
DÖNEM : 18 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

CİLT : 42 
^ ^ ^ = • ^ 

86 ncı Birleşim 

7.3. 1990 Çarşamba 

• 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, gazeteci yazar Çetin Emeç ile 

şoförü Sinan Ercan'ın hayatlarını kaybettikleri suikaste ilişkin gündem dışı açık
laması ve izmir Milletvekili Erdal İnönü, Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney'in grupları adına konuşmaları 

2. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, ASELSAN'da yeniden 
düzenleme çalışmaları sonucunda bir takım işçiye işbaşı yaptırılmamasına iliş
kin gündem dışı konuşması 

3. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Kültür Bakanlığınca, 1990 yı
lının "Bilgi Yılı" ilan edilmesi nedeniyle bilginin önemine ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in cevabı 

Sayfa 

7; 15 

15:17 

17:23 



T.B.M.M. B : 86 7. 3 . 1990 O : 1 

Sayfa 

4. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Karabük İlçesi Beşbinevler Orta
okulunda meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı ve Millî Eğitim Bakanı Vekili Hüsamettin Örücün cevabı 23:26 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 26 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigorta
sıyla ilgili olarak Hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/25) 26:27 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 27 

1. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa 1 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci 
maddesi gereğince doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin önergesi (2/136) 27:28 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 28 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluş
ların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 28:30,38: 

39,53:58 
2. — Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı: 
379) 30:31 

3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletveki
li Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(4/81) (S. Sayısı : 363) 31:32 

4. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru (1/608) (S. Sayısı : 283) 32:38 

5. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tü
tün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Tekli
fi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının Önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 
Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıha Kanununa) Kimi Maddeler Ek
lenmesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) 
(S. Sayısı : 286) 38 
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6. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/640) (S. Sayısı : 289) 39:44 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı : 290) 44:52 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Federal Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar, Tu
rizm Bakanlığına Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın, 

Tayland'a gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar, Millî Eğitim 
Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Turgut özal'ın Başbakanlığı dönemin
de, kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması (10/89) ve 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam 
üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda genel görüşme (8/24) 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Önergelerin gündemde yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 

açıklandı. 

Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü 
halin, 19.3.1990 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere, 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in; 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun ile Bu Kanunu Değiştiren 1712, 2148, 2638, 
2892 ve 3267 Sayılı Yasalarla Şartlı Salıverilmeleri Sağlanmayan Hükümlülere Şartla Salıveril-
memelerini Sağlayan Karar ve Disiplin Cezalarını Ortadan Kaldıran (2/218), 

466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkın
da (2/227); 

Kanun Tekliflerinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasına 
ilişkin önergeleri, yapılan görüşmelerden sonra, reddedildi. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna ait olup, açık bulunan; 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğine, Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç, 

Dilekçe Komisyonu üyeliğine, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Millet
vekili Onur Kumbaracıbaşı; 

Anavatan Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan (10/38) esas numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu üyeliğine, Trabzon Milletvekili İbrahim Cebi; 

Gruplarınca aday gösterilerek, seçildiler. 

Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 36 arkadaşının, TBMM Binasında Milletvekillerince 
yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge haline getirildiği iddiasını 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/68), yapılan öngö-
rüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 
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7 Mart 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.36'da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Konya 

Mümin Kahraman Kadir Demir 

• ;— 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
7.3.1990 Çarşamba 

Tasanlar 

1. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/690) (İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.3.1990) 

2. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/691) (Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.3.1990) 

Tezkere 

1. — Kırşehir Milletvekili Kâzım Çağlayan'ın \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1160) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1990) 

Yazth Soru Önergeleri 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayınlarının yurt 
dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1178) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1990) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, çeşitli yurt ve pansiyonlarda gerici faaliyetlerde bu
lunulduğu iddiasına ve imam hatip liselerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1990) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal Almanya'
dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1180) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1990) 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, Kore gazilerinin aylıklarının kesilmesinin 
nedenine ve diğer gazilerin aylıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1990) 
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5. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1182) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1990) . 

6. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'Ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğmenin Hay
darpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî Savunma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1990) 

7. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1184) 
(Başkanlığa geliş terihi : 28.2.1990) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 Arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla ilgili ola
rak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.3.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

—————— • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamada bulunmayan sayın milletvekillerinin ad, soyadı ve seçim çevresi
ni bildirir imzalı bir pusulayı Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, gazeteci yazar Çetin Emeç ile şoförü Sinan Ercan'ın 
hayatlarını kaybettikleri suikaste ilişkin gündem dışı açıklaması ve izmir Milletvekili Erdal inönü, Kon
ya Milletvekili U/a Tanır ile Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney'in grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce Hükümet gündem dışı söz istemiştir. İçişleri Ba
kanı Sayın Abdülkadir Aksu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; bugün sabah İstanbul'da değerli bir basın mensubumuza karşı işlenmiş menfur ve 
hepimizi eleme sevk eden, milletçe üzüntüye sevk eden olayla ilgili bilgi arz etmek üzere huzur
larınızdayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gazeteci - yazar Çetin Emeç'in bu sabah İstanbul'da 
Suadiye'deki evinden çıkarak, arabasıyla görevine gideceği sıralarda, pusu kurularak, haince 
yapılan bir saldırı sonucunda, şoförü Sinan Ercan ile birlikte katledilmesinden büyük elem 
duyduk. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — İstifa edin, istifa. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Çetin Emeç'in şahsına yapı
lan saldırı hür ve parlamenter rejimimize, demokrasiye, ülkenin bütünlüğüne yapılmış bir sal
dırıdır. Bu saldırılarla, kamuoyunun sesi, demokrasimizin güçlenmesi ve yaygınlaşmasında büyük 
emeği olan basınımızın ve onun değerli mensuplarının seslerini kısmaya hiç kimsenin gücü yet
meyecektir. 
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M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Yakalayın o zaman, yakalayın. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Bu memlekette Çetin Emeç'-

ler tükenmeyecektir. Basın mensuplarının ifa ettikleri görev, şüphesiz, çok önemli bir kamu 
görevidir. Bu nedenle basın camiası mensuplarına yapılacak bir saldırının, kimden ve nereden 
gelirse gelsin; halkın hür iradesine, demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilme
si gerektiğine inanıyorum. 

Terörle dün bir yere varamayanlar, aynı yolu yeniden boş yere deniyorlar. Bu olaylarla ül
kede panik yaratarak, yeniden bir rejim buhranının doğmasına hiç kimsenin muvaffak olama
yacağına, artık başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, bütün Anayasal kuruluşları
mız ve kamuoyumuz samimiyetle inanmış ve terör karşısında kesin bir tavır almışlardır. Ne 
olursa olsun, nereden baskı gelirse gelsin, ülkemiz, demokrasiden, özgürlüklerden, hür ve par
lamenter rejimden asla vazgeçmeyecektir. 

Merhum Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan'ı vahşice ve kalleşçe kurulan bir pusu sonu
cunda katleden halk düşmanı ve demokrasi düşmanı canilerin iki kişi oldukları, gece geç saat
lerde gaspettikleri bir otoyla olay mahalline geldikleri anlaşılmıştır. Olay yerinde bulunan bü
tün maddî deliller toplanmış ve görgü tanıklarının bilgilerine başvurularak, katillerin yakalan
ması konusunda, vakit geçirilmeden, bütün çalışmalar yapılmaktadır. Şüphesiz, burada bize 
düşen en önemli görev, olayı meydana getiren katillerin en seri bir şekilde yakalanarak, bağım
sız yargı organlarına teslim edilmesidir. Bunun idraki içerisinde olan Bakanlığıma bağlı emni
yet görevlileri elden gelen her türlü değerlendirmeyi yaparak, en kısa zamanda sonuca ulaşa
cak ve kamuoyumuzu aydınlatacaktır. 

Her şeye rağmen bir panik havasına kapılmadan, soğukkanlı bir şekilde, birliğimizi, bera
berliğimizi muhafaza etmek, ülke çapında teröristlere vereceğimiz en büyük ders olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, üzüntümüzün sonsuz olmasına rağmen bu olayla ilgili tesellimiz, olayın 
aydınlığa kavuşturulması yönünden elimizde kıymetli ipuçlarının bulunmasıdır. Olayı meyda
na getiren teröristlerden birinin maskeli olduğu, 45 kalibre ve 9 milimetre çapındaki silahlarla 
ateş edildiği ve 34 FFE 021 plakalı oto ile olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Olayın 
duyulmasıyla birlikte, bölge, polis ekiplerince çembere alınmış ve mıntıkaya giriş çıkışlar kont
rol edilmeye başlanmıştır. Diğer yandan, eşkâlleri belirlenen saldırganların aranmalarına hızla 
devam edilmektedir. 

Çalınan oto ile olay mahalline gelen saldırgan ve ateş eden yukarıda sözünü ettiğim iki 
kişinin dışında, iki kişinin de otoda arkadaşlarını bekledikleri tespit edilmiştir. Çalıntı oto, olayın 
meydana geldiği semt yakınlarında, bir müddet sonra, terk edilmiş vaziyette bulunup, ortaya 
çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olay ciddî ve büyüktür. Tekrar ediyorum, yalnız bir 
sayın basın mensubuna karşı değil, devlete ve rejimimize karşı girişilmiş bir cinayettir. Bu gibi 
menfur olaylar karşısında en büyük güç kaynağımız, bütün siyasî partilerin, başta SHP ve DYP 
olmak üzere, gösterdikleri tesanüt ve mutabakattır. Devleti, rejimimizi hep birlikte koruyacağız. 

Değerli milletvekilleri, Çetin Emeç, en son köşe yazısında da açıkça görüleceği gibi, Tür
kiye'nin millî bütünlüğüne son derece bağlı, hukuk devletine sadakatli ve Türk demokrasisinin 
yılmaz bir savunucusuydu. 
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t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Lâikti de... 

ÎÇtŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Nereden gelirse, gelsin, terö
rün her türlüsüne açıkça karşı koymuş aydın bir kişiydi. Bu konuda gösterdiği bütün çabaları 
takdirle anıyor ve basın şehidimize ve makam şoförüne Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağ
lığı diliyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz bütün imkânlarıyla katillerin peşindedir; onların en kı
sa zamanda yakalanarak Türk adaletine teslim edileceğinden hiç kimsenin endişesi bulunma
malıdır. 

Değerli bir basın mensubunu kaybeden Hürriyet Gazetesi ve diğer bütün basın camiası 
mensuplarına da şahsım ve Hükümetim adına başsağlığı dileklerimi iletir, hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Genel Başkan Sayın Erdal tnönü; buyurun Sa

yın Genel Başkan. (SHP sıralarından alkışlar) 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — içişleri Bakanı istifa etmeyi düşünmüyor mu? 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biraz evvel İçişleri Bakanımızın üzüntülerini belirttiği, bu sabah meydana gelen ve hepimize 
büyük üzüntü veren terör olayı üzerinde görüşlerimi söylemek ve büyük üzüntümüzü ifade et
mek için söz aldım; bu vesile ile hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu sabah işine gitmek üzere evinden çıkıp otomobiline binerken Çetin Emeç ve şoförü 
Sinan Ercan maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülüyor. Hatta öğrendiğimize 
göre, önce Çetin Emeç ölüyor, şoförü kaçmak üzere iken, arkadan yetişen katiller onu da hun
harca öldürüyorlar ve sonra kayboluyorlar. Profesyonelce işlenmiş bir cinayet... önce, kaybet
tiğimiz Çetin Emeç'in ruhuna Tanrıdan rahmet diliyorum. Basın hayatımıza, Türkiye'ye Hür
riyet gibi bir büyük gazetenin içinde yönetici olarak, yazar olarak yıllarca hizmet etmiş -başka 
gazetelerde de hizmet etmiş- değerli bir yazarımızı, değerli bir basın mensubunu kaybettik. Ai
lesine, Hürriyet Gazetesindeki arkadaşlarına, bütün basın camiamıza başsağlığı diliyorum; bunu 
kendi adıma diliyorum, Genel Başkanı olmakla iftihar ettiğim Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
adına diliyorum. 

Bir ay yedi gün önce gene bu kürsüde, rahmetli Profesör Aksoy için üzüntülerimi ifade 
etmiştim. Aynı günden bir gün önce de, İstanbul'da bir polis memuru öldürülmüştü ve daha 
o zaman, bu olayların yeniden Türkiye'de kendisini göstermeye başlayan bir terör senaryosunu 
andırdığını ifade etmiştim; kaygılarımı söylemiştim. Arada başka olaylar da oldu; Türk-lş'e 
bomba atıldı, öğrencilerle polisler gene gereksiz yere karşı karşıya geldiler, çatışmalar oldu ve 
bu sabah rahmetli Aksoy'un öldürülmesinden bir ay yedi gün sonra, hepimizin tanıdığı, bütün 
kamuoyunun yakından izlediği bir tanınmış gazeteci, gene bilinmeyen insanlar tarafından öl
dürüldü. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlar açıkça yeni bir terör mekanizması, yeni bir terör uygu
laması karşısında olduğumuzu gösteriyor. 1980 öncesinde yaşadığımız olaylar, böyle terör se
naryolarının demokrasiye ara vermeyle sonuçlandığını gösterdi. O bakımdan, ilk aklımıza ge
len, gene burada, demokrasiye ara vermek isteyen bir plan mı var? Bunun karşısında olduğu
muzu en açık şekilde ifade ediyoruz. Geçen konuşmamda da söylemiştim, bütün partiler; 
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-iktidar olsun, muhalefet olsun- terörle, başka herhangi bir yolla, Türkiye'de demokrasiye ara 
verilmesini kabul etmiyorlar, etmeyecekler; demokrasiye Türkiye'de ara verilmeyecektir. (Al
kışlar) Demokrasi devam edecektir; bunu yaşatacağız. 

Bu böyle olmakla beraber, bu konuda bir iç politika tartışması açmak istememekle bera
ber, Hükümetin bu olayların üzerine daha büyük ciddiyetle gitmesini istediğimize, Aksoy'un 
öldürülmesinin üzerinden bir ay yedi gün geçmesine rağmen, hâlâ o konuda hiçbir açıklama 
duymadığımıza ve bugünkü olayla ilgili olarak da -tabiî erken ama gördüğümüz şekilde bir 
karanlık içinde olduğumuza, işaret etmek işitiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü1 olay ile geçen olay bir araya getirildiğinde, ayrıca, dikkati
nizi çekmek istediğim başka bir tarafı da var : Rahmetli Aksoy'un niçin öldürüldüğü konu
sunda yeterli açıklama, yeterli bilgi yok; ama o zaman gazetelere telefon edenlerin açıklamala
rından, rahmetli Aksoy'a yapılan saldırının son döneminde yaptığı şeylerden, onun Türkiye'de 
laik düzene bağlılığı, laik düzeni korumak için herkesten öne çıkmış bir durumu olmasından 
kaynaklandığını o zaman aklımıza getirmişti ve bunu da burada i|ade etmiştim. Bugün, Çetin 
Emeç'in öldürülmesi, bu ihtimali en büyük şekilde karşımıza tekrar getirmektedir. Çetin Emeç, 
Hürriyet Gazetesinde, Türkiye'de laik düzene yönelik çeşitli tertiplere karşı açıkça vaziyet al
mış bir yazardı ve özellikle ve bu yöndeki yazılarıyla tanınıyordu. Hürriyet Gazetesinin de bu 
konudaki tutumu açıktı. Türkiye'de, teokratik bir düzeni getirmek isteyen gizli-açık hareketle
re karşı, hep önde vaziyet almıştır. Bu bakımdan, şimdi karşı karşıya kaldığımız terör olayı, 
rahmetli Aksoy'un ölümüyle birleştirildiğinde, bunun, lâikliğe karşı bir düzen getirmek iste
yen bir tertibin eseri olduğu ihtimali en önde hatıra gelmektedir. Bir teokratik düzen, Türki
ye'de belki bu yolla kurulmak isteniyor. 

Burada çok dikkati çekecek noktalar var. Türkiye'de, geçmişte yaşanan terör olaylarında, 
çeşitli siyasal görüşler peşinde olanlar, vatandaşlarımızı öldürmüşlerdir, yazarlarımızı, aydın
larımızı katletmişlerdir. Bunlar içinde, benim hatırladığım kadarıyla, Türkiye'de teokratik bir 
düzeni getirmek isteyen bir örgüt yoktu. O bakımdan, bu yeni bir olaydır. Bu yeni olayla, bu 
yeni gelişme ile birlikte, dünyada, teokratik düzeni getirmek isteyen çalışmalar olduğunu görü
yoruz. O açıdan, bu olayların uluslararası bir ilişkisinin olması hemen aklımıza geliyor. Vardır 
veya yoktur, ama bu, Türkiye'de yeni bir olaydır, çok tehlikeli bir girişimdir. Bunu iyice teşhis 
etmeliyiz, açıkça söylemeliyiz, ona göre önlemini almalıyız. 

Bakınız, gerek rahmetli Aksoy, gerekse rahmetli, Emeç yazar olarak, fikir adamı olarak 
laikliği koruyorlardı, teokratik bir düzen içindeki Türkiye'nin nasıl bir cendere içinde olacağı
nı, nasıl bir diktatörlük olacağını ifade ediyorlardı; ama fikir olarak bu davayı savunuyorlardı. 
Fikir olarak bu davayı savunanları öldürmek demek, bu fikre bağlı olanları korkutmak de
mektir. Yani, Türkiye'de laik düzeni korumak isteyenleri korkutmak isteyen, bu yolla amacına 
varmak isteyen bir hareket karşısındayız. 

O bakımdan burada bir defa daha söylemek işitiyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak, Türkiye'de laik düzeni savunan, savunmuş olan, bundan sonra.savunacak olan bir parti
yiz. Bu yolumuzdan bizi kimse ayıramaz. (SHP sıralarından alkışlar) Dahası var; Biz, Türki
ye'de demokrasinin sonsuza kadar yaşamasını istiyoruz. Türk demokrasisinin, laik bir devlet 
düzenini korumasını istiyoruz. Bunu, yaparken, bütün varlığımızla, bu düzeni, laik, demokra
tik düzeni Türkiye'de koruyacağız. Muammer Aksoy gibi, Çetin Emeç gibi insanlar bu yolda ha-
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yatlarını verdiler, belki farkında olmadan verdiler; çünkü, bu davanın onları bir gün bir muha
rebeye götüreceğini bilmiyorlardı; ama oraya götürdü. Bizler şimdi bunu biliyoruz. Türkiye'de 
laikliği korumaya devam etmek, görüyorsunuz ki, bu kadar tehlikeli bir olay haline gelmiştir; 
ama bundan kimse korkmayacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) Bizim için laik demokratik 
düzeni Türkiye'de korumak, daha önceleri Kurtuluş Savaşında cephede Türkiye'nin bağımsız
lığını korumaktan farksız bir mücadeledir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Nasıl 
o zaman, bağımsız yaşamayı sağlamak için, fikirlerimizi korumak için, Türkiye'de, cephelerde 
insanlarımız savaşmışsa, bugün de fikir hayatında bağımsızlığımızı korumak için, fikir özgür
lüğümüzü korumak için, Türkiye'de insanca yaşamak için, bütün tehlikelere karşı mücadele 
etmeye hazırız; bunu yapmaya devam edeceğiz. 

Bunları söylüyorum; çünkü, Hükümetin de konuya böyle ciddî bakmasını istiyorum. Tür
kiye'de din duyguları, en yüce duygular olarak hepimizin içinde saklı olan kutsal duygulardır. 
Türkiye'de herkes dinî ibadetini yapmakta serbesttir, böyle olacaktır. Bizim istediğimiz lâik dü
zene bağlı demokrasi, vatandaşların dinî ibadetlerini rahatça yaptıkları bir demokrasidir. Me
sele o değil. Mesele, vatandaşlarımızın din duygularını sömürerek, Türkiye'de bir yeni dikta
törlük kurma meselesidir. Biz, böyle bir diktatörlüğün kurulmasına karşı lâik düzeni savunu
yoruz. Bunun için de, meseleyi Hükümetin en ciddî şekilde ele almasını istiyorum. 

Muammer Aksoy'u, Çetin Emeç'i bu kadar soğukkanlı bir şekilde, aylarca planlayarak, 
kimseye yakalanmayarak ve hayatta kalan kimse bırakmayarak -yani, şoförü niçin öldürüyor
lar; olayı görmüş olduğu için- bu kadar planlı bir şekilde öldüren insanlar, hiç şüphe etmeyiniz 
ki bir örgüte bağlıdırlar ve bu örgütün ne maksatlı olduğunu bilmiyoruz ama, iki olayı bir ara
ya getirdiğimizde görülen şey, bu örgütün temel amacının Türkiye'de lâik düzeni ortadan kal
dırmak olduğudur. Onun için, Hükümeti, bu konuda en ciddî şekilde davranmaya çağırıyorum... 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Komünistler de yapmış olabilir aynı şeyi. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — O kadar biliyorsan, niye, bildiğini açık

lamıyorsun? (SHP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Otur lan oraya! Ne konuşuyorsun! 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Bu kadar olmaz ki, bildiğin bir şey varsa 

açıkla. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — O konuşmaları bırakın artık değerli milletvekilleri. Mese
le o değildir. Mesele, bizim bir sıradan öbür sıraya söz atarak çözeceğimiz bir mesele değildir; 
mesele, bunların üzerindedir. Türkiye'nin laik düzeni, Türkiye'deki bütün siyasal partilerin ya
şamalarının temel güvencesidir. Türkiye'de lâik düzen kalmazsa, Türkiye'ye bir teokratik dü
zen gelirse, bu, bugüne kadar Türkiye'de görülmemiş sertlikte bir diktatörlük demektir, görül
memiş sertlikte bir esaret demektir; bunun altında hiçbir siyasî parti yaşayamaz. Onun için, 
şimdi birbirimize laf atmayı bırakalım ve bu konunun ciddiyetini Hükümete anlatmanın yolu
nu bulalım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) . 

Şimdi Hükümet görevdedir; bu canileri bulacak olan Hükümettir. Biz onun bu yoldaki 
bütün hareketlerini destekleriz; ama sanılmasın ki, Hükümet bu işi yapamazsa, eğer, Türkiye'
de laik düzen korunamaz. Korunur... Türkiye'de bu işin sahibi Büyük Millet Meclisidir. Bü-
yiik Millet Meclisi, Türkiye'de bu tehlikeyi savacak, bu tehlikeyi önleyecek yolları 
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bulmak durumundadır. Biz onu istiyoruz, onu destekliyoruz. Bir Meclis araştırması bir an ön
ce yapılmalıdır; ama bu Meclis araştırması, aylarca sonra ele alınacak şekilde değil, bir an ön
ce başlayacak şekilde gündeme alınmalıdır ve Türkiye'de bu, cinayetlere kadar giden laiklik 
karşıtı hareketlerin nerelerde yuvalandığını, dış ilişkilerinin neler olduğunu bütün ayrıntılarıy
la ortaya çıkaracak bir araştırma yapılmalıdır. Tabiî bu da zaman alacak bir meseledir; ama 
ilk önce yapılacak şey, Hükümetin bu konunun üzerine en büyük ciddiyetle eğilmesidir. 

İçişleri Bakanımız kusura bakmasın, bize burada üzüntülerini ifade etmesi hiçbir anlama 
gelmez. İçişleri Bakanından beklediğimiz bize bu olayları aydınlatması, bu canileri bulması, 
bulmak yolunda olduğu hakkında kanaat vermesidir. Böyle bir kanaat bugün yoktur. 

Ben, bu konular üzerinde fazla durmak istemiyorum. Çünkü, bir iç politika tartışması 
açmak istemiyorum; ama olan, olmayan bütün belâgatimle, Hükümete, bu konunun Türkiye'
ye karşı ciddî bir tehlike olduğunu anlatmak istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) Bu bir ulu
sal tehlikedir. Bu tehlike karşısında, ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bütün öbür meseleleri bıraka
rak, bunun üzerine en büyük ağırlıkla eğilmesini ve bu tehlikenin nasıl önlendiğini bize kısa 
aralıklarla anlatmasını istiyorum. 

tki yazarımızın, iki değerli fikir adamının bu şekilde öldürülmesi, bir savaş içerisinde ol
duğumuzu göstermektedir. Bu, Türkiye'nin lâik, demokratik düzenine karşı bir savaştır. Bunu 
açanlar bugün karanlıktadır; ama onları açığa çıkarmak şarttır. Bunu yapacak olan, Büyük 
Millet Meclisinin kontrol edeceği bir hükümettir. Onu bekliyorum... 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Vefa Tanır. 
Buyurunuz Sayın Tanır. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
kili arkadaşlarım; bugünkü olaylar karşısında, Doğru Yol Partisinin hissiyatını sizlere aktar
mak için huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza elimde bir dosyayla çıktım. Bu dosya, bugün sabah 
tesadüfen elime aldığım bir dosyadır. Meclisimizde bulunan üç siyasî parti, yeni bir komisyo
nun kurulması için bir kanun teklifinde bulundular. Sayın Akarcalı önder olmuştu ve arkadaş
larımız uzun zamandan beri bu konu üzerinde çalışıyorlardı. Bugün, bu metni basına sunmak 
üzere bir basın toplantısı yapacaktık. Dosyayı o maksatla elime almıştım. Daha rahmetli Çe
tin Emeç'in "Manzara"sını da okumamıştım. 

