
DÖNEM : 18 CİLT : 40 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

74 üncü Birleşim 

7 . 2 . 1990 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 295 

II. — GELEN KÂĞITLAR 296 
III. — YOKLAMALAR 298,313 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 298 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 298 
1. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'in, son günlerde tırmanış gösteren 

anarşi ve terör olaylarıyla, bu konuda alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 298:302 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 302 
1. — Antalya Milletvekili Zekeriya Bahçeci'nin vefatına ilişkin Başkanlık 

tezkeresi (3/1120) 302 
2. — Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dö

nüşüne kadar Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1118) 302 



T.B.M.M. B : 74 7 . 2 . 1990 O : 1 

Sayfa 

3. — Belçika'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah 
Kay al ar'in dönüşüne kadar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1119) 302:303 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 303 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri 
ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 303:305 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 305 

1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana-
saya ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480 ) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) •' 305:312, 

313:332 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 332 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 332 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı basın mensupları ile milletve
killeri hakkında araştırma yapıldığı ve dosya tutulduğu iddialarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı. 
(7/1024) 332:333 

2. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Tarsus ve Mersin ovalarının 
su ihtiyacını karşılamak amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın yazılı cevabı. (7/1050) 334:336 

— 294 — 



T.B.M.M. B : 74 7 . 2 . 1990 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu, Çamburnu ve Yeniay Belediyeleri hudutları için

deki tapulu arazilerin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca orman sınırları içerisine alın
mak istenmesine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

17.1.1990 tarih ve 3599 Sayılı, 2S47 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında, 

18.1.1990 tarih ve 3602 Sayılı, 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununa 5 Ek Madde ile 
3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında. 

18.1.1990 tarih ve 3603 Sayılı Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Hakla
rına Dair; 

Kanunların, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade 
edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 arkadaşının, tarım ürünlerinin ithalatının serbest 
bırakılmasına dair ithalat rejimi kararının tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı fir
maları tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratarak tarımda 
da dışa bağımlılığı pekiştireceği iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (U/14) okundu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağına dair öngö-
rüşme gününün Danışma Kurulunca tespit edilip Genel Kurula sunulacağı açıklandı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özelleştirmeye tabi tu
tulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddialarının gerçeklik derecesini tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) okundu; önergenin 
gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/663) yeni
den incelenmek üzere geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Millî Savun
ma Komisyonunda bulunan tasarının Hükümete geri verildiği bildirildi. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 38 arkadaşının; olağanüstü hal uygulamasının sür
dürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sorunları çözmekte acze düşerek va
tandaşların güvenini kaybettikleri, uyguladıkları yanlış politikalarla bölgedeki yurttaşların te
mel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırdıkları, toplumsal barışın bozulmasına neden olduk
ları ve siyasal nedenlerle vatandaşların sınır ötesi ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kaldıkla
rı iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (U/13), 
yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

7 Şubat 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.28'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 
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Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 2 . 1990 Çarşamba 

Tasarılar 

1. — Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Türk 
Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/677) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1990) 

2. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/678) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.2.1990) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve ötesindeki Hava Servisleri için Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/679) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1990) 

4. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek ikinci Protokolün Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/680) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.1990) 

5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/681) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1990) 

6. — öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı 
veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/682) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.2.1990) 

Raporlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Arasın
da Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/569) (S. Sayı
sı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hindistan Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri 
Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/606) (S. Sayısı : 353) (Da
ğıtma tarihi : 7.2.1990) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtı
mı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Sayılı Türkiye Elek
trik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görev
lendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/624, 
1/137) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 
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Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi ve terör 
eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve konuyla ilgili ola
rak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) (Başkanhga ge
liş tarihi : 5.2.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hoca oğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Kahramanmaraş Milletvekili Adil Erdem Bayazıt'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, bir arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bursa Milletvekili Fehmi Istklar'ın, son günlerde tırmanış gösteren anarşi ve terör olaylarıy

la, bu konuda alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Işıklar; anarşi ve terör konusunda gündem dışı konuşmak üze
re buyurunuz. 

Süreniz S dakikadır. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, ben de söz istemiştim... 
Sayın Başkan, tek bir arkadaşımıza mı söz vereceksiniz? 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Başlayabilir miyim? 
BAŞKAN — Bir dakika... 
Sayın Kul, zatı âliniz ve birçok değerli arkadaşım, bildiğiniz gibi, dün ve bugün gündem 

dışı söz istemişlerdi. Konular genellikle anarşi, terör olmakla birlikte, son günlerde Genel Ku
rulda grup sözcüleri tarafından dile getirilen, bu sebeple de gündem dışı konuşmalarla da yi
nelenmesinde lüzum ve fayda görülmeyen konulardı. 

Gruplar, gerek Merhum Aksoy'un katli münasebetiyle ve gerekse son günlerde yaşanan 
anarşik ve terörist eylemler dolayısıyla burada görüşlerini ifade ettikleri için, ben, değerli ar
kadaşlarıma mükerreren aynı konuyu ifade etme lüzumu görmediğimden söz hakkı vermedim. 
Bunu zatı âlinizle birlikte diğer arkadaşlarıma da duyurdum. 

Ne var ki, bugün yine üç grup başkanvekilimizin, birlikte basına da açıklamak suretiyle, 
konuyu bir genel görüşme kapsamında ele almak ve değerlendirmek suretiyle, mutabık ve müş
terek bir tavır koymalarına rağmen, bir grup bağımsız üye arkadaşım bendenize geldiler; "ken
dilerinin grup üyesi olmamaları itibariyle, bu konuda görüşlerini dile getirme imkânlarından 
mahrum bulunduklarını, bu mutabakat içre grup adına yapılacak konuşmalarda kendi görüş
lerinin ifade edilmesinin mümkün bulunmayacağını söylediler; ben de haklı gördüm ve bağımsız 

— 298 — 



T.B.M.M. B : 74 7 . 2 . 1990 O : 1 

arkadaşlarım adına, Fehmi Işıklar Beyefendiye söz verdim. Kendileri de, bu centilmen işlem 
karşısında konu ve süre hususunda Başkanlığı katı göstermeyecek bir riayetkârhğı da ihmal 
etmeyeceklerini ifade buyurdular. 

Buyurun. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, izin verirseniz... Hatip başladı... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Buyurun. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben size sözlü ve yazılı başvuruda bulundum. Gazetecilere 
ve basına yapılan saldırıyla ilgili olarak söz istedim. Siz bunları birleştiriyorsunuz; bunlar ayrı 
konular. 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, yazılı müracaatınız tarafımda mahfuzdur ve gündeme göre söz 
talebiniz, aksine bir sebep zuhur etmezse, yarın karşılanacaktır. Esasen, siz o başvurunuzda 
"illa bugün olsun, illa sah günü olsun" diye de bir şart ifade etmemiştiniz, değil mi efendim? 
Söz istemiştiniz, söz talebiniz diğer söz talepleriyle birlikte değerlendirildi; umarım, yarın size 
bu imkân tanınacaktır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, benim söz talebim de gazetecilerin dövül-
mesiye ilgili; yani, açılacak genel görüşmeyle ilgili değil. 

BAŞKAN — Sayın Kul... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Benim söz talebimin, parti gruplarının anlaştığı konuyla 
hiçbir ilgisi yoktur. Ben, özellikle salı günü için söz istemiştim; siz bugün için mutlaka bana 
söz vereceğinizi söylemiştiniz. Partilerin anlaştığı konuyla benim konumun hiçbir ilgisi yok. 

BAŞKAN — Efendim, işte, demin arz ettiğim sebepler muvacehesinde, bugün yalnız Sa
yın Işıklara söz veriyorum. Söz, yarın sabahleyin teşrif edin, gerekiyorsa mütalaa edelim. Ben, 
dilekçenizdeki ifadenizi, bugün grup başkanvekillerinin müştereken bir genel görüşme yapıl
ması suretiyle ele alınacak konular cümlesinden kabul ettim. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, dilekçemde açıkça belirtmiştim; cumartesi 
günü gazetecilere yapılan saldırıyla ilgiliydi. Açılacak genel görüşme ile benim bahsettiğim ko
nu birbirinden çok farklı şeylerdir. 

BAŞKAN — Hepsi içindedir Sayın Kul; bu bir. İkincisi, izin verirseniz, bu ısrarınız, hayli 
süreden beri, kürsüde bir değerli milletvekilini bekletmemize sebep oluyor. Konuyu bilahara 
görüşürüz, müsaade ederseniz. 

Buyurun Sayın Işıklar. e» 

Süreniz 5 dakikadır; süreye ve konuya riayet edeceğinize inanıyorum. 

FEHMt IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamla
yarak sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkanın gösterdiği anlayışa ve bize söz verdiği için 
de kendisine teşekkür ediyorum. 
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Partilerin sözcülerinin, milletvekillerinin çok sınırlı zamandaki gündem dışı konuşmala
rına da sınır getirecek bir davranış içerisinde olmamalarını temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1990 yılına, 1980 öncesindeki gibi bir belirtiyle girdik. O karanlık 
dönemi anımsatan, hatta anımsattırmak isteyen bir ortam içerisinde girdik. Ekonomik, top
lumsal ve siyasal alanlarda derin bunalım yaşayan ülkemizin üzerinde yeni karanlık oyunların 
tezgâhlandığı izlenimi ve işaretleri verildi. Bu cinayetler, sıradan söylevlerle atlatılabilecek ci
nayetler değil; hele Sayın Akkaş'ın evine atılan bombanın bir astsubay tarafından verildiği ifa
de edilince; bu meseleye biraz daha ciddi olarak yaklaşmamız gerekiyor. 

Arkada kalan asıl suçlular kamuoyunu tatmin edecek biçimde açıklanmadıkça, herkes bir
birini suçlayacak. Sağcı birisi öldüğünde, solcuların tümü suçlanacak, solcu öldüğünde, sağcı
ların tümü suçlanacak ve birbirini suçlayan, psikolojik baskı altında tutan bir toplum haline 
dönüşeceğiz; bir sağırlar diyalogu, bir kör dövüşü egemen olacak ve her gün biraz daha karga
şa ortamına itileceğiz. 

Eğer, bu Meclis, 1983'ten bu yana, hem önceden açığa çıkarılmamış cinayetlerin üstüne 
gitseydi hem de sonradan olan olayların üstüne ciddi biçimde gitseydi, belki, bu olaylar, bu 
ölçülerde meydana gelmeyecektir. 

Hatırlanacağı üzere, Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, Bedrettin Cömert, Karafa-
kioğlu, Sayın ipekçi, Tütengil, Kaftancıoğlu gibi, toplumda saygın yeri olan, hatta bir kısmı 
kamu görevlisi olan insanların öldürülme olaylarının açığa çıkmaması, toplumda artık kanık
sanan olaylar halinde algılanıyor ve toplumun tepkisi ortadan kalkıyor. 

Dönemin Başbakanı Sayın Ecevit, kendisine yönelik saldırıyı ortaya çıkaramadığı için, bu 
dönemin Başbakanı Sayın ûzal, kendine yönelik bir saldırıyı ve arkasındaki güçleri ortaya çı
karmadığı için, toplumda şu görüş egemen olmaya başladı: Bir Başbakan; savunması olan 
bir Başbakan, kendisine yönelik saldırıyı ortaya çıkaramadığına göre, biz savunmasız insanla
ra yönelik saldırıyı kim ortaya çıkarabilir? Bu psikoloji, giderek toplumda egemen olabilecek 
duruma geliyor. 

