'ilerinun bakan tarafından atanacağını, ancak bakanın bu yetkisini gerekli gördüğü 
alt kademelere devredebil'eceğini belirtmiştir. 

Madde 13. — Genel Müdürlük merkez teşkilatının karma, taşra teşkilâtının ise özel bütçeli olduğu, yal
nız, «merkez teşkilâtının Sayıştayın denetim)ine tabi bulunduğu, merkez ve taşra teşkilatının Devlet îhale Ve 
Muhaisebe-i Umumiye Kanunlarına tabi olmadığı öngörülmüştür. Ayrıca özel bütçelerin de ne şekilde ha
zırlanacağı 'bel'irtülmiştir. 

Madde 14. — Genel Müdürlüğün gelirleri sayılmıştır. 
Madde 15. — Federasyon faaliyetlerinde sürat ve verimliliğa artırmak amacıyla «Federasyonlar Fonu» 

kurulması, fonun gelirleri, bu 'gel'Mefin artırılma şekli ile denetimine ilişkin 'hükmü düzenlenmiştir. 
Madde 16. — Müsabakalardan elde edilecek brüt hâsılattan, gerekli masraflar çıktıktan sonra geriye ka

lan miktarın dağıtılacağı öngörülerek, uygulama usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği hükmü' ge
tirilmiştir. 

Madde 17. — Spor müsabaka ve gösterileri için vergi, reisim ve harç muafiyeti getirilmiştir. 
Madde 18. — Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespitinin yapılış biçimini, Amatör ve Profesyo-

jnel futbol faaliyetlerinin Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tarafından yürütüleceğini belirt-
aniıştir. 

Madde 19. — Federasyon Başkanlarının seçimi kurullarının teşkili, federasyon çabşmaları, görev, yetki 
ve sorumluluklarının düzenlenmesine ilişkin 'hükümler 'getirilmiştir. 

Madde 20. — Dernekler Kanununa göre teşekkül eden spor kulüplerinin, tescillerine ilişkin düzenlemele
re yer vermiştir. 

Madde 21. — Kulüplerin Genel Müdürlükçe her yönden denetleneceği beİrtiimiştir. 
Madde 22. — Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şartım koymuştur. 
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Madde 23. — Profesyonel sporcular ile millî takım sporcularının spor kazaları ve hastalıklara karşı özel 
sigorta sistemine göre sigortalanması öngörülmüştür. 

Madde 24. — Profesyonel daların tespit ve teşki İline İlişkin düzenlemeler ile profesyonel takımların dev
rine ilişkin 'hükümleri ihtiva etmiştir. 

Madde 25. — Tescil olunan kulüplere Genel Müdürlükçe aynî ve naktî yardım yapılacağı belirtilmiştir. 
Madde 26. — Memur ve işçi sayısı 500 den fazla olan müessese ve fabrikalara spor tesfisi yapma ve 

antrenör tutma mecburiyeti getirilmiş, belediyelerin şehir planlarında, spor tesislerine tahsis edecekleri yer
lerin tespı-tinde il ve ilçe danışma kurulları ile Genel Müdürlüğün görüşlerinin alınması zorunlu kılınmış, 
büyük çaplı projelere spor saha ve tesisi konulması şart koşulmuştur. 

Madde 27. — Sporcu gruplarına devlet nakil vasıtalarında yapılacak tenzilatı belirlemiştir. 
Madde 28. — Özel teşebbüs tarafından beden eğitimi ve spor çalışmları yapılması amacıyla açılacak sa

lon ve benzeri tesislerin, il başkanının izin ve kontrolüne tabi olduğunu 'belirtmiştir. 
Madde 29. — Uluslararası ispör müsabakaları ile bunların hazırlık çalışmalarına katılacakların izinli sa

yılmaları öngörülmüştür. 

Madde 30. — Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilâtında ısözleşmeTi olarak yerli ve ya'bancı eleman istihdamı
na imkân sağlamıştır. 

Madde 31. — Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatında fahrî görev alınabileceği belirtilmiştir. 
Madde 32. — Beden eğitimi öğretmenlerinin mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık ya

pabilmelerine imkân tanımıştır. 

Madde 33. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Spor Meslek Liseleri açılması ve bu li
selerde sporcu eğitiim merkezleri kurulması öngörülmüştür. / 

Madde 34. — Sporcu, teknik adam, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak ama
cıyla Spor Eğitimi, Sağlılk ve Araştırma Merkezi kurulması öngörülmüştür. 

Madde 35. — Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilâ'tında çalışan antren'ör, monitör ve 'benzeri spor eleman
larının çalışmalarının denetlenmesi ve değerlendirilmesfi amacıyla spor kontrolörlüğünün kurulmasını, spor kont
rolörlerinin seçimi ile, çalışma esas ve usullerine İlişkin düzenlemeleri belirlemiştir. 

Madde 36. — Genel Müdürlük mallarının devlet (malı hükmünde olduğu ve malları ile gelir ve alacak
larının haczedilemeyeceği öngörülmüştür. 

Madde 37. — B'eden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün, eğitim ve öğrenim kurumlarına 'beden eğitimi 
ve spor teslisi inşa edeceği ve kurumlara personel, antrenör, monitör tahsis edeceği, malzeme yardıımında bu
lunacağı ıbelirtilmişlür. 

Madde 3'8. — Anlaşmazlıkların halli için parasal sınırlar 'belirtilmek sure'tiyle Vali, Genel Müdür ve Ba
kan yetkili kılınmış ayrıca on milyon liradan fazla olan anlaşmazlikların Danıştaym görüşü alınarak müşterek 
kararla çözümlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 39. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan haMerde 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun hüküm
lerinin uygulanacağını belirtrrJişıtir. 

Madde 40. — 3530, 4047, 5214 ve 7474 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hüküm-
lerin'in yürürlükten kalktığını 'belirtmiştir. 

Madde 41. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip bulunduğu menkul ve ıgayrî menkul mal ve 
haklar ile alacak ve borçların, vesair hak ve muafiyetlerin, yeni kurulan Genel Müdürlüğe, Futbol Fede
rasyonu fon bütçesinde bulunan nakit mevcudu ile alacak ve borçlarında, bu Kanunla kurulan Federasyon
lar Fonuna intikaline ilişkin hükmü ihtiva etmiştir. 

Geçici Madde 1. — Ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen kadroların, 190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
meye ekli 1 sayılı cetveldeki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kadrolarına eklendiğini belirimlişbir. 

Geçici Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kadrölarıyla, istirham edilen personelinin mev
cut statü ve haklarıyla, yeni kurulan Genel Müdürlüğe devrini ve atanmış sayılmalarını öngörmüştür. 
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Geçici Maidde 3. '— Yapılacak düzenlemeler nedeniyle unvan ve 'derecds'i değişen veya kaldırılan görev
lilerin eskii kadrolarına ait aylık ek 'gösterge ve 'her türlü zam ve tazminat haklarının şahıslarına 'bağlı olarak 
saklı tutulacağı hükmünü getirmiştir. 

Geçici Madde 4. — 'Bu Kanunda belirtilen kuruluşlarla federasyonların, Kanunun yayımı tarihinden iti-
Ibaren ikü yıl üçiride kuruluşlarını tamamlayacakları 'belıMlmiş/tir. 

Geçici Madde 5. — 'Spor-ToCo Teşk'Mt Müdürlüğünün hesaplarında 'birikmiş olan kupon gelirleri ile idarî 
masraf ıtasarruflarının ve 'bunların faiz gelirlerin'in Türk Sporunu Teşvtİk Fonuna intikâl ettirilmesi öngörül
müştür. 

Geçici 'Maidde 6. — Görevleri ve âdı 'değiştirilen «Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri» Ge
nel 'Müdürlüğü ile kaldırılan «Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri» 'Daire Başkanlığına a!it yeni düzenleme
ler ve yeni kurulan «Gençlik Hizmetleri» Genel Müdürlüğünün görevleri 'belirtilmiştir. 

'Madde 42. - 43 — Kanunun yürürlük ve yürütmesine Miskin hükümlerdir. 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 4.6.1985 

Sayı: 11 - 85/166 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3530 Sayılı Yasayla kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yerine Türk Sporuna büyük bir dinami-
zim getireceğine inandığımız Teşkilat, Federasyonlar ve Kulüplerle ilgili hükümleri yeniden düzenleyen TÜRK 
SPOR KURUMU Kanun Teklifimi gerekçeleri ile sunuyorum. 

Gereği hususunu arzederim. 
Saygılarımla, 

Nihat Akpak Orhan Ergüder Süha Tanık İsmail Üğdül 
Sakarya Milletvekili İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili Edirne Milletvekili 

Münir Yazıcı Ayhan Uysal Lütfullah Kayalar Burhan Cahit Gündüz 
Manisa Milletvekili Çanakkale Milletvekili Yozgat Milletvekili İzmir Milletvekili 

Ayçan Çakıroğulları Necat Tunçsiper Mümtaz Özkök 
Denizli Milletvekili Balıkesir Milletvekili Sakarya Milletvekili 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya Milletvekili 
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TÜRK SPOR KURUMU KANUNU TEKLİFİ GENEL GEREKÇESİ 

16.7.1938 tarihli ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hakkındaki Kanun, bugüne kadar spor
tif teşkilatlanmalarda yürürlüğe konmuş tüzük ve çok sayıda yönetmeliklerle teçhiz edilmiş olmasına rağ
men başta Genel Müdürlük'te olmak üzere hizmetin yürütülmesinde birçok tıkanıklıklar meydana getirmiş
tir. 28 maddelik bu Kanunun dört maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, altı maddesi ise 
hiç uygulanmamıştır. Netice olarak, Türk Sporu, bugüne kadar 14 maddelik bir Kanunla yürütülmüştür. 

Adı geçen Genel Müdürlük ve federasyonlar, bu yönetmelik kargaşası sebebiyle hizmet veremez hale ge
tirilmiş ve bunun neticesinde Türk Sporu gerek millî ve gerekse milletlerarası seviyede gerçek değerini bula
mamıştır. 

Muhtelif hükümetler döneminde kanun teklifleri hazırlanmışsa da bunlar kanunlaşmamıştır. Bu kanun tek
lifi hazırlıkları yaklaşık 1,5 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Bu teklif, değişik zamanlarda yapılan şûralar
da alınan kararlar ile Avrupa ve doğu blokundaki sistemlerin incelenmesi sonucunda, kendi yapımız da dik
kate alınarak hazırlanmıştır. 

Bugün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor, gerçekten büyük kitleleri peşinden sürükleyen ve 
yakın ilgisini çeken faaliyetlerdir. Ülkemizde bugüne kadar sporun tarifi tam olarak yapılamamıştır. Spor ile 
müsabaka sporları hep. karıştırılmıştır. Anayasamızın 59 uncu maddesinde ruhunu bulan ve Anayasanın temi
natı altına alınan spor gerçek hüviyetini bulmuştur. Bugün her insan yürüyerek, koşarak, kültür fizik gibi çe
şitli şekillerde spor yapmaktadır. Geniş bir kitle de bu spor olayının içindedir. Anayasamız, sporun geniş kit
lelere yayılmasını öngörmektedir. Bunun en önemli örneği millî eğitimimizde vardır. Beden eğitimi dersine 
çıkan öğrencilerimiz çeşitli şekillerde spor yapmaktadır. İşte en önemli unsur burada karşımıza çıkıyor. Okul
larda görevli beden eğitimi öğretmenlerimiz bu spor yapan gençlerimizden bazılarını seçip futbol, basketbol, 
voleybol vs. gibi dallarda müsabık olarak yarıştırıyor. Bir kısmı ise normal kültür fizik yapıyor. Ama her iki 
grup da spor yapmış oluyor. 

Spor olayını millî eğitimde ve diğer kesimlerde teşvik ederken müsabaka sporlarının Türkiye'de organi
zasyonlarını yapan ve uluslararası müsabakalara iştirak eden gerek millî gerekse diğer kulüp ve federasyonla
rımızı Türk Spor Kurumu şemsiyesi altına alarak teşkilat, federasyon ve kulüp üçgenini kurmak suretiyle mü
sabaka sporlarını disipline edebilmek için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Devletin, müsabaka sporlarına hi
mayecilik sistemi getirilmektedir. Bu suretle Türk Müsabaka Sporlarında gelişme sağlanacak, bürokratik en
geller azaltılacak, federasyonlar gerçek fonksiyonlarını icra edebilecek hale getirilecek ve bu konudaki yatı
rımlar hızlandırılacaktır. 

Türk Spor Kurumu, Türk sporunu bulunduğu noktadan daha ileriye götürecek, bilimsel ve teknik çalış
malarda faydalanılmasını sağlayacak, teşkilata aktivite getirecek, sporun hukukunu oluşturacak başarı ve ba
şarısızlıkları taltif ve tecziye edecek bir sistemin teşkili sağlanacaktır. 