Dosyam, 19 Haziran 1215'ten başlar. 19 Haziran 1215, Magna Carta. Büyük Ferman (1215); 
10 Aralık 1948, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; 10 Mart 1954, İnsan Hakları ve Temel 
özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme -Türkiye'nin imzaladığı sözleşme- ve 21 Ocak 1959, Av
rupa Divanının teşekkülü... 

1215'ten itibaren dünya, yaşama hakkını savunuyor, can güvenliğini savunuyor, hürriyet
leri savunuyor, yazma hakkını savunuyor; ama, bugün bir adam öldürülüyor. Nedir günahı? 
doğruları yazdığı için. Nedir günahı? Türkiye'nin içinde bulunduğu manzarayı, ölümünden 
bir saat evvel Türk Milletine sunduğu için. 
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•. Muhterem arkadaşlarım, işte, dosyamın tesadüfü bundan ibaret. Rahmetli Çetin Emeç 
ve Sinan Ercan nur içinde yatsınlar ve yine ailelerine başsağlığı diliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar bir şey ifade etmiyor. Sayın Bakan teşhisi koydu, burada 
diyor ki; "Olaylar, hür parlamenter rejime, demokrasimize, ülke bütünlüğümüze karşı." Bu 
teşhise hiçbirimizin diyeceği yoktur; bütün Parlamento, hatta, nüfusunun yarısını telef ederek 
bu cumhuriyeti kuran milletimiz bu teşhiste birdir; bugünün kıymetini bilmeyen üç beş kişi 
hariç, milletimiz de bu teşhiste birdir; fakat ne yapılabilmiştir? Bırakın Magna Carta'yı, 1964'ten 
beri Türkiye'de bir olay var. İlahiyat Fakültesinde masumane bir şekilde başörtüsünden başla
yan 1964 olayları, zaman zaman tırmanmış, zaman zaman rejimin kesilmesiyle, o balayı içeri
sinde, köşeye bucağa sindiği için, bir bir rehavete götürmüş ve olayların dışına çıkarmıştır. Bu 
nedenle, bugün de teşhislerde belki yanılacağız. On gün evvel terörün açık oturum konuşma
sında, yine huzurunuzda konuşurken dedim ki, "Bu son üç olay; polisin, subayın, bir üniver
site profesörünün seçilmesi tesadüfi değildir. Bu, hedefi saptırmadır." Bugün de aynı kanaat-
tayım. Bu, güneydoğudaki olayların hedefini büyük şehirlere saptırmadır. Biraz da orada uğ
raşın, biz burada rahat edelimdir. Olaylar sağcı gibi görünür, erken teşhis ederseniz, hataya 
düşersiniz, başka yönde çıkar. Olaylar solcu gibi görünür, erken teşhis ederseniz, başka yönde 
çıkar. Vaktiyle biz kürsüde, Mustafa Kuseyri olayına yanlış teşhiz koymuşuz. O zamanki olayı 
bilenler varsa, Kuseyri'nin cenazesini götürmediğimiz, kendi tandansındaki kapı kalmamıştır, 
bir gün akşama kadar dolaştırılmıştır. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Evet, istismar edilmiştir. 
VEFA TANIR (Devamla) — Bir sene sonra, bir başka sanığın ifadesinde olay ortaya çık

mıştır. Onun için arkadaşlarım, bir kere manzara, rahmetli Çetin Emeç'in gösterdiği kadar bü
yüktür. Sadece hür demokrasimize, ülke bütünlüğüne, rejime karşı birleşmemiz bu olayları ön-
lemiyor. Etkin bir hale geçmek lazım. Elbette bu olaylar bir hedef saptırmadır, elbette bu olay
ların bir dış kökeni, vardır. 

Yine, 10 gün evvel burada biz terörü enine boyuna, konuştuk, fevkalade vasıflı bir şekil
de, bir grup başkanı arkadaşımızı terörü tarif etmiştir; zabıtlardadır. Enternasyonal olmayan 
terör yoktur. Dışardan desteğini almayan, içeride güçlü bir terör olamaz. Muhakkak bunlar 
dış kaynaklıdır. Peki, biz buna karşı ne yaptık? Can kardeşlerimiz vardır, din kardeşlerimiz 
vardır; ama canımıza ve dinimize kasteden hiçbir kimse kardeşimiz olamaz bizim. Güneyde 
ve Güneydoğuda, bir kilo kahve için, bir paket yabancı sigara için, gümrük memurlarımızın 
üzerinde hassasiyetle durduğu bir olayı, bu terör bakımından da duysa idik, bugün Türkiye'de 
bu kadar çok odak belirmezdi. Yol geçen hanına döndü hudutlarımız. Kimin gözü yaşlıysa, 
kim ağlıyorsa, aldık bağrımıza bastık, "bunun altından bir şey çıkar mı? diye düşünmedik. 
(DYP sıralarından alkışlar) Elbette dara düşene yardım edecektik; ama, ben eminim ki, bu 
dara düşenlerin hepsinin bu olayların içinde eli vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, terörün hedefi demokrasidir. Evet, müşterekiz, birleştik. Demok
rasinin hedefi nedir? Demokrasinin hedefi de can güvenliğidir, hürriyettir, yazabilmedir, ko
nuşabilirledir, bu kürsüye çıkabilmedir. Peki, terör bu başarıya erişti, hedefine vardı da, vatan
daşın kafasında, "demokrasiyle can güvenliği olmayacak" noktaya getirebildi de, ben demok
rasi içerisinde terörü yıldırma hedefine niye varamıyorum? Gelin bunu soralım kendi kendimi
ze. İki hedef var; terörün hedefi var, benim demokrasimin hedefi var. Kim zafere doğru gidi
yor? İşte, muhterem arkadaşlarım, bugün burada konuşulması lazım gelenler bunlardır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen çok büyük bir vazife vardır : Milletlerin tarihinde, 
buhrana girdiği günler olur; milletlerin tarihinde kargaşanın en üst noktaya çıktığı günler olur; 
ama, milletin "Benim başım" dediği birisi çıkar bu kürsüye, çıkar TRT'ye milleti, bu olaylar
da birlik ve beraberlik içinde olmaya davet eder. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi, bu konuşmamın etkinliği gitmesin diye, söyleyeceğim bir cümleyi, sizden çekine
rek söylemedim ve söylemeden de kürsüden ineceğim. (DYP sıralarından, "Söyle, söyle" sesleri) 

Milletin, "Benim başım" diyeceği tek müessese bu öyleyse; gelin burada birleşelim. Yeni
den genel görüşme önergesi mi vereceğiz, Meclis araştırması mı açacağız, ne yapacaksak yapa
lım ve bu konuyu bir kere daha bu kürsüye getirelim. Çünkü, halkın "benim baş/ım" diyeceği 
bir kişi de olsaydı, bu konuyu bu kürsüye getirmeyelim diyecektim. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Güney'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Güney. 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; bugün, Türk basınının mümtaz şahsiyetlerinden, Hürriyet Gazetesi yazarı 
Çetin Emeç'in, silahlı bir saldırı sonucu öldürülmesi haberini büyük bir üzüntü ve esefle öğ
renmiş bulunuyoruz. Bu insanlık dışı olayı, Anavatan Partisi Grubu adına nefretle kınıyoruz. > 

Değerli milletvekilleri, terör üzerinde teşhislerimizi çok dikkatli yapmalıyız. Benden önce 
konuşan değerli konuşmacı arkadaşlarımızın da -hepinizin dikkatle dinlediği gibi- terör üze
rindeki teşhisleri farklı farklıdır; çünkü terör, sadece bir odaktan gelmez,.muhtelif odaklardan 
gelir. 

Bir sayın konuşmacı, bunun, sadece laikliğe karşı yapılmış olduğunu iddia ederken, diğer 
bir konuşmacı arkadaşımız da, PKK yönünden geldiğini ifade etmiştir. 

Görüldüğü gibi terör için, sadece böyle küçük birtakım teşhislerle, "tşte şu olaydan dola
yı veyahut da şundan dolayı olmuştur" denilemez; bunu biz, geniş kapsamlı düşünmek mec
buriyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Anavatan Partisi olarak, her zaman olduğu gibi, laik düze
nin savunucusuyuz, sonuna kadar da savunuruz, savunacağız. Biz, bu tip olayların hiçbir za
man Türk demokrasisini kesintiye uğratmayacağına içtenlikle inanıyoruz; bunun da sonuna 
kadar takipçisi olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin gücü buna yetecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu menfur saldırıyla, büyüyen, gelişen Türkiye Cumhuriyetinin 
millî bütünlüğü hedef alınmıştır. Böylece, Türkiye'ye demokrasiyi ve özgürlükleri çok gören
ler, uzun süredir sergilemeye çalıştıkları oyunların zincirine bir halka daha takmışlardır. De
mokrasi ve özgürlüklerin yürekli savunucusu değerli gazeteci Çetin Emeç'in katledilmesi, dev
letimizin bütünlüğüne, özgürlükçü rejime çok yönlü saldırılmış ve çok yönlü düşünülmüş va
him bir olaydır. Meslek yaşamında barışçı, demokrasiyi, dengeli siyasal ve özgürlükçü rejimi 
savunmuş değerli gazeteci yazar Çetin Emeç'in hunharca öldürülmesi, hepimizi, grubumuzu, 
Yüce Türk Milletini tarifsiz acılara sürüklemiştir. İnancımız odur ki, bu olay, demokrasimize 
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karşı işlenmiş alçakça bir suikasttır. Bu, Sayın Emeç'in şahsında demokrasimize sıkılmış bir 
kurşundur. Devlet ve rejime suikast tertipçilerinin, yaptıklarının, yanına kalmayacağını geçmiş 
olaylar da göstermiştir. Hükümetimizin bu konuda ciddî, kararlı, etkin tedbirler alacağından 
asla şüphemiz yoktur. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Ne zaman, ne zaman?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Değerli yazar Çetin Emeç'i öldürenler, Türk basınını, de

mokrasiyi yaşatmak isteyenleri sindirmek için ellerinden geleni yapmaya devam edebilirler; ancak, 
bu girişimleri karşısında, Parlamentomuzu, tüm anayasal kuruluşları ve topyekûn Yüce Türk 
Milletini karşılarında bulacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, demokratik sistemin savunucusu olan ve bu konuda sınav veren 
güzide Türk basınına yapılan bu tür menfur saldırılarla hiçbir yere varılmayacağı ve hür bası
nın engellenemeyeceğini kesinlikle bilmelidirler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bizi sonsuz acıya boğan bu menfur olaydaki tek te
sellimiz, her zaman olduğu gibi, millî davalarda bütün partilerimizin, Yüce Türk Milletinin 
tek vücut, tek yumruk oluşudur. 

Bu vesileyle, ANAP Grubu adına Hürriyet Gazetesine, Sayın Emeç'in kederli ailesine, şo
för Sinan Ercan'ın kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, Yüce Meclisi 
en derin saygılarla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
tLHAMt BÎNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, bu konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Olmaz efendim. Malumaliniz, İçtüzük gereği, Hükümet görüştükten sonra, 

gruplar, 60 inci maddenin son fıkrasına uyarak söz hakkına sahiptirler; zatı âlinizin söz hakkı 
yoktur. 

tLHAMt BİNİCİ (Bingöl) — Efendim, alışılagelmiş bir usul vardır; bakan konuşur, gruplar 
adına yapılan konuşmalardan sonra da bir sayın milletvekiline söz verilir. 

BAŞKAN — öyle bir usul yoktur efendim. 
tLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Vardır... 
BAŞKAN — Başkanlık, tçtüzüğü dile getirmektedir; buyurduğunuz gibi bir usul yoktur. 

Buyurun efendim. 
tLHAMt BİNİCİ (Bingöl) — Parlamenter rejime kurşun sıkılıyor, siz söz vermiyorsunuz! 
2. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, ASELSAN'da yeniden düzenleme çalışmaları 

sonucunda birtakım işçiye işbaşı yaptırümamasına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Birinci sözü, ASELSAN işçileriyle ilgili olarak Kâmil Ateşoğulları'na veriyorum. 
Sayın Ateşoğulları, buyurun efendim, süreniz 5 dakikadır. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün mey

dana gelen, değerli gazeteci Çetin Emeç ve şoförünün ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınıyor, 
her ikisine Tanrıdan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerime başlıyorum. 

Kısa adı ASELSAN olan Askerî Elektronik Sanayii ve işçilerinin durumuyla ilgili olarak, 
daha önceki birleşimlerde iki sayın milletvekili konuştular; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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da, bu konuşmalara yanıt verdi ve Hükümetin görüşünü açıkladı, belli konularda da söz verdi, 
yükümlülük altına girdi. Sayın Bakan konuşmasında, "Tensikatın yasada belirlenmiş şartları 
vardır" demesine karşın, şu anda 850 - 900 civarında işçiye, işbaşı yaptırılmamış, bugünden 
itibaren de kendilerine tebligatlar yapılmıştır. Bunlardan, yaklaşık 800 kişi bağımsız Otomobil-tş 
Sendikasının üyesidir. İşverenin bu uygulamayı yapmasının nedeni, işyerine istemediği bir sen
dikayı sokmamaktır. Bunun için de, kamuoyunun gözleri önünde her türlü antidemokratik uy
gulama yapılmaktadır, tşveren, kamuoyunu da yapıltmaktadır. Basına yaptıkları açıklama ve 
işçilere verdikleri 20 Şubat 1990 günlü bildirimde, "Reorganizasyon çalışmaları dolayısıyla fab
rikamız 21 Şubat 1990 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır" denilmek
tedir. Oysa, fabrikada hiçbir fiziksel değişiklik olmadığı gibi, işçilerin çalıştırılmaması için hiçbir 
neden de yoktur; çünkü, iki yıldan beri fabrikada teknolojik yenileme yoktur. Şu anda fiilen 
2 594 işçi çalışmaktadır; aslında, kapasitesi 2 730 işçidir ve daha Aralık 1989'da ASELSAN, 
gazetelere ilan vererek işçiler için çağrıda bulunmuş eleman aramıştır. İşyeri, zarar eden bir 
kuruluş da değildir. Şayet, zarar etseydi, Akyurt Yolunda Stinger füzelerinin elektronik aksa
mını yapacak olan 200 milyara mal olmuş bir fabrikayı yaptırabilir, finanse edebilir miydi? 
Ayrıca, "Zarar ediyoruz" diye, topluca işçi çıkarmanın hangi sosyal politikada yeri vardır? 
Bunu da anlamak güçtür. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, pazar daralması ve buna bağlı olarak üretim düşmesi de söz 
konusu değildir. Genel Müdürün Aralık 1989'da Türkiye Gazetesine yaptığı bir açıklamaya göre, 
şu anda ellerinde 180 milyarlık bir ihale vardır; işçi çıkarılması bu bakımdan da söz konusu 
olmaması gerekir. 

Üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi de, büyük bir ihalenin ASELSAN 
yerine, İngiliz Marcony Firmasına verilmesidir. 19 Haziran 1989 günlü Hürriyet Gazetesinden 
bir haber aktarıyorum; başlık, "Olmayacak Rezalet" ve devam ediyor; "Türk ordusunun en 
gizli stratejik haberleşmesini sağlayacak olan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi projesinde, mil
lîlik ve bağımsızlık tartışması ortaya çıktı." Millî sanayimize köstek vurulduğu iddia ediliyor; 
savunmada İngiliz kulağı, yaklaşık 650 milyar liralık ihale ve aynı işi ASELSAN'ın yüzde 30 
daha düşük fiyatla yapacağı, yine aynı gazetede yazılmakta. 

Milliyet Gazetesinden bir alıntı; ASELSAN yöneticileri, "Şayet bu ihaleyi almış olsaydık, 
10 yıl süreyle yeni iş almamıza ihtiyaç yoktu" diyorlar. 4 Haziran 1990 günlü tüm gazetelerde 
ise, ASELSAN'ın ilanlarına rastlıyoruz; "ASELSAN'da yapılan işlemler ile, belli projelerin 
ve ihalelerin alınıp alınmaması veya sendikal faaliyetler arasında ilişki kurulması doğru değil
dir." diyor. Bu ilan da gösteriyor ki, ASELSAN'daki baskı, yalnız işçilere değil, aynı zamanda 
yöneticilere de uygulanıyor ve daha önceki sözleri yine kendilerine yalanlatılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, 5 Mart 1990 günlü 20.00 haberlerine bakıyoruz : "öte yandan, Millî 
Savunma Bakanı Giray konuğu olduğu İngiliz meslektaşı Tom Hing'le bugün yaptığı görüş
mede, Türkiye'de Millî Savunma Bakanlığının açtığı ihalelere giren İngiliz şirketlerinin duru
mu ele alındı" diyor. 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğulları, süreniz doldu, tamamlayın lütfen. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Bitti efendim. 
Sayın milletvekilleri, şimdi Millî Savunma Bakanından şunların açıklanmasını beklemek

teyim : "İhale, özellikle İngiliz firmasına verildi. Avrupa Topluluğuna girebilmemiz için İngi
liz desteğine gerek vardı" diyorlar. ASELSAN ihaleye hiç girmedi. Aslında, ihale komisyo-
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nunun bazı üyeleri zaten ASELSAN'da da yöneticidirler. FH-SSB şifreli tetsiz yapmaya ASEL-
SAN'ın teknolojisi yetmiyordu da, bunların testi neden ASELSAN fabrikalarında yaptırıldı? 
Bunların yanıtı gerekir. Yoksa, ASELSAN çalışamaz duruma getirilip, "özelleştirme" adı al
tında yabancılara mı satılacaktır? 

Bir başka durumsa, şu anda... 
BAŞKAN — Sayın Ateşoğulları, tamamlayın lütfen. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Tamamlıyorum efendim. 
Şu anda, 800 işçi çıkarılmış, 125 işçi askere gidecek, 105 işçi istifa dilekçesi vermiş, 80 işçi

nin emekliliği gelmiş; bunların işlemleri yapılmıyor, bunlar dışında kalan insanlar işten çıkarılıyor. 
Bir taraftan teknolojik gelişmeden söz ediliyor, bir taraftan da uzmanlaşmış 8 mühendi

sin işine son veriliyor. 
Sayın Çalışma ve Güvenlik Bakanına, 27.2.1990 günlü konuşmasını anımsatarak soruyo

rum : Bu uygulama tensikat değil de nedir? tş Yasası ve iş yaşamında yeı'leşmiş uygulamaya 
göre, toplu işten çıkarma nasıl yapılır? tş Yasasının 24 üncü maddesi neyi öngörüyor? Türki
ye'nin 1951 yılında imzaladığı 98 sayılı ILO sözleşmesinin 1 ve 2 nci maddelerinde neler vardır? 

Sayın milletvekilleri, ülkede huzur ve toplumsal barış istiyorsak, rüzgâr ekip fırtına biç
mek istemiyorsak, bunu yolu, antidemokratik uygulamalardan, baskıcı yolların kullanılma
sından değil, diyalogdan, çoğulculuğu kabullenmekten, sağlıklı sosyal politikalar üretmekten, 
emeğe saygıdan geçer, diyor, tümünüze saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 

3. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Kültür Bakanlığınca, 1990 yılının "Bilgi Yılı" 
ilan edilmesi nedeniyle bilginin önemine ilişkin gündem dışı konuşması ve Kültür Bakanı Namık Kemcl 
Zeybek'in cevabı 

BAŞKAN —• 1990 yılının "Bilgi Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle, Antalya Milletvekili 
Sayın ibrahim Demir söz istemişlerdir, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

ÎBRAHtM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime baş
lamadan önce hepinize saygılarımı sunuyor ve ben de, bu sabah menfur bir cinayete kurban 
giden rahmetli Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlı
ğı diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığımız 1990 yılını "Bilgi Yılı" ilan et
miştir. Henüz bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bu teşebbüsün mahiyeti, maksadı 
ya da muhtevası hakkında bilgilendirilmedik; bu konularda 1990 yılı programında, icra pla
nında herhangi bir tedbire de rastlamadık. Bütçe görüşmeleri sırasında bu konudan hiç söz 
edilmedi; bu kürsüden de bu konuda, bugüne kadar herhangi bir bilgi verilmedi. Dolayısıyla, 
bu önemli konu hakkında bilgilenmek istiyoruz. Temenni ediyoruz ve diliyoruz ki, "Bilgi yılı" 
münasebetiyle, 1990 yılı içerisinde ülkemizde bilginin önemi üzerinde, bilginin ekonomi - poli
tiği üzerinde, ülkemizin bilimsel ve teknolojik meseleleri üzerinde enine boyuna araştırmalar 
yapılır, tartışmalar yapılır ve bugüne kadar ağır şekilde ihmal ettiğimiz bu konu, Türkiye'nin 
günderftine sokulur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu vesileyle ve bir gündem dışı konuşmanın verdiği 
imkân dahilinde, biraz da konunun özüne girip, bu konudaki görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 
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Bilginin insan için önemini bir tek cümle ile ifade etmek mümkündür : tnsan, bilen hay
vandır. Gerçekten, kâinatta sistemli ve düzenli bilgiye sahip olabilen tek canlı, insandır ve in
san, bu sayede tabiata hükmedebilmekte ve diğer canlılara üstünlük sağlamaktadır. 

Diğer taraftan, bilgi, refah ve medeniyet, birbirine geçmiş halkaları ifade etmektedir ve 
bunlar birbirini çekmektedir. Bunun tersi olarak, cehalet, sefalet ve esaret de, birbirine bağlı, 
birbirini çeken olgulardır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün dünyada çağdaş medeniyet seviyesini, ülkele
rin kalkınmışlık düzeyini, ülkelerin askerî gücünü ve siyasî etkinliğini belirleyen temel faktör 
bilgidir. Bu gerçek, tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Biz Türkler, 9 uncu yüzyıl ve onu 
takip eden altı yüzyıl boyunca dünyanın en güçlü ve siyasî bakımdan en etkili toplumu idik. 
Bu, tesadüfen böyle olmamıştır. Çünkü, bu çağlar boyunca Türk toplumu, bilimsel ve tekno
lojik zirveyi temsil etmiştir; fakat, daha sonra, 16 ncı yüzyıldan itibaren, Avrupa Ortaçağın 
karanlıklarından sıyrılıp, ağır ağır ilerlemeye başlamıştır; büyük bilim adamları yetiştirmiştir, 
keşifler, icatlar ve yenilikler, Batı toplumunda birbirini takip etmiştir. Yeni araçlarla, yeni bil
gilerle, yeni aletlerle, silahlarla donanmış olan Batı, bu sayede güçlenmiş ve diğer toplumlar 
üzerinde etkinlik kazanmaya başlamıştır. Sanayi devrimini gerçekleştirmiş, üretim yapısını de
ğiştirmiş ve Belçika gibi, Portekiz gibi, İngiltere gibi küçücük ülkeler, güneş batmayan impara
torluklara dönüşürken, Türk toplumu, bu gelişmeleri takip edemediği, bu gelişmelere ayak uy
duramadığı ve bilimsel, teknolojik gelişmenin gücünü keşfedemediği için, Batıda yükselen bu 
güç karşısında gerilemiş; çok şey kaybetmiş ve çok acı çekmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz doldu, tamamlayın lütfen. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Hay hay Sayın Başkan. 

Aradan geçen bunca zamana rağmen, bugün hâlâ bu gerçeği kavrayamamış olmamız, dün
yanın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine sırt dönmüş, gözümüzü kapamış olmamız ibret veri
cidir, hüzün vericidir ve düşündürücüdür. 

1990 yılının "Bilgi Yılı" ilan edilmesinin, asırlar boyu süren bu gafletten ayrılmanın uya
nışın bir işareti olmasını ve hayırlı gelişmelere vesile teşkil etmesini temenni ediyorum. 