Dünyada büyük silah kaçakçılıkları, uyuşturucu kaçakçılıkları, büyük siyasî cinayetler söz 
konusu olduğunda meclis duruma el koyuyor; meclis, araştırmasıyla, asıl faillerin üzerine gi
debiliyor. Bugüne kadar, bizde, ciddi bir silah kaçakçılığı bile ortaya çıkarılmış ve kamuoyu 
tatmin edilmiş değildir. 

Kapatılan veya sonuçlanan birçok dava gazeteciler tarafından sonradan araştırılıyor, irde
leniyor, inceleniyor ve yeni perspektifler getirilebiliyor ve meclis, bu konuda da duyarlılık gös
termiyor. Bu konuların sağlıklı tartışılması için bir Meclis araştırması önergesi verdik; bugün 
öğrendiğimize göre, üç siyasî parti birleşmiş, genel görüşme talebinde bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlar, içtüzüğün 102 nci maddesine göre Meclis araştırması açılırsa, hem bir 
komisyon kurulabiliyor hem de o komisyonun raporu Mecliste genel görüşme açılarak görüşü-
lebiliyor. Meclis araştırma komisyonu kurulduğu zaman, bakanlıkları, kamu görevlilerini, üni
versiteleri, TRT'yi, mahallî idareleri dinleyebiliyor; uzman çalıştırabiliyor, uzmanlardan yarar
lanabiliyor; ama genel görüşme kabul edilirse ne olacaktır? Genel görüşmede, karşılıklı laf ya
rışı, söylevler, birbirinin açığını aramalar, birbirinin açık verdiği sözleri yakalayarak seçmene 
selam göndermeler dışında bir amaca ulaşamayacağız. Belgeler, bilgiler, komisyon raporları 
gelmeli ve Meclis bu konuyu enine boyuna görüşmelidir. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın içişleri Bakanı beni bağışlasın, bu cinayetlerle elbette ilgisi
nin olmadığını biliyoruz; ama, bu tür terör olayları çeşitli biçimde tırmanıyor. Sayın Aksoy'un 
cenaze töreninde gazeteciler dövülebiliyor. Kamu görevi yapan bu gazetecileri döven görevliler, 
bunlara emir veren amirler, müdürler ortaya çıkarılmış midir; haklarında ne gibi işlem yapıl
mıştır, bu açıklanmalıdır. Bununla şu sağlanacaktır : Hükümetin kararlılığı, Meclisin kararlı
lığı, bu tür keyfî ve yasa dışı davranış içinde bulunanlar kamu görevlileri de olsa, onlar hak
kında gerekenin yapılacağı vurgulanır, ortaya konur ve kamuoyu tatmin edilmiş olur. 

Ben, bütün partilerden ve sayın milletvekillerinden rica ediyorum; bu Meclis araştırması
nı, soyut bir tartışma biçiminde geçecek olan genel görüşme ile göz ardı etmemeliyiz ve ileriye 
itmemeliyiz. 

tster devlet güvenlik görevlisi olsun, isterse herhangi bir yurttaşımız olsun, siyasî amaçla 
Öldürülen insanlanmızm anısı için böyle bir Meclis araştırması imkânını veriniz; araştıralım 
ve bu Meclisin, bu anlamda görevini yapıyor imajını yaratalım ki, toplumu da bu konuda tep
kili hale getirelim. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işıklar. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, biraz önce arkadaşımız kürsüde beklediği 
için söyleyememiştim, bir konuyu açıklamak istiyorum : 

Şimdi, grupların, üzerinde anlaştığı konu, son günlerde tırmanan anarşik olaylarla ilgili
dir; benim söz talebim ise başka idi. 

BAŞKAN — Efendim, malumu âliniz, sayın milletvekili, yazılı olarak konuyu belirtir, söz 
ister; takdir Başkanlığındır. Bu nedenle, bugünkü birleşimde zatı âlinize söz vermiyorum, eğer 
görüşmek konusunda ısrarlıysanız, ilave görüşleriniz, ilave açıklamalarınız varsa, teşrif buyu
run, bu görüşleriniz Başkanlığın kanaatini değiştirirse meseleyi o şekilde mütalaa ederiz. 

Konu kapanmıştır... 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Bu olaylardan çok farklıdır benim gündeme getireceğim 
konu. 

BAŞKAN — Efendim, takdir Başkanlığındır, bugünkü gündem muvacehesinde, Başkan
lık, size, gündem dışı söz vermemiştir. 

Teşekkür ederim. 

ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sayın Işıklar'ın konuşmasıyla ilgili söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akkaş, niçin söz istediğinizi açıklar mısınız? 

ALt SAM t AKKAŞ (Balıkesir) — Sayın Işıklar, bombanın bir asker tarafından verildiğini 
ifade ettiler; böyle bir şeyin olmadığını açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, bir sataşma değil, bir tartışma değil bir açıklık getirmek maksadıyla 
söz istiyorsunuz değil mi? 

ALI SAMI AKKAŞ (Balıkesir) — Evet efendim. ' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkaş. 
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ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önceki konuş
macı Sayın Fehmi Işıklar, benim "evime atılan bombanın bir assubay tarafından verildiğini" 
ifade etti. Ben de, bugün, basında, (Milliyet Gazetesinde) böyle bir haber okudum. Bunun aslı 
yoktur. Yalnız, bir silah satılma olayı vardır. Bombanın asker tarafından verilmesi diye bir şey 
yoktur, bir silah satılma olayı vardır. O da açıklığa kavuşmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Bomba atılmadı mı eve? 
ALÎ SAMÎ AKKAŞ (Devamla) — Bomba atıldı, fakat atılan bombayı asker vermemiş. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Assubay vermiş..! 
ALİ SAMt AKKAŞ (Devamla) — Assubay vermemiş, öyle bir şey yok. Bilgilerinize arz 

ederim. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Kim vermiş? 
BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır. 
Buyurun Sayın Akkaş, teşekkür ederim. 
Gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Antalya Milletvekili Zekeriya Bahçeci'nin vefatına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1120) 
BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Antalya Milletvekili Zekeriya Bahçeci'nin vefatına 

dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Antalya Milletvekili Zekeriya Bahçeci, 7.2.1990 günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan 
rahmet, yakınlarına, başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşlarımızın yüce hatırası önünde, Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna da
vet ediyorum. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 
2. — Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar Kültür Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1118) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Paris'te düzenlenecek olan Muhteşem Süleyman Sergisinin açılışına katılmak üzere 10 Şubat 
1990 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne ka
dar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Belçika'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakam Lutfuüah Kayalar'm dönüşüne 

kadar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Kemal Akkaya 'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1119) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 11 Şubat 1990 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1, — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi ve terör eylemleri
nin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri 
tespit etmek amactyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin gündeminde yıllardır canlılığını ve sürekliliğini koruyan anarşi ve terörün kö

kenlerinin, hedeflerinin ve bunların arkasındaki güçlerin ortaya çıkartılması ve gerekli önlem
lerin alınması amacı ile Anayasamızın 98 inci maddesiyle Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergemiz ekte sunul
muştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Cüneyt Canver (Adana) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
Yusuf Kenan Sönmez (istanbul) 
ismail Hakkı önal (istanbul) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
Abdullah Baştürk (istanbul) 
ibrahim Aksoy (Malatya) 
Mahmut Alınak (Kars) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Mehmet Adnan Ekmen (Mardin) 
tlhami Binici (Bingöl) 
Kâmil Ateşoğullan (Ankara) 
K. Kemal Anadol (İzmir) 
Salih Sümer (Diyarbakır) 
Mehmet Kahraman (Diyarbakır) 
Mehmet Ali Eren (İstanbul) 
Arif Sağ (Ankara) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz ve insanları, çok uzun bir süredir geçici durulmalar ve gerilemeler dışında terör 
eylemlerinin baskısı altındadır. Demokratik ülkelerin kimisinde de, zaman zaman kendini gös
teren terör eylemleri, oralarda genelde bireysel eylemler sınırı içinde tutulabilirken, ülkemizde 
ise, terör nerede ise sistematikleşmiştir. 

Terör eylemlerinin bazen gerileyerek, bazen de saldırganlaşarak çok uzun bir zamandır 
sürüyor olması, toplumumuzda, devletin terörü kalıcı ve kesin bir biçimde önleyecek güçte bu
lunmadığı; terör örgütlerinin devletten daha güçlü ve becerikli olduğu; Türkiye'nin, istenilirse, 
her zaman kolayca "destabilize" edilebilir bir ülke olduğu; terörden hiç kimsenin korunabilme 
şansının bulunmadığı; yazan, konuşan, önde bulunan kimselerin kendilerini akılsızca terörün 
özel hedefleri haline getirdikleri; görevi gereği terörle savaşım veren insanların, er ya da geç 
terör güçlerince cezalandırılacağı; hatta terörde devletin parmağının bile bulunabileceği; de
mokratik yaşamın teröre ve anarşiye uygun bir ortam doğurduğu gibi, son derece vahim yargı
ların oluşmasına neden olmaktadır. Bir toplumda bu tür yargıların pekişmesi ve kökleşmesi 
o toplumun kaba kuvvete, teröre ve demokrasi dışı rejimlere teslim olması sonucunu doğurur. 
Türkiye'yi 12 Eylüle getiren süreç ne yazık ki toplumumuzda ve Parlamentomuzda yeterli dü
zeyde ve özgürce tartışılamamış ve tartışmadan çeşitli bahaneler bulunarak kaçılmıştır. Bugün 
o olayların üzerinden on yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın, olayların üzerindeki sis perde
si halen dağıtılamamıştır, örneğin adeta "sakız" haline getirilen "İç ve dış odaklardan" kim
lerin kastedildiği; kimi çok önemli olayların halen daha niçin aydınlatılmadığı; "Asala" gibi 
kimi terör türlerinin nasıl olup da birdenbire kesildiği; teröre ve anarşiye bulaştığı bilinen ve 
sonradan yargılanan örgütlerin gerisindeki asıl güçlerin kimler olduğu; bu örgütlere kimlerin 
silah ve para sağladığı; bu silahların ülkemize kimler aracılığı ile ve nasıl girdiği; nasıl dağıtıl
dığı; devletin ve istihbarat güçlerinin nasıl olup da belli bir dönem teröre karşı bir ölçüde etki
siz kaldığı konularında kamuoyuna halen daha doyurucu bir açıklama yapılmamıştır. 

Geçtiğimiz hafta içerisinde bir güvenlik görevlisiyle bir bilim adamı ve politikacının ard 
arda öldürülmesi, özünde, çok yeni ve beklenmedik olaylar değildir. Dönemin Başbakanı Sa
yın özal'a suikast yapılmasından, doğu ve güneydoğuda kitlesel katliamlara; sayısız bomba 
eyleminden, gizli örgütlenmelere değin, pek çok belirti, Türkiye'deki yıllardır "Karanlık" diye 
adlandırılan; ama aydınlatılması için gerekli çaba ve kararlılık gösterilmediği için varlığını sür
düren bu güçlerin, toplum olarak çok ciddiye almak zorunda olduğumuz bir etkinlik içinde 
olduğunu göstermektedir. Üstelik, bugün herkes sezisel olarak görmektedir ki, karanlıkta bı
rakılan bu güçlerin oluşturdukları destabilizasyon odakları anarşi ve terör hedefli örgütlenme
ler, potansiyel olarak 12 Eylül öncesinden daha çok ve daha güçlüdürler; ama görünen odur 
ki, bu potansiyel gücün henüz daha bütünüyle etkinleştirilmesi zamanı gelmemiştir. Ancak, 
iki elim_ölüm olayı, bu potansiyel gücün aktive edilmesi konusunda yeni bir aşamaya ulaşıldı
ğını göstermektedir. 