Türk Spor Kurumu Kanunu teklifi ile öncelikle genel bütçeye tabi yatırımların gerçekleştirilmesi ve spor« 
tif faaliyetlerin yürütülmesinde var olan dar boğazlar ortadan kaldırılmış olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Başbakanlığa bağlı tüzelkişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi «Türk 
Spor Kurumu» kurulmaktadır. 

Madde 2. — Türk sporunun kalkınması için gerekli tesisleri inşa etmek, işletmek, eğitici ve uzman perso
nel yetiştirmek ve gerektiğinde her türlü spor malzemesini temin etmekle görevlendirilen Türk Spor Kuru
munun görevleri sayılmaktadır. 

Madde 3. — Türk Spor Kurumunun teşkilat ve organları belirtilmektedir. 
Madde 4. — Bu madde ile Genel Kurulun teşekkül tarzı hüküm altına alınmaktadır. 
Madde 5. — Genel Kurulun görev ve yetkileri bu maddeyle düzenlenmiştir. 
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Madde 6. — İdarede etkinliği artırmak ve»koordinasyonu sağlamak, teşkilat dışındaki kişilerin de görüş

lerini spora yansıtabilmek amacı ile yedi kişiden meydana gelen b!ir Yönetim Kurulunun teşkil edilmesi ön
görülmektedir. 

Madde 7. — Türk Spor Kurumu Yönetim Kurulu nun görev yetkileri düzenlenmektedir. 
Madde 8. — Yönetim Kurulunun toplantı usul esasları düzenlenmektedir. 
Madde 9. — Bu madde ile, Türk Spor Kurumunun teşkilat yapısı ile atanacak personelin nitelikleri ile 

atanma usulleri belirtilmektedir. 

Madde 10. — Genel müdür yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir. 
Madde 11. — Yüksek Disiplin Kurulunun teşkil tarzı ile görev ve yetkileri düzenlenmektedir. 
Madde 12. — Bu madde ile Türk Spor Kurumunun merkez ve il teşkilatından meydana geleceği öngörül

mektedir. 
Madde 13. — II Yönetim Kurulunun kimlerden teşekkül edeceği ve kurulun toplantı usul ve esaslarının 

yönetmelikle belirleneceği öngörülmektedir. 
Madde 14. — İl Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri bu maddeyle düzenlenmektedir. 
Madde 15. — 11 müdürünün görevleri düzenlenmektedir. 
Madde 16. — Federasyonların kendi spor dallarında millî ve milletlerarası kuralları koyan, uyan, uygu

layan yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarını hazırlayan, yarışları organize eden, ilgili olduğu spor dalın
da yurt içi ve yurt dışı temsil yetkisi verilen Türk Spor Kurumu içerisindeki millî kuruluşlar olduğu bu mad
deyle düzenlenmektedir. 

Madde 17. — Federasyon başkanlarının göreve atanma ve görevden alınmaları bu maddeyle düzenlenmek
tedir. 

Madde 18. — Federasyon kurullarının teşkili bu maddeyle düzenlenmektedir. 
Madde 19. — Federasyon Genel Sekreterinin niteliği, atanma şekli ve görevleri düzenlenmektedir. 
Madde 20. — Federasyonların komite ve kurullar teşkil edebileceği hüküm altına alınmaktadır. 
Madde 21. — Federasyon kurullarında görev alacak başkan ve fahrî üyelere verilecek huzur hakkı düzen

lenmektedir. 
Madde 22. — Federasyonların harcamalarının şekil ve şartlarının yönetmelikle belirleneceği öngörülmek

tedir. 

Madde 23. — Federasyon programlarında ne şekilde değişiklik yapılabileceği düzenlenmektedir. 
Madde 24. — Federasyon başkanlığı ve üyeliklerinin çeşitli sebeplerle boşalması halinde bunların yerine ye

niden atama yapılması bu maddeyle düzenlenmektedir. 
Madde 25. — Federasyonların millî olimpiyat komites-i ile uluslararası federasyon ve birliklere üye olabile

cekleri öngörülmektedir. 

Madde 26. — Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerî amatör spor kulüpleri, okullar, diğer kamu kurumları 
ve özel kurumlar tarafından kurulacak amatör spor kulüplerinin 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre teşek
kül edebileceği öngörülmektedir. 

Madde 27. — Amatör spor kulüplerinin tescili düzenlenmektedir. 
Madde 28. — Kulüplerin tescil edilmesi için yerine getirecekleri şartlar sayılmaktadır. 
Madde 29. — Spor kulüplerinin Türk Spor Kurumunca her yönden denetlenebileceği düzenlenmektedir. 
Madde 30. — Spor kulüplerinin, kamu yararına dernek vas'fını ne şekilde kazanacakları düzenlenmektedir. 
Madde 31. — Lisansların ne şekilde alınabileceği düzenlenmektedir. 

Madde 32. — Profesyonel müsabakaların ilgili fenek vasfını ne şekilde kazanacakları düzenlenmektedir. 
tiir. 

Madde 33. — Amatör spor kulüplerinin profesyonel olarak faaliyet gösterebileceklerinin yönetmelikle 
tespit olunacağı öngörülmekte; profesyonel futbol müsabakalarının Futbol Federasyonunca tespit, tertip ve 
denetleneceği ayrıca kulüplerin profesyonel futbol takımlarını anonim şirketlere devredebilecekleri hüküm 
altına alınmaktadır. 

Madde 34. — Türk Spor Kurumunun gelir ve kaynakları düzenlenmektedir. 
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Madde 35. — Müsabaka giriş ücretlerinin tespiti ve bunların vergi muafiyeti hususları düzenlenmektedir. 
Madde 36. — Kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişilerce yapılacak her türlü spor saha ve tesislerinin 

vergi, resim ve harçlardan muaf olacağı öngörülmektedir. 
Madde 37. — Türk Spor Kurumunun mallarına karşı işlenecek suçların devlet malına karşı işlenmiş suç 

sayılacağı bu maddeyle düzenlenmektedir. 

Madde 38. — Şehir planlarının hazırlanmasında Türk Gençliğinin ihtiyacı olan spor tesislerinin yapılabil
mesini sağlamak için Türk Spor Kurumu belediye işbirliğinin gerçekleştirilmesi, toplu konutların, konut koo
peratiflerinin, organize sanayi, küçük sanayi, üniversite ve fabrika projelerinin yapılması anında spor tesisleri
nin de bu projelere dahil edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 39. — Federasyonlarca düzenlenen ve tasdik edilen yurt üçi ve yurt dışı yarışmalarla bunların 
hazırlık çalışmalarında görevli idareci ve sporcuların izinli sayılması, özlük haklarının korunması, öğrencilerin 
bu sürelerde devamsız sayılmaması hususları düzenlenmektedir. 

Madde 40. — Amatör sporcuların milletlerarası müsabakalara giderken seyahat edecekleri Devlet sektörü 
ve iştiraki bulunduğu şirketlerin vasıtaları ile yapacakları seyahatlerde % 50 oranında indirime tabi tutula
cakları öngörülmektedir. 

Madde 41. — Türk Spor Kurumunun merkez ve il teşkilatında fahrî görev elemanlarına huzur hakkı ve-
rüöbileceği öngörülmektedir. 

Madde 42. -— Türk Spor Kurumunun yatırımlarını süratle gerçekleştirebilmesi, millî ve milletlerarası or
ganizasyonları zamanında ve eksiksiz olarak yapabilmesi, bakım ve onarımları süratle ikmal edebilmesi için 
Devlet thale, Muhasebe-i Umumiye, Harcırah Kanunu ile Sayıştay Kanunu dışında tutulması öngörülmekte
dir, 

Madde 43. — 3530 sayılı Kanun ile bu Kanunun ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmek
tedir. 

Geçici Madde 1. — Türk Spor Kurumuna, bu Kanunla verilen görevlerin gereğince yerine getirilmesini 
sağlamak maksadıyla, bu Kanunun yayımı tarihinde fiilen spor hizmetlerine tahsis edilmiş ve üzerinde spor 
tesisleri bulunan mülkiyeti belediyelere ait gayrimenkullerin tahsis tarihindeki bedel üzerinden, mülkiyeti Hazi
neye ait, üzerinde spor tesisi bulunan gayrimenkullerin ise bedelsiz olarak mezkûr kuruma devri öngörülmek
tedir. 

Geçici Madde, 2. — Bu Kanunla kaldırılan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı Bütçesi 
ile menkul ve gayrimenkul mal ve haklarının Türk Spor Kurumuna devredileceği ve personelinin özlük hak
larının ne şekilde saklı tutulacağı hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 3. — Mevcut personelin malî ve sosyal haklarının korunacağı öngörülmektedir. 
Geçici Madde 4. — Spor kulüplerine önceden tanınmış ve tapuya tescil edilmiş bulunan irtifa haklarının 

devam edeceği öngörülmektedir. 
Madde 44, 45. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 
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SAKARYA MMXETVEIKÜL! NİHAT AKPAK VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi 

I. KISIM 
Genel Hükümler 

Kurulup 

'MADDE 1. — (Başbakanlığa bağlı, tüzelkişiliği haiz özel hukuk hükümlerine tabi, «Türk Spor Kurumu» 
kurulmuştur. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. « 
Kurum Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 

Kurumun görevleri 

MADDE 2. — Türk Spor Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Amatör sporun gelişmesini ve yayılmasını sağlayıcı her türlü tedbirleri almak. 
b) Spor için gerekli saha ve tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek bakım ve onarımlarını sağ

layıcı tedbirleri almak, 
c) Boş zamanların sportif yönden değerlendirilmesi çalışmalarında bulunmak ve bu konularda kamu ku

rum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, 
d) Sporun »kitlelere yayılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, 
e) Spor müsabakalarının belli disiplin kuralları içinde yapılmasını sağlayıcı tedbirleri ahmak, 
f) Sporla ilgili her dalda uzman yetiştirmek, 
g) Spor faaliyetlerinin spor hekimliği, spor sağlığı, esasları ve uzmanların direktif ve kontrolları altında ya

pılmasını sağlayıcı tedbirleri almak, 
h) Gerektiğinde spor malzeme ve vasıtalarını imal edebilmek amacıyla kamu veya özel sektör ile ortaklık

lar kurabilmek, 
i) Görevi ile ilgili olarak tanıtıcı yayınlarda bulunmak, bu konuda bilimsel yayınları teşvik etmek, 
j) Gerektiğinde gerçek ve tüzelkişilerle ve tescilli kulüplere ödül vermek, 
k) Spor işlerinin yürütülmesi için gerekli diğer tedbirleri almak. 

II. KISIM 
Teşkilat 

Kurumun organları 

MADDE 3. — Türk Spor Kurumunun organları şunlardır : 
1. Genel Kurul 
2. Yönetim Kurulu 
3. Genel Müdürlük 
4. Yüksek Disiplin Kurulu 

Genel kurul 

MADDE 4. — Genel Kurul Başbakan'ın (Görevlendireceği Devlet Bakanı) '(Başbakanlık Müsteşarının) baş
kanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur. 

1. Başbakan tarafından 4 yıl için seçilecek, yüksek tahsilli, spor işlerinde bilgi ve tecrübe sahibi 4 kişi, 
2. Millî Savunma, Dışişleri, İçişleri, Maliye ve Gümrük, Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal, 

Ulaştırma, Kültür ve Turizm, Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının belirleyeceği Müsteşar veya Genel Müdür 
seviyesindeki temsilciler, 
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3. Türk Spor (Kurumu Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 
4. YÖK tarafından seçilecek 2 temsilci, 
5. Genelkurmay Spor Şubesi müdürü, 
6. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesince görevlendirilecek 3 temsilci, 
7. Federasyon Başkanlarının kendi aralarından seçecekleri 3 temsilci, 
8. Uluslararası teşekküllere tescili Spor Hekimleri, Spor yazarları ve talebe spor teşkilatı Başkanları veya 

seçecekleri »birer temsildi, 
9. Spor kulüplerindin kendi aralarından seçecekleri 5 temsilci, 
Genel Kurul, her yıl Şuıbat ayında başkanın çağırışı üzerine olağan olaraik yönetim kurulunun göstereceği 

lüzum üzerine veya resen 'başkanın daveti ile olağanüstü olaraik toplanır. 
Genel Kurulun toplantı ve oy nisabı, çalışma usul ve 'esasları ile diğer 'hususlar yönetmelikle belirlenir. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri 

IMİA'DDE 5. — Yüksek seviyede karar organı olan Genel Kurul : 
a) Sporun yayılması ve gelişmesi İçin kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadî teşebbüsleri, mahallî ida

reler arasında işbirliği ve saha ve tesis yapımında güç birliğini sağlamak, 
b) Spor saha ve tesisleri ile ilgili- yatırım konularında temel prensipleri tespit etmek, 
c) İş Programı ve bütçeyi ve bilançoyu onaylamak, 
d) Hazırlanacak yönetmelik tasarılarını inceleyerek onaylamak, 
e) Yüksek tahsilli, spor işlerinde tecrübeli ve bilgi sahibi olanlar arasından üç kişiyi yönetim kurulu üye

liğine seçmek, 
f) Diğer konular hakkında görüş bildirmek veya karar almak, 

Yönetim Kurulu 

M'AIDDE 6. — Yönetim Kurulu Genel Müdürün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur . 
a) Genel Kurul Başkanı tarafından seçilen, yüksek tahsilli, spor işlerinde bilgi ve tecrübe sahibi üç üye, 
b) Genel Kurul tarafından yüksek tahsilli, spor işlerinde tecrübe ve 'bilgi sahibi kişiler arasından seçilen üç 