Bu kadar önemli ve bu kadar hayatiyeti olan bir konuyu, böyle kısa bir süre içerisinde 
huzurlarınızda enine boyuna ifade etmek mümkün değil; ayrıca, heyecanımın da bağışlanma
sını diliyorum. Çünkü, bu konular hakikaten heyecan vericidir. Resmî bir ağızdan, ilimden, 
teknolojiden, irfandan ne zaman söz edildiğini duysak, biz hep heyecanlanmışızdır, hayallere 
kapılmışızdır; maalesef bugüne kadar her defasında da hayal kırıklığına uğradık; inşallah bu 
sefer tersi olur. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Hükümet adına Kültür Bakanı Sayın Namık 
Kemal Zeybek; buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; bugün şehit edilen değerli gazetecimiz ve şoförüne Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime 
başlıyorum. 
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1990 yılını Kültür Bakanlığı faaliyetleri açısından "Bilgi" Yılı olarak ilan etmeye karar 
verdik; yani, bizim faaliyetlerimiz açısından "Bilgi Yılı" olarak ilan ettik. Bunun için de gere
ken ödenekler bütçeye konmuştu; vardır efendim. Konudan neyi kastettiğimizi, bildiğiniz bazı 
gerçekleri, ifade ederek anlatmak istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, matbaa 1450 yılında Gutenberg isimli bir Alman tarafından icat 
edildi; aynı yıllarda Türkiye'de II. Mehmet hükümdardır. II. Mehmet'in, kendisinin bir bilgin 
olduğu, bilime son derece önem verdiği de bilinen bir konudur. Bir örnek vermek istiyorum. 
Matematiğe verdiği önemden ötürü, Ali Kuşçu ismindeki bir bilgini Orta Asya'dan Türkiye'ye 
çağırmış ve Türkiye'ye girdiği andan itibaren attığı her adıma bir altın vermiştir. Bilime bu 
kadar önem veren bir hükümdardı. O zaman biz Türkiye olarak "Aydınlık Çağ"ı yaşıyorduk. 
Devletimiz devlet olarak dünyanın en büyük gücüydü. Yurdumuzda, her birinde onbirlerce ki
tap olan kütüphaneler vardı. Avrupa"ise, kendilerinin deyimi ile, Ortaçağın karanlığını ve ka-
ranlıkçılığını yaşıyordu. Ortaçağ, "Karanlık Çağ" diye isimlendiriliyordu; ama, bizim için de
ğil, Avrupa için Ortaçağ, karanlık ve karanlıkçılık çağıydı, en zengin kütüphanelerdeki kitap 
sayısı bini geçmezdi. Yani, bir hükümdarın bin kitabı varsa, övünülecek bir hadiseydi. İnsan
lar, inançlarından ötürü diri diri yakılıyordu Ortaçağ Avrupasında ve Türkiye'de II. Mehmet, 
"Ben, tebamdan Müslümanları camide, Hıristiyanları kilisede, Yahudileri havrada görmek 
isterim" diyordu ve Ayasofya Camii'nin arkasında bugün de bulunan Aya irini Kilisesini, sa
ray mensuplarından Hıristiyan olanların ibadet etmelerini sağlamak için açık bulunduruyor
du. Böyle bir anlayış vardı. 

1992 de, dünyada "Hoşgörü Yılı" ilan edilmeye çalışılıyor. Çünkü, 1992'den 500 sene ön
ce Osmanlı, Avrupa'da zulüm gören Musevileri kabul etmişti. Osmanlının bu hoşgörüsünün 
500 üncü yıldönümü dolayısıyla, Amerika'da ve Avrupa'da toplantılar yapılıyor. Ancak, söz
lerime başlarken bir noktayı ifade etmiş ve bir tarihten bahsetmiştim; tarih 1450. 1450 tarihin
de, yani İstanbul'un fethinden ve II. Mehmet'in "Fatih" unvanını almasından 3 sene önce, 
Avrupa'da matbaa icat edildi. Burayı tekrar ediyorum, burası çok önemli; 1450'de matbaa icat 
edildi, 1453'te biz, tarihin en büyük imparatorluklarından birisini alabilecek güce sahiptik, 
gücümüzün doruğundaydık. 

Efendim, "Bilgi Yılı"nın anlamını anlatmaya çalışıyorum. "Bilgi Yılı" derken neyi kas
tettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Ben, "Bilgi Yılı" konusunu, bugün dünyanın gündemindeki 
en önemli mesele olarak görüyorum. Dünyanın gündeminde bundan daha önemli bir mesele 
yok. Biz, eğer bu gerçeğin farkına varmazsak; Anavatanlılar olarak da burada oturan ve beni 
dinleyen yahut dinlemeyen, beni dinlemektense birbirleriyle sohbeti daha değerli bulan, daha 
önemli bulan değerli milletvekillerine de hitap ediyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bravo Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — ANAP'lılar da dahil mi Sayın Bakan? 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Herkese hitap ediyorum. 
Yani, şurada gündeme getirdiğim konu, bilgi toplumu konusu, dünyanın en önemli meselesidir 
diyorum. Bugün dünyanın gündeminde bundan daha önemli bir konu yok. Bizim, şok metot
larıyla uyanmamız lazım bilgi çağı gerçeğine; onu ifade ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Biz dinliyoruz Sayın Bakan, Sayın Başbakan dinlemiyor. 
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KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Evet, bu, dinlemeyenleri, 
dinletebilir miyim gayretinden sonra devam ediyorum. Yani, bu çıkışı ve ses tonumu yükselt
memi bunun için yaptım. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Biz dinliyoruz Sayın Bakan, niye bize laf atıyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Diyorum ki, matbaa icat 
edildiği zaman, Avrupa karanlıkçılık çağını yaşıyordu; ama matbaa sayesinde Avrupa, aydın
lık, aydınlanma çağına ulaştı. Bu kadar önemli matbaa; ama bize ne kadar geç geldi matbaa... 
Matbaanın önemini o zaman da vurgulayanlar vardı; şimdi, benim bilgi toplumunun önemini 
vurgulamaya çalıştığım gibi. O zaman da matbaanın önemini vurgulamaya çalışanlar dinlen
miyordu, konu önemsenmiyordu; matbaa, basit bir makine gibi görülüyordu. Şimdi, ben de 
bilgi toplumu çağının, basit bir makine olmadığını, son derece önemli bir konu olduğunu ifa
de ederken dinlemeyenler oluyor; o zaman da oluyordu, şimdi de oluyor. Biz, matbaanın öne
mini idrak edemediğimiz için, matbaanın bize gelişi 277 sene -250 sene değil- gecikti, yani matbaa 
bize 277 sene sonra girdi... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hangi zihniyet önledi? 

BAŞKAN — Efendim sükûnet, lütfen sükûnet... 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Ama matbaa bize 277 se
ne sonra girdiği için ne oldu? Şu oldu... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim Sayın Bakanın görüşü zabıtlara geçsin; hangi 
zihniyet önledi? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 

Efendim, Sayın Bakan gündem dışı konuşmaya cevap veriyor. Dinlemek veya dinlememek 
ihtiyarınızda; ama lütfen müdahale etmeyelim. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Efendim, diyorum ki; biz 
matbaayı almakta 277 sene geciktik. Matbaayı 277 sene sonra aldık; ama biz, gücümüzü oldu
ğu gibi muhafaza ederken, Avrupa'da yeni bir makine ortaya çıktı. Bir şeye dikkatinizi çekmek 
istiyorum; matbaanın meydana getirdiği aydınlanma çağı ve onun sonunda meydana gelen ge
lişmelerle, Avrupa'da sanayi devrimi gerçekleşti ve Avrupa, sanayi devrimi sonucunda yeni bir 
yaşama tarzına (sanayi toplumu yaşama tarzı) ulaştı, onun meydana getirdiği bir güç birikimi 
ortaya çıktı ve biz Osmanlı tarihindellk defa, 400 seneden sonra, Avrupa'dan geri kaldığımızı 
tescil eden bir anlaşmayı, sanayi devrimi ile aynı yıllarda imzaladık. Tam 400 sene sonra; 1299 
- 1699... Biz, 1699'da Karlofça Anlaşmasını imzaladık ve tarihimizde ilk defa bu anlaşma ile 
toprak verdik; Rusya'ya verdik, Almanya'ya verdik, Venedik'e verdik, Polonya'ya verdik ve o 
anlaşma ile saydığım ülkeler, Osmanlı ite aynı seviyeye geldiler; üstelik, o anlaşmaya kadar ver
dikleri vergiyi vermekten kurtuldular; vergi veriyorlardı bize, ondan kurtuldular. Peki farkımız 
ne?.. Farkımız, o bizden çok önce matbaayı almış, onun meydana getirdiği gelişme meydana 
gelmiş, sanayi devrimi gerçekleşmiş, sanayi toplumu olmaya başlamış, bir güç ortaya koymuş; 
ama biz tarım toplumu olmaya devam ediyoruz... tleri bir tarım toplumu... Fark bu. 

Bildiğiniz gibi, sanayi toplumu, sanayi devrimi, sanayileşme çağı üçyüz sene devanı etti 
ve o da bitti. Bugün için yepyeni bir toplum tarzı konuşuluyor ve adına "Bilgi Çağı" deniliyor. 
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Biz, sanayi devrimini kaçırdık, sanayi devrimini yakaladığımız zaman, "sanayi devriminin ge
tirdiği sanayi toplumu bitti. Şimdi, yeni bir devrim var, yeni bir dönem var, yeni bir anlayış 
var; buna da "Bilgi Çağı" deniliyor. Bilgi çağını yakalayacak mıyız, kaçıracak mıyız?.. Sual 
budur. Matbaayı yakalayamadık, bilgi çağının gereklerine uyacak mıyız, uymayacak mıyız?.. 
Bizim temel sualimiz budur Türkiye'nin gündemine girmesi gereken temel mesele budur, her 
zeminde tartışılması gereken ana konu budur. Ya yakalayacağız bilgi çağını ve bilgi toplumu 
olma yoluna gireceğiz yahutta aramıza öyle bir mesafe girecek ki, bir daha yakalamamız im
kânsız hale gelecek. Bu sıkıntıyı, bu dehşeti, Fransa toplumu için, Jean Jacques Servan Schrei-
ber Fransa için duyuyor; biz Türkiye için nasıl duymayız, nasıl bundan dehşet içinde kalmayız 
ve nasıl bundan mustarip olmayız? Onun için, ısrarla söylüyorum, -bu da benim heyecanım-
her zeminde bunu gündeme getirmemiz lazım; onun için şu zeminde de gündeme getirmeme 
fırsat veren Sayın Demir'e şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ederim, O'nun verdiği fırsatla 
bu konuşmayı yapmak imkânına sahip oldum. 

Bilgi çağı bütün dünyayı etkiliyor. Bugün dünyadaki birçok gelişmenin temelinde bu var. 
Eğer biz bilgi çağının ne olduğunu, ne getirdiğini , ne götürdüğünü; nasıl bir üretim biçimi, 
nasıl bir yerleşim dokusu, nasıl bir yaşama tarzı, nasıl bir zihnî muhteva, nasıl bir insan mode
li, nasıl bir aile modeli, nasıl bir kültür dokusu meydana getirdiğini incelemezsek, irdelemez
sek, dünyadaki gelişmeleri kavrayamayız, anlayamayız. 

Neden Sovyetler Birliğinde bu gelişmeler oluyor?., bundan iki sene önce Gorbaçov'un ki
taplarını okudum, şu tespiti yaptım kendimce, ve grubumda kalktım, anlattım bu konuyu. Tes
pitim şuydu : Sovyetler Birliğindeki gelişmenin temelinde, o dev makineyi bir an önce bilgi 
çağına adapte etme gayretleri vardır. Çünkü, kitabında devamlı bu konuyu işliyor. Sonra bunu 
Çernişev'e sordum, "Ben böyle bir tespit yapıyorum, doğru mu?" dedim, "Doğru" dedi. "Onun 
için, önce otomasyona, bilgisayara sokmaya çalıştı Sovyetler Birliğini; baktı ki sadece onunla 
olmuyor, aynı zamanda ekonomik sistemi değiştirmek lazım, onun üzerine perestroika geldi. 
Baktı ki sadece onunla da olmuyor, onun üzerine Glasnost geldi, yani, siyasî zemin oluştur
mak lazım" dedi. 

Geçenlerde, on gün kadar önce bir gazetede, bir yazarımız; musikişinas, sinemacı ve yazar 
olan bir değerli zat, Livaneli, bir yazı yazdı; yazısına şöyle başlıyor : "1986'da Moskova'da, 
Komünist Partisine yeni seçilmiş, Genel Sekreter olmuş Gorbaçov'la bir masa başındayız. Ma
sada Alvin Toffler de var. Alvin Toffler bilgi toplumundan bahsediyor, onun gereklerinden, 
gerçeğinden bahsediyor ve "Ne yapacaksınız siz?" diye soruyor. Gorbaçov'un cevabı; "işte, 
perestroıkanın sebebi bu" oluyor. On gün önceki yazısında, bilgi toplumu konusunu işlemek 
için yazdığı bir yazıya böyle başlıyor. 

Toffler'in 3 kitabı çıktı Türkiye'de : Uyumlu Şirket; dünyanın en büyük şirketinin, bu ye
ni üretim modeline uyma gayretlerini söylüyor; şok ve üçüncü Dalga. 

Bence, Toffler'in ortaya koyduğu gerçeklerin önemle incelenmesi lazım. Ne getiriyor?.. Her 
şeyden önce yeni bir üretim modeli getiriyor; bilgi çağı, bilgi devrimi... Nasıl bir üretim mode
li?.. Şimdi, benim cebimde küçücük bir gereç var. Hepinizde daha güzelleri var; bendeki kü
çük. tşte, küçük bir bilgisayar bu da Bunun hammaddesi -ki, bilgi çağının hâkim unsuru 
bilgisayardır-, içindeki chiplerin hammaddesi, dünyada en çok bulunan kumdan elde edilen 
slikon. Hammadde problemi yok, enerjisi de güneş enerjisi. Hepinizde var. Küçük bir örnek. 
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Tabiî, biz alıştık şimdi, önemli gelmiyor; ama son derece önemli. Çünkü, bilgisayara ulaşama
yan, bilgisayarla kucaklaşamayan, kaynaşamayan bir toplumun bin saatte yaptığı hesabı ve 
gelişmeyi, bilgisayar yarım dakikada ortaya koyuyor. Aradaki farkı nasıl kapatacağız?.. 

Toprak da artık o kadar önemli değil; çünkü, bu devrim bir de genetik mühendisliğini 
getirdi, toprağın da önemi kalmadı. Hammaddenin önemi kalmadı eskisi kadar, toprağın öne
mi kalmadı eskisi kadar, sermayenin dahi önemi kalmadı eskisi kadar. En önemli şey ne? Bilgi 
ve bilgili insan. 

Biraz önce cebimden size bir bilgisayarcık çıkardım ve onu ifade etmeye çalıştım. Şimdi, 
bizim klasik mekteplerde okuduğumuz zamanki ders kitaplarında -ki, belki hâlâ onlar okunuyor-
üretim faktörleri olarak toprak, sermaye ve emek sayılıyor. Bilgi yok; ama şimdi, şu bilgisayarı 
üretmek için yüzde 70 bilgi kullanılıyor. Yani, üretim maliyetinin yüzde 70'i bilgi yüzde, 12'si 
işçilik ve bir kehanet : "Otuz sene sonra, bilgi toplumuna ulaşan toplumlarda, sanayide işçi 
sınıfı diye bir şey kalmayacak, üretim bilgisayarlarla ve robotlarla gerçekleşecek" deniliyor. 

Şimdi, Kültür Bakanlığı 1990 yılını neden "Bilgi Yılı" ilan etti?.. Bu gerçeklerin muhtelif 
zeminlerde tartışılması için; açık oturumlarda, panellerde ve her yerde tartışılması için; "Bilgi 
çağı nedir?" diye bunun üzerinde düşünmemiz için; nasıl bir üretim biçimi geliyor, nasıl bir 
yaşama tarzı geliyor, nasıl bir yerleşim dokusu geliyor ve hatta nasıl bir aile modeli geliyor, 
neler geliyor ve biz neler yapmalıyız; bunları tartışmak için, biz, 1990 yılını "Bilgi Yılı" olarak 
ilan etmeye karar verdik. Kamu ve özel sektöre de, bu gayretler sonucunda ikazlarda bulun
mak istiyoruz. 

Kendimiz de bir şeyler yapıyoruz. Bizimle birlikte sanayileşmeye başlayan, daha doğrusu 
bizimle birlikte modernleşmeye başlayan Japonya, sanayileşti, ileri sanayi toplumu haline gel
di ve şimdi "Biz, ileri bilgi toplumuyuz" diyor. "Bilgi toplumu" kavramının 1955'li yıllarda 
başladığı söylenir. 1957 yılında, yani iki sene sonra, Japonya'da "Bilim ve Teknoloji enfor
masyon Merkezi" kurulmuştur. Dünyanın neresinde bilimle, teknikte gelişme varsa, bu mer
kez oradan bu bilgileri aldı ve Japon toplumuna sundu. Biz de buna benzer bir müesseseyi 
kurmak istiyoruz; yani bilgi bankası olarak bilim ve teknoloji parkı kuruyoruz. Kütüphanele
rimizi, müzelerimizi, olabildiğince halkımıza açmak istiyoruz. İlkokulda, lisede, üniversitede 
bilgi toplumu konusunda, ilmî zihniyet konusunda, bilimin önemi konusunda araştırma yarış
maları, resim yarışmaları gibi benzeri çalışmalar yapmak istiyoruz. 

Şimdi, bütün bunları söyleyince bir itiraz geliyor : "Ama, bu bilgisayarlar bir problem 
ortaya koydu. İnsanlığı tehdit eden bir problem var" Psikologlar bu problemi irdeliyorlar, in
celiyorlar. Nedir bu problem?.. İnsanların, bilgisayarlar arasında insanî değerlerden uzaklaş
ması ve beşerî robotlar haline gelmesi tehlikesi var. Var ve zaten bizim yaptığımız, gelen toplu
mu idealize etmek değil. Bu geliyor; biz neresinde olacağız, onu tartışacağız, bir; ikincisi de, 
ben bunu -sadece burada değil- gittiğim her ülkede, herkese anlatmaya çalışıyorum; bu nokta
da bizim, Türk Milletinin, Türkiye halkının, Anadolu insanının bütün insanlığa vereceği bir 
mesaj vardır : İnsanlar, bilgi çağında beşerî robotlar haline gelmesin, insanî değerleri unutma
sın. Bunun için, insanın şöyle yahut böyle bir hayvan olarak değil, -tarifi yapılabilir- ama in
san, varlıkların en yücesi, eşref-i mahlukat, zühde-i kâinat, kâinatın özü, insan tek, insan gibi
si yok ve insandan önemlisi yok, en değerli varlık insandır felsefesini -söylemeden 
duramayacağım- yani Yunus emre'yi, yani Mevlana'yi, yani Hacı Bektaş Veli'yi ve onların insanlık 
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anlayışını biz, kendi insanımıza da, bütün insanlığa da anlatmalıyız diyoruz ve 1991 yılı da 
-UNESCO'ya teklif ettik, kabul ettiler- bütün dünyada "Yunus Emre Sevgi Yılı"dır, biz Türki
ye'de de şimdiden 1991 yılını "Yunus Emre Sevgi Yılı'* olarak ilan ediyoruz. 

Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Karabük ilçesi Beşbinevler Ortaokulunda meydana gelen 
olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı Vekili Hüsamettin 
Oruç'ün cevabı 

BAŞKAN —• Gündem dışı son konuşmayı, Karabük Beşbinevler Ortaokulunda meydana 
geldiği iddia edilen bazı olaylar hakkında, Çorum milletvekili Sayın Cemal Şahin'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Şahin. Süreniz 5 dakika. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) —. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken hepinize sevgilerimi ve saygıla
rımı sunuyorum. Bu arada, Hürriyet Gazetesi yazarlarından Sayın Çetin Emeç'in ve şoförü 
Sinan Ercan'ın katledilmesi olayını nefretle kınıyorum, müteveffaya, Tanrıdan rahmet, ailesi
ne başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, asrımızın sonuna yaklaştığımız bir zamanda, baş dön
dürücü olayların cereyan ettiği dünyamızda insan hakları, özgürlükler ve demokrasinin nimet
lerinden daha iyi nasıl yararlanılabileceğinin amaçlanması gerekirken, Karabük İlçemizde Beş
binevler Ortaokulunda insanlık onuruna aykırı, çağdışı bazı olayların cereyan ettiğini tespit 
etmiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, amacımız, olayları olur olmaz bir şekilde ortaya koyarak birilerini 
mutlaka suçlamak, yargılamak ve onları gıyabında mahkûm etmek değildir. Amacımız, adı 
geçen Karabük Beşbinevler Ortaokulunda meydana gelen olayı gerçek boyutlarıyla ortaya çı
karmak ve varsa, müsebbipleri hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlamaktan ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, adı geçen, Karabük İlçemiz Beşbinevler Ortaokulunda kısa bir süre 
önce yaşları 13 ve 14 civarında olan Mustafa Ateş, Ali Rıza Apak, Tuncay özkur, Tufan özkur 
ve Soner Dinç isimli öğrencilerin mahalle bakkalından çikolata ve oyuncak bilezik çaldıkların
dan bahisle, mahalle bakkalı tarafından okul idaresine bir şikâyette bulunulmuştur. Bu şikâyet 
üzerine, okul müdürü, adı geçen öğrencileri -yani şikâyet edilen öğrencileri- deneme laboratu-
varına çağırarak, "Şimdi sizi yalan makinesine bağlayacağım. Bu makine elektrikte çalışmak
tadır, sizi bülbül gibi konuşturacaktır. Bana doğruyu söyleyin; siz mahalle bakkalında hırsızlık 
yapmışsınız" diyerek, çocukları korkutmak suretiyle saatlerce laboratuvarda tehdit etmiştir. 
Çocuklar, böyle bir olaya karışmadıklarını beyan ederler. Bunun üzerine okul müdürü, adı ge
çen küçük çocukları laboratuvarda deneme için bulundurulan ve 12 voltluk düşük voltajla ça
lışan deneme makinesine kulaklarından ve parmaklarından bağlamak suretiyle cereyan akımı
na tabi tutmuştur. Daha sonra, çocuklar büyük bir panik içerisinde olayı arkadaşlarına ve ai
lelerine aktarırlar. Olay okul içerisinde, halk arasında ve çevrede günlerce konuşulur ve mahal
lî basında çıkan, Batı Karadeniz Ekspres Gazetesinde olay detaylı olarak anlatılır. Bunun üze
rine, okul idaresince öğrenciler ve veliler baskı altında tutulurlar. Onlara, "Olayı yargı merci
lerine götürür ve bizleri resmî makamlara şikâyet ederseniz çocuklarınızı 
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sınıfta bırakırız. Bizi görevden aldırsanız veya sürdürseniz bile, yerimize gelecek olan öğret
menler de bizim arkadaşlarımız olacaktır. Ona göre kendiniz düşünün, ona göre adım atın" 
şeklinde yapılan tehditler, günümüzde hâlâ sürmektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, suç işleme ehliyeti olmayan küçüklere yapılan bu elek
trikli sorgulama olayını anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu idarecilerde hiç vicdan yok mu? Bu 
kafada olan insanlar, nasıl bu makamlara müdür veya müdür yardımcısı olarak atanabiliyorlar? 

Olayın çevrede geniş anlamda boyut kazanması sonucu Günaydın, Sabah ve Hürriyet ga
zeteleri muhabirleri olayı araştırmaya çalışmışlar, olaya karıştığı bildirilen çocuklarla, mahalle 
bakkalı ve ailelerle yaptıkları görüşmeleri iki adet bantla tespit etmişlerdir. Bu bantlar elimiz
dedir. Yetkili kişilerin talepleri halinde bu bantları, gazetelerde çıkan bilgi ve belgeleri kendile
rine vermeye hazır olduğumuzu arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, olayın geçtiği ortaokulun idarecileri aleyhine, çevreden ve okul için
de görevli öğretmenlerden daha değişik ve ciddî şikâyetler de mevcuttur. Okul Müdür Yardım
cısı Muharrem Yoğurtçu isimli öğretmen hakkında geniş ve ciddî boyutta şikâyetler mevcuttur. 
Bir tahkikatın yapılması durumunda gerçeklerin gün ışığına çıkacağı tabiîdir. Amacımız da, 
yukarıda arz etmeye çalıştığımız gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktan ibarettir. Haklıysa
lar, okul idarecilerinin de aklanması, aksi halde cezalandırılmaları gerekir. 

Bu okulda, sağ görüşlü olmayan, beş vakit namaz kılmayan veya laz kökenli olmayan öğ
retmenlerin baskı altında tutulduğuna dair şikâyetler, bazı öğretmenler aleyhine komplo olay
lar yaratmak suretiyle yargıya intikal etmiş başka olaylar da vardır, örnek olarak iki olayı bil
gilerinize sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, süreniz doldu, tamamlayın lütfen. 
CEMAL ŞAHlN (Devamla) — Yarım sayfam kaldı efendim. 
örnek olarak iki olayı bilginize arz edeceğim : 
Okulda görev yapan bir öğretmenin annesi ölmüştür. Bu öğretmen, annesinin cenazesine 

gidebilmek için izin istediğinde, kendisine izin verilmemiş ve sorguya çekilmek suretiyle kendi
sine hakarette bulunulmuş; öğretmenin, kendisine izin verilmemesi üzerine rapor almak üzere 
sevk kâğıdı talep ettiğinde, sevk kâğıdı verilmiş, ancak özel olarak doktora telefon edilmek 
suretiyle, adı geçen öğretmene hiçbir suretle rapor verilmemesi talep edilmiş ve bu öğretmen, 
okul idaresi ve millî eğitim görevlilerinin menfî çabalan sonucunda mazeret izni ve rapor ala
mamış ve annesinin cenazesine katılmamış olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu olay doğru 
ise ve arz edildiği şekilde cereyan etmişse, bunu yapanlara, insan sıfatı verilebilir mi sayın mil
letvekilleri? 