Belli aralıklarla sahnelenen terör olayları karşısında toplum olarak gösterdiğimiz tepkile
rin, 12 Eylül öncesindeki tepkilerinden çok farklı olmaması da, son derece düşündürücü bir 
olgudur. Basının çarpıcı başlıkları, köşe yazarlarının duygulu yazıları, kanın yerde kalmayaca
ğı söylevleri, devletin güçlü olduğu güvenceleri, üzüntü, elem, başsağlığı dilekleri, görkemli 
cenaze törenleri, aman demokrasiyi koruyalım feryatları ve kimi zaman kolaycı, ucuz ve 
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sorumsuz suçlamalar ve bunların getirdiği anlamsız kutuplaşmalar... Oysa, bu klasik tepkile
rin anarşi ve terörü önleyemediği ve toplumu, anarşi ve terörün ulaşmak istediği hedeflerden 
koruyamadığı, 12 Eylül süreci anımsandığında, çok iyi anlaşılmış olması gerekirdi. 12 Eylül 
süreci, özellikle TBMM'nin çok edilginleştirildiği ve olayların peşine taktırıldığı bir dramatik 
sürecin de adıdır. Bu nedenle, TBMM'nin bu kez öncelik alması, belirleyici olması ve çözüm 
üretme gücünü kullanması, içinde bulunduğumuz aşamada yaşamsal öneme sahiptir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle "anarşi ve terörün kökenlerinin, hedeflerinin ve bunların 
arkasındaki güçlerin ortaya çıkartılması ve gerekli önlemlerin alınması amacı ile bir Meclis 
araştırması" istemek gereği doğmuştur ve önergemizin amacı bu gereği yerine getirmektir. 12 
Eylülden önce ve sonra binlerce insanımız terörün hedefi olmuş ve görünen odur ki, olmaya 
da devam edecektir. 

Siyasî parti ayrımı gözetmeksizin TBMM'nin ortak görevi, insanlarımızın can güvenliğini 
ve demokrasimizi korumaya yönelik önlemleri bulmak ve bunları yaşama geçirmektir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Mren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Hren Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Ve
ren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakan
lar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine, kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Geçen birleşimde, tasarının 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, madde
nin oylamasında kalmıştık. 

Şimdi, 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci Maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 18.3.1340 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 243 ve 243'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar 311,1990 tarihli 71 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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"Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde; olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere 
ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya ne sebeple 
olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması hallerinde de, Valinin 
teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yeteri kadar "geçici köy korucusu" görevlendirilebilir. 
Bu şekilde görevlendirilen geçici köy korucularına görevleri süresince ödenecek ücret ile hiz
metin bitiminde verilecek tazminat miktarı ve giyim bedelleri İçişleri ile Maliye ve Gümrük 
bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili trans
fer harcamaları bölümünden içişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten bu bakanlıkça 
karşılanır". 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Kamer Genç, buyurunuz 
efendim. 

Sayın Genç, süreniz 5 dakikadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önce bu tasarının 
tümü üzerindeki müzakereleri sırasında yerimden müdahale ederek, bu tasarının Komisyonca 
teklif edilen bölümünün, teamüllere ve geçmiş uygulamalara aykırı olduğunu belirtmiştim. Her 
ne kadar raporun başında "243'e Ek 1" denmişse de, altı yedi ay önce sunulan tasarıda da 
"Bakanlar Kurulunun teklif ettiği metin var" denmekte ve Komisyon, kanun tasarı ve teklifle
rini Genel Kurula parça parça sunmak suretiyle, kendi görevini yerine getirmemektedir. Hal
buki, şimdiye kadarki Meclis uygulamalarında, komisyonlarda kabul edilen kanun tasarısı ve 
teklifleri Genel Kurula bir bütün halinde sunulmakta idi. Böyle yapılmazsa, bu Meclisin ciddi
yeti ortadan kalkar, bu çalışmalar da ortadan kalkar. Çünkü, bu tasarı bizim elimize geçtiğin
de, burada Hükümetin teklifi nedir, onu bilmemiz lazım; o yok. Komisyon zahmete girmemiş, 
basmayazının bir yanında Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metni, öbür yanında Adalet 
Komisyonu'nun kabul ettiği metni vermiş. Peki, Hükümetin teklifi nerede, onu bize göstersin
ler bakalım. "Onu daha önce dağıttık" diyorlar. Komisyonun görevi, tasarıyı bir bütün olarak 
bize sunmasıdır. Tasarıyı böyle parça parça olarak sunan Komisyon, kendi görevini yapmıyor. 

Sayın milletvekilleri, önemli bir konu da şudur : Hükümet burada köy koruculuğu siste
mini ihdas ediyor. Hükümet, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebepler ve şiddet hareketlerine 
ait ciddi belirtiler köyde ve çevrede ortaya çıktığı takdirde, devletin temel görevi olan güvenlik 
sağlama görevini kime veriyor? Köy koruyucusuna veriyor. Peki, köy korucusunun niteliği ne 
olacak; tahsili ne olacak? Anayasanın 128 inci maddesi, "Devlet memurları ve kamu hizmeti 
gören diğer kişilerin nitelikleri, atanma şekilleri, aylık ve ödenekleri kanunla belirlenir" diyor. 
Burada "köy korucusu" demiş. Köy korucusuna en son modern silahı vereceksiniz; ama onda 
nitelik aramayacaksınız... Adam katilse, siz getirip buna köy korucusu unvanını verecek misi
niz? Köy korucusunu hangi koşullarda atıyorsunuz, evvela onu söyleyin; ama siz, "Köy koru
cusunu doğu ve güneydoğuda yaşayan insanlardan ve kendi yaşadığı yerlere atıyoruz; ama ora
da katile de veririz son model silahı, varsın orada beş on tane adam öldürsün, o bizi 
ilgilendirmez" diyorsanız, o ayrı bir konu; ama köy korucusunun niteliği ne, bunun tahsiline 
bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Evet, aylıklar konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına birtakım yetkiler vermişsiniz; ama köy korucusunun niteliği nedir, burada evvela bunu 
belirtmek zorundasınız. Sonra, devletin polisi var, asker gücü var, nasıl oluyor da bunlarla böyle 
belirli şiddet olaylarını önleyemiyorsunuz, ondan sonra bir de korucu sistemini çıkarıp getiri
yorsunuz. Korucunun olduğu bir yerde huzur ve güven olur mu? Olmaz. Çünkü, doğu ve gü
neydoğuda gördüğümüz kadarıyla, devlet, Hamidiye Alayları gibi, orada aşiret reislerine devletin 
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güvenlik görevini teslim etmiştir. Ne yapmıştır? Aşiret ağalarını çağırmıştır, "Getir bakalım 
kardeşim, aşiretinde kaç tane adam varsa, sen bana o kadar korucu getir, ben sana korucu 
başına 100 000 lira para vereyim" demiştir. 400 000 lirayı da korucuya veriyor; işte bugünkü 
uygulamalar böyle. Bunun sonucunda ne oluyor, orada huzur ve güven sağlanır mı? Çünkü, 
aşiret ağası, durup dururken korucu başına ayda 100 000 lira para alıyor, ayrıca korucu da 
400 000 lira alıyor. Peki oradaki olayları kim önleyecek? Korucu mu önleyecek?.. Bilakis, on
lar tahrik edecekler ve olaylar büyüyecek. 

Sayın milletvekilleri, devletin görevinin devlet tarafından yapılması lazım. Artık, Hamidi-
ye Alayları gibi, bazı bölgelerdeki insanları birbirleriyle vuruşturtararak orada devlet güvenli
ği sağlanamaz. Sağlandığını iddia edenler yanlış söylüyorlar. İşte siz görüyorsunuz, ta 1978'den 
beri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sıkıyönetim var; arkasından 1983'te olağanüs
tü hal ilan ettiniz, bir sonuç alamadınız. Bunun sonucunu ne zaman alacağınızı söyleyin; biz 
de, ona göre, diyelim ki, "tamam o bölge halkının temel hak ve özgürlükleri askıya alınmış, 
bu kadar zor şartlarda yaşıyorlar; ama hiç olmazsa şu tarihte bu insanlar normal bir rejime 
kavuşacaklardır" Tabiî, biz burada birtakım şeyleri söylüyoruz; ama, karşımızda sağır bir Hü
kümet var. Söylediklerimize cevap da vermiyor. Yarın bunun uygulaması nasıl olacak? Hükü
met, bir katili köy korucusu olarak atadığı zaman ve bu bir Kalaşnikof silah alıp çevresinde 
beş on tane adam öldürdüğünde bunun sorumlusu kim olacak? Lütfen, Hükümet söylesin bu
rada. Eğer böyle bir olay meydana gelmez deniyorsa, o zaman böyle bir olay meydana geldi
ğinde sorumlusu, herhalde,,Bakan olacak, Hükümet olacak. 

Sayın Başkanlık, sanki Meclis çok çalışıyor da, bir de buradaki konuşmaları sınırlıyor. 
Başkanlık buradaki konuşmaları sınırlayacağına, Türkiye Büyük Millet Meclisine saygılı ol
sun, usulüne uygun bir komisyon raporunu bu Meclise getirsin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
2 nci madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Bulunmadığına göre, maddeyi 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, karar yetersayısına bakacaksınız... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, karar yetersayısına bakacaksınız... Lütfen... Şura

da 10 tane adam var. 
BAŞKAN — 10 tane değil efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayalım, şurada 110 kişi varsa... 
BAŞKAN — Oylamaya geçilmeden önce, Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şu Meclis kürsüsünde biraz Meclise saygılı olmayı öğrenin. 

Burada kaç tane adam var? Say bakalım : 114 kişi var mı? Anayasanın 96 ncı maddesine göre, 
karar yetersayısı 114 kişidir; hâlâ öğrenemedin. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizi, maalesef, ciddiye almıyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de sizi ciddiye almadım; kürsüde, "Başkan" diye hitap 
etmedim. 
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BAŞKAN — Ve, söylediklerinizin, usul bilen bir milletvekili tarafından söylenmesi müm
kün değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şurada 114 kişi var mı? Sayın diyorum. 
BAŞKAN — Eğer oylamaya geçilmiş olmasa, sayın milletvekilleri ellerini kaldırmak sure

tiyle oylama fiilen başlamış bulunmasa, siz dahi olsanız, itiraz edeni dinlerdim; ama yazık ki... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biraz terbiyeli konuşsana. "Siz dahi olsanız* * ne demek? 
BAŞKAN — "Siz dahi olsanız" dan kastım şudur : Siz, yerli yersiz, itirazı, hatta itirazın 

ötesinde isyanı âdet haline getiren bir sayın üyesiniz; "dahi" bunu ifade etti. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — "Yerli yersiz" sensin. Şu Meclis Salonuna bak, kaç kişi var 

burada? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde oylanmış ve kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 18.3.1340 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 78 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Korucuların kıyafetleri ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığınca tayin olunur". 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın özer Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Madde üzerinde bir önerim olacak, o da şöyle : "Korucula
rın kıyafet ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığınca tayin olunur" denmiş; oysa, "tespit olunur" 
denmesi gereklidir; çünkü, tayin değil, burada, tespit olabilmelidir. Komisyon kabul eder o şe
kilde düzeltilirse daha uygun olur. 