üye, 
Yönetim Kurulu'nun görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple 

üyeliğinin boşalması halinde yerine seçilen üye kalan süreyi tamamlar. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MAIDDE 7. — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) îş programı ile bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak, 
b) Tüzük ve yönetmelikleri hazırlayıp genel kurula sunmak, 
c) Federasyonların kurulması, kaldırılması ve/veya birleştirilmesi hakkında karar vermek, 
d) Türk Spor Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı ile federasyonların bürolarında görevlendirilecek perso

nel ihtiyacı ile bunlara ödenecek ücretlerin tavan ve tabanını tespit etmek, 
e) Türk Spor Kurumu bilançosunu tetkik edip genel kurula sunmak, 
f) Genel Müdür tarafından sunulan konular hakkında mütalaa bildirmek, gerekirse karar vermek, 
g) Gelir kaynaklarının iktisat ve verimlilik prensiplerine uygun olarak kullanılması ve değerlendirilmesi . 

için gerekli tedbirler almak, 
h) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 

Toplantı ve karar yeter sayısı 

İMAIDDE 8. — Yönetim Kurulu 15 günde bir olağan, 'Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim 
kurulunun toplantı ve oy nisabı çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
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Genel Müdürlük 

MADDE 9. — Genel Müdürlük, bir Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ve yeteri kadar personel
den teşekkül öder. Genel Müdür, Başbakanın teiklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. Genel Müdür Yar
dımcıları, Genel Müdürün teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardım
cılarının yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Kurumun diğer personeli Genel Müdürün onayı ile atanır. 
Genel Müdürlük personeli, bu Kanunda yazılı hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Ancak bun

lar toplu iş sözleşmesi ve grev yapamazlar, sendikalara üye olamazlar. Türk Ceza (Kanununun uygulamasında 
memur sayılırlar. Personele ilişkin diğer hususlar, hazırlanacak personel yönetmelikler iyle tespit edilir. 

İlgili hizmet birimleri ve kuruluş şeması, genel müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile teşkil 
edilir. Bu karar, Genel Kurulca onaylanmadan uygulanmaya konulamaz. 

Genel Müdür ve yardımcılarının görev ve yetkileri 

MADDE 10. — Genel Müdür Türk Spor Kurumunun en yüksek yürütme amiridir. 
Genel Müdürün görevleri (şunlardır; 
a) Kurumu temsil etmek, 
bj Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
c) Gerektiğinde Kurum bütçesinin fasıl ve maddeleri arasında aktarma yapmak, 
d) Kurum çalışmalarını denetlemek, 
e) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen işleri yapmak. 
Genel Müdür Yardımcıları, iş bölümü gereğince kendilerine verilen görevlerin ifasında Genel Müdür'e karşı 

sorumludur. 

Yüksek Disiplin Kurulu ve görevleri 

MADDE 11. — Yüksek Disiplin Kurulu, yüksek tahsilli ve spor işlerinde ibilgi ve tecrübe sahibi olanlar ara
sından genel müdürce seçilecek 7 kişiden oluşur. Kurul kendi arasından bir başkan seçer. 

Kurulun görevleri şunlardır : 
1. Federasyon disiplin kurullarınca verilecek cezalara karşı itirazları inceleyip kesin karara bağlamak. 
2. Spor sahalarının ve tesislerinin disiplin yönünden süreli kapatılması hakkında karar vermek. 
Federasyon disiplin kurullarının oluşunu ve görevleri ile disiplin cezaları yönetmelikte gösterilir. 

Teşkilat 

MADDE 12. — Türk Spor Kurumunun teşkilatı merkez ve il teşkilatından ibarettir. 
il teşkilatı ise Kurumun il Yönetim Kurulu ve il müdürlüğünden oluşur. 

// Yönetim Kurulu 

MADDE 13. — İl Yönetim Kurulu, vali veya vali muavininin başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur. 
1. 'Belediye (Başkanı Büyük Şehir belediyelerinde ana kent belediye (Başkanı veya yetki vereceği bir tem

silci, 
2. özel idare temsilcisi, 
3. Millî Eğitim temsilcisi, 
4. 11 (Müdürü, 
5. Garnizon komutanı veya temsilcisi, 
6. Mahallî kulüp temsilcilerinin kendi aralarından dört yıl için seçecekleri; nüfusu bir milyona kadar olan 

yerler için ilki temsilci, nüfusu 1 milyondan fazla ise üç temsilci, 
7. Üniversite bulunan illerde bir üniversite temsilcisi, 
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8. Mahallî kamu kuruluşlarının müdür veya temsilcisi, 11 Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan, yö
netim Kurulu Başkanının daveti üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Toplantı usul ve esasları yönet
melikle belirlenir. 

Yönetim Kumlunun görev ve yetkileri 

MADDE 14. — 11 Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 
a) 11 Müdürü tarafından hazırlanacak olan yıllık faaliyet ve iş programım Türk Spor Kurumu Genel 

Müdürlüğüne sunmak, 
b) Onaylanan faaliyet ve iş programı dahilinde her ıtürlü görevlerin yerine getirilebilmesini sağlayacak ted

birleri almak. v 

c) Her yıl Şubat ayında ilin hesap mizanını inceleyip, onayladıktan sonra Genel Müdürlüğe sunmak. 
d) İldeki tesislerin verimlilik prensiplerine uygun olarak kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, 
e) Federasyonca 11 Müdürünün de görüşü alınarak tespit edilen spor dallarının ajanlarını belirlemek. 

// Müdürünün görevleri 

MADDE 15. — 11 mlüldtörfleri, Tıirik Spor Kurumu Geraal Müdürlüğü dttrelffiflleri dioğruilltuısuınıda isteri ytü-
rü'teek ve denötüeimıelk'İ'e ytülklülmilü olliuıp çakıştoailaıruin/dian Geneli Müldürtfüğe fcaırşı ısoramılluldurilaır. 

m. KIŞIM 

Federasyonlar 

Federasyonlar 
MADDE 16. — Federasyonlar, kendi spor dallarındaki faaliyetleri uluslararası kurallara göre düzenleyen, 

yöneten, öğreten, memlekette yayan, geliştiren, yurt dışında temsilini sağlayan veya bunları memleketimizde 
organize eden teknik kuruluşlardır. Federasyonlar bu faaliyetlerini bağlı bulundukları uluslararası, federas
yonun koyduğu kurallar dairesinde yürütmekle mükelleftirler. Bu çalışmalarında moral ve sağlık kurallarını 
göz önünde bulundururlar. 

Federasyonlar kurul halinde çalışırlar. 

Federasyon başkanları 

MADDE 17. — Federasyon başkanları, kendi spor dallarının temsilcileri tarafından gösterilen 3 namzet 
arasından Başbakan veya yetki vereceği Devlet Bakanı tarafından 4 yıl için atanırlar. Federasyon başkanları, 
gerekçe gösterilmek kaydıyla Türk Spor Kurumu Genel Müdürünün teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve 
Başbakan veya yetki vereceği Devlet Bakanı tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir. 

Federasyon Başkanlık .seçimi süreye bakılmaksızın Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve 
Başbakan veya yetki vereceği Devlet Bakanının onayı ile yenilenebilir. Yenilemeyi Başbakan veya yetki ve
receği Devlet Bakanı resen de yapabilir. 

Federasyon kurulları 

MADDE 18. — Federasyon kurulları yedi üyeden az onbeş kişiden fazla olamaz. Aralarından oy çok
luğu ile asbaşfcan seçilir. Federasyonların merkezi Ankara'dır. 

Federasyon kurulu üyeleri, Federasyon Başkanının teklif edeceği namzetler arasından Genel Müdür tara
fından seçilir. Genel Müdür, her federasyon için lüzum gördüğü uzmanları görevlendirebilir. 

Federasyon genel sekreterleri 

MADDE 19. — Her Federasyona, Federasyon Başkanının göstereceği üç namzet arasından Genel Müdür 
tarafından bir sekreter atanır. Genel sekreterlerin yüksek tahsilli olması ve lisan bilmesi tercih sebebidir. 
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Sekreterler Federasyon toplantılarına katılırlar, Ancak oy kullanamazlar. Sekreterin görevi, Federasyon 
kararlarının uygulanmasını ve hizmetin devamlılığını sağlamaktır. 

Federasyon komite ve kurulları 

MADDE 20. — Federasyonlar, hizmetleri icabı, gerektiği kadar komite ve kurullar teşkil edebilirler. Bun
ların görevleri, Federasyonlar tarafından düzenlenecek ve Genel Müdürlükçe onaylanacak yönetmeliklerle tes
pit olunur. 

Görevin niteliği 

MADDE 21. — Federasyon 'Başkanlığı ve Kurul üyelikleri fahridir. Ancak, bunlardan kimlere ne kadar 
huzur hakkı verileceği Türk Spor Kurumu yönetim Kurulunca tespit olunur. 

Federasyonların çalışma şekli 

MADDE 22. — Federasyonlar, kabul edilen faaliyet priolgramı dahilinde kalmak kaydıyla, gerekli her 
türlü harcamaları yapabilirler. Bu harcamaların şekil ve şartları yönetmelikle (belirlenir. 

Faaliyet programında değişiklik 

MADDE 23. — Federasyonlar, zorunlu hallerde yıllık faaliyet programlarında değişiklik yapabilirler, de
ğişikliğin Türk Spor Kurumu Yönetim Kurulunca uygun görülmesi, Genel Kurulun onayından geçmıesi ve 
yıllık bütçede bir artış getirmemesi zorunludur. 

Federasyon başkanlık ve kurul üyeliklerinde boşalma 

MADDE 24. — Federasyon başkanlığı istifa, ölüm veya görevden alınma suretiyle boşaldığı takdirde ye
ni seçim ve atama yapılıncaya kadar asbaşkanlardan biri başkanlığa vekâlet eder. 

Uluslararası üyelik 

MADDE 25. — Federasyonlar, uluslararası federasyonlara üye olabilirler. Uluslararası federasyonlara üye 
olan olimpik spor dallarının federasyonları, «Uluslararası Olimpiyat Komitesi» ne bağlı bulunan Türkiye Millî 
Olimpiyat Komitesine üye olmaya mecburdurlar. 

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin yıllık üye aidatı, her yıl federasyonlar tarafından komiteye ödenir. 

V. KISIM 

KULÜPLER 

Kulüplerin kuruluşu 

MADDE 26. — Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerî amatör spor kulüpleri, her derecedeki okullar, di
ğer kamu kurumları ile amatör spor kulüpleri ve gerçek kişiler tarafından kurulacak amatör spor kulüpleri, 
2908 sayılı Dernekler Kanununa göre teşekkül ederler. 

Kulüplerin tescili 

MADDE 27. — Amatör spor kulüpleri tescil ile Türk Spor Kurumu Teşkilatına dahil olurlar. 
Türk Spor Kurumunca tescil edilmemiş kulüpler federasyonlar tarafından tertiplenen veya bunların deneti

mi altında yapılan müsabakalara katılamazlar. 
Tescil olunmamış kulüpler adına lisans verilmez. 
Her derecedeki okul ve askerî kulüpler ile diğer kulüpler Türk Spor Kurumuna tescil edilmek istedik

leri takdirde, diğer amatör kulüplerin tabi olduğu şartları yerine getirmeye mecburdurlar. 
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Tere// şartı 

MADDE 28. — Kulüplerin tescil edilebilmesi için Dernekler Kanununun 57 nci maddesine istinaden çı
karılan yönetmeliğe ve bu Kanunun ikinci maddesinde sayılan amaçlara uygun hizmet ifa edeceklerinin tü
züklerinde yer alması şarttır. 

Tüzükleri bu hükümlere uyan kulüplerin : 
1. Malî güçleri, gelir kaynakları, aidat veren üye sayısı, 
2. Meşgul olacakları spor dalları ve sporcu sayısı 
Türk Spor Kurumunca dikkate alınır ve yeterli görüldüğü takdirde tescilleri yapılır. 
Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 
Bu Kanuna aykırı hareket; eden, verilen talimat ve direktiflere uymamakta ısrar eden kulüpler sicilden 

silinir. 

Kulüplerin denetimi 

MADDE 29. — Türk Spor Kurumu, kulüpleri her yönden denetler gerekirse hesap, defter ve muamelele
rine el koyar. Bu denetime engel olan kulüplerin tescilleri silinir. 

Kamu yararına dernek olma 

MADDE 30. — Spor Kulüpleri Spor Kurumuna tescil ile Dernekler Kanununda belirtilen hükümlere gö
re, kamu yararına çalışan dernek olma vasfını kazanırlar. 

Sicili silinen kulüpler kamu yararına dernek olma vasfını kaybederler. 