Ayrıca, ikinci bir olay daha cereyan etmiştir değerli milletvekili arkadaşlarım. Ders sıra
sında bir okul öğretmeni, "Telefonla dışarıdan sizi arıyorlar" şeklinde kandırılmak suretiyle 
öğretmenler odasına alınıyor, okul müdürü ve okul müdür yardımcıları tarafından kendisi tar
taklanıyor, hakarete uğruyor. Bu konu adlî makamlara intikal ettiriliyor. O arada da, görevli 
memura mukavemetten dolayı aleyhinde açılan davada ve yargılama sonucunda, olayın bir komp
lo olduğu meydana çıkıyor. Adı geçen öğretmenin beraat etmiş olduğunu yargı kararlarıyla 
tespit etmiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, Karabük Beşbinevler Ortaokulunda ciddî rahatsızlık
lar vardır. Bazı insanlar, kendileri gibi düşünmeyenleri cezalandırmak suretiyle, onları yıldır-
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mak, sürdürmek ve baskı altına almak durumunda, inandıkları siyasî düşünceye hizmet ettik
lerini sanırlar. Oysa, bu tür davranışları yapanların, temsil ettikleri siyasî partilere de hiçbir 
faydalarının olmadığına inanıyorum. Tam tersine, bu davranış ve olaylar, devlete, idareye say
gıyı azaltır ve yok eder. Bu sebeple, olaylarla ilgili olarak, okul yöneticilerinin ve varsa idare 
dışında kalan öğretmenlerin de dinlenmek suretiyle, gerekli yasal işlemlerin yapılması ve so
nuçta müsebbiplerinin aklanması veya cezalandırılmasının gerektiğine inanıyorum. Görülüyor 
ki, Karabük Beşbinevler Ortaokulunda idarî terör vardır. 

Bana tanınan 5 dakikalık süre içerisinde arz etmeye çalıştığım bu olayların, Sayın Millî 
Eğitim Bakanlığımızın ilgilileri tarafından takip edilip sonuçlandırılacağına ve varsa müseb
biplerinin cezalandırılacağına inanıyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Millî Eğitim Bakanı Vekili, Devlet bakanı 
Sayın Hüsamettin örüç, buyurun. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Çorum Milletvekilimiz Sayın Cemal Şahin'in, Zonguldak'ta Beşbinevler Ortaokulunda 
13 Şubat tarihinde, Mustafa Ateş, Tuncay özkur, Tufan özkur, Ali Rıza Apak ve Soner Dinç 
adlı öğrencilere, suçlarını itiraf etmeleri için fen laboratuvarında manyeto ile elektrik verilerek 
işkence yapıldığı yolundaki iddiası üzerine; yapılmış olan araştırma ve tetkikatın sonuçlarını 
size arz etmek istiyorum. 

Efendim, konu, Zonguldak'ta münteşir tnanış Gazetesinin 13 Şubat tarihli nüshasında 
"Okulda işkence" başlığı ile neşredilen bir haberden kaynaklanmaktadır. Aslında, 24 Ocak'ta 
işlendiği iddia edilen fiilin, 13 şubat'ta gazetede neşredilmesi üzerine, Karabük Kaymakamlığı 
aracılığı ile Muzaffer Uzuner ismindeki bir müfettişimizin aynı gün Millî Eğitim Bakanlığınca 
görevlendirilmesi üzerine, derinlemesine bir tahkikat yapılmıştır, özet olarak konunun detay
ları 10 sayfalık bir büyük rapor halinde, Sayın Cemal Şahin'e takdim -edilmek üzere elimde 
bulunmaktadır. Ancak, ben özet olarak şu bilgiyi arz etmek isterim ki, bu adı geçen öğrencile
rin bizatihi kendilerinin ve daha sonra bunların velileri olan Süha Dinç, Ali Apak, Abdullah 
Ateş, Mehmet özkur ve Nurettin Dinç ile bu adı geçen öğrencilerin'sınıf öğretmenleri olan 
(oldukça kalabalık bir kadro) Saim tnal, Aysun Tolkun, Nuri Kırımlı, Meral Fıratlı, trfan Sa
vaş, Osman Kaçar, Hayrettin Deligöz, Bahattin Yıldırım, Sabahattin Güven de bu soruştur
maya dahil edilerek, ifadeleri alınmıştır. Raporda, Beşbinevler Ortaokulunun bulunduğu ma
haldeki bir bakkal dükkanından, bir süreden beri adı geçen öğrencilerin Sarelle gibi, bir kava
noz reçel gibi bazı malzemeleri aldıkları yolundaki bir ihbarın değerlendirilmesi amacıyla okul 
idarecilerinin, "Bunları nereden aldınız? Parayla mı aldınız?" şeklindeki suallerinin cevabını 
almak üzere öğrencilerin öğretmenler odasına davet edildiği -öğrencilerin yanında bu soruş
turmanın yapılmaması amacıyla- ve bu arada okul yöneticilerinden Müdür Yardımcısı Muhar
rem Yoğurtçu'nun manyeto cihazını göstererek, "Bu yalan makinesidir, bu makineye sizi bağ
larsam sizden gerçeği öğrenirim, onun için doğrusunu söyleyin" şeklindeki bir zorlamasının; 
ama aslında gerçekleşmeyen bu fiilin, bilahara başka bir öğretmen tarafından basına intikal 
ettirildiği ve gazetecilerin bu konuyla ilgili olarak yapmış oldukları veliler nezdindeki girişim
lerde, ne öğrencilerden, ne de velilerden (isimlerini saymış olduğum yirmiye yakın kişinin ifade 
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metinleri elimde vardır imzaları tahtında) olayın gerçek olmadığı, sadece korkutmak amacıy
la, olduğu bu konuyla ilgili olarak sadece okul Müdür Yardımcısı Muharrem Yoğurtçu'nun 
ifade verdiği ve bunun üzerine ilk tahkikatın selameti bakımından kaymakam tarafından Mu
harrem Yoğurtçu'nun bir süre için görevinden alındığı, tahkikatın hitamında da sübuta erme
yen bu durum nedeniyle görevine iade edildiği bildirilmektedir. 

tfadeler açıktır. Bu korkutma ameliyesi dışında yapılmış bir işlem yoktur. Yalnız, öğrenci
lerin vermiş oldukları ifadelerde, aslında idarî bakımdan, bir tembih, bir rehberlik bakımın
dan çocukların ikazının hedef alındığı ve bu amaan da hedefine ulaştığı şeklinde bir kanaata 
varılmıştır. 

Netice itibariyle, ortaokulun müdür yardımcısı Cengiz Demir hakkında ne Memurîn Mu-
hakemat Kanunu yönünden, ne disiplin, ne de idarî veya malî yönden bir işlem yapılmasına 
gerek olmadığına kanaat getirilmiş, sadece Muharrem Yoğurtçu'nun, bu korkutmaya teşebbüs 
etmiş olması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (b) fıkra
sı gereğince kınama cezasıyla tecziyesine karar verilmiştir. 

Aslında, işin gazetelere intikali ve gazetecilerin, öğrenci velileri ve evlerinde yapmış ol
dukları tahkikatın esas kaynağı olan aynı okuldaki Türkçe öğretmeni Hayri Baydar hakkında 
da bu vesileyle bir araştırma yapılmış ve -Aslında milletvekilimiz Sayın Cemal Şahin'in ifade
sinde yer almamakla beraber- söz konusu Hayri Baydar'in da basına asılsız ve usulsüz bilgi 
vermesi nedeniyle hakkında soruşturma açılmasının istendiği ve bu nedenle de hakkında bu 
takibata geçildiği ve tahkikatın yürütülmekte olduğunu saygılarımla arz ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla ilgili olarak Hü
kümetçe yapılan çalışmalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde bir genel görüşme önergesi var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığına 6.3.1990 

Sağlık Bakanlığı uzun zamandan beri "Genel Sağlık Sigortası" çalışmaları yapıyor ve "Sağ-
Kur" adı altında bir sistem geliştirmek istiyor. 

Buna, "Millî sağlık politikasını yeniden tespit etmek diyebilir miyiz? 
224 Sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi; yeni sistemle bağdaşacak mı? 
Sosyalleştirme uygulamasından vaz mı geçilecek? 
Yeni sistem sağlık hizmetlerini tek elden yönetime gidebilecek mi? 
S.S.K.'daki tedirginlik ne noktada haklı, ve nasıl giderilecek? 
Yeni sistem, sadece "Genel Sağlık Sigortası" ile eski sisteme bir ek mi olacak? 
Siyasî partiler ve parlamento olarak bu sualleri işin başlangıcında cevaplandırmak ödev

lerimizin başında gelir. 
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Bu sorumluluğumuzun sonucu olarak yeni sistem ile ilgili olarak Hükümetin çalışmaları 
hakkında bilgi edinmek amacıyla Anayasanın 98, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddelerine göre 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vefa Tanır 
Konya 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Ömer Şeker 
Konya 

Orhan Şendağ 
Adana 

Ali Eser 
Samsun 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Adil Aydın 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Cemal Alişan 
Samsun 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

ismail Köse 
Erzurum 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Doğan Baran 
Niğde 

Baki Durmaz 
Afyon Antalya 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö

rü şm e, sırasında yapılacaktır. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ankara Milletvekili Rıza Yûmaz'ın, 657 saydı Devlet Memurları Kanununa 1 Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, içtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (2/136) 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma ko
nusunda verilmiş bir önerge vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Memurlara kira yardımını sağlayan "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1 Ek Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun (2/136) Teklifimin", içtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğru
dan gündeme alınmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
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BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre önergeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne 
geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtanı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanu
na Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Sayüt Türkiye Elektrik Kurumu Dışın
daki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirümesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi.îletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Sayılı Tür
kiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti 
ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

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

Tasarının 3 üncü maddesine bağlı ek maddeler görüşülüp kabul edilmiş, maddenin oyla
masında kalmıştık. Şimdi 3 üncü maddeyi, kabul edilen ek maddelerle birlikte oylarınıza su
nuyorum. 

HALİL ÇULHAOĞLU (izmir) — Karar Yetersayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayıyoruz efendim. Karar yetersayısı istendiğinden, arkadaşlarımız yerlerin
de sabit kalsınlar lütfen. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Karar yetersayısı yoktur, oturuma 10 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma Saali : 17.05 

(1) 362 S. Sayılı Basmayazı 28.2.1990 tarihli 83 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtanı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanu
na Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Saydı Türkiye Elektrik Kurumu Dışın
daki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
3 üncü maddeyi, kabul edilen ek maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürütme : 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
ERDAL KALKAN (Edirne) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 10 kişi olmadığınıza göre, dörtbuçukta kaldınız. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Bakar mısınız, kaç kişiyiz? 
ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Demiralp, ayağa kalkın. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, Sayın Demiralp'e hâlâ "kalk" diyorsun, kaldıramıyorsun. Böyle 
buçuklarla Yüce Meclis işgal edilir mi? İstirham ederim... (ANAP sıralarından alkışlar) Böyle 
olmaz... 
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Sayın milletvekilleri, mâlumualiniz, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylama
nın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplanılmasına başlandı) 

2. — Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı : 379) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ikinci sıradaki, Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 398 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin Değişik (a) 
fıkrasının üçüncü bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör ta
rafından beş rektör yardımcısı seçilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesinin değişik (a) fıkra
sının ikinci bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğre
tim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

(1) 379 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 16 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"EK MADDE 16. — Açıköğretim uygulayan üniversiteler yurt içinde hizmet birimleri aça
bilirler. Aynı üniversiteler, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına öğretim, eğitim ve kültür
le ilgili idarî ve sosyal hizmetleri vermek amacıyla Yükseköğretim Kurulunun kararıyla o ülke-
de merkez tesis edebilirler. 

Açıköğretim hizmeti veren üniversitelerde rektörlük ile bu tür hizmetleri veren fakülte, ens
titü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, merkez ve benzeri kuruluşlarda, hizme
tin özelliğinin gerektirdiği birimlerin kurulması veya değiştirilmesi, diğer ülkelerin açıköğretim 
kuruluşları ile eğitim ve öğretim alanlarında işbirliği yapılması üniversite yönetim kurulunun 
kararı ile gerçekleştirilir. 

Merkezi açıköğretim yapan fakültelere bağlı olarak örgün öğretim yapan bölüm varsa za
man içinde bu bölümün müstakil örgün eğitimi yapan yüksekokul haline dönüştürülmesi yada • 
örgün öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim yapan 
bölümlerin yanı sıra, açıköğretim yapan bölümler kurulması, üniversite senatosunun teklifi ve 
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile olur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 1. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 
12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunlarla Bakanlar Kuruluna 
verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu için, 
bu Kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

. BAŞKAN — Madde üzerinde, söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : , 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın üye?.. Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili Seçimlerinin Yenilen
mesine ilişkin Önergesi, ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. Sayısı : 363) (1) 

(1) 363 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü sıradaki konunun görüşülmesine geçiyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporu kısadır. Konunun özelliği bakımından raporu oku

tuyorum : t 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca, 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel ve 55 arkadaşının, Milletvekili Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Önergesi, 
Komisyonumuzun 24.1.1990 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

önerge, Anayasanın 77 nci ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 8 inci maddesine 
göre 26 Kasım 1989 Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesi için 
gerekli işlemin yapılmasını istemektedir. 

önergenin güncelliğini kaybettiğini göz önüne alan Komisyonumuz, önergeyi reddetmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Çoşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Görüldüğü gibi, rapor, önergenin reddine dairdir. Ret sebebi de, önerge ko
nusunun güncelliğini kaybetmiş olmasıdır. Zira, önergede 26 Kasım 1989 tarihinde seçimlerin 
yenilenmesi istenmektedir. N 

önergenin reddine dair olan komisyon raporu, kabul edildiği takdirde, önerge reddedil
miş olacaktır; önergenin reddine dair komisyon raporu Genel Kurulca reddedildiği takdirde, 
seçimlerin yenilenmesi önergesi kabul edilmiş olacak; ancak, bu durumda da istenen tarih geç
miş olduğu için, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa göre seçimin yapılması imkânsız ola
caktır. 

Bu durumda, yapılacak açık oylama sonucunda bir amaç elde edilmesi mümkün olama
yacağı için Genel Kurulun mesaisi boşa harcanmış olacaktır. 

Bu nedenlerle, Başkanlığımız, Genel Kurulun uygun görmesi halinde, komisyon raporu
nun işleme konmamasının uygun olacağı kanaatim taşımaktadır. Pek tabiîdir ki, bu bir usul 
meselesidir. O nedenle, istendiği takdirde usul görüşmesi açılabilir. 

Başkanlık görüşünün leh ve aleyhinde söz isteyen var mı? 
Bulunmadığına göre, bu hususu oylarınıza sunacağım; yani, komisyon raporunun işleme 

konmamasına dair Başkanlık görüşünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun bu kararıyla, komisyon raporu, işlemden kaldırılmış bulunmaktadır. 
Açık oylamada oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır, oy kutusu kaldırılsın. 

4. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı : 283) (1) 

(1) 283 S, Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 4 üncü sıradaki, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, 

buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, bendeniz konuşma hakkımı 

Sayın Gazioğlu'na devrediyorum. 
BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Buyurun Sayın Gazioğlu. 
DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Milletvekili ve mahallî idareler seçimlerine iştirak eden kamu kurumu görevlilerinin, se
çimlerden önce istifa ettikten sonraki hukukî durumlarını belirleyen bu madde ile bir belirgin
lik ve devamlılık getirilmiş olan bu hükme itiraz etmiyoruz, kabul ediyoruz. Madde bir zorun
luluğu, bir eksikliği yerine getirmiştir. Biliyorsunuz, bu durumda olan kamu görevlileri aday
lıklarını koymak için istifa ettikten sonra, aday olouktan sonra, seçimde kazanamadıkları tak
dirde bir belirsizlik durumuna düşüyorlardı. Ancak, çıkarılan yeni bir kanun veya bir kararna
me ile bunların durumları düzeltiliyordu. Bu tasarı, bunların eski görevlerine veya eş bir göre
ve getirileceklerine dair bir,tasarısıdır; son derece yerindedir. Ancak, burada bir eksiklik oldu
ğu görüşündeyiz. Şöyle ki: Şimdi, bir memur seçimleri kazanamadığı takdirde ve bu memur 
iktidar partisinden aday olmuş ise, ya istediği -eş- bir yere veya kendi yerine tayin edilebilmek
tedir. Halbuki kaybeden memur, eğer muhalif partiden aday ise, kendi yerine değil, kendisini 
mağdur edecek bir yere, -"Eş yere tayin edilebilir" hükmünden bilistifade, mağdur edileceği 
bir yere- mesela başka bir ilçeye tayin edilebilmektedir. Mademki, bu madde bir belirginlik ka
zanmak üzere getirilmiştir, o takdirde buraya, "Seçimlerde kaybeden memur eski yerine iade 
edilir" hükmü getirilirse, istismar konusu ortadan kalkacaktır. (ANAP sıralarından "Ooo!" sesi) 

Efendim, itiraz etmeyin. Bakın, bu memurun aday olması ile, kazanamaması arasında ge
çen zaman, yani istifası ile tekrar tayininin gündeme gelmesi arasında geçen zaman, iki aylık 
bir müddettir. Bu iki aylık zaman zarfında bu görev boş kalmayacaktır, zaten vekâletle idare 
edilebilecektir, vekâletle bu görev yürütülecektir. Şimdi, iki ay içerisinde bir tayin yapmak mec
buriyeti de olmadığına göre, eğer bu maddeyi, "istifa eden memur tekrar eski görevine dönebilir" 
şekline getirirsek maksat hâsıl olur. İktidar sadece siz olmayacaksınız, yarın iktidar değişebile
cek; o zaman bu takdir hakkı ortadan kalkacaktır. Kanunlarda takdir hakkının olmaması, ka
idedir. 

O sebeple bizim partimizin görüşü ve şahsî görüşüm, burada bir sabitliğin sağlanması için, 
"istifa ederek seçimlere katılan ve kaybeden memur seçimleri kaybettikten sonra tekrar eski 
görevine dönebilir" şeklinde düzeltilmesinde hem hukuken, hem amme açısından faydalar vardır. 

— 33 — 



T.B.M.M. B : 86 7 . 3 . 1990 O : 2 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hasan Fehmi Güneş buyurun. 

SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; getirilen ek madde, gerçekten bir ihtiyacı karşılamaktadır ve sürekli bir çözüm de 
getirdiği için olumludur. Ancak, benim üzerinde durmak istediğim bir başka sakıncayı da gi
dermemiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, politikanın özendirilmesi gerekir. Kamu görevlileri poli
tikaya özenmelidirler. Politikaya özenme açısından bu düzenleme, bir olumlu etki yapacaktır; 
çünkü, kamu görevlisi, "Ben seçimi kaybedersem ya da adaylığı kazanamazsam tekrar görevi
me dönemem" endişesinden kurtulacaktır. Ancak, politikayı bütün kaynaklarına açacak yol
lar bulmalıyız. Politikaya kalite kazandırmamız için, politikaya seviye kazandırmamız için bu 
gereklidir; yani, politik kaynakları zenginleştirmeliyiz. 

Ek maddede, bu görüşe ters bir kısıtlama vardır; o da şudur : Ek maddede deniyor ki, 
"Subaylar, astsubaylar, hâkimler, savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak 
üzere...Yani, hâkimler, savcılar, yüksek yargı organları mensupları adaylık için başvururlarsa, 
yani görevlerinden ayrılırlarsa, aday olamaz ya da seçimi kaybederlerse, görevlerine dönme im
kânlarından yoksun kalacaklardır, görevlerine dönemeyeceklerdir. Bu bir anlamda, hâkim, savcı 
ve yüksek yargı organları mensuplarına politikayı yasaklamaktır. "Sen eğer görevini bırakıp 
-görevini bırakmak zorundalar aday olmak için- aday olursan, adaylığı kazanamazsan ya da 
seçimi kaybedersen, seni, tekrar hâkim, savcı yahut bu sınıftan başka bir göreve atamam, artık 
o görevi yerine getiremezsin" demekteyiz. Bu, hakime, savcıya politika yolunu kapatmaktır, 
onları politikadan caydırmaktır. 

Hepimiz biliyoruz ki, Parlamentonun ve politikanın büyük kaynaklarından birisi, hukuk 
kaynağıdır, hukuktan gelen kaynaktır, özellikle hâkimlik, savcılık yapmış, yüksek yarfı organ
larında görev almış insanlara Parlamentomuzda gerçekten ihtiyaç vardır. Çünkü, sonuç itiba
riyle buradaki tartışmalar ve görüşmeler tam bir hukuk ortamında geçmektedir ve hukukun 
üstünlüğünü gerçekleştirmeye çalışmaktayız, öyle ise, hâkim, savcı sınıfından olan, yüksek yargı 
organlarında görev yapan insanlara politikayı zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak gerekir ki, 
bu politikanın bir kazancı olur; politika için bir zenginleşme olur. 

Madde bu sıkıntıyı getirmektedir. Tabiî bu sıkıntı sadece maddeden gelmiyor 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun Sİ inci maddesinin bir fıkrasında, "Hâkimler ve savcılar si
yasî partilere giremezler; girenler meslekten çekilmiş sayılır. Siyasî partiye girenler bir daha mes
leğe kabul edilmezler" deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, haksız bir kuraldır ve bu kural yeni bir kuraldır, yani 1983 ta
rihli bir kuraldır. 1983'ten önce hâkimler, savcılar, yüksek yargı organı mensupları yani hâ
kim, savcı sınıfından sayılanlar, Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi olanlar politikaya gir
mek için görevlerinden istifa ederlerdi, politikaya girerlerdi; ama politikayı bıraktıklarında, yi
ne başvurdukları takdirde eski 2556 sayılı Hâkimler Yasasına göre görevlerine dönebilirlerdi. 
Nitekim o kanunun 70 inci maddesi, özetle : Mesleklerinden, fiilen çalışmakta olup da ayrılmış 
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olanlar, tekrar görevlerine dönebilir demektedir. Özellikle 75 inci maddesi, "Hakimlik ve müd
deiumumilik mesleklerinden kendiliklerinden ayrılmış olanlar, ayırma meclisinin kararı ile tekrar 
mesleğe kabul edilebilirler" deniyordu. Ama 1983 yılında Hâkimler ve Savcılar Kanununda 
yapılan değişiklikte, 51 inci maddeye bu hüküm eklendi. Bunun gerekçesi neydi? Şu idi: Hâ
kim ya da savcı politikaya girmişse, artık tarafsızlığını kaybetmiştir. Eğer kürsüye, yargı göre
vine dönerse, tarafsız olamaz. 

Bir kere bu, o meseleğe karşı haksızlıktır; ikincisi de, parlamenterlik yapmış insanlara karşı 
haksızlıktır. Bizim aramıza hâkimlikten veya savcılıkan gelmiş arkadaşlarımız, yarın politika
dan ayrılır, mesleğine dönmek isterlerse, onları yine mesleklerine tayin edersek, bu, "Sen artık 
tarafsız olamazsın, Anavatan Paritisinde milletvekiliği yaptın, onları kayırırsın, Sosyaldemok-
rat Halkçı Partide veya Doğru Yol Partisinde milletvekilliği yaptın, onları kayırırsın" demektir 
ki, parlamenterlik gibi çok üst düzey bir kamu görevinde bulunmuş insanlara, "Sen artık ta
rafsız kalamazsın" suçlamasını peşin olarak ve yasa hükmü halinde getirmek haksızlıktır, doğru 
değildir. 

öyle sanıyorum ki, burada bu görevi yapmış arkadaşlarımız, ileride hâkim olarak tayin 
edildikleri takdirde, belki o görevi çok daha güzel yapacaklardır. Çünkü, kuşkusuz, görüş açı
ları, ufukları daha genişlemiş olacaktır, 

1983'te Hâkimler ve Savcılar Kanununun 51 inci maddesine getirilen bu kısıtlama, görü
yorum ki, şimdi 298 sayılı Yasaya ekleyeceğimiz madde ile tekrar edilmektedir, bunun kaldırıl
masından, bu kısıtlılığın gerçekleşmemesinden yanayız, o konuda bir de önerge takdim edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir de çelişki var. Çelişki şu : Diyelim ki, hâkimler, sav
cılar, yüksek yargı organları mensuplarından bağımsız aday olanlar, Hâkimler ve Savcılar Ka
nununa göre bir partiye girmiş sayılmayacaklar; bir partiye girmiş sayılmadıklan için, Hâkim
ler ve Savcılar Yasasının 51 inci maddesine göre geri dönmelerinde bir sakınca yokj ama bir 
partiden aday olurlarsa, geri dönmelerini şimdi getireceğimiz ek maddeyle önlüyoruz, bağım
sız aday olanlar Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre geri dönebiliyorlar. Çünkü, partiye gir
memiş olacak onlar; ama, bizim getirdiğimiz bu ek fıkrayla artık geri dönemeyeceklerdir, bu
rada bir çelişki var, bunu dikkatinize sunuyorum. 