BAŞKAN — Komisyon öneriye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Gürbüz'ün beyanına katılmakta olduğunu ifade etti. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi Sayın Gür

büz'ün... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısına bakın yine. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı yok; Anayasanın 96 ncı maddesine göre, 

kabul için 114 kişinin olması lazımdır. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, hakkı âliniz var Sayın Genç, bu defa usulüne uygun itiraz 

ettiğiniz için, soruyoruz. 
Sayın Genç, karar yetersayısı bulunmadığını iddia etti. Hem bu müracaatı değerlendir

mek ve hem de bu işlemi tamamlamak üzere, Sayın Gürbüz'ün ilavesiyle ve Komisyonun katıl
dığını ifade ettiği değişik şekliyle, 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunmadığından, birleşime, 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.57 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.15 

BAŞKAN : Başkanveldli Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Hren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki üren Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karar yetersayısı bulunma
dığı için, görüşmekte olduğumuz tasarının 3 üncü maddesinin oylamasında kalmıştık. 

3 üncü maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Karar yetersayısını aramak zorundasınız. Ka
rar yetersayısı olmadığı için ara vermiştiniz. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMLA GENÇ (Tunceli) — Şurada usule uygun olarak Başkanlık yapacaksanız yapın, 

bizim sinirlerimizi bozmaya hakkınız yok. 
Karar yetersayısı olmadığı için kapandığına göre, tekrar karar yetersayısını aramak zorun

dasınız. 

BAŞKAN — Sizin, bu ders verir gibi söylediklerinizi, biz, yıllardan beri, sizin gibilerine 
çok öğrettik; bunu evvela bilin. Bunu bilin... Ben, 1973 yılından beri bu çatı altındayım. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun... Esasında, karar yetersayısı istenmesi ve aranması, demin, çok bil-
mişçesine iddia ve ifade ettiğiniz gibi de değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anayasanın 96 ncı maddesini okuyun. 
BAŞKAN — O madde öyle söylemez. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır efendim! 

BAŞKAN — İlle de bunu aramak gerekirse, 10 sayın üye ayağa kalkar ve yoklama ister; 
o zaman da, İSO rakamı aranır. Ama, geçmiş uygulamalarda, değerli Başkanlık Divanı üyeleri 
böylesi bir uygulamaya yer verdiği için, yazılı hukuk, dediğiniz gibi olmamakla birlikte, ben 
de fiilî uygulamaya, yani teamüle uydum ve bir tek üyenin isteği üzerine de olsa, sayım yaptım. 
Onun için, müsaade buyurun, sizin yeni öğrendiğiniz şeyleri, biz yıllardan beri uyguluyoruz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın kürsü, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O nasıl ko

nuşuyor öyle Sayın Başkan?.. 
Sayın Genç, neden "kürsü" diye hitap ediyorsun?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Çünkü, ben onu orada "Başkan" olarak görmüyorum. 
Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — 4 üncü maddeyi okutuyorum... 

MADDE 4. — 22.4.1341 tarihli ve 6S7 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 6 ncı 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Adı geçen kurulca yukarıda belirtilen hususlar üzerinde alınan kararlar, ilgili bakanlığın 
tasdiki ile kesinleşir". 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısına bakacaksınız... 
BAŞKAN — Karar yetersayısı için itiraz mı ediyorsunuz?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır, birle
şime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 1635 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Hren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki l$ren Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Saytsı : 243 ve 243'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının 4 üncü maddesi üzerinde yapılan oylamada karar yetersayısı bu
lunmadığından, ara vermiştik. 

4 üncü maddeyi yeniden oylarınıza sunuyorum : 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lütfen, yine karar yetersayısı arayınız. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
(ANAP sıralarından "Ziller bozuk, çalmıyor herhalde" sesleri) 
Efendim, ziller çalıyor da, çan gerekiyor galiba. Ziller var efendim; çalıyor. (ANAP sıra

larından "Çalmıyor" sesleri) 
İstirham ederim... İşaret cihazı burada efendim; her iki cihaz da önümde, çalıştığını gös

teriyor. 
Sayın Arıcı, dışarıda ziller çalıyor mu efendim, buradan duyulmuyor da?.. 
MUZAFFER ARICI (Denizli) — Çalıyor efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yarım saat onların gelmesini bekliyor... Bir de tarafsız Baş

kan olacak... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 

alkışlar) 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5.— 30.11.1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve 
Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin dör
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kültür Ba
kanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir". 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Bulunmadığına göre, mad
deyi oylarınıza sunuyorum... 

(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 
. RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyelerin isimlerini tespit edelim... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kan, yeni oylama yaptınız; sayıyı kendiniz tespit ettiniz... Bütün salon dolu olsa, yine yoklama 
mı yapacaksınız? 

BAŞKAN — 10 kişi, ayağa kalkıp yoklama istiyor... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ama, bu, 

hakkın suiistimali oluyor. 
TALAT ZENGİN (Malatya) — Sayın Başkan, lütfen ayakta dursunlar. 
BAŞKAN — Tabiî... Tabiî... 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — İstersen tek ayak üstünde duralım Talat. 
BAŞKAN — Yoklama isteyen sayın üyeler, ellerini kaldırmak suretiyle ad ve soyadlarını 

söylesinler. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Rıza Yılmaz. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Enis Tütüncü. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Abdulkadir Ateş. 
BAŞKAN — Buyurun Beyefendi?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) •— Siz beni bilmiyor musunuz? Kendiniz işaret ediyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam işte, gördünüz, daha ne istiyorsunuz? Gördüğünüzü 

ifade ediyorsunuz, "Kamer Genç" diyorsunuz. 
BAŞKAN — Yoklama istemiyor musunuz efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet efendim; ayakta mı duralım yani?.. Allah, Allah... 
BAŞKAN — Kimsiniz efendim?.. Başkanlık, adınızı, soyadınızı soruyor. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ayaktayım işte. Başkanlık benim adımı soyadımı bilmiyor 

mu, gözünüzü perde mi bürüdü? "Kamer Genç" dedim... 
BAŞKAN — Buyurun... Buyurun... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu zıtlıklar devam ettiği sürece, bundan sonra, Mecliste 300 

kişiyi bulundurmak zorunda kalırsınız. Bu Başkan taraf tuttuğu, bize karşı tutumunu bu şe
kilde sürdürdüğü sürece, bu zıtlaşma devam edecek... 

BAŞKAN — Sayın Genç, ilk zamanlarda zatı âlinize karşı hassasiyet gösteriyordum; şim
di, zait telakki ediyorum; devam edebilirsiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de sizi hiçbir şey yerine koymuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Tütüncü, Sayın Ateş, Sayın Genç, Sayın Yıldırım, Sayın 

Yetenç, Sayın Köse, Sayın Zengin, Sayın Cem, Sayın Postacı, ayağa kalkarak yoklama istemiş
lerdir. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN —Yoklamaya sonradan iştirak eden sayın üyeler, ad ve soyadlarıyla, seçim çev

relerini gösterir bir belgeyi, lütfen, Başkanlığa göndersinler. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

7. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki liren Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446,1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik 
yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi üzerinde yapılan oylamada, yoklama 
istendiği için, görüşmeler kesintiye uğramıştır. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 17.2.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 36 ncı maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının teklifi, İçişleri Ba
kanlığının katılması ve Başbakanın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir". 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, 6 ncı maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde S. — Hara, inekhane, ağıl, aygır deposu, üretme ve deneme yerleri kurulmasına 
uygun olup, Hazineye ait bulunan çiftlikler ve otlaklar, ihtiyaç üzerine Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının ortak teklifleri ve Başbakanlığın onayı ile 
sözlü geçen hizmetler için ayrılır". 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, 7 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 4 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 4. — Damızlık tiftik keçilerinin men'i imrarı hakkındaki 11 Nisan 1334 tarihli 
Kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebî memleketlere ihracı ser
besttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzumunda ilgili Bakanlıkça men olunabilir." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarı üzerinde Grubum 

adına konuştuğumda da belirtmiştim; tasarı, teknik ihtiyaçtan doğan bir tasarı. Çeşitli kanun
larda 51 ayrı kanunda Bakanlar Kuruluna verilmiş olan yetkiyi, ilgili bakan veya Başbakanın 
onayına bırakan teknik bir değişiklik; fakat, öylesine alelacele hazırlanmış, öylesine hazırlıksız 
gelmiş ki, bir liste halinde komisyonlara sunulmuş. Anayasa Komisyonu, bu listeyi almış, 63 
madde halinde düzenlemiş ve Yüce Kurulun huzuruna, "Yasallaşsın" diye göndermiş. 

Bu geliş biçimine, bu alelacele hazırlık biçimine karşı çıkıyoruz. Madde gerekçeleri de yok. 
Hangi madde, hangi ihtiyaçtan doğmuş, niye doğmuş; bunlar yok. 

Madde, demin de okunduğu gibi, "Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzu
munda ilgili Bakanlıkça men olunabilir" şeklindedir. 

Günümüzde, aygırların, katırların ya da iğdişin ihracı ne ölçüde vardır? Bu madde değiş
se ne olacaktır, değişmese ne olacaktır? Hangi lüzumdan dolayı değişiklik yapılmıştır? Bu yet
ki Bakanlar Kurulunda kalsa ne olacaktı ya da ilgili bakanlıkta olsa ne olacaktır? Ne zaman 
kullanılabilecektir? 

Bu kanun 1926 tarihlidir. O tarihlerde, gerçekten aygır ve katır, -savaş olduğu için- önemli 
olan, ihracına dikkat edilen canlı varlıklardı; fakat günümüzde artık, "keşke ihraç edebilsek, 
satabilsek" diyeceğimiz canlı varlıklardır. 

Böylesine hazırlıksız, böylesine alelacele önerilerle gelindiği için, tasarıya karşı çıkmaktayız. 
isteğimiz, Hükümetin bu tasarıyı geri alarak, başından itibaren doğruca yeniden incele

mesi ve gerçekten, 1926 yıllarından kalan ve günümüzde artık anlaşılması bile güç olan "iğdiş" 
gibi deyim ve tabirlerin de günümüzün konuşulan diline çevrilmesi ve Yüce Meclisin, böylesine 
bir hazırlıktan ve çalışmadan sonra yasa meydana getirmesidir. Karşı çıkmamız bundan ötürüdür. 

Tekrar belirtiyor ve Yüce Kurula saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 8.4.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe 
Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 13. — öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Millî Eğitim 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar ile zaruri giderler toplamın
dan teşekkül eder." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci maddesinin (B) 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"B) Seksen binden fazla nüfuslu belediyelerde belediye meclisinin kararı, idare heyetinin 

muvafakati, valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanlığının tasdiki ile kesinlesin" 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının beşinci bendinin ikinci paragrafı ile onuncu fıkrasının (C) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve işletilmesi 
veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri tçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır. Belediyeler 
dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıyla bunların işletilmesine ruhsat dahi verebilir. 