Lisans 

MADDE 31. — Lisansı olmayan sporcu hiçbir yarışmaya katılamaz. Her spor dalının lisansı kendi fe
derasyonunca verilir. Spor yapmaya ve müsabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyen
lere lisans verilmez. 

Gerçek kişiler, bir kulüp adına veya kişisel olarak lisans alabilirler. Bir sporcuya ancak bir lisans 
verilebilir. 

Lisansla ilgili usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Profesyonel müsabakalar 

MADDE 32. — Profesyonel müsabakalar ilgili federasyonların izin ve denetimine tabidir. 

Profesyonel futbol takımları 

MADDE 33. — Amatör spor kulüplerinin hangi şartlarla profesyonel futbol takımı kurabilecekleri, ha
zırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. Profesyonel futbol müsabakaları Futbol Federasyonunca tespit edi
lecek esaslar dairesinde tertip ve denetlenir. 

Spor kulüpleri, profesyonel futbol takımlarının Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler hükümlerine'gö
re kuracakları şirketlere devredebilirler. 

VI. KISIM 

MALÎ HÜKÜMLER 

Gelirler 

MADDE 34. — Türk Spor Kurumunun gelirleri şunlardır : 
a) Spor - Toto'dan alınan hisseler, 
b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek, 
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse, 
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d) Millî ve temsilî müsabakaların gelirleri, 
e) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar, 
f) Her türlü reklam gelirleri ile televizyondan naklen yayın hakkı geliri, 
g) Hükümetçi fonlardan verilecek hisseler, 
h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri, 
i) Her türlü bağışlar, 
j) itiraz ve ceza gelirleri, 
k) Diğer gelirler. 

Müsabaka giriş ücretleri ve vergi muafiyeti 

MADDE 35. — Her türlü müsabaka ve gösterilerin seyircilerden alınacak giriş ücretleri: 
1. Federasyonlarca düzenlenmiş ise ilgili federasyonca, 
2. lllerce düzenlenmiş ise ilgili il müdürlüğü tarafından tespit olunur. 
Türk Spor Kurumuna bağlı kulüpleri tarafından yapılan amatör spor müsabaka ve gösterileri ile spor 

hizmetine tahsis edilen veya yaptırılan her türlü spor tesisleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Yatırımların vergi ve harç muafiyeti 

MADDE 36. — Kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzelkişilerince yapılacak spor şaha ve tesisleri yatırım
ları her-türlü vergi ve harçtan muaftır. 

VII. KISIM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Türk Spor Kurumu malları 

MADDE 37. — Türk Spor Kurumunun bütün malları, devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı işlenecek 
suçlar devlet malına karşı işlenmiş sayılır. 

Nazım imar planları 

MADDE 38. — Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken spor tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespi
tinde, Türk Spor Kurumunun mütalaa ve teklifini esas alırlar. 

Nazım imar planlarında, Türk Spor Kurumunun muvafakati olmaksızın, spor tesisleri ile ilgili kısımları 
üzerinde, değişiklik yapılamaz. 

Kooperatifler, toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri üniversite ile fabrika pro
jelerine spor ve saha tesisi konulması zorunludur. 

İzinli sayılma 

MADDE 39.' — Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı, spor müsabakaları ve bunların hazırlık ça
lışmalarına katılacak sporcu ve yöneticiler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun- devamı süresince 
izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur, öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süre
sinin hesabında dikkate alınmaz. 

Tenzilatlı seyahat 

MADDE 40. — Bu Kanunda gösterilen faaliyetlerden milletlerarası müsabakalara katılacak sporcu grup
larının yurt dışı seyahatlerinde sadece amatör sporcular için, devlet sektörüne bağh müesseseler ile devle
tin sermaye iştiraki bulunan şirketler tarafından merî tarife üzerinde !% 50 tenzilat yapılır. 
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Fahrî görev 

MADDE 41. — Türk Spor Kurumu taşra teşkilatında fahrî olarak teknik ve idarî görev almak müm
kündür. 

Bu suretle görev alacaklara ne kadar huzur hakkı verileceği Türk Spor Kurumu Yönetim Kurulunca tes
pit olunur. 

Uygulanmayacak kanunlar 

MADDE 42. — Türk Spor Kurumu Devlet İhale, Muhasebei Umumiye, Harcırah ve Sayıştay kanunları
na tabi değildir. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 43. — 3530, 4047,l5214 ve 7474 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde fiilen spor hizmetlerine tahsis edilmiş ve üzerinde 

spor tesisleri bulunan mülkiyeti belediyelere ait taşınmaz mallar fiilen spor hizmetlerine tahsisi tarihindeki 
bedel üzerinden, mülkiyeti Hazineye ait, üzerinde spor tesisi bulunan her türlü taşınmaz mallar ise bedelsiz 
olarak Türk Spor Kurumuna devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla kaldırılan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1985 malî yılı büt
çesi ile menkul ve gayrimenkul mal ve hakları, alacak ve borçları ile personeli Türk Spor Kurumu Genel 
Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Türk Spor Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilen personele ait kadrolar iptal edilmiştir. Bu kadrolarda 
bulunan memurlardan onbeş yıl ve daha az hizmeti bulunanlar sözleşmeli personel statüsünde istihdam edi
lirler. Onbeş yıldan fazla hizmeti bulunanlar ise sözleşmeli personel statüsüne geçirilmekle beraber talepleri 
halinde emekli keseneği ve karşılıkları da kendilerine ödenmek şartıyla genel hükümler dahilinde T.C. Emek
li Sandığı ile ilişkilerini sürdürebilirler. 

Ancak; ikinci fıkraya göre talepte bulunan kadınların 20, erkeklerin ise 25 hizmet yılını tamamlamaları 
halinde 23.9.1983 gün ve 2898 sayılı Kanunla belirlenen yaş haddini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın 
emekliliğe ayrılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla teşkil edilen genel kurul ve yönetim kurulu görevine başlayıp, ta
ban - tavan ücretleri belirleninceye kadar mevcut personele halen almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam 
ve tazminatların ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla kaldırılan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait spor tesisleri üze
rinde kulüplere önceden tanınmış ve tapuya tescil edilmiş olan intifa hakları devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 44. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 45. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 1.5. 1986 
Esas No. : 1/761, 2/258 

Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile; Sa
karya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Arkadaşının; Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi, Komisyonumuzun 
30.4.1986 Tarihli 5 inci Birleşiminde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ve müşavirlerinin de iştirakiyle in
celenip görüşülmüştür. 

Komisyonumuz aynı mahiyette olması sebebiyle tasarı ve teklifi birleştirerek, daha kapsamlı olması se
bebiyle de kanun tasarısının görüşmelere esas alınmasını kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra, gerekçesini de uygun gö
rerek maddelerinin görüşmesine geçmiştir. Maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklan
mıştır. 

1. Tasarının 1, 2, 3, 4 üncü maddeleri ve bu maddeye bağlı ekli 1 sayılı cetvel, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu mad
deleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 10 uncu maddesine, (f) bendinden sonra (g) bendi olarak «Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü merkez ve taşra personeli ile sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda il
gili yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek» ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

3. Tasarının, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri de Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 
4. Tasarının 14 üncü maddesinde, (m) bendinden sonra 2 nci paragrafında bulunan «Ancak» kelimesinin 

çıkarılması uygun görülmüş, madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
5. Tasarının 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddeleri Komisyonumuzca da uygun 

görülerek aynen kabul edilmiştir. 

6. Tasarının 28 inci maddesi; son satırındaki «11 başkanının» kelimesi, konuya açıklık getirilmesi bakı-
kımından «Valinin» olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 

7. Tasarının 29 uncu maddesine, 2 nci satırındaki «sporcu» kelimesinden sonra «Hakem, antrenör, moni
tör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler» ibaresi eklenmiş, madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

8. Tasarının 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri de Komisyonumuzca uygun 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

9. Tasarının geçici hükümler kısmında yer alan; geçici madde 1, ve bu maddeye bağlı ekli 2 sayılı cetvel, 
geçici madde 2, geçici madde 3, geçici madde 4, geçici madde 5 ve geçici madde 6 Komisyonumuzca uygun 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

10. Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 42 ve 43 üncü maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
İsmet özarslan İsmail Dayı Mümtaz Güler 

Amasya Balıkesir Uşak 

Üye Üye Üye 
Osman İşık Prof. Dr. F. Rezan Şahinkaya M. Ali Doğuşlu 

Ankara Ankara Bingöl 
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Üye 
Mahmud Altunakar 

Diyarbakır 

Üye 
Ö. Necati Cengiz 

istanbul 

Üye 
Alaeddin Kısakürek 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hamit Melek 

Hatay 

Üye 
H. Yılmaz Önen 

İzmir 
Bazı maddelerine muhalifim. 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Besim Göçer 

Çorum 

Üye 
F. Mihriban Erden 

İsparta 

Üye 
Aziz Kaygısız 

Kars 

Üye 
Bahriye Üçok 

Ordu 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 9.5. 1986 
Esas No. : 1/761 2/258 

Karar No. : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Balkanlar Kurulunca 6 Mart 1986 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyo
nunda birilikte görüşüldükten sonra Komisyonumuza navale edilen «Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı» ve Sakarya MıiUetvekii Nihat Akpaık ile onbir arikadaşı 
tarafından hazırlanan «Spor Kanunu Teklifli» Komisyonumuzun 7 ve & Mayıs 1986 tarihlerinde yaptığı 53 ve 
54 üncü birleşimlerde iılgiii teklif sahipleri ve hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi spor; ferdin 'bedenî yeteneMerini artırıp Icuvvetlendirmesinde en 'büyük etkendir. Ayrıca 
fertte arkadaşlık duygusunu, yurt sevgisini, disiplini ve toplu yaşama intibakını geliştirmesi, toplumda anılaş
ma ve ıkaynaşmayı sağlaması ve ferdin kötü alışlkanlıklardan kurtarılmasında da sporun katkısı 'büyüktür. Kı
sacası, insanın sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayan en önemli faktör spordur diyebiliriz. 

Çağımızda, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmada insanın yeri dikkat© alınırsa, 'bir ülkenin kalkınması 
ve ilerlemesi için insanlarının 'bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştıkûılmesinıin Önemi de lortaya çıkar. Kaldı ki, 
ülkemiz nüfusunun % 28 'ini 12. ala 24 yaş arasındaki gençlerin teşkil ettiği ve geçirdiğimiz kötü günlerde 
sapık ideoloji, bölücü ve anarşik faaliyetlerin içerisine gençliğin çekilmek istendiği ve buna kısmen de olsa 
muvaffak olunduğu diklkate alınırsa; ileride cumhuriyetimizi ve ülkemizin geleceğini teslim edeceğimiz genç 
neslim sağlıklı yetişmesinin önemi 'bir kere daha ortaya çıkar, 

Ülkemizde sportif faaliyetler, 1938 yılında çıkarılan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile buna ilave 
olarak çıkartılan tüzük ve çok sayıda yönetmeliklerle yürütülmektedir. Ancak, anılan kanunun, 4 madde
sinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesıi, 6 maddesinin ise uygülanamaması ve_ sosyal, kültürel ve ekono
mik şartlardaki değişimler nedeniyle yetersiz 'kalmış ve konuya ilişkin daha köklü çözümler getirecek bir 
ıkanun hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. Tasarı ile bu boşluğun giderilmesine çalışıldığı anlaşılmaktadır. 
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Komisyonumuz, ülkemizde sportif faaliyetlere eğilmenin zamanınım geldiğini 'büyük önderimiz Atatürk'ün 
de «sağlam kafa sağlam vücutta bulunur» sözleriyle sporun Önemini belirttiğimi, hükümet programı ve 5 inci 
5 Yilık Kalkınma Planımda da spora yer verildiğini, sporun ülke tanıtımında en etkili faktör olduğunu, ge
tirilen sistemde de '3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun temel' sistem olarak alındığını belirtmiş ve Türk 
sporunun kurumlaşmasına yardım etmesi, devlet 'bütçesinden alımacaık yardımlar dışında «Federasyonlar Fo
nu» adı altında yenli kaynak oluşturulmasına Miskin tasarı ile getirilen hükümleri isabetli bulmuş daha son
ra tasarı ve gerekçesibenimsenerek -Milî Eğitim Komisyonu metni esas alınarak maddelerine geçilmesi fca-
rarlaştırıilmıştır. 