İkincisi; anayasal açıdan da korkarım ki, bir kısıtlılık getiriyoruz, Anayasaya aykırı bir 
uygulamaya da giriyoruz. Şunu söylemek istiyorum : Anayasamızın 68 inci maddesinin son 
fıkrası, hâkimlerin, savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının -fıkrada sayılıyor- siyasî par
tilere giremeyeceklerini belirtmiştir. Bunlar siyasî partilere giremezler; ama, aday olmak için 
partiye girmek zorunlu ise, aday olmak için siyasî partiye girmekle, bizim gibi politikacı olarak 
siyasî partiye girmenin bir farkı var, onu geçelim; ama 76 ncı maddenin son fıkrası, "Hâkim
ler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları..." diye devam ediyor ve "... görevlerinden 
çekilmedikçe aday olamazlar, milletvekili seçilemezler." diyor. Anayasanın 76 ncı maddesi, bun
ların hepsinin görevlerinden çekilmesini şart koşuyor, milletvekili olmak için. Sonra, milletve
killiğinden ayırılırsa, bir kısmına geriye dönüş hakkı tanıyoruz, bir kısmına tanımıyoruz. Onu 
neyle yapıyoruz? Şimdi getirdiğimiz ek 7 nci maddeyle. Anayasanın 76 ncı maddesinin son fık
rası karşısında bir eşitsizlik de yaratıyoruz; hepsi çekilmek, istifa etmek zorunda, hepsine uy
guluyoruz; ama, geriye alırken, "Siz durun, sizi alamıyoruz" diyoruz. 
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Subaylar, astsubaylarla ilgili, yani silahlı kuvvetler mensuplarıyla ilgili konuda böyle bir 
görüş ileri sürmüyorum; ama hâkim, savcı sınıfından olan ve yüksek yargı organı mensupları 
açısından bir hataya düşme ihtimalini dikkatinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenledir ki, bence son derece yerinde hazırlanmış, kalıcı bir 
çözüm getiren bu ek maddeden "Hâkimler, savcılar, ve yüksek yargı organı mensupları" söz
cüklerini çıkarmalıyız. Bunları çıkardığımız takdirde, arz etmeye çalıştığım aykırılık ve çelişki
ler de ortadan kalkacaktır. 

Benim konum bundan ibaret, benim, konumla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Benim konu
mun dışında Sayın Hükümetin de, Sayın Komisyonun da, Sayın Gene] Kurulun da dikkatine 
sunmak istediğim bir başka şey var, o da şu : Subaylar, astsubaylar diyoruz. Bir de uzmanlar 
vardır, onları ne içinde ne dışında sayıyoruz. Bu bir sorun getirir mi, getirmez mi; bunu düşün
mek gerekir. Çünkü, astsubayları saydığımıza göre, uzman çavuşları uzman sınıfından olanla
rı eğer asker sınıfından sayıyorsak, öyle ise bu kısıtlamanın içinde olmaları gerekir. Saymıyor
sak astsubaylara yakınlığı nedeniyle bir tartışma gündeme gelebilir. 

Benim arz etmek istediklerim bundan ibaret. Sayın Genel kurul Üyelerinin, hâkim ve sav
cı sınıfından olanların ve yüksek yargı kurumlarında görev yapanların, bu geriye dönem eme 
yasağının dışında tutulması yönünde oy kullanmalarını talep ediyorum. Bunu yaparsak, hem 
Parlamentoyu daha zengin bir kaynağa kavuşturmuş oluruz, hem o sınıfa karşı bir kuşku taşı
yan 51 inci maddenin ileride dğeğiştirilmesine yol açmış oluruz, hem de parlamenterlik yapmış 
bir insanın artık tarafsız kalamayacağı yargısına da katılmadığımızı göstermiş oluruz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Raşit Daldal, buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, gerek SHP gerekse Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşlarımızın da açıkça 
belirtitkleri gibi, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, yerinde bir teklif olarak huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. Zira, seçimler sırasında aday olan aday adaylarının ve gerekse adayların, seçimi ka
zanmamaları halinde büyük sıkıntıya düştükleri bir vakıa idi. Burada getirilmek istenen hu
sus, milletvekili (parlamenter) olduktan sonra göreve dönenleri içermemektedir. Burada açık
ça ortaya konan hüküm, gerek seçimler sırasında adaylığa başvurup, adaylığı kabul edilme
yenler, aday adayı olanlar, gerekse seçime girip de seçimi kaybedenlerin, dilerlerse, Anayasa
daki ve kendi kanunlarındaki hükümler saklı kalmak suretiyle -ki burada hâkimler, savcılar, 
yüksek yargı organları üyeleri, subaylar ve astsubaylar dercedilmiştir bir ay içerisinde, dilerler
se, başvururlarsa, daha önceki görevlerine dönebilmeleri veya kadroları saklı kalmak üzere eş
değer bir yere atanmaları sağlanmaktadır. Bunun için ara sıra geçici tedbirler alınmaktaydı. 
Bu kanun tasarısıyla, Parlamentoda ya da mahallî seçimlerde görev almak isteyen, politikaya 
girmek isteyen kişilerin önü açılmış, yeniden göreve dönemenie ya da işini kaybetme endişesi 
ortadan kaldırılmıştır. 

Yargının kutsal bir görev olduğu, yargının politikayla uğraşmaması gerektiği, yine Anaya
samızın amir hükümlerindendir. Kim ne derse desin, belli bir siyasî partiye mensup olan, belli 
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Bir siyasî partiye giren kişinin, kendisi istemese dahi, o siyasî partinin üyeleri ya da seçmenleri 
tarafından yoğun bir baskıyla, etki altında bırakılabileceğini düşünmek gerekir. 

Subay ve astsubaylar için de, ordu mensubunun politikaya bulaşmaması, ordu mensupla
rını herhangi bir politik faaliyette bulunmaması öngörülmektedir ki, bu da yine kaynağını Ana
yasamızdan ve mensup oldukları kanunlardan almaktadır. 

Kanun tasarısını Anavatan Grubu olarak olumlu buluyoruz ve kanunlaşması yönünde Mec
lisimizin tamamının oy vereceğine inanıyoruz. Bu bakımdan hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daldal. 
Hükümet söz istiyor mu efendim? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hayır. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 7. — Subay, astsubaylar, hariç olmak üzere; milletvekili ve mahallî idare
ler genel ve ara seçimlerinde adaya ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevli
leri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının 
ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış 
hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 283 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

öner Miski Kemal Duduoğlu 
Hatay Hatay 

Tufan Doğu Erol Güngör 
Muğla tzmir 

Halil Çulhaoğlu Fuat Atalay 
tzmir Diyarbakır 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Madde 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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"Ek Madde 7. — Subay, astsubaylar, hariç olmak üzere; milletvekili ve mahallî idareler 
genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, 
adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını 
takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık 
derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) - Sayın Baş

kan, önerge önem arz etmektedir; bu nedenle maddeyi Komisyona geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Başkan, talebiniz üzerine madde, ilgili önergeyle birlikte, Komisyona 

iade edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasanda verilen değişiklik önergesi üzerine, 

komisyon, önergeyle birlikte maddeyi geri istemiş ve madde komisyona iade edilmiştir. Mütea
kip maddeler yürütme maddeleri olduğu için görüşülecek bir husus kalmamıştır. 

5. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı 
Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhlıa Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa Öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci sırasında bulunan, İstanbul Millevekili Bülent Akarca
lı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma 
Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Si
garanın Zararlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu teklif üzerinde Hükümetin bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
bölümünün 5 inci sırasında bulunan (286 Sıra Sayılı) (2/189, 2/190, 2/193) kanun tekliflerinin, 
İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre bir daha görüşülmek üzere Adalet Komisyonuna geri veril
mesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ekrem Pakdemirli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz konusu tekliflerin tümü İçtüzüğün 89 uncu madde

sine göre, bir defaya mahsus olmak üzere, Adalet Komisyonuna geri verilmiştir. 

1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanu
na Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ile 3096 Sayüı Türkiye Elektrik Kurumu Dışın
daki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı :' 362) (Devam) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 
Üretimi, tletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının 
açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 231 
Kabul : 193 
Ret : 35 
Geçersiz : 2 
Çekinser : 1 

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

6. — 657 Sayûı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. Sayısı : 289) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemin 6 ncı sırasında bulunan, 657 Sayılı Harita Genel Komu
tanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarinıza sunacağım : Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarimn tümü üzerinde söz isteyen?.. 

ANAP Grubu adına Sayın Oksay, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Eser. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâzım Oksay, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA KÂZIM OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı üzerinde Grubum adığa görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Harita Genel Komutanlığının ilk kuruluş kanunu olan 657 sayılı Kanun, 1925 yılında yü
rürlüğe girmiş ve ilk revizyonunu 1961 yılında görmüştür. Bu ilk revizyonda, "Kamu kuruluş
larının 1/5 000 ölçekli harita ihtiyaçlarının Bakanlıklar arası Harita İşlerini Planlama Komis
yonu tarafından tespit edilmesi ve Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün bu ihtiyaçları kapasiteleri çerçevesinde karşılaması" hükmü getirilmişti; ancak, 
son yıllarda memleketimizin hızlı kalkınması, ilgili projelerin hızla hazırlanması talebini bera
berinde getirmiştir. Bu ise, 1/5 000 ölçekli harita talebinde büyük bir artışa sebep olmuştur. 
Bu ihtiyaçların bazılarına örnek olarak, kırsal alanda tarımsal üretimin artırılmasına yönelik 
yapılacak toplulaştırma çalışmaları için gerekli haritalar, otoyol, yol, köy yolları, orman yolla
rı, baraj ve sulama projeleri için kullanılacak haritalar, şehir imar planları ve şehir altyapısı 
için gerekli haritalar, meskûn alanlar ije ormanlık alanlardaki kadastro çalışmaları için lüzum
lu haritalar, petrol ve gaz boru hatlarının proje ve bakımları için gerekli haritaları saymak müm
kündür. 

(1) 289 S. Sayılı Easmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, malumları olduğu üzere, halen bütün yatırımcı kuruluşlar ve iktisa
dî devlet kuruluşları, proje, planlama ve etüt faaliyetlerini 1/5 000 Ölçekli haritalar üzerinde 
yapmaktadırlar. Bütün dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, bu ölçek, genel proje ölçeğidir. 
Mesela, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Mü
dürlüğü gibi bütün büyük yatırımcı kurulaşlar, hazırladıkları yatırım projelerinin haritalarını 
1/5 000 ölçekte hazırlamaktadırlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de kadastro paftaları
nı çoğunlukla 1/5 000 ölçekli haritalar kullanarak yapmaktadır. Şehirlerin imar planları da 
belediyeler tarafından 1/5 000 ölçekli haritalar kullanılarak hazırlanmaktadır. Bütün bü ör
neklerden anlaşılacağı üzere, kalkınmaya yönelik tüm harita faaliyetlerinde 1/5 000 ölçeği esas 
alınmaktadır; yani, 1/5 000 ölçekteki harita talebi çok yüksektir. Bugüne kadar bütün bu ta
lepler Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmaya 
çalışılmıştır. Bu konudaki üstün gayretlerinden ve hatta hayatlarını hiçe sayarcasına başarıla
rından dolayı Harita Genel Komutanlığı personeline ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ele
manlarına teşekkürlerimi arz etmeyi zevkli bir görev bilmekteyim. 

Haritasız proje yapılamayacağı düşüncesinden hareket edildiğinde, haritaların en son tek
nolojik imkânlar kullanılarak hızlı ve doğru üretilmesi gereği açıktır. Böyle büyük bir harita 
talebinin tamamını, yalnızca Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
nün zamanında karşılayabilmesi de mümkün değildir. Bir yerin bugün 1/5 000'lik haritasının 
mevcut olması, süratli yapılaşma ve değişiklikler sebebiyle, birkaç sene sonra aynı yerde yeni
den harita ihtiyacını doğurmaktadır. Diğer bir ifade ile haritalar yaşayan varlıklar olarak mü
talaa edilebilir. Bu durumun, harita ihtiyacını ne derece yükselteceği de izahtan varestedir. 

Bu görüşler ışığında Millî Savunma Bakanlığı son derece isabetli bir kararla, ülke kalkın
masına büyük katkı sağlayacak bir kanun tasarısı, değişikliğini Yüce Meclisine sunmaktadır. 
Bu tasarı, 1/5 000 ölçekli haritaların gerçek ve tüzelkişilerce yapılmasına imkân tanımaktadır. 

Şimdiye kadar savunma ve kalkınmaya yönelik haritaların üretimini, kapasitesi dahilinde 
büyük bir başarı ile yürüten Harita Genel Komutanlığını, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçları 
dikkate alarak böyle bir kanun değişikliğine bizzat öncülük etmesi, takdire şayandır. Böylelilk-
le, yatırımcı kuruluşlar ile iktisadî devlet kuruşularının amaçları doğrultusunda harita temi
ninde ek bir kaynak yaratılmış olmaktadır. Bu imkân, sivil harita sektörünün gelişmesinde önemli 
bir rol oynayacaktır. 

Memleketimizde haritacılık sektöründe gereken eğitimi görmüş yeterli elemanlarımız ve 
geniş bir tiçhizat altyapımız mevcuttur. Bu nedenle, tasarı Millî Savunma Komisyonunda gö
rüşülürken, üzerinde olumlu katkılar yapılmış, 1 inci maddeye "yerli" kelimesi ilave edilmiş 
ve bu alan, yerli gerçek ve tüzelkişilere açılmıştır. Bu konuda Komisyon Başkan ve üyelerine 
de teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Her konuda olduğu gibi, ülke kalkınmasını ilgilendiren bu konuda da özel sektöre açıl
mak, hükümet programının paralelindedir. Bu kanun değişikliğiyle bürokratik formaliteler önem
li ölçüde bertaraf edilmektedir. Ayrıca, ilgili kurumların her türlü etüt ve proje çalışmalarına 
getirilen bu imkân, büyük hir hız, yanlışı az olan planlama demektir. Mezkûr kanun değişikli
ği sayesinde 1/5 000 ve daha büyük ölçekli haritaların yapımının özel sektöre açılmasıyla, kla
sik yöntemler yerine, en son teknolojik imkânlarla harita üretimine geçecek olan kuruluş ve 
firmalar, bu sektörün de hızla gelişmesine katkıda bulunacaklardır. 
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Bu kanun değişikliklerinin diğer bir faydalı yönü de, Avrupa Topluluğuna üye olmak için 
başvurduğumuz günümüzde, proje mühendisliği dalında Avrupa Topluluğu üyesi milletlerle 
rekabet edebilme gücümüzü artıracak olmasıdır. 

Tasarıyı olgun bir şekilde Hükümete sunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaş
ması imkânını hazırlayan Millî Savunma Bakanımıza da keza teşekkürlerimi ifade ediyorum. 

657 sayılı Kanunda yapılacak bu yeni düzenlemelerin memleketimize ve Türk haritacılık 
sektörüne hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Eser. 
Buyurun Sayın Eser. , 

DYP GRUBU ADINA ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
ben de 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz al
dım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, benden evvel konuşan Sayın ANAP sözcüsü, Harita Genel Komu
tanlığı Kanununun tarihçesi hakkında özet bilgiler verdi. Ancak ben, kanun tasarısının genel 
gerekçesinde de açıklandığı üzere, bilhassa 1/5 000 ve daha büyük ölçekli, yani 1/5 000'in al
tındaki 1/1 000, 1/2 000 gibi haritaların da gündeme getirildiği hususunu vuzuha kavuştur
mak istiyorum ve bu gerekçe bize göre de haklıdır; zira, proje ve harita ihtiyacı çoğalmıştır. 
Eski metotlarla, yani yerden izlenen ve poligon metotlar diye tabir ettiğimiz metotlarla bu tale
bin karşılanmasında güçtük olduğu da açıktır. 

Bu tasarıyla, haritaların klasik metotlarla yapılma zorunluluğuna dair kayıt kaldırılmak
tadır. Ancak, tasarının iki şekli var; bir, Hükümetin teklif ettiği şekli, bir de, komisyon çalış
maları neticesinde şekillenmiş durumu. Bizce bu ikisinin arasında biraz dikkat edilmesi lazım 
gelen kritik bir konu var; bunu açıklamak, bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Hükümetin teklif ettiği metinde, "Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının, 4 ün
cü maddenin ikinci fıkrası hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya gerçek ve tüzelkişilere yap
tırmayı planladıkları 1/5 000 ölçekli harita ihtiyaçlarını, Bakanlıklar arası Harita tşlerini Ko
ordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bildirilir. Başkanlık, mükerrer isteklerin bulun
ması veya genel güvenlik açısından gerekli görülmesi halinde kurulu ivedilikle olağanüstü top
lantıya davet eder. kurul, bu istekler hakkında en geç (30) gün içinde karar alır." diye bir pa
ragraf var. 

Komisyon bu paragrafı şu şekle getirmiş : "Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, 
4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tüzelki
şilere yaptırmayı planladıkları 1/5 000 ölçekli haritalar hakkında, Bakanlıklararası Harita İş
lerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bilgi verirler" diyerek, bu bilgiyi ver
dikten sonraki aşamaları, prosedürü anlatmayan, kayıtlamayan çok geniş kapsamlı ve çok muğ
lak bir ifade ile bırakmıştır. 

Bize göre bu ifade farkı, kanun tasarısının genel gerekçesinde belirtilen, "mükerrer işleri 
yaptırmama" veyahut "sakıncalı görülen yerlerde bu işlemlere mani olma" gibi ana gerekçeye 
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ters bir espri taşımaktadır. Bu kısmı bir düzeltmeye tabi tutularak, en azından, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığının bir müeyyidesini tasarıya yansıtmamızın doğru olacağı ka
naatindeyiz. 

Yine 2 nci maddenin gerekçesinde, "Acil işleri yapmak üzere, ulusal nitelikteki gerçek ve 
tüzelkişilere bu hizmetlerin gördürülebileceğine" dair ifadeler görülmektedir. Bu konudaki en
dişemizin kaynağı şudur sayın milletvekilleri : 

Mükerreren tekrarlıyoruz, maalesef Anavatan hükümetlerinin artık düstur haline getir
dikleri bir uygulama var : İhale etme. Her şeyi birilerine ihale etmek, işin içinden bu şekilde 
sıyrılmak, hükümetin incelemesini, kontrolünü, mesuliyetini bir kenara bırakmak; dolayısıy
la, bunun ucu, Meclisin devre dışı bırakılmasına kadar varmaktadır. Otoyollarda gördüğümüz 
ihale sistemleri, yap-işlet-devret gibi, ülkenin enerjisinden en kritik üretim ünitelerine kadar 
uygulanan ihale sistemleri bunun örnekleridir. Biz en azından, israfa meydan vermeden, gerek 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, cidden çok geniş ve deneyimli kadrosonun ve gerekse 
diğer kurumların ve Harita Genel Komutanlığının imkânlarının titiz bir şekilde kullanıldıktan 
sonra, eğer talep karşılanamıyorsa, gerçek ve tüzelkişiler denemesinin gündeme getirilmesini 
bekliyoruz. 

Sözlerimin başında da belirttim : Bu koordinasyon ve planlama kurulu başkanlığına mu
hakkak surette bir onay hakkı tanınması, bizce bu tasarının en can alıcı noktasıdır. Bu konuda 

„ sayın komisyon ve Hükümetin bir çözüm getirmesi dileğiyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Hükümet söz istemediğine göre, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum, buyurun. 

22.4.1925 Tarih ve 657 Sayılı Harita Genci Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin ikinci 
fırkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak; Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, meslekî ve teknik ihtiyaçlarının 
gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve tüzelkişilere 
yaptırabilir." 

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

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, bu tarafa bakmadınız; madde üzerinde söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyladık, konu bitti efendim. 
ALİ ESER (Samsun) — Efendim, eğer mümkünse, bu maddede bir redaksiyon yapılma

sını istiyorum. Maddede "İhtiyaçların gerektirdiği" ifadesinden sonra, "1/5 000 dahil ve daha 
büyük" ifadesinin yer alması gerekmektedir. Konuyla ilgili uzmanların da böyle bir isteği ol
du. Takdirlerinize arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Eser, teşekkür ederim. Müsaade ederseniz, içtüzüğün 86 ncı maddesi
ne göre, usulen, tümü oylanmazdan önce, komisyonun da fikri alınmak suretiyle, konuyu ka
rara bağlayacağız. 

Teşekkür ederim. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine, ikinci fık
radan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve bu maddenin altıncı fıkrası yedinci, se
kizinci fıkrası da dokuzuncu fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne 
istinaden bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planladıkları 1/5 000 öl
çekli haritalar hakkında, Bakanlıklararası Harita İşleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu Baş
kanlığına bilgi verirler." 

"Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yıllık programı ak
satmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil işleri de yapmakta yetkilidirler." 

"Her yıl yapılacak ilmî araştırma ve koordinasyon toplantılarına, harita ve kadastro ana-
bilim dalı bulunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim elemanları ile Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının temsilcileri de iştirak ederler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Ali Eser. 
Buyurun Sayın Eser. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, 2 nci maddenin tırnak içine alınmış ikinci parag
rafı vardır. Bu paragrafın sonunda "... Planlama Kurulu Başkanlığına bilgi verirler" kısmın
dan sonra, "Bu kurulun onayı alınır" cümlesi ilave edilebilir mi? Teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, konunun işleme konulabilmesi için, malum, önerge gerekir. Eğer 
bir önerge verirseniz, mütalaa ederiz. 

ALÎ ESER (Samsun) -— Sözlü olarak önergeyi vermiş olurum. 
BAŞKAN — Yazıp yollarsanız, usule uygun olur. 
Yazıp yolluyorsunuz değil mi Sayın Eser? 
ALİ ESER (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bekliyorum. 
Efendim, vaz mı geçtiniz?.. 
ALİ ESER (Samsun) — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi oyları

nı/a sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Eser, tümünü oylamadan önce, demin ifade buyurduğunuz hususu şifahen dile ge

tirmenizi rica ediyorum. 

ALÎ ESER (Samsun) — Efendim, 1 inci maddenin ikinci paragrafında, "Ancak; bakan
lıklar..." diye başlayan, "1/5 000" den sonra, bir parantez açıp, iki virgül arasına, "dahil" 
kelimesinin eklenmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon teklife katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — 

Türkçe anlamında bir fark görmediğim için katılmıyorum efendim. 
BAŞKAN — Komisyon teklife katılmamaktadır. Teklif sahibi söz istiyor mu? 
ALÎ ESER (Samsun) — Hayır. 
BAŞKAN — O halde, Komisyon teklife katılmadığı için, teklifi işleme koyamıyoruz. 
ATÎLLA ÎMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, size göre bir şey, bir eksiklik 

yok mu? 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edimiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

7 — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayı
sı : 290) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporunu görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. 
Efendim, bir önceki görüşmelerde de bir defaya mahsus olmak üzere ertelendiği için, şim

di usul gereği, görşmeye devam edeceğiz. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Söz isteyen?. 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — Grup adına söz istiyorum. 
Buyurun Sayın Çelebi. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 290 sıra sayılı ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklikler Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi üzerinde DYP Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 

(1) 290 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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vesileyle Yüce Meclise saygılar sunarım. Yalnız, sözlerime başlamadan evvel şunu ifade etmek 
isterim : Eğer, Sayın Başkanım, ikazlarınız üzerine, Hükümeti zorla davet etmemiş olsaydınız, 
eminim ki, bu teklifin müzakerelerine şu anda başlama imkânımız olmayacaktı. Demek ki, 
İktidar Partisi, bu teklifin gündeme gelmesinden her zaman korkmaktadır. Biz bu şekilde de
ğerlendiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 68 inci maddesine, göre, siyasî partiler, demokratik sis
temin, vazgeçilmez ve ayrılmaz unsurlarıdır, Siyasî partileri bu yüksek konuma eriştiren du
rum, partilerin müdahalesiz, tamamen demokratik şartlar ve hukukun üstünlüğü prensipleri 
içerisinde kurulabilme ve çalışabilme şartlarıyla çok yakından ilgilidir. Siyasî partilerin, de
mokrasinin vazgeçilmez unsuru olabilmesi, onların bir anlamda dokunulmaz olmalarına bağ
lıdır. Tabiî, bu kural, demokratik düzende mevcuttur. Antidemokratik her müdahale ve her 
yasak, bizatihi demokrasiyi ortadan kaldırmaktadır. Demokrasinin mevcut olmadığı durum
lar da, pek tabiî olarak, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan partilerin de tabiî gelişmele
rine ve devamına imkân bırakmamaktadır. 

Ülkemizde şu anda varlığını sürdüren partilerin en yaşlısı 8 yaşında bile değildir. Durum 
bu merkezde iken, 65 yıllık cumhuriyet ve 40 yıllık demokrasi, mazimizin iddiası ile çelişmekte 
ve demokratik geleneklerimizde zaaflar meydana getirmekte ve aynı zamanda, beyanlarla fiili
yat arasında büyük çelişkiye sebebiyet vermektedir. Bu nedenlerinden biri, siyasî partilerin, kendi 
olağan şart ve gerekçeleri dışında müdahalelerle kapatılmalarıdır. Bu müdahalelerden biri, Millî 
Güvenlik Konseyinin 16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı Kânunu ile partilerin kapatılması kara
rıdır. 12 Eylül 1980 harekâtını gerçekleştirenler dahi, başlangıçtaki bildirilerinde demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları oluşları sebebi göz önüne alınarak ve milletin herhangi bir tepkisine mey
dan vermemek için, siyasî partileri kapatmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Bilahara birtakım 
sebeplerle, siyasetin okulları durumunda bulunan partiler kapatılmıştır, hasalarımıza göre, kurum 
ve siyasî teşekküllerin cezalandırılması mümkün değildir. 