C) Yukarıda (B) bendine göre tahvil çıkarılması hakkında belediye meclislerince alınacak 
kararlar vali tarafından mütalaasıyla birlikte tçişleri Bakanlığına gönderilir ve Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının da mütalaası alındıktan sonra tçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Baş
bakanın onayı ile kesini esir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 10.6.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Mu

rakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Dahilî ve haricî ticaret menfaatlerini korumak ve ticaret malları üzerinde tağşiş ve hile
lere mani olmak üzere menşei nebatî, hayvanî, madenî bilumum mevat ile bunların nim ma
mul ve mamullerini veyahut bunların terkibinden husule gelen mevaddın ihrazına, imaline, tat-
hirine muayyen sınıf ve nevilere tefrikına, ambalajlarına, zarflarına, alım satım ve nakil ve mu
hafazalarına ve bu hususlarda tabi olacakları usul ve şartlara ve bu gibi mevat için hususî veya 
millî muayyen alâmet ve izahat istimali mecburiyetine müteallik tedbirler almaya Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı mezundur. 

Bakanlık l>u mezuniyet dahilindeki tedbirleri tatbike, alakadar teşekkülerin mütalaasını 
aldıktan ve beynelmilel teamülleri tetkik ettikten sonra, ihraç mallarımızın en müsaitlerinden 
başlar. 1593 numaralı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 182 ve 183 üncü maddeleri hükümleri 
mahfuzdur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 10.6.1930 tarihli ve 1711 sayılı Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanunun 
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5. — Tasarruf sandığı, tasarruf cüzdanı ve tasarruf tevdiaü veya buna mümasil 
unvanlar ilgili Bakanlığın muvafakati olmadıkça hiçbir banka veya müessese tarafından kulla
nılamaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 7 Kânunisani 1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Da

ir Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"3 . Uyuşturucu madde yakalamalarında : 
Her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için içişleri ve Maliye ve Gümrük bakan

lıklarınca müştereken tespit edilecek sabit bir rakamın her yıl bütçe kanunlarında belirlenen 
ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin, sahipli olarak yakalanan uyuşturucu 
maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısı ikramiye olarak ödenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 14.6.1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Hükümet ile hükümete bağlı müesseselerden başka hakikî veya hükmî şahısların tama

mına veya ekseriyet hissesine sahip oldukları petrol iptida istikşaf veya taharri ruhsatnamesi, 
maden taharri ruhsatnamesi, maden ocağı ruhsat tezkeresi veya maden imtiyazı sahalarından 
M.T.A. Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz de arama ameliyatı yapılabilir. Bu takdirde ala
kadarlar ile Genel Müdürlük arasında arama ameliyatından doğacak menfaatlerden Devletin 
istifade edeceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca bir mukavele yapmak lazımdır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 12.6.1936 tarihli ve 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve 

tşletme Muamelelerine Dair Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 6. — Telefon İdaresinin aboneleri ile olan muameleleri, abone kaydı, tahsilat iş

leri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usulleri Ulaştırma Ba
kanlığınca tespit olunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 24.6.1938 tarihli ve 3488 s yılı İzmir Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşlet

me Muamelelerine Dair Kanunun 5 İnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5. — Telefon İdaresinin aboneleriyle olan muameleleri ve abone kaydı ve tahsilat 

işleri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonlarının kapatılması şart ve usulleri Ulaştırma Ba
kanlığınca tespit olunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 3 Kânunisani 1940 tarihli ve 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühim

matı Yapan Hususî Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun kapsamına giren harp silah ve mühimmat sanayii her senenin Ocak ayında 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Kânunisani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti MerkerHıf-

zıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 4. — Hıfzıssıhha Enstitüsü, vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene ve tahlil

lerden umumî sıhhate taalluk eden işler için resmî daireler ile belediyelerden hiçbir ücret al
maz. Umumî sıhhate taalluk etmeyen muayene, tahlil ve tetkikler için alınacak ücretler Sağlık 
Bakanlığınca hazırlanacak bir tarifeyle tespit edilir. Sari veya salgın hastalık işleri müstesna 
olmak üzere hakikî ve hükmî şahıslara ait olan muayene, tahlil ve tetkikler de aynı tarife üze
rinden ücrete tabidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
- MADDE 20. — 30 Kânunisani 1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5. — Enstitüde hazırlanan her nevi aşı, serum ve diğer maddelerin satış kıymet

leri ve bunların ne suretle satışa çıkarılacakları ve bunları toptan ve perakende olarak satanla
ra verilecek bey'iye miktarı Sağlık Bakanlığınca tayin edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 8.7.1942 tarihli ve 4250 sayılı ispirto ve tspirtolu İçkiler inhisarı Kanunu

nun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
• "Şu kadar ki, bunlardan (b) ve (c) bentlerinde yazılı olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlı

ğının müsaadesiyle yapılır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 10.6.1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında 

Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 2. — A) Tekne, genel donanım, makine, kazan gibi esas kısımları, 
B) Yükleme durumu, 
C) Yakıtının ve kumanyasının yeterliği, 
D) Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı; 
Bakımlarından UlaşUrma Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınmak suretiy

le hazırlanacak yönetmeliklerince tespit olunmuş nitelikleri haiz bulunmaması yüzünden, ya
pacağı yolculuğun normal rizikolarına karşı koyamayacak durumda olan bir ticaret gemisi "yola 
elverişli" sayılmaz ve böyle bir geminin yola çıkmasına izin verilmez." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 13.6.1946 tarihli ve 4933 sayılı tnönü Armağanları Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"tnönü armağanlarını hakedenleri belirtmek üzere, her üç yılda bir, biri bilim, diğeri sa

nat, üçüncüsü keşif ve ihtiralarla üstün başarılar için Uç jüri komisyonu kurulur. Jüri komis
yonlarının üyeleri üç jüri komisyonunun her biri için ikişer tane olmak üzere her fakülte ve 
yüksekokul profesörler veya öğretmenler kurullarınca gösterilen adaylar arasından Kültür Ba
kanı tarafından seçilir. Jüri komisyonlarının dördü asil, üç yedek olmak üzere yedi üyesi bulunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Veril

mesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Çiftçilere, Ziraat Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak buğday, arpa, mısır, çavdar, yu

laf tohumlukları ve gerekli hallerde diğer çeşit tohumlukları dağıtmaya Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 10.6.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Ka

nunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 20. — Devlet Tiyatrosunun, Kültür Bakanlığınca tasdik edilecek olan bütçesi ve 

buna dayanılarak yıl içinde yapılacak giderlere ve gelirlere ait evrak, tetkik ve vize edilmek üzere 
kesinhesap cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından itibaren en çok üç ay içinde Sayıştaya gönderilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 24.3.1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuru

luş Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Müdürlüğün bütçesi her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Ta

rım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seya

hatleri Hakkında Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 31. — Bu Kanunda yazılı beyanname, hüviyet varakaları ve ikamet tezkerelerinin 

şekilleri ve muhteviyatı İçişleri Bakanlığınca tespit olunur." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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28 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 28. — 2.7.1953 tarihli ve 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşte
rek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis tşlerine Dair Kanu
nun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6.— Birinci madde gereğince, Millî Savunma, Bayındırlık ve tskân ve Dışişleri 
bakanlıkları ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından müştereken enfrastrüktür tesislerini yapmakla 
görevlendirilecek devlet daire ve müesseseleriyle iktisadî devlet teşekkülleri, Kuzey Atlantik And
laşması Teşkilatınca tayin edilen devreler intaç edilen ve edilecek inşa ve tesis işlerine ait mez
kûr teşkilatça tespit edilen esaslar dairesinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip 
eden 15 gün içinde Dışişleri Bakanlığına tevdie mecburdurlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 29.— 10.7.1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — Ankara, İstanbul, İzmir'de ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının be
lirteceği diğer yerlerde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde memleketin neresinde olursa 
olsun müşterek bahisler tertip etmek hak ve selahiyeti adı geçen Bakanlığa aittir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşki

lat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"c) Kurulan tesis birden fazla maksadı havî olması halinde tesis bedelinin her maksada 
isabet eden kısmı Bayındırlık ve tskân Bakanlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile kesinleşir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 31. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşki
lat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"a) ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi bu tesislerin hususiyetlerine, mahallî 
şartlara göre Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve tskân Bakanlığının teklifi üzerine Baş
bakanın onayı ile karara bağlanır. 

Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidilmek suretiyle uzatı
labilir." 

"c) Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade edebilecek ve 
edemeyecek arazi hudutları Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve tskân Bakanlığının tek
lifi üzerine Başbakanlıkça tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe usulü dairesinde mahallinde ilan 
olunur." 

— 319 — 



T.B.M.M. B : 74 7 . 2 . 1990 O : 3 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşki

lat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) 24 üncü maddenin (a) fıkrası gereğince Başbakanın onayı ile karar altına alınacak 

ödemenin başlangıç tarihi, tüm işletmenin de başlangıç tarihidir. Bu tarih asgarî bir sene evvel 
tespit ve ilan olunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 33. — 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşki

lat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 21. — 2 nci maddenin a, b, c, d, f fıkralarına giren işlerin ele alınması ve bunla

rın inşa sıraları Başbakanlık, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve tskân, Sanayi ve Ticaret, Ta
rım Orman ve Köyişleri ila Sağlık bakanlıkları temsilcilerinin katılmasıyla işin verimliliği veya 
ele alınmalarındaki zorunluluk bakımından sıralanıp tespit edilir ve Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile kesinlesin Konularla bunların sıralarında yapı
lacak düzeltme, ekleme veya değişmeler aynı usule tabidir. 

Ancak seylap ve diğer acil müdahaleyi gerektiren olaylarda yapılacak işler için kararlar, 
yukarıdaki fıkra hükmüne tabi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından alınır ve uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Zile basın da, milletvekilleri Genel Kurula gelsin
ler; yoksa, yetersayı isteyeceğiz. 

BAŞKAN — Hay hay. Teşekkür ederim. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 34. — 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 17 nci maddesinin 

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetli

lerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin 
bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının icabettırdiği mahallere kadar geliş ve dö
nüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı maksatla Anavatana gelen 
ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile gündelikler, Millî Savunma ve Maliye ve 
Gümrük bakanlıklarınca müştereken tespit olunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 35. — 15.5.1957 tarihli ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanu

nunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu madde hükmü Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca diğer tohumluklara da teşmil 

edilebilir." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 36. — 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî 

Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2. — Seferde, kısmî seferberlikte, fevkalade hallerde, büyük manevralarda ve her-
hangi bir harekâtta birinci maddede yazılı giyeceklerin kimlere verileceği Millî Savunma Ba
kanlığınca tespit olunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 37. — 16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 3 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. — Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltı suyu sahaları, Devlet Su 

tşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça "yeraltı suyu işletme alanları" ka
bul ve ilan edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 38. — 16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Sulan Hakkında Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabiî zemin üstünden itibaren derinli

ği Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit ve ilgili bakanlığın onayından sonra ilan 
olunan haddi aşan her türlü çukur, sondaj ve kuyular (el ile açılan kuyular hariç)." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 39. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline Dair Kanu

nun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Genel Kurul kararı ve Başbakanın tasdiki ile yukarıdaki fıkralarda yazılı sermayeye işti

rak miktarları iki katına kadar artırılabilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 40. — 2.1.1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline Dair Kanu

nun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Gazete veya dergi sahipleri, altı ay önce Kuruma ihbar etmek şartıyla paylarını her za

man geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortaklıklarının paralarını geri alabilmeleri, Genel Ku
rulun karar vermesine ve Başbakanın tasdikine bağlıdır." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 41. — 2.1.1961 tarihli ve 19S sayılı Basın tlan Kurumunun Teşkiline Dair Kanu

nun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden, alınacak % 15 komisyon ücretini 

% 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler Genel Kurulun teklifi ve Başbaka
nın onayı ile değiştirilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 42. — 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 

34 üncü maddesinin (d) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Üniformanın şekilleri Millî Savunma Bakanlığınca tespit olunur." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 43. — 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 

102 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir. 
"a) Orduevlerinin kadro, kuruluş, idare, murakebe ve muhasebeleri ile işletme şekilleri ve 

müştemilatı yapılacak bir yönetmelik ile tespit ve tayin olunur." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 44. — 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hak

kında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştiı. 
"Madde 7. — Kamu sektörüne dahil kurumlarda çalıştırılacak sağlık personeli miktarı 

bu kurumların tabi bulundukları kanunların hüküm ve esasları dairesinde alınan kadroları aş
mamak şartıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili bakanlıkların da mütalaası alınarak yapıla
cak teklif üzerine Başbakanlıkça tespit edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 45. — 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hak

kında Kanunun 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundaki planın tatbikatına rehber olmak üzere 

gereken kılavuz bölgelerin nerelerde kurulacağı Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan
lıkça kararlaştırılır. 