Tasarının Milî Eğitim Komisyonunca aynen kabul edilen 2 nci maddesinin «h» ve «k» fıkralarında yer 
alan «Uluslararası» .ibaresi ifade 'birliğini sağlamak amacıyla «Milletlerarası» şeklinde de'ğiştMlımiş, ayrıca «im» 
fıkrasına «... başarılı sporcular...» ibaresini takiben «ve çalıştırıcılarına» ibaresi eklenmiş; 24 üncü maddesinin 
3 üncü fıkrasının sonuna spor 'kulüplerin profesyonel takımlarını fciıralayabilmelerine imkân tanıyacak bir 
hüküm ilave edilmiş, 25 inci maddesi, kanun hükümlerine göre tescil olan kulüplerin ancak amatör faali
yetleri içlin Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünden aynî yardım alabileceklerini belirtecek şekilde 
yeniden düzenlenmiş, 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan «kooperatifler» ibaresi, tatbikatta küçük 
çaplı kooperatifler için sorun yaratabileceği düşüncesi ile metinden çıkarılmış aynı fıkradaki «saha» ibaresi 
ise çoğu zaman futbol safhası gibi yorumlanabileceği bunun tatbikatta yanlış anlaşılmaya sebep olabileceği 
düşüncesiyle «alan» olarak değiştirilmiş., 38 inci maddesinin sonuna, kamu avulkaıtı olan Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel 'Müdürlüğü avukatlarının da emsalleri gibi 1389 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmalarını 
öngören yeni bir fıkra eklenmiş, 40 ınoı maddesinde yer alan kanun numaraları, herhangi bir yanlışlığa ma
hal vermemek ve kanun tekniğine uygunluk sağlamak amacıyla, kanun tarih ve numaraları belirtilmek su
retiyle yeniden düzenlenmiş, Geçici 1 inci maddede belirtilen 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 
(1) sayılı cetvelin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklenmek üzere düzenlenen «Ek 2 
sayılı listede» yer alan taşra kadroları arasına 1 adet 1 inci derece 2 adet 2 nci derece uzman tabip, 3 adet 
3 üncü derece, 4 adet 4 üncü derece ve 5 adet 5 inci derece tabip, 100 adet 9 uncu derece teknisyen ile 50 
adet 12 nci derece teknisyen yaırdımcısı kadrosu eklenmiş, Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilerek kabul 
edilen taşarının 14 üncü maddesinin «1» fıkrasından sonra gelmek üzere yeni «im» fıkrası olarak, «Satılan gay-
rimenfculer» hükmü ilave edilmiş, takip eden fıkranın harfi ise «m» olarak değiştirilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunoa aynen kabul edilen tasarının 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 41 'inci maddeleri ile Geçici 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı mad
deler Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilerek kabul edilen tasarının 10, 28 ve 29 uncu maddeleri ile yü
rürlük ve yürütmeye ilişkin 42 ve 43 üncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtlip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Üye, 
İskender Cenap Ege 

Aydın 
îmzada 'bulunamadı 

Başkanvekilli 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Üye 
A. Akgün Albay rak 

» Adana 

Ü y e ' 
Nabi Sabuncu 

Aydın -

• Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

, Üye ' 
Hazım Kutay 

Ankara 

Üye 
Hakkı Artukarslan 

Bingöl 
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Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
M. Oltan JSungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
Yaşar Albayrak 

İstanbul 

Üye 
özdemir Pehlivanoğlu 

İzmiir 

Üye 
Mehmet Budak 

Kırşehir 

Üye 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Üye 
Metin Ya/nan 

Erzincan 

Üye 
Abdurrahman Demirtas 

Hatay 

Üye 
Halil Orhan Ergüder 

istanbul 

Üye 
M Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
İsmet Ergül 

Kırşehir 

Enver özoan 
Tokat 

Üye 
İsa Vardal 
Zonguldak 

İmzada (bulunamadı Muhalefet şerhim 

Üye 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 
Fon maddesine karşıyım 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
İbrahim Fevzi Yaman 

İsparta 

Üye 
Tülay Öney 

îstanıbul 
Karşı oyum eklüdlir 

Üye 
İbrahim Özbıyık 

Kayseri 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 

eklidir 

KARŞI OY 

1. Türk Sporunun yönlendirilmesine ve Anayasanın zorunlu hedefi olarak sporun kitlelere yayılmasına 
'bir- teşkilat yasası anlayışı içinde yaklaşıldığı. 

2. Amatör spora kurum olarak yer vermemesi ve amatör sporun gelişmesine yeter hükümiler getirmediği 
3. Sporun beşerî alt yapısına yer verilmediği. 
4. Fon tesis edildiği, nedenleriyle tasarıya karşıyız. 

7 . 5 . 1986 

Tülay öney 
İstanbul 

İsa Vardal 
Zonguldak 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkiot ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve' Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Genşiifc ve Spor Bakanlığına bağlı, merkezde katma 
^bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Beden Terbiyesi ve Spor Geneli Müdürlüğünün, taşrada ise özd bütçdi Beden 
Terbiyesi ve Spor 11 ve İlçe Müdürlüklerimin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri 
düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdüflüğünün görevleri şunlardır : 
a) Vatandaşın fizik, morai güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve spor faa

liyetlerini sevk ve idare etmek,. 
b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı 

spor faaliyetlerini programlamak, 'beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu 
faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak, 

c) Spor faaliyetlerini programllamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak, spor idarecisi, ant
renör, montör, spor demanlları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezileri kurmak, 

d) Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak, 
e) Spor [Federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek İçin gerekli usul ve esasları tayin ve 

tespit etmek, 
f) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha, tesis, malzemeleri yapmak, yaptırmak, iş

letmek, işlettirmek ve 'bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak, 
g) Sporcu sağlığı ile ilgili 'tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezîleri açmak, açtırmak, işletmek, işletil

mesine yardımcı olmak, sporcuların sigorıtalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak, 
h) Spor müsalbakalaırrnda Uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, 
ı) Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor-Toto ve Spor-Loto) düzenlemek, yönetmek, 
i) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bu

lunmak, 
j) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
k) Uluslararası spor temas ve münasebetlerinde ıresmî merci görevi yapmak, 
1) ©u Kanuna göıre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor aımacını taşıyan teşekkül, 

sporcu ve spor elemanlarını denetlemek, 
m) Başarılı sporculara aynî ve nakdî yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek, 
n) [İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen 'benzeri görevleri yapmak. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve TeşkıilaH 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev ve Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Vatandaşın fizik, moral güç ve yeteneklerini 
sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve spor faa
liyetlerini sevk ve idare etmek, 

b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt 
dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi 
ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürüt
mek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihti
yaçları sağlamak, 

c) Spor faaliyetlerini programlamak, düzenle
mek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak, spor ida
recisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakem
leri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim 
merkezleri kurmak, 

d) Sporcu ve spor kulüplerinin tescü, vize, ak
tarma işlemlerini yapmak, 

e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dal
larını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin 
ve tespit etmek, 

f) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerek
li olan saha, tesis, malzemeleri yapmak, yaptırmak, 
işletmek, işlettirmek ve bu tesisleri vatandaşın istifa
desine sunmak, 

g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, spor
cu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işle
tilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanma
sı işlemlerini yapmak ve yaptırmak, 

h) Spor müsabakalarında milletlerarası kurulla
rın ve her türlü talimatıtı uygulanmasını sağlamak, 
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<Hük!i2tnetiin Teklif Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdüdüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana 
gelir. 

ÎKtNCÎ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Genel Müdürlük Merkez teşkilatı, aınahizmet 'birimleri, danışma ve dıenetıim 'birimleri ve 
yardımcı 'birimlerden meydana gelir. 

Anahizmet birimleri 
a) Spor Faaliyetleri Dairesi 'Başkanlığı, 
b) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
c) Tesisler Dairesıi Başkanlığı, 
d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, 
e) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı. 
Danışma ve Demetim 'birimleri 
a) Teftiş 'Kurulu Başkanlığı, 
!b) Hukuk MüşavMiği, 
c) Araştırma, 'Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 
Yardımcı birimler 
a) iPersonel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Uzmanlığı. 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek-1 sayılı cetvetde gösterilmiştir. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

)Teşkilat 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul ödilmiştir. 

İKtNCÎ KISIM 
Genel (Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Rabul Ettiği Metin) 

ı) Futbol müsabakalarında müşterek bahis 
(Spor - Toto ve Spor - Loto) düzenlemek, yönetmek, 

i) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi 
ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetler
de bulunmak, 

j) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi 
hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

k) Milletlerarası spor temas ve münasebetlerin
de resmî merci görevi yapmak, 

1) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor 
kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşek
kül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek, 

m) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına aynî ve 
nakdî yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödül
lendirmek, 

n) ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri 
görevleri yapmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

BİRİNDİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE '5. — Genel Müdür, kuruluşun en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, 
millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürü'tülmesıini ve Genel Mü
dürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 'koordinasyonu sağ
lamakla görevlidir. Genel Müdür, Merkez ve Taşıra Teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denet
lemekle gorevlıi ve yetkilidir. Ayrıca, bu Kanuna göre tescii yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile 
spor amacı taşıyan teşekkülleri de denetler. 

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere 4 Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir. 
Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür tarafından kendilerine verilecek iş ve hizmetteri, mevzuat hü

kümlerine uygun olarak Genel Müdür adına düzenleme ve yürütmekle görevlidir. 

(İKİNCİ BÖLÜM 
Taşıra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 6. — İlerde, 'beden terbiyesi! ve spor il müdürlüğü, İlçelerde beden terbiyesi ve spor ilçe mü
dürlüğü Icuırulur. İllerde vali, ilçelerde kaymaikam beden terbiyesi ve spor başkanıdır. Bu teşkilatın hizmetleri 
İlerde ü müdürü, ilçelerde ilçe müdürü tarafından yürütülür. Hizmetlerin yürü'üülmesinıden dolayı il müdürü 
valiye, içe müdürü kaymakama karşı 'birinci derecede sorumludurlar, İl teşikıilatının Ibütçesi özel bütçedir. 11 
bütçesinden • ilçelere 11 Danışma Kurulunun teklifi ve valinin onayı ile ödenek tahsis edilir. 

Spor dalları temsilcileri 

MADDE 7. — İllerde, beden terbiyesi ve spor işleriyle meşgul olmak üzere, valilerin sorumluluğu altın
da, o ilde uygulanmakta olan spor dallarının ilgili federasyonları ile koordineli çalışabilme ve bu federasyon
ların taşra bağlantılarını sağlayabilme amacıyla fahrî birer spor dalı temsilcisi bulunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sürekli kurullar 

MADDE 8. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü dürlüğünde sürekli kurullar şunlardır: 
a) Merkez Danışma Kurulu, 
b) Merkez Ceza Kurulu, 
c) 11 ve İlçe Danışma Kurulları. 
Genel Müdürün teklifi Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanının onayı ile, Spor faaliyetlerini düzenlemek 

maksadıyla ihtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir. 
11 Danışma Kurulunun başkanı Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, ilçe Danışma Kurulunun baş

kanı Kaymakamdır. Büyükşehir Belediye Başkanları ile 11 ve ilçe merkez Belediye Başkanları kurulun tabiî 
üyesidirler. 

Merkez Ceza kurulunun kuruluşu ile danışma kurullarının diğer üyeleri ve bu kurulların görev, yetki ve 
sorumlulukları yönetmelikle belirlenir. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Spor dalları temsilcileri 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sürekli kurullar 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Taşra Teşkilatı 

Teşra teşkilatı 

MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Spor dalları temsilcileri 

MADDE 7. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sürekli kurullar 

MADDE 8. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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!(Hülkü1met!in Teklif Ettiği Metin) 

Merkez Danışma Kurulunun teşkili 

MADDE 9. — Merkez Danışma Kurulu, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürünün Başkanlığında; ül
kede spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olanlar arasından Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 
seçilecek 3 kişi ile Millî Savunma, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, Türkiye Millî Olimpiyat 
Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonumun kendi mensupları 
arasından belirliyecekleri birer temsilci ve üniversitelerin sporla ilgili birimlerinin en üst yetkililerinin kendi 
aralarından seçecekleri bir temsilciden teşekkül eder. 

Merkezi Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 10. — Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından hazırlanan plan ve programları tet

kik etmek, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik ve tastik etmek, 
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak, 
d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirmek, 
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel prensipleri tesbit etmek, 
f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bildirmek, 
(b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir. Ancak, 

bu kararlar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından fesih veya tadil olunabilir. 

Verilecek cezalar 

MADDE 1 1 . — Beden terbiyesi ve spor çalışmalarında spor teşekkül ve kişilerince, disiplin ve sportmen-' 
lige aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, kanunlara ve milletlerarası teamüllere uygun olarak ya
pılacak ceza yönetmeliği ile tespit edilir. Söz konusu fiillerin para cezası ile müeyyidelendirilmesi mümkündür. 
Hangi cezaların paraya çevrileceği ceza yönetmeliğinde belirtilir. Uygulanacak para cezası on milyon lirayı ge
çemez. Bu miktarı üç katma kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Atama 

MADDE 12. — Atamalar 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun dışında kalan 
1 - 4 derece kadrolara Bakan, diğer bütün görevlere ise Genel Müdür tarafından atama yapılır. Ancak Bakan 
ve Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Merkez Danışma Kurulunun teşkili 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Merkez Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 10. — Merkez Danışma Kurulunun 
görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile fe
derasyonlar tarafından hazırlanan plan ve program
ları tdtkik etmek, 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma 
programını tetkik ve tasdik etmek, 

c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırla
mak, 

d) Federasyonların kurulması ve meşgul ola
cakları spor dalları hakkında görüş bildirmek, 

e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili ko
nularda temel prensipleri tespit etJhek, 

f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen 
diğer işler hakkında görüş bildirmek, 

g) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra Personeli İle Sporcuların Sosyal 
Güvenliğini Düzenleyici Tedbirler konusunda ilgili 
yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek. ' 

f(b) ve <c) bentlerinde yazılı işler hakkında Mer
kez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir. 
Ancak, bu kararlar Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı tarafından fesih veya tadil olunabilir. 