Şu anda, ülkemizde, kapatılan bütün partilerin lider ve yönetici kadroları, siyasetin her 
kademesinde görev yapmaktadırlar. Eğer partilerin affı ve yeniden kurulmaları için Anayasa 
değişikliği İcap etseydi, belki bugün partiler de affedilmiş olacaktı. Anayasayla cezalandırılan 
yöneticiler, referandumla affedildiklerine göre, ceza verilmeyen bu teşekküllerin -tabiri caizse-
cezalandırılmalarına gerek kalmış mıdır? Demekki 12 Eylül Harekâtının sebebi partilermiş! 
Bunun mantıkla izahı mümkün değildir. 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 96 ncı maddesiyle konulmuş bulunan yasak, önce
likle Anayasamızın 68 inci maddesi hükmüne aykırıdır. Nitekim, partilerin kapatılmasıyla il
gili 2533 sayılı Kanun, Millî Güvenlik Konseyinde görüşülürken dahi, kapatma için yeterli bir 
gerekçe gösterilememiştir. O gün öyle icap ettiği için o kanun çıkarılmıştır. Nitekim, o gün 2533 
sayılı Kanun görüşülürken Konsey Başkanı olan Sayın Evren dahi, Cumhurbaşkanlığından ay
rılmadan kısa bir süre önce "12 Eylülden sonra siyasî partilerin kapatılmasının hata olduğu" 
yolundaki ifadeleri, bizim bugünkü değişiklik teklifimizin haklılığını göstermektedir. 

Tabuların yıkıldığı günümüzde, komünist rejimle idare edilen Letonya'da dahi elli yıllık 
bir zamandan beri kapalı bulunan Hıristiyan Demokrat Partisi açılıyor; ama demokrasiyle idare 
edilen Türkiye'de eski partilerin kurulmasına müsaade edilmiyor. Bu müsaadeyi de vermeyen, 
maalesef, Türkiye'de diğer bir siyasî parti yani iktidar partisidir. 
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Eski partilerden niye bu kadar korkuyorsunuz? Korkacak bir sebep göremiyorum. Eğer 
gerçekten demokrasiye inanıyorsak, bu teklife, "evet" demeliyiz. 

Türkiye'nin taraf olduğu pek çok uluslararası sözleşme, tnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesi ve Anayasanın genel ilkelerine aykırı bulunan 2820 sayılı Yasanın 96 ncı maddesinin bi
rinci ve ikinci fıkrasının kaldırılması, demokrasimizin önündeki önemli bir engeli ortadan kal
dıracaktır. Eski siyasî partilere konan bu yasağın kaldırılması, demokrasiye inanan her kişinin 
yapacağı bir işlemdir. 

2820 sayılı Kanunun 97 nci maddesi ise, hiçbir yönü ile savunulması mümkün olmayan 
ve geçerliliği kalmamış bir maddedir. 12 Eylül 1980 öncesi ülkeyi yönetenlerin her zaman ve 
her zeminde suçlandığı günümüzde, suçlamaların muhataplarının savunmasız bırakılması, hu
kukun umumî prensiplerine aykırı bulunmaktadır. Savunma sisteminin mevcut olmadığı hiç
bir hukuk düzeni düşünülemez. Kaldı ki, demokrasi ile idare edilen ülkelerde savunma sistemi 
esas olduğuna göre, her şeyin açıkça tartışılması olağandır. 

Her insanın hayatında manen yer alan bazı değerler vardır. Bu manevî değerlerin başın
da, siyasî parti inancı yer almaktadır. Kapatılmış bulunan siyasî partilere, manevî bağlılığı bu
lunan binlerce vatandaşımıza bu hazzı tekrar tattırmak, bizim de vicdanî görevimiz olmalıdır. 
Onun için, bu yasa teklifine iktidar milletvekillerinin de, "evet" diyeceği ümidini taşımaktayız. 

Teklifimizin kabulünü temenni eder, bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise saygılar su
narım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu söz istemişlerdir. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, ne zaman söz alacağım? 
BAŞKAN — Sayın Gökbel, biliyorum. Komisyon öncelik arz ettiği için söz verdim. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 

mevzu biraz karışık olduğu için arkadaşlara durumu arz edeyim. 
Şimdi teklif şu : 2533 sayılı Kanunla siyasî partiler kapatılmıştır. Daha sonra çıkarılan 

2820 sayılı Kanunla da, kapatılan bu siyasî partilerin isim, amblem ve benzeri işaretleri ile, 
vesair işaretlerinin -amblemlerinin- kullanılmasını bu kanunun 96 ncı maddesinin ikinci fıkra
sıyla yasaklamıştır. Ayrıca, bu Kanununun, 97 nci maddesi de 12 Eylül 1980 Harekâtına karşı 
beyan ve tutum yasağını getirmiştir. 

Şimdi, bu iki maddenin kaldırılması isteniyor. 
Daha evvelce çıkarılan 2533 sayılı Kanunda şöyle bir hüküm var : "12 Eylül 1980 tarihine 

kadar kurulmuş olan ve faaliyetleri Millî Güvenlik Konseyinin 7 numaralı bildirisi ile yasak
lanmış bulunan bütün siyasî partiler, tüm merkez, il, ilçe ve diğer şube teşkilatları; kadın ve 
gençlik kolları; temsilcilik, lokal ve diğer adlarla kurulan her türlü yardımcı kuruluş ve yan 
organlarıyla birlikte feshedilmiştir." 

Arz ettiğim gibi, 2820 sayılı Kanunla da, feshedilen partilerin amblemlerinin, işaretleri
nin, isimlerinin alınması yasaklanmıştır. 2533 sayılı Kanunda bir hüküm daha var; orada ne 
diyor? "Feshedilmiş bulunan siyasî partilerin ve her türlü yardımcı kuruluş ve yan organ-

— 46 — 



T.B.M.M. B : 86 7 . 3 . 1990 O : 2 

larının, para dahil, taşınır ve taşınmaz bütün malları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Hazi
neye intikal eder. 

Şimdi öyle bir vaziyet hâsıl olacak ki, bu teklif kabul edildiği takdirde, bu gibi hakların 
da iadesi lazım gelir gibi bir netice çıkacak. Binaenaleyh, o kanun ortada duruyor, diğer bir 
kanunun bir hükmü kaldırılmak isteniyor. 

- Açıkçası, dolaylı yoldan, daha sonra, "Biz artık şu partinin ismini aldık, eski partinin 
devamıyız diyoruz; verin malımızı" denecek. Komisyon bunu bu şekilde mütalaa etti ve o ka
nun yürürlükte olduğu için, bu teklifi bu şekilde kabul etmek imkânı olmadığı neticesine vardı. 

Ayrıca, bu teklifin kabulü halinde, Anayasanın başlangıç kısmına ve ruhuna da aykırı ha
reket edilmiş olacaktı. Binaenaleyh, Anayasanın ruhuna ve başlangıç kısındaki açık hükümle
rine göre de böyle bir teklifin kabulü mümkün olmadığı neticesine vardı ve komisyon, teklifin 
maddelerine geçilmeden, tümünün reddine karar verdi. Bu itibarla, komisyon raporunun ka
bulü gerekir. Yani, teklifin reddine dair olan komisyon raporunun kabulü gerekir. Bunu, Yüce 
Heyete arz etmek istiyorum. 

Maruzatım bundan ibaret efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
ATİLLA IMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, partilerin mülkiyet hakkı Ana

yasada yok mu? 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Muğla Milletvekili Saytn Musa 
Gökbel; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 96 ve 97 nci maddelerinin değişikliğiyle ilgili İsparta Mil
letvekili Sayın Süleyman Demirel'in verdiği değişiklik teklifi üzerine, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti grubu adına görüşlerimizi belirtmek üzere huzurunuzdayım, hepinize saygılar sunarız. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti grubu olarak, önce, bu kanuna olumlu oy vereceğiz. Bu olumlu 
oy verişimizin temel gerekçesi, 12 Eylül 1980'den sonra, 12 Eylül dönemine ait çıkan tüm yasa
ları, önce demokratik geleneğe, 1924 Anayasasına, 1961 Anayasasına ve hatta bugünkü 1982 
Anayasasına aykırı, antidemokratik görmemizdir, bu döneme ait yasalarımızdaki tüm antide
mokratik uygulamaları tek tek ayıklayabilmenin bir yolu olarak görmemizdir. Ancak, teklifin 
gerekçesini okuduğumuz zaman, özellikle 12 Eylül 1980 tarihindeki harekâtla kapatılan bir si
yasî partinin genel başkanının, yani 12 Eylülün mağdurunun gerekçeye yazdığı bir cümleyi ib
retle okumak istiyorum -aynı gerece, biraz önce Doğru Yol Grubu adına söz alıp konuşan ar
kadaşımızın ifadelerinde de mevcuttu- o gerekçede şunu görüyoruz : "12 Eylül 1980 Harekâtı
nı gerçekleştirenler, başlangıçta siyasî partileri kapatmayacaklarını taahhüt ettiler." Bu taah
hüt kime yapıldı? Yani, 12 Eylül 1980 Harekâtını yapanlarla, bu taahhüdü taahhüt olarak gö
renlerin arasında bir uzlaşma mı vardı? 12 Eylülün mağduru olanların, böyle bir taahhüdün 
varlığını kabul etmesi, hele hele 1990 yılında, 18 inci dönemde, bunu da, gerekçesinin altına 
"Süleyman Demire!" olarak imza koyması gerçekten ibretle tarihe sunulacak bir belgedir. 

VEFA TANIR (Konya) — 12 Eylül Beyannamesinde "Partilere karşı değiliz" ibaresi var 
ya, taahhüt bu. 
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MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı da, Anayasa Komis
yonunun karar gerekçesini söyledi. Kapanılan siyasî partilerin mal varlığının nereye gideceği, 
Anayasa Komisyonumuzun kaygısı olmuş! 

Arkadaşlar, hepimiz sorumluluklarımızı bilelim. Meclisimizin içinden seçilmiş Anayasa 
Komisyonunun bir tek görevi vardır, o da, gelen tekliflerin Anayasaya uygun olup olmadığını 
belirlemek. Yoksa, mal varlıklarının, oraya mı gideceği, buraya mı verileceği, bunun ne olaca
ğının kaygısı ve sorumluluğu, Anayasa Komisyonumuzun değildir. Yine gerek Anayasa Ko
misyonumuzun, gerek Başkanının açıklamasında, gerekse gerekçeli metninde bir şey görüyo
ruz : "Anayasanın 'Başlangıç' bölümüne ters, Anayasanın ruhuna ters..." 

Anayasanın "Başlangıç" bölümü hepimizin elinde var, isterseniz burada tek tek okuya
yım. Ben Anayasanın "Başlangıç" bölümünde. "12 Eyül 1980 tarihine kadar faaliyet gösteren 
siyasî partiler açılırsa, bu Anayasanın ruhuna ters"diye, ne bir ibare, ne bir ima, ne de bir atıf 
gördüm, ancak Anayasa Komisyonumuz, Anayasanın ruhuyla 12 Eylülün ruhunu özdeşleştir
miş de, o konuda bir ayrımın hâlâ farkında değilse, bu da Türk demokrasisinin utancıdır, ön
ce, Anayasa Komisyonumuz, Anayasaya bağlılık yemini ettiği bir konuda, bu Anayasanın ru
hunu farklı bir şekilde yansıtma yetkisine sahip değildir. Bu Anayasanın herhangi bir yerinde, 
"Kapatılan siyasî partiler açılamaz" diye bir ibare, bir atıf, bir bölüm gösteren, gelsin; millet
vekilliğinden vazgeçmeye hazırım. 

Şimdi geleHm söz konusu teklife : Bu söz konusu yasa, teklifi bu Anayasanın hayat bul
masıdır. Şimdi Anayasamızın 1 inci maddesinde ne diyoruz?.. "Türkiye Devleti bir Cumhuri
yettir." 2 nci maddede Cumhuriyetin niteliklerini sayıyor ve son bölümünde diyor ki : "Ata
türk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devletidir." Geçiyoruz 6 ncı maddeye, egemenlik maddesine Egemenlik, ka
yıtsız şartsız milletindir. 

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle 
kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. 
Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet Yetkisini kullanamaz" diyor. 

Geçiyoruz 7 nci maddeye, yasama yetkisiyle ilgili maddeye; "Yasama yetkisi, Türk Milleti 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez." 

Şimdi, bütün Meclise şunu soruyorum : 2530 sayılı Kanunu çıkaranlar, bu yetkilerini bu 
Anayasada belirtilen çerçevede mi almıştır? 2530 sayılı Kanunu çıkaranlar, o yetkileri 1961 Ana
yasasından mı almıştır, 1924 Anayasasından mı almıştır? Yani, Anayasamızın başlangıç bölü
mündeki yetkiler, millet adına, Büyük Millet Meclisi eliyle kullanılır. Bugün 18 inci Dönem 
milletvekillerinin hâlâ, Anayasadan önce çıkarılan Millî Güvenlik Konseyi kararlarını, bir ya
sama organı gibi kabul edip, bunları kanun gözüyle, hattâ Anayasa gözüyle görüp tartışılmaz 
halde tutması, önce kendi yetkilerimize, milletvekilliği yetkilerimize karşı bir saygısızlıktır. He
le hele, bunun Anayasa Komisyonumuz eliyle yapılması, ayrıca bu Meclisin ayıbı olur. 

Gelelim, bu kanun maksada matuf mu? Hayır. Biz bu kanuna olumlu oy vereceğiz, sade
ce 12 Eylül hukukunun, hatta hukuk dişiliğinin yasalarımızda hâlâ mevcut antidemokratik her 
cümlesini, her kelimesini sıyırabilmek adına; ama bu teklifte bir şey isteniyor. Ne isteniyor? 
Kapatılan siyasî partilerin adını kullanabilir miyiz? Ad o kadar önemli mi? Rozetini kulla-
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nabilir miyiz? Rozet o kadar önemli mi? Hayır, siyasî partiler, cumhuriyetin kurulduğundan 
bugüne kadar rejimimizin devamı, garantisidir. O siyasî partiler ki, bir okuldur. Bugün bu sı
ralarda oturan milletvekili arkadaşlarımız, ister Anavatandan olsun, ister Sosyaldemokrat Halkçı 
Partiden olsun, isterse Doğru Yol Partisinden olsun, hepsi bir siyasî ekolden yetişip geldi. Bi
zim okulumuz, dünkü siyasî partilerdir; ama dünkü siyasî partilerin sahibi kimdir? Kimdir 
siyasî partilerin sahibi? SHP bugün Cumhuriyet Halk Partinin sahibi midir? Hayır. Ben Cum
huriyet Halk Partili olmakla övünüyorum, bugün SHP'li olmakla övündüğüm gibi; ama Cunv 
huriyet Halk Partisini ben temsil ediyorum deme yetkisine de sahip değilim. Peki, bu kapatı
lan partileri kim temsil eder? Bunlar nasıl hayata geçmelidir? Bu partiler, bu Meclis bu kanun 
teklifini kabul etse de etmese de, antidemokratik bir biçimde kapatılan bu partilerin kapatılışı
nın hiçbir gerekçesi yeterli ve tutarlı değildir. Çünkü, Ulusal Kurtuluş Harbini bile bu Meclisi 
kapatmadan yapabilmiş bir ülke geleneğinde, ülkenin 1980 yılında içine düştüğü sıkıntılı bu
nalıma çözümü, Meclisi kapatarak bulmak gibi bir gaflet, bir dalalet, hatta cumhura hıyanet 
mümkün değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — 1960'ta ne yaptılar?.. 
İSMET TAVGAÇ (Bursa) — 1960'tan bahset. 
MUSA GÖKBEL (Devamla) — 1960 da, demokrasi, egemenlik adına aynı platformda 

değerlendirilmelidir. Sonuçlarını tartışmıyorum burada. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ağababalarınız ne yapıyordu o zaman? 
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sayın milletvekilim... 
BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sen onları dinleme, boşver. 
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, demokratik yolla alınmayan her yetki, 

demokrasiye ihanettir; bu, ister I960'ta, isterse 1980'de alınmış olsun. Onların yolu, yöntemi, 
niteliği çok önemli değil. 

Şimdi, bizim önerimiz odur ki -bu Meclise, Başkanlığa biz de bugün.yeni bir önerge verdik-
kapatılan siyasî partiler açılmalıdır; ama bu açılan siyasî partilerin mal varlığı ne olacak, bu 
partiler kimin tarafından temsil edilecek; bunu açık ve net bir şekilde belirlemeliyiz. Bunu kim 
belirleyecek? Buradaki sayın milletvekilleri değil. Ya kimler?.. 1980 yılında, partiler kapatıldı
ğı zaman, o parti tüzelkişiliklerinin gerçek sahipleri. O zaman görelim bakalım, dünkü Cum
huriyet Halk Partisinin sahipleri kim?.. Onu biz kanıtlayacağız. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Bülent Ecevit... 
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ama, dünkü, AP'nin sahipleri; Genel Başkanı bu tarafta 

oturuyor, ama o partinin gerçek çoğunluğu (DYP ve ANAP sıralarını göstererek) burada mı, 
burada mı, bunu belirleme imkânı da, bizim vereceğimiz teklifle huzurlarınıza gelecek. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Herkes, genel başkanı neredeyse, oraya gitsin. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Kim sahip çıkarsa, partinin sahibi odur. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Efendim, bazı milletvekili arkadaşlarımız bu konuda gö
rüş belirtiyor ve "Genel başkan neredeyse oraya gitsin" diyorlar. Demokrasilerde temsil yetki
si tek kişide olmaz. Demokrasilerde temsil yetkisi kurumlardadır; ama kurumlar olmadığı için, 
siz genel Başkan neredeyse, siz hep oradasınız. 
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Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasasının kabulünden sonra, 1983 seçimlerinden sonra, de
mokrasiye geçiş süreci yaşanmaktadır. Ancak, benim de içinde bulunduğum bu Meclis, şu günkü 
yaklaşımıyla, umarım ki ve korkarım ki -ama dilemiyorum ve korkuyorum- askerden aldığı
mız yetkileri askere devretme noktasına götürmeden, bu konuların hepsine Anayasa çerçeve
sinde bir çözüm bulalım; ama bunun çözümü, Anayasa Komisyonu üyelerinin hiç ilgisi yok
ken, altlarına imza koyarak yani "Bu Anayasaya aykırıdır" demeleriyle mümkün değildir. 

Bu görüşlerle hepinize saygılar sunuyorum, teklife olumlu oy vermenizi diliyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökbel. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Görüşülmekte olan husus sonuç

lanıncaya kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Komisyon raporu üzerinde şahsı adına Balıkesir Milletvekili Sayın Çorapçıoğlu ko
nuşacaklardır. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, SHP sözcüsü, bizim gerekçemizin beşinci paraf-
rafının birinci cümlesinde, "İhtilali yapanlarla taahhüdünüz var" diye zabıtlara yanlış geçen 
bir beyanda bulundular. Bunun düzeltilmesi için cevap vermek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, mümkünse yerinizden cevaplayınız. 
VEFA TANIR (Konya) — Yerimden olacak efendim. 
12 Eylül Harekâtını yapanlar, Yüce Meclisi kapatmışlardır; beyanlarında taahhüdü mille

te vermişlerdir" diye burada kastedilen, 12 Eylülcülerin millete verdikleri taahhüttür. Yoksa, 
o zaman kapamadıkları partilerle bir anlaşmaları, bir taahhütleri olduğundan değildir. Bu cümle 
öyle kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Konu tavazzuh etmiştir. 
Şahsı adına, Komisyon raporu üzerinde konuşmak üzene, Sayın Mustafa Çoraçıoğlu; 

buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

derin saygılarımla selamlıyorum. 
Muhterem milletvekilleri, konuşulmakta olan kanun teklifinin istihdaf ettiği gaye, şu veya 

bu partinin, evvelce kapatılmış şu veya bu partinin ismini alması meselesi değildir. Mesele, ge
rek gerekçe dikkatli okunduğunda, gerekse, min gayri haddin, bendenizin bu rapora vermiş 
olduğumu iki sayfa tutan muhalefet şerhimde de açıkça anlatıldığı üzere, demokrasimizin önünde 
mevcut bulunan engelleri hep beraber kaldırmaya elbirliğiyle çalışmaktır ve değerli Anavatan 
Partili milletvekili arkadaşlarımı da samimiyetle hu konuda bizlerle elbirliğiyle gayret göster
meye davet ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, daha dün, Sayın Başbakan, televizyonda yayınlanan beyanatın
da, bir kısım vatandaşlara hitap ederken, "Türkiye'de demokrasinin bütün kurum ve kuralla
rıyla işlemesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye azimle devam 
edeceklerini" ifade ettiler. İnşirah duyduk. Ancak, Türkiye'de, kapatılmış partilerin isimleri
nin şu veya bu parti tarafından alınmasını yasaklayan böyle bir kanun varken, bu konuda -ki
min tarafından gelirse gelsin- yapıldığı söylenen veya yapılacağı beyan edilen ça-
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hşma vaatlerine inanmamız, vatandaş olarak mümkün değildir. 
Eğer bu maksatlarında cidden samimî iseler, böyle bir teklifin desteklenmesini Sayın Hü

kümetimizden de hulusî kalple beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 2S33 sayılı Kanun ile -ki bu kanunu Millî Güvenlik Konseyi ısdar 
etmiştir- partiler kapatılmış ve malları da -biraz evvel Anayasa Komisyonu Sayın Başkanının 
da ifade ettiği gibi- Hazineye mal edilmiştir. Ancak, o kanunda dahi, bu partilerin isimlerinin 
alınamayacağı hususunda bir engel getirilmemiştir. Bilahara, Danışma Meclisi zamanında çı
karılan 2820 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile, kraldan ziyade kralcı davranıl-
mak lüzumu hissedilmiş ve kapatılmış bulunan partilerin kurulacak partiler tarafından alına
mayacağı hususunda bu anlaşılmaz ve manasız yasak getirilmiştir. 

Daha evvel de, 2966 sayılı Kanunla, bazı kişilerin beyanatta bulunamayacakları konusun
da yasak getirilmişti. O yasağın kaldırılması için de burada müteaddit defalar taleplerde bu
lunduk ve netice itibariyle, bizzat Anavatan Partisi Grubunun teklifi ile o yasak kaldırıldı. 

Yine, Anayasanını geçici 4 üncü maddesine bir Anayasa hükmü olarak konulan 10 yıl si
yaset yapma yasağı, o yasağın şümulüne giren bütün siyasîlerin üzerinden, milletin kararı ile 
kaldırıldı. Şimdi, burada, Danışma Meclisi zamanında şu veya bu sebeple kabul edilmiş; ama, 
demokrasiye aykırılığı mutlak olan bir maddenin devamında ısrar etmek, şu Mecliste grubu 
bulunan veya bulunmayan, Türkiye'de kurulu hiçbir partiye yakışan bir hareket olmayacaktır 
değerli arkadaşlarım. 

Eğer, demokrasinin önündeki engelleri kaldıracaksak, daha evvel müteaddit defalar ifade 
ettiğimiz gibi, susan Türkiye'den, konuşan Türkiye'ye gelmemiz lazımdı; geldik. Şimdi de, Ya
saklı Türkiye'den, yasaksız Türkiye'ye gelmeye mecburuz. 

Eğer, siz, bu talebimize ve bu samimî iştirak davetimize icabet etmezseniz, elbette ki, gü
nü gelecek, milletin huzuruna giderek, bunu milletle halletmenin çaresini bizler bulacağız. Bun
dan emin olun değerli arkadaşlarım. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu oylarınıza sunacağım. Komisyon raporu ka
bul edildiği takdirde, teklif reddedilmiş olacaktır; komisyon raporu reddedildiği takdirde, içtü
züğün 81 inci maddesine göre, teklif, komisyona iade edilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu oylarınıza sunuyorum... 
VEFA TANIR (Konya) — Karar yetersayısı yoktur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
VEFA TANIR (Konya) — Karar yetersayısı yoktur. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... (DYP sıralarından "Karar yetersayısı yoktur" sesleri) 

Kabul edilmiştir. 
Komisyon raporu kabul edilmiş ve böylece komisyonun... 
VEFA TANIR (Konya) — "Karar yetersayısı yoktur" ifadesi, sizin "Kabul" lafınızdan 

evvel zabıtlara geçti Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, böyle bir hakkınız tabiî ki, var, ama, demin yoklama isteyen sayın 
arkadaşlarım gibi, bu hakkın karşılığında bir de talihsizliğiniz var; geç kalıyorsunuz (DYP sı
ralarından "Hayır" sesleri) ve oylama başlıyor, bitiyor, teklif reddediliyor; ondan sonra, çok 
değerli arkadaşlarım itiraz ediyorlar. (DYP sıralarından gürültüler) 

tstirham ederim... 
Komisyonun, teklifin reddine dair raporu kabul edilmiş ve teklif reddedilmiştir. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, yarın zabıtlara bakacağız. "Karar yetersayısı 

yoktur" ifadesi, sizin "Kabul" lafınızdan çok evvel geçmiştir. Yarın görürüz, mahcup olacaksınız. 
BAŞKAN — Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 8 Mart 1990 

Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 
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görüşmelerine devam edilen, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlann Elek
trik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Aynı 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 

İlişkin Kanun Tasansına verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
ismet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
ANTALYA 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
tsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

Kanunlaşmıştır. 