Sosyalleştirme planı bütün yurda kademeli surette teşmil edilirken sağlık hizmetlerinin hangi 
bölgelerde ve ne zaman sosyalleştirileceği de Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça 
tespit edilir." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46.— 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddasinin (d) fıkra

sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanıla

cak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 47. — 23.2.1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 2. — Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen miktarlarda harçlık ödenir. Bu harçlık 

miktarları Millî Savunma Bakanlığı ile içişleri Bakanlığı teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca artırılabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunamadığına göre, maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — 21.8.1963 tarihli ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikas-

yonu Hakkında Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 17. — Bu Kanunun maddelerinde bahsi geçen yönetmeliklerle Kanunun uygu

lanmasına dair yönetmelik Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 49. — 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Ka

nunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı ba

kanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardıması seviyesindeki temsilcile
rinden Başbakanlıkça kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, okunan madde yok burada. 
KÂTİP ÜYE KADİR DEMİR (Konya) — Numaralar değişmiş Sayın Ateş. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Takip edemiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, teker teker söylerseniz, yardımcı olmaya çalışırız. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değişikliklerle ilgili bize dağıtılan 

bu metinde yok bu maddeler, takip edemiyoruz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
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Efendim, elinizdeki metnin 20 nci sayfasıyla 21 inci sayfasını karşılaştırarak takip edecek
siniz. Mesela 21 inci sayfada 48 inci maddede "Anayasa Komisyonu metninin 49 uncu madde
si, Komisyonumuzca, 48 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir" diyor. 

Bu münasebetle, zannediyorum, merak ve itiraz buyurduğunuz konu aydınlandı. 
Sayın Ateş, mutabık mıyız efendim? 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
49 uncu maddeyi, üzerinde söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 50. — 3.3.1965 tarihli ve 551 sayılı Markalar Kanununun 3 üncü maddesinin 

üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir. 
"Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bazı emtiaya bu Kanuna göre tescil edilmiş marka konul

masını mecburi kılabilir.". 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — 8.4.1965 tarihli ve 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu

nun 6 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Yönetim Kurulu tarafından sunulacak bütçeyi ve hizmet karşılığında alınacak ücret 

tarifesini ve Başbakan tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik etmek," 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Fethi Çelişbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, müsaadenizle yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — İstirham ederim... Tabiî... Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, Millî Prodüktivite Merkezi, özelliği olan bir 

kuruluştur; yüzde yüz kamu kuruluşu karakterinde değildir. Bu itibarla, eski şekil nedir ki, 
bu yeni şekil gelmiştir? Bunun hakkında bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, burada, "Başbakan ibaresi yerine, "Bakanlar Kurulu" ibaresi vardı; şimdi, yalnız, 
"Başbakan" yazıldı. Tasdik için... 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Gerekçesi nedir? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Gerekçe, 

genel gerekçede belli efendim; bütün maddelerin gerekçesi genel gerekçede belli olduğu gibi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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52 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 52. — 8.4.1965 tarihli ve 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu

nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel Kurulun tasdikinden sonra Başbakanın tas

vibine sunmak." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 53. — 20.4.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz tş Kanununun 35 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 35. — Bu Kanuna tabi gemilerde gemi adamları tahsis edilen yatma, dinlenme 
ve yemek yerleriyle gemide bulundurulacak ilaç, tıbbî alet ve malzeme ve revirlerde bulunması 
gereken şartlar ve gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri bu şart ve 
niteliklerinden hangilerinin önemleri bakımından esasa ilişkin ve birinci derecede ve hangileri
nin ise ikinci derecede sayılacakları ve iaşe ile ilgili ne çeşit kurullar kurulacağı ve bu kurulla
rın görev ve yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından 
beraberce hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Gemi adamı, işveren veya işveren vekili tarafından sağlanacak iaşenin yukarıda sözü ge
çen yönetmelikte gösterilen ölçülerden noksan olması halinde aradaki farkın bedelini veya ia
şenin hiç verilmemesi halinde tamamının bedelini işveren veya işveren vekilinden isteyebilir. Şu 
kadar ki gemi adamının iddiasını, tazminde esas teşkil edecek iaşe ve şartlardaki aksamanın 
vuku bulduğu günde durumu işveren veya işveren vekiline veya kaptana bildirmesi şarttır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun sayın Cankurtaran. 
ETEM CANKURTARAN (tçel) — Bu maddenin eski şeklini bir dinleyebilir miyiz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, eski şeklin aynısı. ESKİ şekilde, bakanlıklar sayılmamıştı; "Bakanlar Kurulu" tabiri var 
idi. Yetki, Bakanlar Kurulundan alındı, ilgili bakanlıklara verildi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cankurtaran, ayndılandınız mı? 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Evet Efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
53 üncü madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 54. — 18.4.1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kooperatif, bölge birlikleri, ve merkez birliği örnek anasözleşmeleri, ilgili kuruluşların 

da görüşü alınarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 55. — 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri ve sehayat sü

relerine göre kıymetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek hediyelik eşya." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 56. — 17.6.1982 tarihli ve 2684 sayılı Temel Eğitim ve Orta Öğretim de Parasız 

Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara tlişkin Kanunun 
7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Temel eğitim ikinci kademe ve orta öğretim kurumları öğrencilerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken tespit edilen miktar kadar burs verilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 57. — 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 18. — Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlığın veya Genelkurmay Başkanlığının ta

lebi üzerine telsiz yayın kontrolünü ilan ederek uygular. Bu uygulama belli bir tesis ve bölge 
için olabileceği gibi, bütün ülke için de olabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 58. — 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"a) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kül
tür Merkezinde, uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli perso
nele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Yüksek Ku
rum Başkanının önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıkça 
kararlaştırılır. 

b) Bu Kanun gereğince Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkan ve başkan yardımcılığına 
atananlara ve haklarında 2547 sayılı Yükseröğretim Kanununun görevlendirmeye ilişkin hü
kümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına atanacak üyelere ödenecek 
ücretlerle, Yüksek Kurul Atatürk Uluslararası Barış ödülü Kurulu ve Millî Komiteye Cumhur
başkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurullarının aslî üyelerine ödenecek huzur hakları 
Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine Başbakanlıkça tespit edilir. 

Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin, varsa emekli aylıkları kesilmez. 
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Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve çalışma 
grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine göre, şartları varsa, uzmanlığı 
gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya yayın ve telif mevzuatı uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?.. Yok. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Bir sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Ateş. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — (a) fıkrasının son cümlesinde "bu husustaki kısıt

lamalara bağlı kalmaksızın" deniliyor. Acaba bu kısıtlamalar nelerdir? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMtSYONU BAŞKANI ALPASLAH PEHLİVANLI (Ankara) — Kanunun 

diğer maddelerinde belli edilen kısıtlamalardır. Burada, kısıtlamalarla ilgili hiçbir hükmü de
ğiştirmiyoruz; sadece Bakanlar Kurulunda olan yetkiyi Başbakanlığa alıyoruz. Kısıtlamalar diğer 
maddelerde yazılı. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — "kısıtlamalara bağlı kalmaksızın" deniliyor. Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

bu tasarı, 50 küsur kanunu değiştiriyor. Bu 50 küsur kanunun tamamı şu anda elimizin altında 
olsa, belki sağlıklı cevap vermek mümkün olabilir. 

Değiştirilen şu : Bakanlar Kuruluna verilen yetki alınıyor, ait olduğu bakana veriliyor; 
bürokratik işlemleri azaltmak için. 

Buradakilere ödenecek Ücret, sözleşmeli personele tatbik edilen diğer kısıtlamalara bağlı 
kalmaksızın kararlaştırılacaktır. Asıl metinde var, burada da yer alıyor; yeni bir hüküm getiril
miyor. Bu kısıtlamalar odur. Ancak, kabul edelim ki, bunun dışındaki bir husus da olsa... Şu 
anda 50 küsur kanunun yanımızda bulunmadığını da ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ateş, imkânların elverdiği ölçüde... 
ABDULKATİR ATEŞ (Gaziantep) - - Sayın Başkan, burada, bir kısıtlamanın kaldırılma

sı söz konusu. Daha doğrusu, sadece Bakanlığa verilmesi olayı olarak göremiyorum ben bunu. 
Bu nedenle, Yüce Meclisin bu konuyla ilgili daha fazla aydınlatılmasının bir ihtiyaç olduğuna 
inanıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

bu tasarı sevk edildiği zaman -arkadaşlar burada tenkit ettiler- "Şu kanunun şu maddesi, şu 
kanunun şu maddesi... Şu kanunun şu fıkrası" diye sadece kanun numaralarını koymuş ve 
hiç açıklama yapmaksızın, Bakanlar Kuruluna ait yetkinin şu maddede şu bakanlığa verilme
si... Şu maddedeki Bakanlar Kuruluna ait yetkinin şu bakanlığa verilmesi... denmiştir. Ayrıca 
bu kürsüde yapılan tenkitler de "Hükümet, kanunların içeriğini bile yazmamış" yolunda idi. 
Komisyon, o kanun maddelerini ve fıkralarını ilgili yerlere yerleştirmiştir. Başlangıçtan beri 

— 327 — 



T.B.M.M. B : 74 7 . 2 . 1990 O : 3 

yapılan bütün tenkitler bu noktada iken, "Burada bir kısıtlama getiriliyor" demek mümkün 
değildir. Metinde, "sözleşmeli personelin tabi olduğu kısıtlamalara bu sanatkârlar tabi 
olmayacak" şeklinde hüküm getiriliyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 59. — 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 105 inci 

maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu madde hükümleri ortalama hızı saatte en az elli kilometrenin üstünde olan veya ula

şılacak hıza göre değerlendirme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet sporu gösteri
lerinde uygulanır. Bu hükümler, yarış güzergâhının diğer trafiğe kapatılması halinde de geçer
lidir. İçişleri Bakanlığı bu madde hükümlerinin, başka yarışlar bakımından da uygulanmasına 
karar verebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Eser. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, "Bu madde hükümleri ortalama hızı saatte en 

az elli kilometrenin..." denilmekte. Burada "en az" deyimini çıkarmak gerekir; çünkü "Orta
lama hız elli kilometrenin" ibaresi var, bu iki deyim bir arada olmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Kanunun tama

mı elimizde değil. Kanunun tamamında bu tabirlerin nasıl kulanıldığını ve bu şekilde yapaca
ğımız bir redaksiyonun meydana getireceği aksaklıkları tespit etmemiz mümkün değil. Kanun 
üzerinde temelde bir değişiklik yapmadığımız için, yapacağımız redaksiyonla kanunun tümünde 
bir bozukluğa meydan verme ihtimalimiz vardır. 

Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, "Muhafazasında isabet ve temkin vardır" ve "tümü yanımızda olma

dığı için, yapılacak bir değişiklik düzeni bozabilir..." diyorsunuz. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Abdulkadir Ateş, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan usul hakkında söz istiyorum. 
Burada, kanunun tamamının elimizde olmamasının gerekçe olarak gösterilmesi mümkün 

değildir Sayın Başkan. Biz burada, bütün konuları, gerekirse esas kanunu da gözden geçirmek 
zorundayız. Parça parça, yamalı bohça gibi, bu tür değişikliklerin Yüce Meclisin gündemine 
getirilmesi bazı aksaklıklar doğuruyor; sizin de takdir edeceğiniz gibi. 

Bu nedenle, bizim önerimiz, bu yasaların hepsi gelsin ve sorulan sorulara doyurucu yanıt 
verilsin. Aksi takdirde, Yüce Mecliste karar yetersayısının olmaması nedeniyle, bu görüşmelere 
devam edilmesinde sakınca görmekteyiz. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kanım, sayın milletvekilimin mantığı ile hareket edecek olursak, bir başka arkadaşımız burada 
"50 kilometreyi 150 kilometreye çıkaralım" gibi teklifte bulunabilir; bir başkası, "Biraz evvel
ki maddede okunan yetkiyi o kuruldan alalım başka kurula verelim" gibi teklif getirebilir veya 
öbürü, kurulu değiştirebilir. 

Halbuki, kanun tasarısının gerekçesinden de anlaşıldığı üzere, kanun tasarısının muhteva
sına, içeriğine girmiyoruz. Kanun, şu anda bu şekliyle aynen uygulanıyor, yani "ortalama en 
az elli kilometre.." şeklinde uygulanıyor. Burada, sadece yetkinin hangi makama ait olacağına 
ilişkin hüküm değiştiriliyor, geri kalan kısmı aynı. Kanun tasarısının gerekçesinde, bu tasdik 
yetkisinin veya izin yetkisinin veya imza yetkisinin kimde olacağının belirtilmesi ^konusunda 
açıklık getirilmiştir. Sadece yetkili makam değiştiriliyor efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde iki sayın üye söz almış, görüş belirtmiş ve komisyon, soruları cevaplan

dırmıştır. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler'.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 60. — 9.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 5 inci madde

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kamu konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas olacak "kira birim bedelleri", Ma

liye ve Gümrük Bakanlığının koordinatörlüğünde Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Sanayi ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve İskân bakanlıkları temsilcilerinden teşekkül 
eden komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önce belirlenir. Baş
bakan onayı ile yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlü
ğe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 61. — 24.2.1984 tarihli ve 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli 

Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hak
kında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Konut inşaatı ve yatırım projesinin % 50'sinin fizikî olarak hangi hallerde gerçekleşmiş 
sayılacağının ölçü ve esasları ilgili bakanlıkça belirlenir." 

BAŞKAN •<— Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 62. — 8.1.1986 tarihli ve 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Devlet Meteroloji işleri Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları bün
yesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hizmetlerini yapmak üzere 
meteroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve kuruluşların personeline ödenecek ek ücret. 
Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet 
Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Başbakanın onayı ile karalaştırılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE — İlgili kanunlarında tüzükle düzenlenmesi öngörülmekle birlikte bu 
Kanun ile yönetmelik şeklinde tanzimi uygun bulunan hususlarda ilgili olarak çıkarılması ge
reken yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş; buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, bu maddeyle, bugüne kadar tüzükle tan
zim edilen bazı esaslar, yönetmelikle tanzim edilir hale geliyor. Bu Anayasaya göre, tüzüğün 
mahiyeti ayrıdır, yönetmeliğin mahiyeti yine ayrıdır. 

Tüzükler, kanunların tatbikatıyla ilgili olmak üzere, Danıştayın mütalaasıyla sınırlı ola
rak, kanunların esaslarını ihtiva eder. Bu, Türk İdare Hukukunda vatandaşlar için bir teminat 
karakteri taşır. Yönetmeliklerse, bunun dışında, bakanlıkların veya hükümetin, bir kanunun 
tatbikiyle ilgili hükümlerini ihtiva eder. Bu itibarla, ne gibi bir zaruret doğmuştur ki, tüzük 
yerine yönetmelik tanzim edilmesine gidilmiştir? 

İkinci sorum : Anayasanın, yönetmeliklerle ilgili 124 üncü maddesinin son fıkrası, "Han
gi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunla belirtilir" diyor. Acaba bu kanun 
çıkmış mıdır? Sayın Komisyondan bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kanım, bahsedilen kanun çıkmıştır. 

İkincisi, Yüce Kurulun kabul ettiği bazı maddelerde, daha önce tüzükle düzenlenmesi ön
görülen konuları yönetmeliğe bıraktık. Bu geçici madde, daha önce kabul edilen maddelerin 
bir mecburiyetidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — "Bir sonucudur" diyorsunuz. 

Sayın Çelikbaş, "Mezkur kanun çıkarılmıştır. Bu maddenin düzenlenmesi de, daha önce 
Yüce Genel Kurulun kabul ettiği maddelerin bir yeni örneğidir, bir sonucudur, bir gereğidir" 
diyorlar. Değil mi Sayın Pehlivanlı? Yani, diyalog yüksek sesle olursa, Kurul faydalanır diye 
arz ediyorum; çünkü, Sayın Çelikbaş mütereddit galiba. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kanunun 
çıkıp çıkmadığı konusunda mı mütereddit? 

BAŞKAN — Hayır, onu kabul etti efendim; kanun çıktı. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kanım, daha önce kabul edilen bazı maddelerde, mesela Deniz İş Kanununun 35 inci maddesi
ni değiştiren maddede, daha önce tüzükle düzenlenmesi öngörülen hükümlerin düzenlenmesi
ni bu defa yönetmeliğe alıyoruz, önümüzdeki tasarının 53 üncü maddesi, Deniz İş Kanunu
nun 35 inci maddesini değiştirdi, yetkiyi, Bakanlar Kurulundan, ilgili bakanlıklara aldı ve tü
zükle düzenlenen konuların düzenlenmesini yönetmeliğe bıraktı. 

Şimdi bu, yeni yönetmelik çıkıncaya kadar, eski tüzük hükümlerinin uygulanmasının de
vam edeceğine dair, daha önceki kabul ettiğimiz maddelerin tabiî sonucu olan bir geçici 
maddedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cankurtaran; söz mü istiyorsunuz, soru mu soracaksınız 

efendim? 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Biraz evvelki soruma bir açıklık getirmek istiyorum 

efenim. 
BAŞKAN — Soru soruyorsunuz... Buyurun efendim. 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Deniz İş Kanunundaki değişikliği sorduğumda, veri

len yanıtta da, "Bakanlar Kurulundaki yetkinin bakanlıklara alındığı" söylendi. Halbuki, bu 
yetki düzenlemesiyle yönetmeliğe geçildiğini şimdi öğreniyoruz. Elimizde bir yasa olmadığı için 
bunu görme imkânımız yoktur. Zaten, Bakanlar Kurulunun yetkileri büyük ölçüde, bu değişti
rilen kanun maddeleriyle, çoğunlukla bakanlıklara devredilmiş durumda, Bir yanda "bürok
rasi azaltılıyor" deniyor, bir yandan da, tüzükle yapıldığı zaman, Danıştayın denetiminde olan 
birçok konu Danıştayın denetiminden de uzaklaştırılmış oluyor. İki iş birden halledilmiş ola
bilir; yani, bürokrasi azaltılıyor diyelim; ama hiç olmazsa tüzüklerle halledilirken, Danıştayın 
denetiminden geçen bir uygulamanın da sürdürülmesi sağlanabilir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — İdarî yargıdan kaçınılıyor. 
BAŞKAN — Sayın Komisyonun söyleyeceği söz var mı? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kanım, önümüzdeki tasarının 53 üncü maddesi görüşüldü, tartışıldı, bitti. Şimdi, geçici mad
deyi tartışıyoruz. Geçici maddeye göre, yönetmelikle düzenlenmesine karar verilen konularda, 
daha önce çıkan tüzükler varsa, yeni yönetmelikler çıkana kadar uygulanacaktır. Boşluk ol
mamasını teminen getirilen bir geçici maddedir. Neyi tartıştığımızı hâlâ da anlayamadım; ku
sura bakmayın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 63. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 64. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek üzere söz isteyen sayın üye 
var mı? 

Lehte, aleyhte oyunun rengini belirtmek üzere söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, 
tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde yer alan müteakip maddenin görüşülmesine başla
mamız halinde -çalışma süremizin tamamlanmasına az bir müddet kaldığından- çalışmaların 
yarım kalması ihtimali görülmektedir. Grupların mutabakatı üzerine, Başkanlıkça da uygun 
görüldüğünden, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 8 Şubat 1990 
Perşembe günü saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.04 

————— • 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı basın mensupları ile milletvekilleri hakkında araş
tırma yapıldığı ve dosya tutulduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
İsmail Safa Giray'm yazılı cevabı. (7/1024) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasında ara
cılığınızı arz ederim. 

29.12.1989 
Ahmet Ersin 

İzmir 

1. Özgür basın ve Parlamento, Demokrasinin ayrılmaz ve kaçınılmaz öğeleridir. Basının 
haber alma ve yayma özgürlüğünün kısıtlandığı ve Milletvekillerinin, halkın ve ülkenin sorun
larını dile getirmesinden rahatsızlık duyulup fişlendiği rejimlerin Demokrasi ile uzaktan ya
kından ilgisi olamaz. 

Bu anlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Sanayii ve Nato ile ilgili yazı yazan ba
sın mensupları ile bu konuları Parlamentoda dile getirip, sorular soran Milletvekilleri hakkın
da, Genelkurmay Başkanlığınca dosya tutulmakta mıdır? 

2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki ayrılıkçı teröre karşı Hükümetin ve gü
venlik güçlerinin tutumunu ve sivil halka yaklaşımım eleştirip, yapılan haksızlıkların üzerine 
giden Milletvekilleri MİT tarafından izlenerek, haklarında kapsamlı araştırmalar yapılmakta 
mıdır? Bu Milletvekillerinin yakınları hakkında da bilgi toplanmakta mıdır? 
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T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 5.2.1990 
Kanun : 1990/73-MTO 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: (a) T.B.M.M. Başkanlığının 9.1.1990 tarihli ve 7/1024 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlığın 17.1.1990 tarihli ve K. K. Gn. Md. 07/106-5/01103 sayılı yazısı. 

1. tzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından verilen ve Sayın Başbakana tevcih edilen ya
zılı soru önergesinin, Millî Savunma Bakanınca cevaplandırılması tensip edilmiştir. 