Verilecek cezalar 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atama 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

Merkez Danışma Kurulunun teşkili 

MADDE 9. — Millî Eğitim Komsiyonu metninin 
9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Merkez Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 10. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Verilecek cezalar 

MADDE 11. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Atama 

MADDE 12. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bütçe ve mail hükümler 

MADDE 13. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. Merkez teşkila
tı Sayıştayın denetimine tabi olup, merkez ve taşra teşkilatı Devlet ihale ve Muhasebe-i Umumîye kanunla
rına tabi değildir. 

Özel bütçeler bu Kanunun 14'ncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdürlük direktifleriyle illerin ihtiyaç
ları gözönünde tutularak il danışma kurulunca hazırlanıp Valiler tarafından Ekim ayı başında Genel Müdür
lüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten sonra Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bölüm 
maddeleri arasında yapılacak aktarma- il danışma kurulunun görüşü alınarak Valilerin onayı ile, bölümden 
bölüme aktarma yapılması da merkez danışma kurulunun görüşü alınarak Genel Müdürün onayı ile yapılır. 

Genel Müdürlüğün gelirleri 

MADDE 14. — Beden Terbiyesi \6 Spor Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır : 
a) Spor-Toto ve Spor-Loto'dan alınacak hisseler, 
b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek, 
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse, 
d) Millî ve temsili müsabakaların gelirleri, 
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo ve Televizyon kurumundan naklen yayın hakkı geliri, 
f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar, 
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler, 
h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri, 
ı) Her türlü bağışlar, 
j) itiraz ve ceza gelirleri, 

k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar, 
1) Belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden ayrılan paylar-, 
m) Diğer gelirler. 

^ Ancak belediyeler ve il özel idareleri bir sene evvelki gelir toplamlarının ayrı ayrı yüzde birini beden ter
biyesi ve spor faaliyetleri için tahsis ederler. Tahsis edilen bu paralar bütçelerin tasdikini takip eden 6 ay için
de mahallin beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçesine aktarılır. Ayrılan bu payların yüzde sekseni mün
hasıran mahallin beden terbiyesi ve spor saha ve tesislerinin yapılması, geri kalan yüzde yirmisi de yine ma
hallin diğer beden terbiyesi ve spor teşkilat ve faaliyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedarik masraflarına 
Genel Müdürlükçe tesbit edilecek genel prensipler çerçevesinde harcanır. Mahallî idare ve belediyeler bütçe
lerine bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerini tastike yetkili makamlar tarafından resen konulur. Ayrıca, ilçele
re tahsis olunmak üzere münasip nispette bir spor tahsisatı da il genel meclisi kararı ile kendi bütçelerine ko
nulur. 

Mahallî idarelerce spora tahsis edilen ve yatırıma dönüşen kaynakların başka amaçlara tahsisi mümkün 
değildir. , 

Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl belirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak il
ler emrine gönderir. 11 bütçeleri, bu esaslar gözönünde bulundurularak düzenlenir. II bütçelerinin ita amiri va
lidir. 
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Bütçe ve malî hükümler 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirleri 

MADDE 14. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğünün gelirleri şunlardır : 

a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan alınacak his
seler, 

b) Genel Bütçeden ayrılacak ödenek, 
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse, 
d) Millî ve temsilî müsabakaların gelirleri, 
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo 

ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri, 
f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar, 
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler, 
h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri, 
ı) Her türlü bağışlar, 
j) İtiraz ve ceza gelirleri, 
k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar, 
1) Belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden 

ayrılan paylar, 

m) Diğer gelirler. 
Belediyeler ve il özel idareleri bir sene evvelki ge

lir toplamlarının ayrı ayrı yüzde birini beden terbiyesi 
ve spor faaliyetleri için tahsis ederler. Tahsis edilen 
bu paralar bütçelerin tasdikini takip eden 6 ay içinde 
mahallin beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçe
sine aktarılır. Ayrılan bu payların yüzde sekseni mün
hasıran mahallin beden terbiyesi ve spor saha ve te
sislerinin yapılması, geri kalan yüzde yirmisi de yine 
mahallin diğer beden terbiyesi ve spor teşkilat ve faa
liyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedarik masraf
larına Genel Müdürlükçe tespit edilecek genel pren
sipler çerçevesinde harcanır. Mahallî idare ve beledi
yeler bütçelerine bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerini 
tasdike ve yetkili makamlar tarafından resen konulur. 
Ayrıca, ilçelere tahsis olunmak üzere münasip nispet
te bir spor tahsisatı da ilgili genel meclisi kararı ile 
kendi bütçelerine konulur. 
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ı (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I Bütçe ve malî hükümler 
I ••••"«o» 

I MADDE 13. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
I 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirleri 

MADDE 14. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğünün gelirleri şunlardır : 

a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan alınacak his
seler, 

b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek, 
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse, 
d) Millî ve temsilî müsabakaların gelirleri, 
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo 

ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri, 

f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar, 
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler, 
h) Matbaa, yayın ve basıü evrak gelirleri, 
ı) Her türlü bağışlar, 
j) İtiraz ve ceza gelirleri, 

k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar, 
1) Belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden 

ayrılan paylar, 

m) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler, 
n) Diğer gelirler. 

Belediyeler ve il özel idareleri bir sene evvelki ge
lir toplamlarının ayrı ayrı yüzde birini beden terbiyesi 
ve spor faaliyetleri için tahsis ederler. Tahsis edilen 
bu paralar bütçelerin tasdikini takip eden 6 ay içinde 
mahallin beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçe
sine aktarılır, Ayrılan bu payların yüzde sekseni mün
hasıran mahallin beden terbiyesi ve spor saha ve tesis
lerinin yapılması, geri kalan yüzde yirmisi de yine 
mahallin diğer beden terbiyesi ve spor teşkilat ve faa
liyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedarik masraf
larına Genel Müdürlükçe tespit edilecek genel pren
sipler çerçevesinde harcanır. Mahallî idare ve beledi
yeler. bütçelerine bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerini 
tasdike yetkili makamlar tarafından resen konulur. 
ayrıca, ilçelere tahsis olunmak üzere münasip nispet-

Türfciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 440) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Federasyonlar fonu 

MADDE 15. — Federasyon faaliyetlerinde sürat ve verimliliği artırmak amacıyla bir Devlet bankası nez-
dinde, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün emrinde «Federasyonlar Fonu» kurulur. 

Fonun gelirleri şunlardır: 
a) Müsabakaların net hâsılatlarının yüzde yedisi, 
b) Bağış ve yardımlar, 
c) itiraz ve ceza gelirlerinin yüzde ellisi, 
d) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler, 
e) Tescil, vize ve aktarma ücret gelirlerinin yüzde ellisi, 
f) Faiz gelirleri, 
g) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mamul

lerin Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt içindeki teslimlerinden ek vergi matrahına esas alınan 
bedellerinin binde beşi. 

Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren fıkrada belirtilen mamullerin teslim
lerinden fona pay ayırmaya mecburdur. Fona gönderilecek payların ödeme süresi, şekli ve diğer hususlar Tekel 
işletmeleri Genel Müdürlüğü ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tayin olunur. 

h) Diğer giderler. 
Yukarıdaki oranları azaltmaya veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bu fon, Muhasebe-i Umumiye ve Devlet ihale Kânunları ile Sayıştay denetimine tabi değildir. 
Fondan yapılacak harcamalar, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 

Sayıştay Başkanlığınca 2 yıl için seçilecek birer temsilci üyeden teşekkül eden heyet tarafından denetlenir. 
Federasyonlar fonundan yapılacak harcamalarda uyulacak usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Müsabaka hâsılatları 

MADDE 16. — Müsabakalardan elde edilecek brüt hâsılattan gerekli masraflar çıktıktan sonra geriye ka
lan miktar; federasyonlar fonuna, müsabakanın yapıldığı Beden Terbiyesi ve Spor ti Müdürlüklerine ve mü
sabaka yapan kulüplere dağıtılır. Bu konudaki uygulama, usul ve esaslar bir yönetmelikle belirtilir. 

Muafiyet 

MADDE 17. — Bu Kanuna göre yapılacak müsabaka ve gösterilerinden elde edilecek gelirler Katma Değer 
Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 440) . 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Mahallî idarelerce spora tahsis edilen ve yatırıma 
dönüşen kaynakların başka amaçlara tahsisi mümkün 
değildir. 

Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl be
lirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak 
iller emrine gönderir. 11 bütçeleri, bu esaslar gözönün-
de bulundurularak düzenlenir, fi bütçelerinin ita ami
ri validir. 

Federasyonlar fonu 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Müsabaka hâsılatları 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir . 

Muafiyet 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

te bir spor tahsisatı da il genel meclisi kararı ile kendi 
bütçelerine konulur. 

Mahallî idarelerce spora tahsis edilen ve yatırıma 
dönüşen kaynakların başka amaçlara tahsisi mümkün 
değildir. 

Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl be
lirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak 
iller emrine gönderir, ti bütçeleri, bu esaslar göz önün
de bulundurularak düzenlenir, ti bütçelerinin ita ami
ri validir. 

Federasyonlar fonu 

MADDE 15. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müsabaka hâsılatları 

MADDE 16. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muafiyet 

MADDE 17. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 440) 



— 34 — 

'(Hüikiîmellin Teklif Ettiği Metin) 

Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti 

MADDE 18. — Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idarî bakımdan birer federasyona bağlanır. Ama
tör federasyonların adedi ile profesyonel dallar, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Be
den Terbiyesi ve Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tespit 
olunur. 

Amatör ve profesyonel futbol faaliyetleri Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tarafından 
yürütülür. 

Federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili 

MADDE 19. — Federasyon başkanları, kendi spor dallarının temsilcileri tarafından gösterilen üç aday 
arasından, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam tarafından 5 yıl için atanırlar. Federasyon başkanları, gerekçe 
gösterilmek kaydıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından süresi 

> dolmadan değiştirilebilir veya seçimi yenilenebilir. 
Federasyon Başkanlığı ve kurul üyelikleri fahridir. Ancak bunlardan kimlere ne kadar huzur hakkı veri

leceği Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile belirlenir. 
Federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili, çalışmaları, görevleri, yetki ve sorumlulukları yö

netmelikle belirlenir. 
Federasyonlar çalışmalarını, hazırlayacakları beş yıllık plana dayanarak düzenleyecekleri yıllık programlara 

göre yürütürler. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulundan geçtikten ve Bakan tarafından tasdik edildikten 
sonra bu plan ve programlara uymak zorundadırlar. Federasyon plan ve programlarındaki değişiklik, kabul 
edilmesindeki usule tabiidir. 

Spor kulüpleri 

MADDE 20. — Spor kulüpleri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Beden Terbiyesi ve 
Spor Teşkilatına dahil olurlar. 

Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatınca tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafından tertiplenen veya 
bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamazlar. Tescil olunmamış kulüpler adına lisans veril
mez. 

Spor kulüpleri faaliyet gösterdikleri dallarda antrenör tutmaya mecburdurlar. 
Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. 

Kulüplerin denetimi 

MADDE 21. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü kulüpleri her yönden denetler. Gerekirse hesap, 
defter ve işlemlerine el koyar. Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır. 

Sporcu lisansı 

MADDE 22. — Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve mü
sabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez. 

Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdî olarak lisans alabilir. 

Sporcuların sigortalanması 

MADDE 23. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünden lisans alan profesyonel sporcular ile Millî 
takım sporcuları antreman ve yarışma esnasında spor kazaları ve hastalıklara karşı özel sigorta sistemine gö
re sigortalanır. Millî Takım sporcularının sigorta primleri Genel Müdürlükçe karşılanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 440) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Federasyon başkanlarının seçimi ve kurulların teş
kili 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Spor kulüpleri 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kulüplerin denetimi 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sporcu lisansı 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sporcuların sigortalanması 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti 

MADDE 18. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Federasyon başkanlarının seçimi ve'kurullarının 
teşkili 

MADDE 19. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Spor kulüpleri 

MADDE 20. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kulüplerin denetimi 

MADDE 21. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sporcu lisansı 

MADDE 22. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sporcuların sigortalanması 

MADDE 23. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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. '(Hükümötikı Teklif Ettiği Metin) 

Profesyonel spor 

MADDE 24. — Profesyonel dallar, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kuru
lunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 
tespit olunur. 

Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir. 
Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya kurul

muş olan şirketlere devredebilirler. 

Kulüplere yardım 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerine göre tescUolan kulüplere Genel Müdürlük aynî ve nakdî yardımda 
bulunabilir. 