450 
231 
193 
35 

1 
2 

: 214 
5 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 

Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Sait Ekinci 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
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ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Abdül kadir Aksu 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
tsmail Üğdül 
ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 

Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat El dem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
tsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Faruk tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Musfata Uğur Ener 
Mehmut Rauf Ertekin 
MANİSA 

Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MUĞLA 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Daldal 

ORDU 

Ertuğrul özdemir 
Şükrü Yürür 
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RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıöğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
SİİRT 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 

(Reddedenler) 

AMASYA 

Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Ömer Çiftçi 
Tevfik Koçak 
ANTALYA 
İbrahim Demir 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
BURSA 
Cavit Çağlar 
DENİZLİ 
Hüdai Oral 
ELAZIĞ 

Ali Rıza Septioğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 

İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 

İZMİR 
Veli Aksoy 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Erol Güngör 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 

(Çekinser) 
EDİRNE 

Şener İşleten 

KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 
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(Geçersiz Oylar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 

İSTANBUL 
Mehmet Cavit Kavak 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
M.Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Sclahattin Kılıç 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Balıbey 
Bakir Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 

Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Hasan Namal 

ARTVİN 

Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çal oğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
1. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
îlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelişbaş 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 

B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk V.) 
Adnan Keskin 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (B.) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gem almaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
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ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Hasan Celâl Güzel 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 

Süleyman Demirel 
Abdulah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 

Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 

Mustafa Timisi 
Ali Topuz 

İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 

Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Seyit Halil özsoy 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 

Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 

Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 

Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 

Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
A. Mesut Yılmaz (B.) 
SAKARYA 
Mehmet Göl han 
Ahmet Neidim 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
M. Ali Eren 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
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SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya (B.) 
Mehmet Aydın 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 

Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev (t. A.) 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Mustafa Tınaz Titiz 

ANTALYA : 1 

İSTANBUL 

Açtk Üyelikler : 5 

ÇORUM : 1 DİYARBAKIR : 1 

: 1 SİİRT : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

86 NCI BİRLEŞİM 

7 . 3 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma 
Önergesi (2/136) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

2. — Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Halkıkında Kanun Hük
münde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/675) (S± Sayısı : 379) (Da
ğıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili 
Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. 
Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 14.2.1990) 

4. — 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) 
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5. — 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 Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler EMenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

6. — 657 Sayılı Harita Genıel Komutanlığı Kanununun Bazi Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihî: 29.11.1989) 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 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) 

8. — 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) 

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

10. — Danıştay 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) 

11. — 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)( 

12. — 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 İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının 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) 

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

X 15. — • Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında iki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan 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) 
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16. — 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 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi ; 5.2.1990) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 19. — • 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddeleri'nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya MM-. 
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında, Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

23. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

24. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

25. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 



— 4 — 

26. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

/ Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanım Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti (ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28,2.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 0/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

;X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile1 Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 33. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
ilişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

34. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B, M. M. (S. Sayısı: 379) 

Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim 

Komisyonu Raporu (1/675) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1.2.1990 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K Gn. Md 07/101-1/500/05487 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 ind maddesi uyarınca 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Ytldırtm Akbulut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

öğrenci sayısı ikiyüzaltmışdörtbini bulan açıköğretim hizmetleri, bugün Batı Avrupa'nın 
altı ülkesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anadolu Üniversitesi'rice yürütülmektedir. 
Adı geçen Üniversite ve ilgili fakültesinin artan hizmet yükünün hafifletilebilmesini sağlamak 
amacıyla mezkûr üniversitenin rektör yardımcısı ile Açıköğretim Fakültesinin dekan yardımcı
sı sayılarının artırılması gerekmiştir. 

Diğer taraftan, halen fiilen yurt dışında sürdürülmekte olan açıköğretimle ilgili hizmetleri 
illegal görünümden çıkarmak maksadıyla 2547 sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin yapılma
sı gerekmiş, açıköğretim uygulanan üniversitelerin öğretim, eğitim ve kültürle ilgili idarî ve sosyal 
nitelikteki hizmetlerinin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerini kurabilmesine im
kân tanımıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1,2. — Açıköğretim kurulurken, sadece onbin öğrencilik bir kapasite artışı hedef
lenmişken, bugün öğrenci sayısı ikiyüzaltmışdörtbine çıkmıştır. Üç yıl önce, ayrıca "Huzur 
Planı" çerçevesinde yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıköğretim sis
temiyle yurt dışında öğretim, eğitim ve kültür hizmeti götürmek görevi de Anadolu Üniversite
sine verilmiştir. Bu cümleden olarak, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupanın altı ülkesinde ve 
KKTC'de de hizmet vermeye başlamıştır. 
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Bütün bunların sonucu olarak üniversitenin ilgili fakültenin yükü çok ağırlaşmış bulun
maktadır. Hizmetlerin aksamadan devamı idarî imkânlarının artırılmasına bağlıdır. Bu sebep
le, 2547 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddelerinde yapılan değişiklikle üniversitede Rektör Yar
dımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı sayısı artırılmaktadır. 

Madde 3. — Gençlere yükseköğretimde, fırsat ve imkân eşitliğini sağlayabilen tek kuruluş 
olan Açıköğretim Fakültesinin öğrencileri yurdun her köşesinde yerleşik öğrencilerdir. Açıköğ
retim sistemi bu öğrencilere, Türkiye'de il merkezleri bazında, yurt dışında da ülke bazında 
"yüz yüze" akademik danışmanlık, öğrenci işleri ve mediko - sosyal gibi idarî ve sosyal hiz
metleri vermek zorundadır. 

Ancak, bu hizmetler 2547 sayılı Kanundaki boşluklar ve bundan kaynaklanan yetersiz yo
rumlar nedeniyle yerine getirilememekte ve bu durum sistemin çalışmasını engellediği gibi, öğ
rencilerin şikâyetine yol açarak, sisteme güveni sarsmaktadır, özellikle yurt dışı hizmetlerinin, 
2547 sayılı Kanunda yer almadığı için o ülkelerce "İllegal üniversite faaliyeti" şeklinde görüle
rek, görevlilere vize verilmemesi ve hizmetin.devamının engellenmesi tehlikesi mevcuttur. 

Diğer taraftan Dünyanın uzaktan öğretim teknolojisini uygulayan tüm diğer üniversitele
rinde olduğu gibi Anadolu Üniversitesinin de, açıköğretim hizmetlerini verirken, bunları çeşit
lendirmek ve yaygınlaştırmak için hem üniversitenin diğer fakülte ve yüksek okullarına açı
köğretim görevi vermede ve hem de yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle bu alanda iş
birliği yapmada hızlı ve esnek bir yapıda çalışması kaçınılmaz bir zarurettir. Dolayısıyla bu 
kararların alınmasında "Üniversitenin Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi gerekmektedir. 

1982 yılından önce, yabancı dilde ve dört ayrı bölüm halinde örgün öğretim yapan "İleti
şim Bilimleri Fakültesi"nin 1982 yılında adı "Açıköğretim Fakültesi" olarak değiştirilerek, açı
köğretim görevi bu fakülteye verilmiştir. "İletişim Bilimleri" konusunda öğretim yapmakta olan 
ve çok önemli bir alana insangücü yetiştiren dört bölüm de, açıköğretimin içinde örgün öğre
tim yapmaya devam edegelmiştir. Takdir edilebileceği gibi, bu durum, açıköğretim yapan bir 
fakültede apayrı bir alanda hem de örgün öğretim yapgn bölümlerin mevcudiyeti ile çarpık 
bir yapının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Açıköğretim fonksiyonunun gelişip genişlemesiyle 
birlikte bu durum fakültenin bütünlüğü içinde öğretim ve idare sistemi farklılıklarına da yol 
açarak, çeşitli güçlükleri ortaya çıkarmıştır. 

öte yandan, Anadolu Üniversitesinin mevcut diğer eğitim, öğretim birimlerinin potansi
yelinden de açıköğretim hizmetlerinde yararlanmak ve açıköğretimin, bugün hizmet verdiği dallar 
dışında da ülkenin eğitilmiş insangücü ihtiyacına göre, programlar açabilmesi için karar meka
nizmalarına yetki ve hız kazandırmak gerekmektedir. 

Bu nedenlerle, 2547 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi yukarıda zikredilen sorunlara çö
züm getirecek şekilde yeniden düzenlenmek suretiyle, açıköğretim uygulayan üniversitelere; yurt 
içinde hizmet birimleri kurabilme kolaylığı sağlanmakta; ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk va
tandaşları için de merkez adı altında irtibat büroları açabilmeleri öngörülmektedir. 

Madde 4, 5. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 379) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 20.2.1990 

Esas No. : 1/675 
Karar No. : 1 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname" Komisyonumuzun 15.2.1990 tarihli birleşiminde Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK 
temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşülmüştür. 

Büyük bir öğrenci kitlesinin (250 bini aşkın öğrenci) eğitim ve öğretimini gereği gibi yeri
ne getirme çabası içerisindeki Anadolu Üviversitesi ve buna bağlı Açıköğretim Fakültesinin idarî 
işlemlerinde kolaylık sağlayan, diğer taraftanda Açıköğretim hizmetinin gereği diğer idarî ve 
sosyal, öğretim-eğitim ve kültürel amaçlı yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerinin kurulabilme
sine imkân tanıyan Kanun Hükmündeki Kararname Komisyonumuzca da uygun görülerek mad
delerinin görüşmesine geçilmiştir. 

Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Kanun hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesi ifadeyi kuvvetlendirmek amacıyla bir 
ibare eklenmesiyle ve; 

Kanun Hükmündeki Kararnamenin 3 üncü maddesi de Komisyonumuzca yapılan redak
siyon niteliğindeki bir kaç ufak değişiklikle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Kanun Hükmünde Kararnameye Anayasanın 91 inci maddesi gereğin
ce Geçici 1 inci madde eklenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci mad
deleri de Komisyonumuzca usulüne uygun olarak düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Üye 
Kemal Karhan Baki Durmaz 

İzmir Afyon 
Üye Üye 

Mustafa Kızûoğlu Ayçan Çakıroğullart 
Afyon Denizli 

Üye Üye 
Mehmet Fuat Erçetin Mehmet Tahir Şaşmaz 

Edirne Elâzığ 
Üye Üye 

Bülent Atasayan Mustafa NazUcoğlu 
Kocaeli Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 379) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması; 12.3.1986 
tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 
tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2.1.1990 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 13 üncü maddesinin değişik (a) 
fıkrasının üçüncü bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör ta
rafından beş rektör yardımcısı seçilebilir." 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 16 ncı maddesinin değişik (a) fık
rasının ikinci bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

'Ancak, merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde dekan ta
rafından dört dekan yardımcısı seçilebilir." 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun ek 16 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"EK MADDE 16. — Açıköğretim uygulayan üniversite yurt içinde hizmet birimleri aça
bilir. Aynı üniversite, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına öğretim, eğitim ve kültürle ilgili 
idarî ve sosyal hizmetleri vermek amacıyla Yükseköğretim Kurulunun kararıyla o ülkede mer
kez tesis edebilir. 

Açıköğretim hizmeti veren üniversitede, rektörlük ile bu tür hizmetleri veren fakülte, yük
sekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, konservatuar, merkez ve benzeri kuruluşlarda, hizme
tin özelliğinin gerektirdiği birimlerin kurulması veya değiştirilmesi, diğer ülkelerin açıköğretim 
kuruluşları ile eğitim ve öğretim alanlarında işbirliği yapması, Üniversite yönetim kurulunun 
kararı ile gerçekleştirilir. 

Merkezi açıköğretim yapan fakültelere bağlı olarak, örgün öğretim yapan bölüm varsa, 
zaman içinde bu bölümün müstakil örgün eğitim yapan yüksekokul haline dönüştürülmesi ya 
da örgün öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına, örgün öğretimleri
nin yanı sıra, açıköğretim yapan bölümler kurulması, üniversite senatosunun teklifi ve Yüksek
öğretim Kurulunun onayı ile olur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 379) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılman Hakkında 398 Sayılı Kanan Hük-
. mttnde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanon Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun HükmündeTCararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesinin değişik (a) fıkra
sının ikinci bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğre
tim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir." 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 16 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

"EK MADDE 16. — Açıköğretim uygulayan üniversiteler yurt içinde hizmet birimleri aça
bilirler. Aynı üniversiteler, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına öğretim, eğitim ve kültür
le ilgili idarî ve sosyal hizmetleri vermek amacıyla Yükseköğretim Kurulunun kararıyla o ülke
de merkez tesis edebilirler. 

Açıköğretim hizmeti veren üniversitelerde rektörlük ile bu tür hizmetleri veren fakülte, ens
titü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, merkez ve benzeri kuruluşlarda, hizme
tin özelliğinin gerektirdiği birimlerin kurulması veya değiştirilmesi, diğer ülkelerin açıköğretim 
kuruluşları ile eğitim ve öğretim alanlarında işbirliği yapılması üniversite yönetim kurulunun 
kararı ile gerçekleştirilir. 

Merkezi açıköğretim yapan fakültelere bağlı olarak örgün öğretim yapan bölüm varsa, za
man içinde bu bölümün müstakil örgün eğitim yapan yüksekokul haline dönüştürülmesi ya 
da örgün öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim ya
pan bölümlerin yanı sıra, açıköğretim yapan bölümler kurulması, üniversite senatosunun tek
lifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile olur." 

GEÇİCİ MADDE 1. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 
12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunlarla Bakanlar Kuruluna 
verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu için, 
bu Kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 379) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
7. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Taşar 
Devlet Bakanı 

77. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

7. S. Giray 
Dışişleri Bakanı 
A, M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgtn 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakam 
M K. Zeybek 

T OZAL 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
M. Keçecuer 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakam 
M. V. Dmçerkr 
Devlet Bakanı 

7. Ozarslan 
Devlet Bakanı 

I. Ozdemvr 
Devlet Bakanı 

K. Akkaya 
Adalet Bakam 

M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. AÜtnkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C, Itıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

7. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

E Kurt 
Turizm Bakanı 

7. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 379) 



(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye 3üyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 379) 





Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 363) 

İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ye 55 Arkadaşının, Mil
letvekili Seçimlerinin Yenilenmesine ilişkin Önergesi ve 

Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) 

TC. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 19.9.1989 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığı 
No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29 Kasım 1987 Milletvekili Genel Seçimleri baskın seçim olarak gerçekleşmiş, seçmenin 
hür ve serbest iradesi sandığa tam olarak yansımamıştır. Seçim yasalarında sürekli olarak ya
pılan değişiklikler yanında, seçimlere devlet taraf olarak sokulmuştur. Böylesine tartışmalı şart
larda yapılan 29 Kasım genel seçimleri sonunda °/o 36,5 oyla siyasal iktidar oluşmuştur. 

29 Kasım seçimlerinin kesinleşmesinden sonra oluşan iktidar gerek varlığını borçlu oldu
ğu seçim sistemi yönünden ve gerekse % 36,5 oyla Meclisin % 65'ini işgal etmesi nedeniyle 
her zemin ve ortamda eliştirilmiştir. 

29 Kasım genel Milletvekili seçimlerinden bir yıl, üç ay yirmiyedi gün sonra 26 Mart 1989 
tarihinde yapılan mahallî seçimlerin sonuçlan; 29 Kasım seçimlerinin şart ve sonuçlarına yapı
lan eleştirilerin haklılığını apaçık ortaya koymuştur. % 36,5 oyla "Hükümet etme" hakkını 
kullanmaya çalışan siyasî iktidar, % 21,75 oya inerek bu hakkı ve halk desteğini tamamen kay
betmiştir. Son kamuoyu yoklamaları da iktidar oyunun % 15'e düştüğünü göstermektedir. Mu
halefet oylarının % 85, iktidar oylarının % 15 olduğu bir ortamda, siyasal iktidarın hükümet 
etme hakkından söz edilemez. Hükümet etme hakkı yok olan bir siyasal iktidarın yaptığı en 
küçük tasarruf hukuken yok sayılmak durumundadır. 

Bugünkü iktidarın en büyük zaafı, Meclis çoğunluğu ile millî iradeyi karıştırmaktır. Mec
lis çoğunluğu millî iradeyi yansıtmamaktadır. Eylül 1989 Türkiye'sinin en büyük sorunu da 
burada yatmaktadır. Millî iradeden yoksun Meclis çoğunluğu ile hükümet etme hakkını kendi
lerinde görenler; hukuken geçersiz tasarruflarına bir yenisini daha ekleyip, T.C. Devletinin sem
bolü olan Cumhurbaşkanlığı seçimine de gölge düşürmektedirler. 

Bu siyasal iktidar, 1989 Eylül'ünde hükümet etme hakkını yitirmiştir. Bu gerçek 26 Mart 
seçimleri ve takip eden günlerde tescil edilmiştir. 

Bu siyasal iktidar, Meclis çoğunluğu ile millî iradeyi karıştırmaktadır. 

Böylesine büyük zaafın içinde bulunan siyasal iktidar dönemini doldurmuştur. Her geçen 
gün Türk demokrasisi için büyük kayıptır. Gecikilmeden hür, serbest ve dürüst seçimle Türki
ye Büyük Millet Meclisi yenilenmelidir. 

Bütün bu sebeplerle Anayasanın 77 nci maddesi ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 8 inci maddesine göre 26 Kasım 1989 Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimle
rinin yenilenmesi için önerimizin gerekli işleme tabi tutulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
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S. Demird 
İsparta 

Lâtif Saha 
Muğla 

Holü Dağı 
Adana 

Turgut Gülez 
Bolu ' 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Atilla Imamoğlu 
Kahramanmaraş 

Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

ibrahim Demir 
Antalya 

Fuat Kıla 
tzmir 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Mahmut Oztürk 
Niğde 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Abdülkadir Cenkçiler 
Bursa 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

irfan Demiralp 
Samsun 

Hasan Namal 
Antalya 

Dr. Esat Kıratltoğlu 
Nevşehir 

Cavit Erdem» 
Kütahya 

Şinasi AÜtner 
Zonguldak 

Ömer Şeker 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Murat SÖkmenoğlu 
Hatay 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

Cemal Alışan 
Samsun 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Mehmet Tahv Şaşmaz 
Elazığ 

Baki Durmaz 
Afyon 

Mehmet Çahroğlu 
Trabzon 

Mustafa Çorapçtoğlu 
Balıkesir 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Teufik Ertüzün 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Orhan Şendağ 
Adana 

Sdahattin Kûıç 
Adana 

Önol Sakar 
Manisa 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Doğan Baran 
Niğde 

Mfa Tantr 
Konya 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Adil Ay dm 
Antalya 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

E. Yûdmm Avcı 
Denizli 

Ali Eser 
Samsun 

Hasan Ekinci 
Artvin 

ismail Köse 
Erzurum 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 363) 
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Anayasa Komisyona Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 4/81 
Karar M. : 23 

1.2.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel ve 55 arkadaşının, Milletvekili Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin önergesi, 
Komisyonumuzun 24.1.1990 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

önerge, Anayasamn 77 nci ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 8 inci maddesine 
göre 26 Kasım 1989 Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesi için 
gerekli işlemin yapılmasını istemektedir. 

önergenin güncelliğini kaybettiğini gözönüne alan Komisyonumuz, önergeyi reddetmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğtu 

Ankara 
Üye 

M. Sezai Fekuslu 
Ankara 

Üye 
Ömer Türkcahal 

Kocaeli 
Üye 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Başkanvekili 
Ledin Batias 

Adana 
Üye 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Üye 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
Üye 

Yılmaz AÜuğ 
Sivas 

Sözcü 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
Üye 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Güneş Muftüoğlu 
Zonguldak 

(Karşıyım, geri çekiyorum) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 363) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 283) 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1 /608) 

T.C. 
Başbakanlık ' 

Kanunlar ve Kararlar 21.8.1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-2297/03611 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.8.1989 
tarihinde kararlaştınlan «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Ktitükleri Hakkında 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ite gerekçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Milletvekili veya (mahallî idareler seçimlerine iştirak etmek üzere istifa eden aday 
adayı veya aday olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin (Subaylar, astsu
baylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları dışındaki) adaylığı 
veya seçimi kaybetmeleri halinde bunların eski görevlerine veya kazanılmış hak aylılk 
derecelerindeki başka bir göreve dönebilrnelerini sağlamak amacı ile seçimle ilgili ka
nunlarda bu konuda her def asında geçici veya yapılan seçime münhasır olmak kaydı 
iHe düzenlemelere yer verilmektedlir. Bu hususta daimilik arz eden bir düzenlemenin 
sağlanması amacı ile bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile subaylar, astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yük
sek yargı organları mensupları dışında olup da milletvekilliği ve mahallî idareler genel 
ve ara seçimlerinde aday adayı veya aday olan ve daha sonra adaylığı veya seçimi kay
beden Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin Yüksek Seçim Kurulunca seçim 
sonuçlarınım ilanını takibeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine 
veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönmelerine imkân sağlan
mış bulunmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük hükmüdür. 

Madde 3.—Yürütme hükmüdür. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No., : 1/608 6.11.1989 
Karar No. ; 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20,9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Haik'kında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 
dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 2.11.1989 tarihli toplantısında Adalet ve İçişleri 
Bakanlıkları ıtemsilcilerinin de katılmasıyla incelenmiştir. 

Daha önce yapılara milletvekili ve mahallî idareler seçimlerinde, aday veya aday 
adayı olan subay, astsubay, hâkim, savcı ile yüksek yargı organları mensupları dışın
daki devlet memurları ve dıiğer kamu görevlilerinin adaylığı veya seçimi kaybetmeleri 
halinde görevlerine dönebiimelerini sağlamak için geçici veya o seçime ait düzenlemeler 
yapılmaktaydı. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanuna bu konu ile ilgili devamlı bir hüküm getiren tasarı Komisyonumuzca olum
lu bulunarak tümü kabul edilmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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Tasarının 1, 2 ve 3, üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
arz olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Sözcü 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Cengiz Dağyar 

Antalya 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Üye 
H. Sabrı Keskin 

Kastamonu 

• üye 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

• 

Üye 
Güneg Müftüoğlu 

Zonguldak . 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 

Üye 
M. Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Ekin Dikmen 

tçel 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI MET*N 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümıkri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 7. — Subaylar, astsubayîtar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı 
organları mensupları hariç olmak üzere; milletvekili ve malhallî idareler genel ve ara 
seçjirfilerindiö aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlleri, aday
lığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının Ha
inini takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eskıi görevlerine veya kaza
nılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihînde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. /—Bu Kanun hükümlerini Bakarlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu .» 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskân; Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. tTuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

î. Aykut 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanı 

F. Kurt 
Turizm Bakanı 

İ. Aküzüm 

ıDevlet Balkanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı Y. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
/. Askın 

Millî Savunma Balkanı 
/. S. Giray 

Dışişleni Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı Y. 
/. Asktn 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 283) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B M . M. (S. Sayısı : 289) 

657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/640) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 . 10 , 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2328/04866 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma; Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulun
ca 23.10.1989 tarihinde kararlaştırılan «22.4.1925 Tarihli ve {657 Sayılı Harita Genel 
Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasana» 
ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim, 
Turgut özdl 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

657 sayılı Harita Genel Komultanıkğt Kanunu hükümlerine göre, bakanlıklar ile 
kamu kurum ve kuruluşları meslekî ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği ve klasik me
totla yerden yapılması uygum olan 1 /2000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabil
mekte, 1/5000 ölçekli harita ihtiyaçları ile ilgili istekleri- ise, Bakanlıklararası Harita 
İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca ahnan karar çerçevesinde Harita Genel 
Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün üretim kapasitelerinin] elver̂  
dtiği ölçüde karşılanmaktadır. 

Bilindiği üzere Türküye süraMe kalkınan ve şehirleşmenin altyapı ve geişme prob-
lemelerine büyük önem' verildiği faaliyetler içinde bulunan bk ülkedir. Bu durum 
1/5000 ve daha büyük ölçekli harita Myacını artırmıştır. 

Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözü edi
len ölçekelrdeki haritaları ivedilikle ve zamanında üretmeleri, ihtiyaçların çokluğu, 
çeşitliliği nedeniyle mümkün olamarnaktadu". 
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Bu nedenle, tasarıyla bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarına, meslekî ve 
tekmille ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları bizzat yap
ma veya gerçek ve tüzelkişilere yaptırma, imkânı sağlanmakta ve harita üretırriinin 
klasilk metotla yapılmasına ilişkin sınırlandırma kaldırılmaktadır. Yalnız daha" önce 
üretilmiş olan 1/5000 ölçekli haritaların yeniden üretilmesini' ve dolayısıyla kaynak 
israfını önlemek, ayrıca meselenin ülke güvenliği ile ilgili yönünü denetim altında tut
mak için tedbir alınması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda tasarıyla 1/5000 ölçekli 
haritalar bakımından bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, 'bizzat yapmayı veya 
gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planladıkları harita ihtiyaçlarını Bakanlıklararası 
Harita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlü 
kılınmışlardır. Bu husus, mükerrer üretimlerin önlenmesi ve güvenliğin korunması gibi 
faydalarını yanışıra, haritası yeni üretilecek yerlerim indekslere geçirilmesini, 1/5000 
ölçekli haritası üretitaiş ve üretilmemiş olan paftaların belirlenmesi ve takip edilme
sini sağlayacaktır. 

Ayrıca tasarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne planlı görevlerinin aksa
tılmaması kaydiyllıa, plan dışında ortaya çıkacak kendi acili ihtiyaçlarını karşılamak 
konusunda yetki verilmesi önigörülmtektedir. Bu esasın uygulamaya konulması, anılan 
Genel Müdürlüğün çalışmalarını kolaylaştıracak ve planlı görevlere ayrılan kapasite
nin dışında kalan işgücü ile ortaya çıkacak acil ihtiyaçların karşılanmasında arzu edi
len serbestiyi kazandıracaktır. 