2. önerge ile cevap ilgili Ek'te gönderilmiştir. 
Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin Tarafından Verilen 
Yazılı Soru önergesi Cevabı 

1. Genelkurmay Başkanlığı Anayasanın 107 nci maddesinde mana ve ifadesini bulan ve 
bu madde uyarınca görev ve yetki alanı 31 Temmuz 1970 tarihli ve 1324 sayılı Kanunla belirle
nen Anayasal bir kurumdur. Bu bakımdan başta Anayasa olmak üzere mevzuat ile belirlenen 
sınırlar dışına taşarak görev ve yetkisine girmeyen konularda faaliyette bulunması yasal yön
den mümkün değildir. Kayıtsız ve şartsız Millete ait olan egemenlik hakkını Anayasanın koy
duğu esaslara göre Türk Milleti adına kullanan Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri 
hakkında, Genelkurmay Başkanlığının dosya tutması gibi gayrî yasal bir faaliyetin içine gir
mesi düşünülemez, böyle bir faaliyeti de söz konusu değildir. 

2. 1 Kasım 1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşki
latı Kanununda açıkça yazılı olduğu ve hassasiyetle uygulandığı üzere, Millî İstihbarat Teşkila
tı Müsteşarlığı, görev ve yetki alanı dışında herhangi bir faaliyet ve icraat içine girmemektedir. 
Bu nedenle Müsteşarlığın, Anayasa ve kanunlara göre kurulmuş hiç bir kurum ve kuruluş ile 
mensupları hakkında istihbarı çalışması mevcut değildir. Bu çerçevede Sayın Milletvekilleri hak
kında kapsamlı araştırma yapmak bir yana, herhangi bir bilgi toplama işlemi de yapılmamak
tadır. Ayrıca, hakkında araştırma yapılan sade vatandaş dahi olsa, bu araştırmanın yakınları
na teşmil ettirilmesi Millî İstihbarat Teşkilatının görev, yetki, metod ve prensipleri arasında yer 
almamaktadır. 

Devlet kurumları dışında maksatlı bazı kişilerin özel araştırmalarında etkili bir yol olarak 
Millî İstihbarat Teşkilatının adını kullandıkları ve hatta zaman zaman bu işlem için tanzim 
ettikleri sahte hüviyet cüzdanları ibraz ettikleri anlaşılmaktadır. 

Yazılı soru önergesinde sözü edilen konuların bu tip olaylardan kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
t. S afa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
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2. — içel Milletvekili M. Isiemihan Talay'ın, Tarsus ve Mersin ovalarının su ihtiyacını karşıla
mak amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altın-
kaya'ntn yazılı cevabı. (7/1050) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
M.tstemihan Talay 

tçel 

Bu yıl Tarsus, Mersin ve genel olarak tüm ülkemizde kuraklığın tarıma büyük zararlar 
verdiği bilinmektedir. Diğer taraftan Seyhan ve Berdan ırmakları tarafından sulanan Adana, 
Tarsus ve Mersin Ovalarının su ihtiyacı sulu tarımın yoğunlaşması ve sebze meyve tarımının 
gelişmesi nedenleriyle her geçen gün daha da çoğalmaktadır. Bu ovalarda su artık normal dö
nemlerde de kıt ve aranan bir unsur haline gelmiştir. 

1. Tarsus ve Mersin ovasının su ihtiyacını karşılamak üzere ne gibi yeni etüd ve proje çalış
maları söz konusudur? 

2. Çok su taşıyan ve suyu genellikle değerlendirilmeyen Silifke'deki Göksu nehrinden To-
roslar üzerinden Berdan nehrine su pompalanması mümkün müdür? 

3. Bu konuda bir etüd veya proje çalışması yapılmış mıdır veya Sayın Bakanlığınızca böy
le bir düşünce fiseble olarak değerlendirilebilir mi? 

4. Türkiye'nin sularını ortadoğüya taşımaya ilişkin olarak bazı etüd ve proje çalışmaları 
yapılırken Türkiye'nin kendi sularının kendi bölgeleri arasında ihtiyaç duyulan alanlara dönük 
olarak kaydırılabilmesine ilişkin çalışmalar yapılmakta mıdır? 

TC. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.2.1990 
Sayı : A-13/-230/62-63-01/446 

Konu : tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın 
Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 15 Ocak 1990 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/1050-4020/18542 
sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Soru 1. Tarsus ve Mersin ovasının su ihtiyacını karşılamak üzere ne gibi yeni etüd ve proje 
çalışmaları söz konusudur? 

Cevap 1. Mersin ve Tarsus ovalarında bugüne kadar 33 556 ha sahada gerçekleştirilen pro
je ve inşaat çalışmaları ile her iki ovanın sulanması amaçlanmış olup, Berdan I. ve II. merhale 
projeleri olarak iki aşamada ele alınmıştır. I. merhale projesi kapsamında halen 18 385 ha ara
zi cazibe ve pompajla sulanmaktadır. Berdan II, merhale projesi ise; mevcut I. merhale 
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sulamalarının üst kotlarındaki arazilerin sulanması ile Aynaz bataklığının kurutulması ve su
lanmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bu projeyle Mersin şehrinin içme-kullanma ve endüstri suyu 
ihtiyaçlarının bir kısmı karşılanmakta ve Tarsus ilçesi taşkından korunmaktadır. II. merhale 
sulamasının büyük bir bölümü işletmeye açılmış olup, Aynaz cazibe sulamasının 4 985 ha'lık 
bölümünde sulama-drenaj şebeke inşaatı sürdürülmektedir. Böylece 15 171 ha sahanın sulan
ması sağlanacaktır. 

Bu amaç doğrultusunda 1985 yılı itibariyle, Mersin ve Tarsus şehirlerinin içme-kullanma 
su ihtiyaçlarının temini ile enerji üretimini de kapsayan bir master plan yapılmıştır. "Mersin-
Tarsus Master Planı" projesine göre; 

a) Berdan nehrinin Kadıncık kolu üzerinde ve mevcut Kadıncık HES'Ierin membaında iki 
adet nehir santralı, 

b) Berdan nehrinin Pamukluk kolu üzerinde; sulama, içmesuyu ve enerji amaçlı Pamuk
tuk Barajı, 

c) 3,00 m. çapında 4 375 m. uzunluğunda sulama tüneli, 

d) tçmesuyu amaçlı, zonlu toprak dolgu tipinde ve talvegden yüksekliği 57 m. olan Tepe-
köy Barajı, 

e) Tepeköy barajının mansabında zonlu toprak dolgu tipinde talvegden yüksekliği 42 m. 
olan Çiriştepe Barajı, 

0 Mersin ve Tarsus şehirlerine içme-kullanma suyu taşıyacak olan içmesuyu boru hatları, 
mevcut tasfiye tesislerine ilaveten yeni yapılacak tesisler ile her iki şehir için içmesuyu dolapla
rı ve pompa istasyonları, işletme tesisleri, 

g) 16 973 ha sahanın sulanması için gerekli ana sulama kanalları ve şebekesi, 

h) Efrenk Barajı ile Efrenk sağ sahilinde 1 690 ha arazinin sulanabilmesi için bir regüla
tör, ana kanal ve şebekenin yapımı düşünülmüştür. 

Söz konusu master planı kapsamındaki projelerin planlama işlerine 1989 yılında başlan
mış olup, etüt çalışmaları devam etmektedir. 

SORU 2. Çok su taşıyan ve suyu genellikle değerlendirilemeyen Silifke'deki Göksu neh
rinden Toroslar üzerinden Berdan nehrine su pompalanması mümkün müdür? 

CEVAP 2. Göksu nehri ile ilgili olarak; Silifke ovasının sulanmasını amaçlayan Göksu 
I. ve II. merhale projeleri geliştirilmiştir. I. merhale projesi 6 000 ha olup, 1958 yılında işletme
ye açılmıştır. II. merhale projesi ile 5 000 ha saha, cazibe ve pompajla sulanacaktır. II. merha
le projesinin kat'i projeleri tamamlanarak inşaat programlarına teklif edilmiştir. Ayrıca, Gök
su II. merhale projesi içindeki 932 ha'lık Karadereli pompaj sulamasının da inşaatı tamamla
narak işletmeye açılmıştır. Böylece Silifke ovasında sulanması düşünülen toplam 11 000 ha ara
zinin, şimdilik 6 932 ha'ı sulanabilmektedir. 

Göksu nehri üzerinde yer alan enerji ve taşkın koruma amaçlı Kayraktepe barajının site 
tesislerinin inşaatı tamamlanmıştır. Baraj, temelden 196 m. yüksekliğinde, kaya dolgu tipinde, 
4 milyar m* depolama hacimlidir. Kayraktepe barajı ile yılda 991 milyon kwh enerji üretilecek, 
ayrıca Silifke-Göksu ovasında 7 000 ha tarım arazisi taşkından korunacaktır. 
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Kayraktepe baraj gölünün sağ ve sol sahilinde yer alan yamaç arazilerin sulanmasını amaç
layan ve Kayraktepe barajının yapımından sonra gerçekleştirilebilecek olan "Kayraktepe Sula
ma Projesi" 1990 yılı ön inceleme etüt programında bulunmaktadır, ön inceleme çalışmaları 
devam eden projenin su kaynağını Kayraktepe barajı oluşturacaktır. Proje kapsamında sol sa
hilde 7 510 ha, sağ sahilde 4 250 ha olmak üzere toplam 11 760 ha arazi sulanabilecektir. Ayrı
ca, Göksu I. ve II. merhale projeleri kapsamında bulunan ve pompajla sulanması planlanan 
üniteler, bu proje ile cazibeli sulamaya dönüştürülecek ve böylece projenin toplam sulama sa
hası 13 781 ha olacaktır. 

Kayraktepe rezervuarı menbaında ise; Göksu nehrinin Ermenek kolu üzerinde halen inşa
atı devam eden enerji amaçlı Gezende barajı ile Mut ilçesi ve köylerindeki arazilerin sulanma
sını sağlayacak olan "İçel-Mut Pompaj Sulama Projesi "de yatırım programında bulunmaktadır. 

Soru 3. Bu konuda bir etüd veya proje çalışması yapılmış mıdır veya Sayın Bakanlığınızca 
böyle bir düşünce fiseble olarak değerlendirilebilir mi? 

Cevap 3. Göksu nehri suları optimun olarak kendi havzasında değerlendirilmiş ve bugüne 
kadar başka bir havzaya derivesi hususunda herhangi bir çalışmaya gerek duyulmamıştır. 

Soru 4. Türkiye'nin sularını Ortadoğuya taşımaya ilişkin olarak bazı etüt ve proje çalış
maları yapılırken Türkiye'nin kendi sularının kendi bölgeleri arasında ihtiyaç duyulan alanlara 
dönük olarak kaydırılabilmesine ilişkin çalışmalar yapılmakta mıdır? 

Cevap 4. Barış Suyu olarak bilinen, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinden Ortadoğu ülkelerine 
su aktarılması konusundaki çalışmalarda, yöredeki tüm su ihtiyaçları ile nehirlerin yatağında
ki doğal hayatın devamını sağlayacak olan akış miktarı emniyetli olarak dikkate alınmıştır. 

Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

? 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

l1. —Bazı Kanunların iBakanliar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Vleren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütümı ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi îçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumi Hıfzısıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu <2/l«9, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi s 
28.11.1989) 
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4. — 657 Sayılı Harita Genjel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 29.11.1989) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Dömirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

6. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

7. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 20.12.1989) 

8. — Damştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

9. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990]( 

10. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında imza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

12. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak inşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında iki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alman Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

14. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
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ve Bayındırlık, • İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti i e Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendıi) 
Ülkeler Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onıaylanmaısının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

iX 17. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkım
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesinle Dair Kanun Tasarısı üte Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinim Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