Tesis yapma mükellefiyeti 

MADDE 26. — Memur ve işçi sayısı 500'den fazla olan kuruluşlar ve fabrikalar, öncelikle kendi persone
line beden eğitimi ve spor yaptırmak için ilgili yönetmeliğinde belirtilecek esaslara göre spor tesisleri yapmaya 
ve antrenör tutmaya mecburdurlar. Yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde gerekli spor tesislerini inşa etme
yen fabrika ve kuruluşlar, sürenin bitiminde ve müteakip her yıl, tebliğ tarihinde çalıştırdıkları her işçi ve me
mur için, o tarihte yürürlükte bulunan brüt asgarî ücretin üçte biri tutarındaki bir cezayı en geç bir ay içinde 
ödemek zorundadırlar. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. Tahsil olunan bu paralar her ay veya üç ayda bir Türk 
Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir. 

Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken, spor tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespitinde, il veya ilçe da
nışma kurulu ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün görüş ve teklifini esas alırlar. 

Nazım imar planlarında, Beden Tefbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün muvafakati olmaksızın, spor te
sisleri ile ilgili kısımları üzerinde değişiklik yapılamaz. 

Kooperatifler, toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, eğitim kurumları ile fabrika 
projelerine spor saha ve tesisi konulması zorunludur. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Profesyonel spor 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kulüplere yardım 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tesis yapma mükellefiyeti 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'(Plan ve Büflçe Komisyonunun KaJbul Ettiği Metin) 

Profesyonel spor 

MADDE 24. — Profesyonel dallar, Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma 
Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı tek
lif üzerine, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tara
fından tespit olunur. 

Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federas
yonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir. 

Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ti
caret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya ku
rulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyo
nel futbol takımlarını kiraya verebilirler. 

Kulüplere yardım 

MADDE 25. — Bu kanun hükümlerine göre tes
cil olan kulüplerin amatör faaliyetleri için Genel Mü
dürlük aynî ve nakdî yardımda bulunabilir. 

Tesis yapma mükellefiyeti 

MADDE 26. — Memur ve işçi sayısı 500'den faz
la olan kuruluşlar ve fabrikalar, öncelikle kendi per
soneline beden eğitimi ve spor yaptırmak için ilgili 
yönetmeliğinde belirtilecek esaslara göre spor tesisleri 
yapmaya ve antrenör tutmaya mecburdurlar. Yönet
meliğinde belirtilen süre içerisinde gerekli spor tesis
lerini inşa etmeyen ve antrenör tutmayan fabrika ve 
kuruluşlar, sürenin bitiminde ve müteakip her yıl, teb
liğ tarihinde çalıştırdıkları her işçi ve memur için, o 
tarihte yürürlükte bulunan brüt asgarî ücretin üçte 
biri tutarındaki bir cezayı en geç bir ay içinde öde
mek zorundadırlar. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. 
Tahsil olunan bu paralar her ay veya üç ayda bir Türk 
Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir. 

Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken, spor te
sislerine tahsis edecekleri yerlerin tesbitinde, il veya 
ilçe danışma kurulu ile Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün görüş ve teklifini esas alırlar. 

Nazım imar planlarında, Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğünün muvafakati olmaksızın, spor te
sisleri ile ilgili kısımları üzerinde. değişiklik yapıla
maz. 

Toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük 
sanayi siteleri, eğitim kurumları ile fabrika projeleri
ne spor alam ve tesisi konulması zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi KJS. Şayiası : 440) 



— 38 — 

-(Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

Sporculara devlet nakil vasıtalarında yapılacak tenzilat 

MADDE 27. — Bulundukları merkezin beden terbiyesi ve spor il müdürlüklerinin belgesini taşıyan ve en 
az beş kişililç bir grup halinde spor hareketlerine veya müsabakalarına katılmak üzere yurt içine ve yurt dışı
na seyahat eden sporculara, Devlet nakil vasıtalarında, yürürlükteki tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilatlı üc
ret tarifesi uygulanır. 

Özel salon açılması 

MADDE 28..— Özel teşebbüs tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak okul, 
eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis ve kuruluşlar, İl Başkanının müsaadesine ve kontrolüne tabidir. 

Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılmaları 

MADDE 29. — Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalış
malarına katılacak sporcu ve yöneticiler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli 
sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur, öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin 
hesabında dikkate alınmaz. 

Sözleşmeli personel 

MADDE 30. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü lüzumu kadar yerli - yabancı spor uzmanı ve 
antrenörü Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hü
kümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Kimlerin spor uzmanı ve antrenör olarak sözleş
meli çalıştırılabileceği yönetmelikle tespit olunur. 

Fahrî görev -

MADDE 31. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatında fahrî olarak teknik ve idarî görev 
alınabilir. Bu suretle görev alacaklara ne kadar huzur hakkı verileceği Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının Onayı ile Genel Müdürlükçe tespit edilir. 

Bunlardan illerde görevlendirilecekler için valinin görüşü alınır. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzmanlık, danışmanlık yapabilmeleri 

MADDE 32. — Beden eğitimi öğretmenleri, Beden (Terbiyesi ve Spor Teşkilatında resmî mesaileri dışında 
antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilirler. Bunlara ödenecek ücretler, her yıl Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğünce belirlenir ve II Müdürlüğü bütçelerinden ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Miecüsi (S. Şayiası : 440) 
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Sporculara Devlet nakil vasıtalarında yapılacak 
tenzilat 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Özel salon açılması 

MADDE 28. — Özel teşebbüs tarafından beden 
eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak 
okul, eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis 
ve kuruluşlar, valinin müsaadesine ve kontrolüne ta
biidir. 

Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılma
ları 

MADDE 29. — Milletlerarası seviyede yurt içi ve 
yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalış
malarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, 
yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer gö
revliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyo
nun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük 
hakları kurumlarınca saklı tutulur, öğrencilerin bu sü
releri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alın
maz. 

Sözleşmeli personel 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Fahrî görev 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzman
lık, danışmanlık yapabilmeleri 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve IBütçe Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

Sporculara Devlet nakil vasıtalarında yapılacak 
tenzilat 

MADDE 27. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Özel salon açılması 

MADDE 28. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
28 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılma
ları 

MADDE 29. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşmeli personel 

MADDE 30. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 
30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fahrî görev 

MADDE 31. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzman
lık, danışmanlık yapabilmeleri 

MADDE 32. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisli <S. Şayiası : 440) 
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Spor meslek liseleri 

MADDE 33. — Antrenör ve spor elemanı yetiştirmek amacı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığın
ca açılacak spor meslek liseleri bünyesinde çeşitli branşlarda sporcu eğitim merkezleri kurulabilir. Bu meslek 
liselerine Beden Terbiyesi ye Spor Genel Müdürlüğünce tesis, eleman ve spor malzemesi yardımı yapılır. 

Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi 

MADDE 34. — Sporcu, antrenör, monitör, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak 
amacıyla, Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi kurulur. 

Spor kontrolörleri 

MADDE 35. — Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatında çalışan antrenör, monitör ve benzeri spor elemanla
rının çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla spor kontrolörlüğü kurulur. Spor kontrolör
lerinin seçimi ile bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirtilir. 

Genel Müdürlük malları 

MADDE 36. — Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz bütün malları Devlet malı hükmündedir. Genel Mü
dürlüğünün malları ile gelirleri ve alacakları haczedilemez. 

Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis inşaatı, işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı 

MADDE 37. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, beden eğitim ve spor hizmetlerinin geliştiril
mesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, ilgili yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde; 

a) Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının beden eğitimi ve spor için tahsis edecekleri alanlara beden 
eğitim ve spor tesisleri yapar, yaptırır, 

b) inşa edilen bu tesisler ile bu kurum ve kuruluşların mevcut beden eğitimi ve spor tesislerine personel, 
antrenör, monitör tahsis eder, tesisleri işletir, spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunur. 

Anlaşmazlıkların halli 

MADDE 38. — Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşekkülleri 
veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş 
bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasın
da, maddî ve hukukî sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edil
mesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda 
umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar gö
rüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin; 

1 000 000 liraya kadar olanları il valisinin kararı, 
1 000 000 - 2 000 000 (dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı, 
2 000 000-10 000 000 (dahil) liraya kadar olanları Bakanın kararı, 
10 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görüşü alınarak müşterek karar ile halledilir. 
Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilir. 
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi 

bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal 
edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur. 

Türkiye Büyük Mİlet Meclisi (S. Şayiası : 440) 
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Spor meslek liseleri 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Spor kontrolörleri 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlük malları 

MADDE 36. —Tasarının 36 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis 
inşaatı, işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Anlaşmazlıkların halli 

MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve BütJçe Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

Spor meslek liseleri 

MADDE 33. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi 

MADDE 34. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Spor kontrolörleri 

MADDE '35. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 35 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlük malları 

MADDE 36. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 36 ncı maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis 
inşaatı, işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı 

MADDE 37. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Anlaşmazlıkların halli 

MADDE 38. — Bir sözleşme olsun olmasın Ge
nel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşek
külleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve 
henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya inti
kal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla 
hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesin
de veya bozulmasında, maiddî ve hukukî sebeplerle da
va ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve 
icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neti
celenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce 
incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde 
bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra ta
kiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü tak
dirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ih
tiva ettiği menfaatlerin; 

1 000 000 liraya kadar olanları il valisinin kararı, 
1 000 000 - 2 000 000 (dahil) liraya kadar olan

ları Genel Müdürün kararı, 

Tüıritoiy» 'Büyük Miiet Mecisi |(S, Şayiası: 440) 
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Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvur
madan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs 
olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanır. 

Tashi'bJi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara 
karşı itiraz yoluna gidip g'idilmemeslinin (takdiri davayı takip eden Daire Amirine veya avukata aittir. 

Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarı
daki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen 
veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün 
olanlar hakkında kanun yo'Harnıa gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukukî 
veya maddî sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan 
avukatlarla, daire amirleri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine taz
min ettirilir. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 39. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 27.9.1984 tarihli ve 304/ sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {$. Şayiası : 440) 
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Uygulanacak hükümler 

MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük MıilMet Meclisi 
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2 000 000 - 10 000 000 (dahil) liraya kadar olan
ları Bakanın kararı, 

10 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görü
şü alınarak müşterek karar ile halledilir. 

Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl bütçe 
kanunları ile tespit edilir. 

Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşı
lan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muh
tevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya 
değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi ola
rak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur. 

Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen karar
lara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere baş
vurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan 
ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tu
tulan şahıs olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen 
beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıda
ki fıkra hükmü uygulanır. 

Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 
29.6.1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanuna göre hakem-
lerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidi
lip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden daire 
amirine veya avukata aittir. 

Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini 
önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yu
karıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alın
mış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve 
tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla 
icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelen
mesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gi
dilmesi mecburîdir. Bu mecburîye'ti yerine getirme
mek suretiyle hukukî veya maddî sebeplerle bozul
ması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hak
kın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amir
leri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, mey
dana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir. 

Genel Müdürlük Hukuk Müşavirleri ile merkez 
ve taşrada görevli Genel Müdürlük avukatları ve hu
kuk müşavirliği memurları, mahkemelerde ve icra 
dairelerinde takdir edilen vekâlet ücretinden 2.2.1929 
tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını întaç Eden 
Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkın
da Kanun hükümlerine göre faydalanırlar. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 39. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 39 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 40. — 3530, 4047, 5214 ve 7474 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

İntikal hükümleri 

MADDE 41. — Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip bulun
duğu menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile alacak ve 'borçları ve muhtelif mevzuatla ibu Genel Müdürlüğe 
verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ve Genel 
Müdürüne, ayrıca, Futbol Federasyonu profesyonel futbol hizmetleri (fon) bütçesinde bulunan nakit mevcudu 
ile alacak ve borçları da; futbol hizmetlerinde kullanılması kaydıyla, bu Kanunla kurulan Federasyonlar Fo-
nu'na intikal eder. 