Bu sebeple tasarı büyük ölçekli haritaların ulusal imkânlarımızla süratle üretile
rek kalkınma hizmetlerinde kullanılmasına ve Türk haritacılık sektörünün hızla geliş
mesine imkân sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ: 
x Madde 1. — Bu madde ile, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıria, meslekî 
ve teknik ihtiyaçların gerektirdiği, 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları kendi im
kânlarıyla üretmelerine veya yerli gerçek ve tüzelkişilere yaptırmalarına imkân sağ
lanmakta ve günün gelişen şartları dikkate alınarak üretimin klasik metotla ve yerden 
yapılacağına Miskin kayıt kaldırılmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarınca ya
pılacak veya yerli gerçek Veya tüzelkişilere yaptırılacak, 1/5000 ölçekli haritaların Ba
kanlıklararası Harita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bildiril
mesi mecburiyeti getirilmekte, ayrıca, planlı görevlerin aksatılmaması kaydıyla, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne plan dışı doğacak acil ihtiyaçlarını karşılama konu
sunda yetki verilmektedir. 

Diğer taraftan, ilmî araştırma ve koordinasyon toplantılarının her yıl yapılacağı 
belirtilmekte, bu toplantılara katılacaklar arasına harita ve kadastro anabilÜm dalı bu
lunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim elemanlarının da katılması hususu yeni
den düzenlenmektedir. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Yürütme maddesidir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 23 . 11 . 1989 

Esas No. : 1/640 
Karar No. : 6 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 22.11.1989 tarihli 3 üncü Birleşiminde 
ilgili Millî Savunmıa Balkanı Sayın i. Safa Giray ile Bakanlık yetkililerinin iştirakiyle 
görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere; bakanllık'ar ile kamu ku
rum ve kuruluşlarına, meslekî ve teknik ihtiyaçların gerektirdiği 1/5000 ve daha bü
yük ölçekli haritaları kendi imkânllarıyla yapma ve yaptırma imkânı sağlanmakta, 
yapılan 1/5000 ölçekli hfcritalan Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve 
Planlama Kurulu Başkanllığına - arşüv için - bildirilmösi mecburiyeti getirilmekte ve 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne plan dışı doğacak acil ihtiyaçlarını karşılama 
yetkisi verilmektedir. 

Tasarının tümü Komisyonumuzca olumlu bulunarak prensip olarak kabul edil-
dikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

657 sayılı Kanunun tarihi sehiv eseri yazamadığını dikkate alan Komisyonumuz 
tasarı başlığına ilave etmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü madde
sinin, İkinci fıkraisı değiştirilmek istenmektedir. Yapılan değişiklikle, bakanlıklar veya 
kamu kurum ve kuruluşlarına, meslekî ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5000 ve 
daha büyük ölçekli haritaları gerçek ve tüzelkişilere yaptırma imkânı sağlandığı an
cak bu İmkânın yerli gerçek ve tüzelkişilerle sınırlandırılmadığı anlaşılmaktadır. Sözü 
edilen durum ulusal özel harita sektörünün gelişme ve kalkınmasına engel teşkil ede
ceğinden metne «yerli» kelimesi ilave edilmiş ve bu şekliyle çerçeve 1 inci madde Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 nc'i maddesiyle, 657 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine ikinci fık-
radan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmek istenmektedir. Bakanliklar veya kamu ku
rum ve kuruluşlarının bizzat yapmayı veya gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planla
dıkları 1/5000 ölçekli haritaların üretiminin, Harita İşlerini Koordinasyon ve Planla
ma Kurulunun müsaadesine talbi kıllan bir kayıt getirilmiş bulunması, görüşülmekte 
olan tasarıyla gerçekleştirilmesi istenen amaca ulaşılmasına bir ölçüde engel teşkil 
edeceğinden bildirim yükümlMüğü getirilmekle yetinilmesiniin; işin güvenlikle i)lgi!i 
yönünün denetlenmesi ve mükerrer üretimlerin önlenmesinin yanı sıra, bakanlıklar 
veya kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları 1/5000 ölçekli haritaların sü
ratle üretilmesine ve ülke kalkınmasında biran önce kullanılmasına imkân getireceği 
düşüncesiyle fıkra metni «Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, 4 üncü mad
denin ikinci fiknası hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tlüzelki-
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silere yaptırmayı planladıkları 1 /5.000 ölçekli haritalar hakkında, Bakanlıklararası Ha
rita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bilgi verirler» şeklinde 
Komisyonumuzca yenliden düzenlenmiştir. 

657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine sekiizilnci ve dokuzuncu fıkra olarak 
ilave edilmek İstenen fıkralar Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 ndi maddesi yapılan bu değişiklikle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir, 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 üncü ve 4 üncü maddeleri Ko
misyonumuzca aynen kalbui edilmiştir. . ' 

tşbu Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Recep O. Ergun 

Kayseri 

Sözcü 
Halil Orhan Ergüder 

istanbul 

Üye 
Erol Ağagil 

Ankara 

Üye 
Rıfat Diker 

Ankara 

Üye 
Kâzım Oksay 

Bolu 

Üye 
Gürbüz Şakrarüt 

Manisa 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Başkanvekiİi 
İsmet Tavgaç 

0 Bursa' 

Üye 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

Üye 
Muzaffer Atılgan 

Ankara 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ramiz Sevinç 

îzmlk 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
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HÜKÜMETTİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak; bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, meslekî ve teknik ihtiyaç
larının gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya gerçek ve 
tüzelkişilere yaptırabilir.» 

MADDE 2. — 22.4.1925 tarihli ve 657 «ayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine, 
ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve bu maddenin altıncı 
fıkrası yedinci, sekizinci fıkrası da dokuzuncu fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının 4 üncü maddenin ikinci fıkrası 
hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya gerçek ve tüzelkişilere yaptırmayı planladık
ları 1/5000 ölçekli harita ihtiyaçları, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve 
Planlama Kurulu Başkanlığına bildirilir. Başkanlık mükerrer isteklerin bulunması veya 
genel güvenlik açısından gerekli görülmesi halinde Kurulu ivedilikle olağanüstü top
lantıya davet eder. Kurul, bu istekler hakkında en geç (30) gün içinde karar aliır.» 

«Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yıllık prog
ramı aksatmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil işleri de yapmakta yetkilidirler.» 

«Her yıl yapılacak ilmî araştırma ve Koordinasyon toplantılarına, harita ve ka
dastro anabilim dalı bulunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim elemanları ile 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
temsilcileri de iştirak ederler.» 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

22 . 4 . 1925 Tarih ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak; Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, mesllıekî ve teknik ihtiyaçları
nın gerektirdiği 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve 
tüzelkişilere yaptırabilir.» 

MADDE 2. — 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine, 
ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve bu maddenin altıncı 
fıkrası yedinci, sekizinci fıkrası da dokuzuncu fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, 4 üncü maddenin ikinci fıkrası 
hükmüne istinaden bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve' tüzelkişilere yaptırmayı plan
ladıkları 1/5000 ölçekli harütal'ar' hakkında, Bakanlhıklararası Harita İşlerini: Koordi
nasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığına bilgi verirler.» 

«Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yıllık prog
ramı aksatmamak kaydıyla lüzum görecekleri acil işleri de yapmakta yetkilidirler.» 

«Her yıl yapılacak ilmî araştırma ve koordinasyon toplantılarına, harita ve ka
dastro anabilin dalı bulunan üniversitelerin bu konu ile ilgili öğretim efemanları ile 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
temsilcileri de iştjrak ederler.» • . 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE-3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakam 
/. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakam 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakam 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakam 
E. Pakdemirli 

Bayındırlik ve İskân Bakanı 
C. Altmkaya 

Ulaştırma Bakam 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
İ. Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bak&nı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
/. Askın 

Millî Savunma Bakam 
7. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakam 
A. Akyol 

Sağlık Bakam 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalaf 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Ş. Yürür 

Kültür Bakam 
N. K. Zeybek • 

Turizm Bakam 
Jf. Aküzüm 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü- maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir: ' , 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. . ' , 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 290) 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arka
daşının, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 

Anayasa Komisyonu Raporu (2/119) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2820 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 97 nci mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Süleyman Demirel 
İsparta 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Halit Dağlı 
Adana 

Adil Aydın 
Antalya 

Baki Durmaz 
Afyon 

Ömer Seker 
Konya 

Doğan Baran 
Niğde 

Ümit Canuyar, 
Manisa 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Hasan Namal 
I 

Antalya; 
A. Rıza Septioğlu 

Elazığ 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

Mustafa Çorapcıoğlu 
Balıkesir, 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 
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M. Selahattin Kılıç 
Adana 

İsmail Köse 
Erzurum 

Cemal Alisan 
Samsun 

Orhan Şendağ 
Adana 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

önol Sakar 
Manisa 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Sinasi Altıner 
Zonguldak 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Dr. E. Yıldırım Avcı 
Denizli 

Vefa Tanır 
Konya 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Sümer Oral 
Manisa 

İrfan D emir alp 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Ali Eser 
Samsun 

Turgut Y. Gülez 
Bolu 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

B. Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Dr. Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

İbrahim Demit 
Antalya 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Lâtif Sakıcı 
Muğla 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
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G E R E K Ç E 

Anayasamıza göre Siyasî Partiler demokratik sistemin ayrılmaz ve vazgeçilmez 
parçalarıdır. Siyasî Partileri bu yüksek konuma eriştiren durum, onların müdahalesiz 
kurulabilme ve çalışabilme şartları ile çok yakından ilgilidir. Siyasî Partilerin, demok
rasinin vazgeçilmez unsuru olabilmesi onların bir anlamda dokunulmaz olmalarına bağ
lıdır. Bu dokunulmazlığın sınırının Anayasa ve Yasalar dışında olmaması işin esası ve 
en önemli noktasıdır, 

Ülkemizde şu anda varlığını sürdüren partilerin en yaşlısı 6 yaşında değildir. Bu 
durum 65 yıllık Cumhuriyet ve 40 yıllık demokrasi iddiamızla çelişmekte ve demok
ratik geleneklerimizde zaaflar meydana getirmektedir. 

Bunun belli başlı nedenlerinden biri siyasî partilerin kendi olağan şart ve gerek
leri dışında müdahalelerle kapatılmalarıdır. 

Bu müdahalelerden biri ve en sonuncusu Millî Güvenlik Konseyinin 16.10.1981 
tarih ve 2530 sayılı Kanunu ile partilerin kapatılması kararıdır. 

12 Eylül 1980 harekâtını gerçekleştirenler başlangıçta siyasî partileri kapatmaya
caklarını taahhüt etmiş olmalarına rağmen, böyle bir karara varmış olmakla, ülkemiz
de siyasetin okulları durumunda bulunan partileri kapatarak, partilerin geleneğini ke
sintiye uğratmışlardır. 

Aradan geçen zaman içinde anılan kararla kapatılan partilerin tüm yönetici ve 
mensupları, yasal ve anayasal, süreçlerden ve engellerden geçerek bugüne varmışlar
dır. 

Şu anda ülkemizde o partilere liderlik ve yöneticilik yapmış herkes (hakkında yar
gı kararı yoksa) siyasetin her kademesinde görev yapmaktadır. 

Bu durumda, bu kişilerin başlarında bulundukları partilerin kapalı kalmasının an
lamı ve savunulabilir bir yönü kalmamıştır. 

Türkiye'nin taraf olduğu pek çok Uluslararası sözleşme ile İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesi ve Anayasanın genel ilkelerine ters bulunan Siyasî Partiler Kanununun 
96 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasının kaldırılması demokrasimizin önündeki 
önemli bir engeli ortadan kaldıracaktır. 

Kanunun 97 nci maddesi ise hiç bir yönü ile savunulması mümkün olmayan ge
çerliliği de kalmamış bir maddedir. 12 Eylül 1980 öncesinin ülkeyi yönetenler tarafın
dan her zaman ve her zeminde suçlandığı günümüzde, suçlamaların muhataplarının 
elinin kolunun bağlı kalmasını kimse savunamaz. 

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 96 ncı maddesinin 1 inci . 
ve 2 nci fıkraları ile 97 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Anayasa Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 28 i 11 . 1989 

Esas No. : 2/119 
Karar No. : 20 

TÜRKİYE ©ÜYÜTC MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14.lll.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Millet
vekili Süleyman Demirel ve 57 arkadaşının, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 22.1(1.1989 tarihli toplan
tısında İçişleri Bakanlığı temsilcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Teklif, 2820 sayılı Kanunun, 2533 sayılı Kanunla kapatılan siyasî partilerin isim, 
amtalem ve benzeri işaretleri dile dalhia önce kumknuş Türk Devletlerine ait topluma 
mal olmuş bayrak, amblem ve flamaların siyasî partilerce kullanımının yasaklanmasına 
dair 96 ncı maddesinin 'birinci fıkrasının; kurulacak siyasî partililerin, (kapatılan siyasi 
partilerin devamı olduklarını beyan edememelerini düzenleyen 96 ncı maddesinin ikin
ci fıkrasının ve 12 Eyllli Hardkâitınıa taşı beyan ve tutum yasağına alit 97 nci mad
desinin kaldırılmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşnMerd'e, Anayasamızın 68 dnoi maddesinde ifa
desini 'bulan siyasî partilerin dıemokra/tlik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu görü
şünden hareketle mevcut siyasî partilerimizin halen demokratik yaşam içindeki faali
yetlerini sürdürdükleri, kanuna uygun olarak siyasî parti kurulmasına bir, engel bu
lunmadığı bunun yanı sıra 16.10.1981 tarihli ve 2533 'sayılı Siyasî Partilerin Feshine 
Dair Kanunun halen yürürlükte olduğu ve teklifin kabulü halinde 2533 sayılı Kanu
nun getirdiği hükümlere aykırı bir neticenin doğabileceği ayrıca Anayasamızın baş
langıç hükümleri ve genel esprisi göz önüne alındığında teklifin Anayasanın prensip
lerine ve hukukuna uygun olmadığı görüşüne varılmış ve tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlandıktan sonra teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmeyerek teklif 
reddedilmiştir, 
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Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
arz olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Sözdü 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Mustafa Çorapcıoğlu 

Balıkesir, 
Muhalifim. 

Karşı oy gerekçem ekidir. 

Üye 
Ekin Dikmen 

İçel 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Muhalifim. 

Gerekçemiz ekldiir. 

Üye ( 

Ahmet Avcı 
Uşak 

Başkanvekülıi 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
M. Sezai Pekusîu 

Ankara 

Üye 
Faik Tarımctoğlu 

Bitlis 
Çekinser 

Üye 
Abdülmecit Yağan 

Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
özer Gürbüz 

Sivas 
Muhalifim. 

Gerekçemiz eklidir. 
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KARŞI GÖRÜŞÜMÜZ, 

Anayasamıza göre, siyasî partiler demokratik stistemimizün ayrılmaz ve vazge
çilmez parçasıdır. Demokrasimizle bütünleşmiş olan siyasî partilerimizin çalışma ve 
©sasılarını belirleyen siyasî partiler yasamızın 12 Eylül ara rejiminden kalmış ve günü
müzde geçerliliği kallmamış böylesine yasaik ve kısıtlamalardan arındırılması demokra
simiz ve demokrasimizin gelişmesi tiçin zorunludur.; 

Bu nedenle teklifin reddine ıdaiir ktomıisyon görüşüne katılmıyoruz. 

22 . 1,1 . 1989 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Ekin Dikmen 
îçel 
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MUHALEFET ŞERHİ : 

1. 2820 sayılı «Siyasî Partiler Kanununun» 96 ncı maddesinin 1 ve 2 noi fıkra
larının kaldırılmasına jilişkin teklifin reddine dair komisyon kanarına muhalefettim: 

A) Siyasî partiler, dıemoikratik hayaltın vazgeçiümez unsurlarıdır. Demokratik sis
temin esasını teşkil eden bu prensip, ülkemizde aynı zamanda bir Anayasa hükmüdür. 
(Anayasa Madde : 68. Fikra 2) 

B) Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetfeninin hangi esaslarla mahdut olduğu 
Anayasanın yine 68 inci maddesinin müteakip fıkralarında tahdidi olarak tadat edil-
niişltir. .Siyasî partiler, kuruluş ve 'faaliyeifcieri bakımından !bu Anayasa hükmü dışında 
hiçbir kısıtlamaya tabi tutulamazlar; tutülurlarsa bu Anayasaya ve demokrasiye aykı
rılık olur. 

C) 2820 sayılı «Siyasî Partiler Kanununun» 96 ncı maddesiyle konulmuş bulu
nan, (2533 sayılı Kanunla kapatılmış bulunan siyasî partiler ile daha önce kapatılmış 
siyasî partilerin isim ve işaretlerinin kufcnıfaasiınıa ifykün) yasak; öncelikle mer'i 
Anayasanın bahsedilen hükmüne aykırıdır. Ayrıca askerî idare zamanında ve askerî 
idare tarafından çıkarılmış bulunan 2533 sayılı Kanunda dahi, böyle bir yasak yok 
ilken, daha sonra Danışma Meclisince kabul edilen 2820 sayılı Kanunda, bu yasağın 
konulmuş olması, demokrasiyi geri getirme ve yerleştirme çabalarına tamamen ters 
düşen, kraldan ziyade kralcı bir düşüncenin mahsulünden Ibaşka bir şey değildir. 

D) Siyasî partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olmasının ilk 
şartı, onların tamamen demokratik şartlar ve hukukun üstünlüğü prensipleri içeri
sinde kuruluşlarının yapılabilmesi ve fiaaiiyetaitılin dıevamh olmasının sağlanmasıdır. 
Bunun dışında anti demokratik her müdahale ve her yasak, bizatihi demokrasiyi or
tadan kaldırdığı gibi, demokrasinin vazgeçilmez unsurta olan partilerin de tabiî 
gelişmelerinin devamına imkân bırakmamaktadır. Cumhuriyet döneminde bir taraftan 
demokrasimizin kırk yıllık mazisi olduğunu iddia ederken, diğer taraftan bugün mev
cut partilerin en kıdemlisinin 6 yaşında olması gerçeği, izahı mümkün olmayan büyük 
çelişkiyi açıkça ontaya koymaktadır. 

Daha kısa bir zaman evvel, 12 Eylül müdahalesinin başı olanak Sayın Evren'in 
12 Eylülden sonra (Siyasî partilerin kapatılmasının hata olduğunu kabul ettiği) yolun
daki beyanı, geç de olsa, acı da olsa bir gerçeği ifade etmesi bakımından şayanı dik
kattir. Partilerin kapatılması hata ise, kapatılmış olmalarının sun'i sonuçları olan, isim
lileri kuianma yasağı da, aynı şekilde ve halen devam eden bir hatadır. 

E) Demokrasi, parti kapatılmasıyla, partilerin geçmişteki varlıklarının inkâr 
edilmesiyle, bunu temin için birtakım sun'i yasakların devamıyla, temin edilen veya 
edilmesi mümkün olan bir sistem değildir. Siyasî Partiler, alemşümul, demokratik ku
rallar ve Anayasa ile belirlenen kaideler manzumesi içinde, ya serbest olarak vardır
lar, faaliiyettedirîer ve demokrasi vardır. Veyahut bunun dışında müdahale ve yasak
lara muhataptırlar. O takdirde demokrasinin varlığından bahsedilemez. Milletimiz bu 
gerçeği özünden kavramış ve Anayasanın geçici 4 üncü maddesindeki yasakları, bü
tün tazyiklere rağmıen, siyasetçilerin üzerinden kaldırarak, demokratik sistemde suni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 290) 



— 8 — 

ve fuzulî yasalklara yer bulunmadığı hakkındaki iradesini ortaya koymuştur. Şimdi 
görev, milletvekili olarak 'bizlerindir. Bu sefer de partilere konan bu sun'i ve fuzulî yasa
ğı kaldırmak, demokrasiye inanıyorsak, bu inancımızın tabiî bir sonucu olacaktır. 

Bunun aksime düşünce ve davranışları, demokrasiye' inançsızlık olanak telakki et
tiğim için komisyon kararına karşıyım. 

2. 2820 sayılı «Siyasî Partiler Kanununun» 97 nci maddesinin kaldırılması tekli
finin reddine dair komisyon kararma muhalefetim: 

12 Eylül 1980 müdahalesi ile bunun sonunda kurulan Millî Güvenlik Konseyi ve 
Danışma 'Meclisinin 'bütün karar ve tasarrufları üle bunlıarı icra eden sair merciler ve 
görevliler hakkında Anayasanın geçici 15 imci maddesi ile nevü şahsına münhasır ve 
çdk geniiş kapsamlı ı(soruımsuzluk) teminatı getirifaişfc 

Bu geçici Anayasa hükmünde dahi esasında bu tasarruf ve kararların tahlil edi
lemeyeceği hususunda bir yasak yoktun 

Hal 'böyle liken, daha sonra çıkartılan 2820 sayılı «Siyasî Partiler Kanununun» 
97 nci maddesinde bu kabil tasarruf ve kararlar hakkında (tutum, beyan ve davranış) 
kelimeleriyle bir ihatana çok muğlak ve h'ir halkıma günlük hayatın her safhasını kap
sayan bir yasak hükmü getirilmesi, evvela işin tabiî mantığı ile izah edilmesi mümkün 
olmayan bir haldir. «Tutum, nedir?» «Davranış, ne demektir?» Bunlar çok indî ve 
enfüsi hususlardır. Mesela Millî Güvenlik Konseyince kabul edilen bir kanunun değiş-
tirilimiösi gereğini ifade eden hir beyan, dahi bumun şümulüne gîirdbıMiır mi? Bütün bun
lar evvela bu yasağın, dayanağı l e ve kendi içkide hukuken ve mantıken çıelişfcili ol
duğunu açıkça ortaya koymaya yetmektedir.! 

Diğer taraftan, 12 Eylül 1980 öncesi ülkeyi yönötenıler, işline (gelen kişilerce her 
zaman ve her zeminde, ölçüsüz ve endazesiz bir şekilde suçlanmakta, İçişlerle beraber, 
kurumlar ve dolayısıyla tarih tahrip edilmektedir. Buna mukabil, muhatapları eli 
kolu bağlı tutulmaya devam edilmektedir. En basit bir suçlamanın dahi, tabiî bir sa
vunma hakkı doğurduğunu, ibu hakkın kişâarin tabiî halkları arasında vazgeçilmez yeri 
olduğunu kabul eden dünyamızda ve zamanımızda, böyle bir durumun devam etmesi 
gerektiğini kimse sıavunanıaz. 

Tek taraflı çalışan hür suçlama mekanizması oluşturmaktan 'başka fonksiyonu ol
mayan hu hükmün, mevzuatımızda bulunması Ibie düşünce hürriyetinden, ifade hürri
yetinden ve tümüyle demokrasiden bahsetmeye imkân vermemektedir. 

Bunun aksine tecelli eden komisyon kararına hu düşüncelerle muhalifim. 

27 . 11 . 1989 

Mustafa Çorapçıoğlu 
DYP 'Balıkesir Milletvekili 
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kında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No.: 1/608 14.3.1990 
Karar No.:25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Mart 1990 tarihli 86 ncı Birleşiminde İçtüzüğün 89 uncu 

maddesine göre Komisyonumuza geri alınan. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi ve ilgili öner
ge, Komisyonumuzun 14 Mart 1990 tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı temsilcisi de bulunduğu 
halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, milletvekili ve mahallî idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday ada
yı olan hâkim, savcı ve yüksek yargı organları mensuplanmn da adaylığı veya seçimi kaybetmele
ri halinde eski görevlerine veya kazamlmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilme 
esasım getiren önergeyi olumlu bularak kabul etmiş ve Ek 7 nci Maddeyi önerge doğrultusunda ye
mden düzenlemiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayma sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Ekin Dikmen 

İçel 

Üye 
Abdülmecit Yağan 

Kayseri 
(Muhalifim) 

Üye 
Alaattin Fırat 

Muş 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
H. Sabri Keskin 

Kastamonu 
(Muhalifim) 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
(Muhalifim) 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu

na aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 7. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları 

mensuplan hariç olmak üzere; milletvekili ve mahallî idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve 
aday adayı olan Devlet memurlan ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri ha
linde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlannın ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etme
leri, kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebi
lirler" 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T.Özal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
AUBozer 

Devlet Bakam 
G. Taner 

Devlet Bakam 
/. Çelebi 

Devlet Bakam 
/. özarslan 

Devlet Bakam 
E. Konukman 
Adalet Bakam 

Af. Oltan Sungurlu 
İçişleri Bakam 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakam 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskân Bakam 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakam 

C.Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

İ.Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

F.Kurt 
Turizm Bakanı 

/. Aküzüm 

Devlet Bakanı 
K.İnan 

Devlet Bakam Y. 
M Yazar 

Devlet Bakanı 
Af. Yazar 

Devlet Bakam 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
1. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakam 
A. Akyol 

Sağlık Bakam Y. 
/. Aşkın 

Tanm, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
W. K. Zeybek 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞ1 METİN 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
na aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 7. — Subaylar, astsubaylar, hariç olmak üzere; milletvekili ve mahallî idareler 
genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, 
adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlanmn ilanını ta
kip eden bir ay içinde müracaat etmeleri, kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık de
recelerindeki başka bir göreve dönebilirler." 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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