GEÇİCt HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar; 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli I «sayılı cetveldek'i Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklen
miş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, kadroları ve istihdam edilen personeli, mev
cut statü ve haklarıyla birlikte Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Mevcut personel, 
hiç bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarına atanmış sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarında yapılacak 
düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gös
terge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı 
tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunda belirtilen kuruluşlar ve federasyonlar kuruluşlarını bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren iki sene içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu kuruluşlar kuruluşlarını tamamlayın
caya ve ilgili yönetmeliklerle tüzük çıkıncaya kadar mevcut tüzük, statü ve yönetmeliklerin uygulanmasına de
vam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğünün hesap
larında birikmiş olan kupon gelirleri ile idarî masraflardan tasarruf edilmiş paralar ye bunların faiz gelirleri 
(Türk Sporunu Teşfik Fonu'na intikal ettirilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — A) 179 sayılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile kurulan «Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü»nün adı ve kadro unvanı «Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü» olarak değiş
tirilmiş ve 208 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi ile 179 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye 19/A maddesi olarak eklenen «Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı» ile ilgil hüküm 
yürürlükten kaldırılmış ve «Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü»nün görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Gençlerin; serbest zamanlarım sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine ilişkin hizmet
leri yürütmek; ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve beceri kursları düzenlemek, 

b) İzciliğin gelişmesini ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
c) Gençlik merkezleri, hostölleri, kampları v.b. tesislerin yapılmasını, geliştirilmesini ve" işletilmesini sağ

lamak, 
d) Yurt içi ve dışı resmî gençlik faaliyetlerinin koordinatörlük görevini yapmak, 
e) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak, 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İntikal hükümleri 

MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici Madde 
l'i Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici Madde 
2'si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici Madde 
3'ü Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici Madde 
4'ü Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarımn Geçici Madde 
5'i Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının Geçici Madde 
6'sı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve IBütçe Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

'MADDE 40. — 29.6.1983 tarihli ve 3530 sayılı, 
30.5.1941 tarihli ve 4047 sayılı, 7.6.1948 tarihli ve 
5214 sayılı, 6.5.1960 tarihli ve 7474 sayılı kanunlar 
ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

İntikal hükümleri 

MADDE 41. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

-GEÇİCİ MADDE 1. — Ekli 2 sayılı cetvelde ya
pılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin geçici 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 440) 



— 46 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

f) Gençlik sorunları ile ilgili araştırmaları yapmak, değerlendirmek ve yayın ve dokümantasyon hizmetle
rinde bulunmak, 

g) Gençlik faaliyetlerine ait araç, gereç, mükâfatve diğer benzeri ihtiyaçları sağlamak, 
h) Gönüllü gençlik hizmetleri ile boş zamanları değerlendirme faaliyet çeşitlerini bünyesinde toplayan ve 

yürüten «Gençlik Birliklerinin programlarını düzenlemek ve desteklemek, takip ve denetim altında bulun
durmak, 

ı) Gençlik derneklerinin kayıt ve tescillerini tutmak, denetlemek, 
i) Gençlik faaliyetlerinde görev alacak resmî ve fahrî görevlilerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak, 
j) Millî ve milletlerarası gençlik faaliyetlerinde resmî merci görevini yürütmek, 
k) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir gençlik yetiş

tirilmesine yönelik gençlik yayınları hizmetlerinde bulunmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koor-
dineyi sağlamak, 

1) Gençliğin uyuşturucu madde, alkol, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli 
tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

m) Gençlik turizm faaliyetlerini yerine getirmek, 
n) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 
IB) (A) fıkrasına göre değiştirilen «Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü» ile 

kaldırılan «Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının personeli mevcut statü ve haklarıyla 
«Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü»ne devredilmiş olup, bunlar durumlarına uygun kadrolara atanmış sa
yılırlar. Yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrola
rına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur. 

Yürürlük 
MADDE 42. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme , 
MADDE 43. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

D&vM Bak. Barbakan Yrd. 
î, K. Erdem 

Devlet Baıkanı 
M. V. Dinçerler 

DevÜöü Bakam 
A.\ Karaevli 

ıtçiş'teri Bakıanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayfi ve Ticaıret Bakanı 
H, C. Aral 

Devlet Bakaını 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet 'Ealkam 
M. N. Eldem 

Dişüşfleri Bakamı 
V. Halefoğlu 

•Bayındırlık Ve İskânı Bakam 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enıerfi ve Tabiî Kaıy. Bakanı 
S. N. Türel 

6.3.1986 

Devtet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devtet Baklanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardim Bakara 
M. Aydın 

ÇaHıışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

KüMr ve Turiz-rn Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 440) 
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Yürürlük 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 43. — Tasarının 43 üncü maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 42. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 43. — Millî Eğitim Komisyonu metni

nin 43 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 440) 



TASARIYA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL 

Genel Müdür Genel Müdür Yard. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı 

Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Genel Müdür Genel Müdür Yard. 1. Spor Faaliyetleri Dairesi 
Genel Müdür Yard. Başkanlığı 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2. Hukuk Müşavirliği 

Genel Müdür Yard. 2. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 3. Aı aştırma, Planlama ve Koor-
Genel Müdür Yard. 3. Tesisler Dairesi Başkanlığı 

4. Spor Eğitimi Dairesi Başkan
lığı 

5. Spor Kuruluşları Dairesi 
Başkanlığı 

dinasyon Dairesi Başkanlığı 
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Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mıiılilet Meclisi ^S. Şayiası : 440) 
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TASARIYA (BAĞLI (2) SAYILI CETVEL 

KURUMU : IBeden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü 

TEŞKİLATI : MERKEZ 
KURUM KODU : Ö20 

Serbest 
Kadro 

Unvanı Sınıfı adedi 

1. DERECE 
Genel Müdür Yardımcısı 
Spor Kuruluşları Dairesi Başkanı 
Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı 
Spor Kontrolörü 

2. DERECE] 
Şube Müdürü 
Spor Kontrolörü 

3. DERECE) 
Sulbe Müdürü 
Spor Kontrolörü 

4. DERECE] 
Spor Kontrolörü 

5. DERECE 
Spor Kontrolörü 
Şef 
Memur 

6. DERECE 
Spor Kontrolörü 
Şef 
Memur 

G.Î.H. 
» 
» 
» 

TOPLAM 

G.Î.H, 
» 

TOPLAM 

G.t.H. 
» 

TOPLAM 

G.Î.H, 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 
» 

TOPLAM 

G.Î.H, 
» 
» 

TOPLAM 

1! 
lî 
1 
3 

6 

3 
3 

6 

3 
3 

6 

4 

4 

4 
2 
5 

11 

4 
2 
2 

8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Şayiası : 440) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİNE 
BAĞLI (2) SAYILI CETVEL 

KURUMU : Beden Terbiy< 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Unvanı 

1. DERECE 
Genel Müdür Yardımcısı 
Spor Kuruluşları Dairesi B 
Spor Faaliyetleri Dairesi 
Spor Kontrolörü 

2. DERECE! 
Sulbe Müdürü 
Spor Kontrolörü 

3. DERECE 
Şube Müdürü 
Spor Kontrolörü 

4. DERECE! 
Spor Kontrolörü 

5. DERECE 
Spor Kontrolörü 
Şef 
Memur 

6. DERECE 
Spor Kontrolörü! 
Şef 
Memur 

aşkanı 
Başkanı 

(Cetvel - 2) 
î'si Genel Müdürlüğü 

Sefbest 
Kadro 

Sınıfı adedi 

G.İİ.H. 
» 
» 
» 

TOPLAM 

G.İ.H. 

TOPLAM 

G.I.H. 
» 

TOPLAM 

G.İ.H, 

TOPLAM 

G.tH. 
» 
» 

TOPLAM 

G.I.H, 
» 
» 

TOPLAM 

1 
1 
1 
3 

6 

3 
3 

6 

3 
3 

6 

4 

4 

4 
2 
5 

11 

4 
2 
2 

8 

Türkiye Büyük Mdiet Mıedisi (S. Şayiası : 440) 



— 52 — 

hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Unvanı 

7. DERECE 
Spor Kontrolörü 
Şef 
Memur 

8. DERECE 
Memur 
Daktilograf 

9. DERECE 
Memur 
Dokt'ilograf 

10. DERECE 
Memur 
Daktilograf 

11. DERECE 
Memur 
Daktilograf 
Hizmetli 

12. DERECE 
Daktilograf 
Hizmetli 

Sınıfı 

G.I.H. 
» 
» 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

TOPLAM 

G,t.H. 
» 

TOPLAM 

G.t.H. 
» 

TOPLAM 

G.t.H. 
» 

V.H.S. 

TOPLAM 

G.t.H. 
Y.H.S. 

TOPLAM 

Serbest 
Kadro 
adedi 

4 
3 
3 

10 

5 
1 

6 

5 
1 

6 

5 
2 

7 

4 
4 
3 

11 

4 
3 

7 

GENEL TOPLAM 88 

Türkiye Büyük MiMet Medlisi (S. Şayiası : 440) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Unvanı 

7. DERECE 
Spor Konıtrollörü 
Şef 
Memur 

8, DERECEl 
Memur 
Daktilograf 

9. DERECE! 
Memur 
DoMlbgraf 

10. DERECE 
Memur 
Daktilograf 

111. DERECE 
Memur 
Daktilograf 
Hizmetli 

12. DERECE) 
Daktilograf 
Hizmetli 

Sınıfı 

G.I.H. 
» 
» 

TOPLAM 

G.Î.H, 
» 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

TOPLAM 

G.t.H. 
» 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

Y.H.S. 

TOPLAM 

G.t.H. 
Y.H.S. 

TOPLAM 

Serbest 
Kadro 
adedi 

4 
3 
3 

10 

5 
1 

6 

5 
1 

6 

5 
2 

7 

4 
4 
3 

11 

4 
3 

7 

GENEL TOPLAM 88 

Tüırfcİyıe Büyük ıMillılet Mıedisıi jflS, Şayiası : 440) 
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((Cetvel - 2) 

Unvanı 

1. DERECE 
Antrenör 
Uzman Tabip 

2. DERECE; 
İlçe Müdürü 
Antrenör 
Uzman Tabip 

3. DERECE! 
İlçe Müdürü 
Antrenör 
Tabip 

4. DERECEl 
İlçe Müdürül 
Antrenör 
Tabip 

5. DERECE! 
Antrenör 
Tabip 

6. DERECE! 
Şef 
Antrenör 

1 

Sınıfı 

G.te. 
S.H.S. 

TOPLAM 

Gİ.H. 
» 

S.H.S. 

TOPLAM 

G.l.H. 
» 

S.H.S, 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

S.H.S. 

TOPLAM 

Gİ.H. 
S.H.S, 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

TOPLAM 

Serbest 
Kadro 
adedi 

5 
İl 

6 

120 
' 5 

2 

127 

138 
5 
2 

145 

300 
5 
2 

3Q7 

6 
15 

21 

20 
5 

25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 440) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunum Kabul Ettiği Metin) 

(Cetvel - 2) 
KURUMU : Beden Terbiyesi ve Sipor Genel Mü

dürlüğü 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

Serbest 
Kadro 

Unvanı Sınıfı adedi 

1. DERECE 
Antrenör* 
Uzman Tabibi 

2. DERECE 
ilçe Müdürü 
Antrenör 
Uzman TaJbİb 

3. DERECE 
İlçe Müdürü 
Antrenör 
TaMb 

4. DERECE! 
İlçe Müdürü 
Antrenör 
Talbüb 

5. DERECE! 
Antrenör 
Tabib 

6. DERECE 
Se£ 
Antrenör 

G.l.H. 
S.H.S. 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

S.H.S. 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

S.H.S. 

TOPLAM 

GJÎ.H. 
» 

S.H.S, 

TOPLAM 

G.l.H. 
S.H.S, 

TOPLAM 

G.l.H, 
» 

TOPLAM 

5 
2 

7 

120 
5 
4 

129 

138 
5 
5 

148 

300 
5 
6 

311 

6 
20 

26 

20 
5 

25 

Tünlfliye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 440) 
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Unvanı 

7. DERECE! 
Şefi 
Antrenör 

8. DEREDE) 
Antrenör 

9. DERECE! 
Antrenör 
Memur 
Teknisyen 

10. DERECE 
Antrenör 
Memur 

11. DERECE 
Antrenör 
Memur 

12. DERECE 
Bekçi = Bakıcı 
Teknisyen Yardımcısıl 

13. DERECE 
Bekçi - Bakıcı 

Sınıfı 

G.J.H. 

TOPLAM 

G.Î.H. 

TOPLAM 

G.Î.H, 
» 

T.H.S, 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

TOPLAM 

Y.H.S. 
» 

TOPLAM 

Y.H.S. 

TOPLAM 

Serbest 
Kadro 
adedi 

30 
10 

40 

25 

25 

25 
100 
80 

205 

100 
100 

200 

75 
110 

185 

850 
150 

1 000 

300 

300 

GENEL TOPLAM 2 586 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
Serbest 
Kadro 

Unvanı Sınıfı adedi 

7. DERECE! 
Şef 
Antrenör 

8. DERECE 
Antrenör 

9. DERECE! 
Antrenöü 
Memur 
Tdknfeyen 

10. DERECE! 
AntrenöK 
Memur; 

111. DERECE " 
Antrenör 
Memur 

VI. DERECE) 
(Bekçi - Bakıcı 
Teknisyen Yardımcısı 

13. DERECE! 
Bekçi -• Baikıcı 

G.İ.H. 
» 

TOPLAM 

G.Î.H. 

TOPLAM 

G.Î.H 
» 

T.H.S. 

TOPLAM 

G.Î.H. 

TOPLAM 

G.Î.H. 
» 

TOPLAM 

Y.H.S. 
» 

TOPLAM 1 

Y.H.S. 

30 
10 

40 

25 

25 

25 
100 
180 

305 

100 
100 

200 

75 
110 

185 

850 
200 

050 

300 

TOPLAM 300 

GENEL TOPLAM 2 751 

\>o<t 
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