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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt, Kocaeli'nin sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı bir 
konuşma yaptı. 

tçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin gündem dışı konuş
masına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut; 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına da, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci; 

Cevap verdiler. 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 27 arkadaşının, ülkemizde 1980 yılından sonra uy
gulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen tahribatın boyutlarını tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşmenin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/658,2/161) bir daha görüşülmek üzere 
geri verilmesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tezkeresi okundu; tasarının, bir 
defaya mahsus olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna geri verildiği bildirildi. 

Başbakan Yıldırım Akbulut'un 5 - 7 Mayıs 1990 tarihleri arasında Irak'a yapacağı resmî 
ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile, 

10/37 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma sü
resinin 3 Mayıs 1990 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi, 

Kabul edildi. 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, Doğru Yol Partisi Grubunca aday gösteri
len Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu seçildi. 

Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/16), yapılan öngörüşmelerden sonra, 
kabul edilmediği açıklandı. 

2 Mayıs 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.20'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

E. Yıldırım Ava 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Edirne 

Ertuğrul Özdemir İsmail Üğdül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
2 . 5 . 1990 Çarşamba 

Kanun Hükmümle Kararname 
1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü 

ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/717) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1990) 

Teklifler 
1. — Edirne Milletvekili Fuat Erçetin ve 15 Arkadaşının, Yurt Dışında Bulunan Türk Va

tandaşlarının Genel Seçimlerde Oy Kullanabilmelerini Sağlamak Üzere 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına îlişkin Yasa Teklifi (2/332) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1990) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 2 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı Kanunlarla 
Değişik 3194 Sayılı tmar Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/333) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1990) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarihli ve 6132 
Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/334) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Fuat Erçetin ve 15 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde tle Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/335) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19.4.1990) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, Belediye Zabıta Teşkilatında Çalışanla
rın Fiilî Hizmet Zammınan Yararlanmaları Amacıyla 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesinin (b) Bendine Ek Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/336) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1990) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 6 Arkadaşının, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanu
nunun 32 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/337) (Millî Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1990) 

7. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaşlarına Katı
lanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/338) (Millî Savunma Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1990) 

Tezkere 
1. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1216) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1990) 

Rapor 
1. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilesi ve Bu Ka

nuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/672, 3/M14) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma 
tarihi : 1.5.1990) (GÜNDEME) 
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Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Nusaybin Belediye Başkanının görevden alın

masının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/1308) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.4.1990) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, devlet tiyatrolarında sergilenen oyunların san
süre tabi tutulup tutulmadığına ve bu tiyatrolarca imha edilen dekor fazlası malzemeye ilişkin 
Kültün Bakanında yazılı soru önergesi (7/1309) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1990) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar televizyonda 
yayınlanan yabana diziler için yapılan ödemeye ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1310) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünde sınav yolsuzlu
ğu yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1311) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.4.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldın m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyelerin, salonda bulunduklarım yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili Ali Topuz'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere geçiyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç muhterem arkadaş gündem dışı söz istemişlerdir; önce onla

rı yerine getiriyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in,.ABD Başkanı George Bush'un sözde Ermeni soykı

rımı ile ilgili açıklamasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in cevabı 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp, Amerika Başkanı Bush'un, söz
de Ermeni katliamı hakkındaki beyanatı üzerine söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Demiralp. (DYP sıralarından alkışlar) 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Türkiye için, 

Türkiye'nin millî birlik ve beraberliğini ve misakımillî çerçevesinde belirlenmiş toprak bütün
lüğünü tehdit etme ihtimali son derece muhtemel olan Ermeni problemiyle ilgili konuyu Yüce 
Meclisin önüne getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 

Sayın Milletvekilleri, Ermeni Karar Tasarısının Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda 
reddedilmesi olayından sonra, ABD Başkanı Bush'un, sözde "Ermeni soykırımı" ile ilgili ola
rak 24 Nisan günü yapmış olduğu açıklama son derece önemlidir. 

Bundan bir süre önce ABD Senatosunda verilen kararda, senatörlerin sağduyusu hâkim 
olmuştu; yani, ABD Senatosu, bu konuda ermeniler lehine bir karar vermenin yanlış olacağını 
ve yanlış olmakla da kalmayıp, böyle bir kararın, bir ülkeye karşı yapılabilecek en ağır hakaret 
olacağına karar vermişti. Ancak, ABD Başkanı, daha sonra, Senatoda reddedilmiş olarfkarar-
tasarısının tamamıyla aynı olan bir açıklamayı, 24 Nisan günü, sözde "Ermeni soykırımını 
anma" vesilesiyle yapmıştır. 

Sayın Turgut özal ve onun kontrolündeki Hükümet, "Bu açıklama, ABD'nin iç politika
sına yönelik olarak yapılmıştır, iç politik baskılar karşısında yapılmıştır; o nedenle, bir önemi 
yoktur" şeklinde düşünebilir; ancak, biz ve temsil ettiğimiz Türk Milleti böyle düşünmemektedir. 

— 272 — 



T.B.M.M. B : 108 2 . 5 . 1990 O : 1 

•. Sayın Başkan, sükûneti sağlar mısınız!.. (ANAP sıralarından "Sen konuşmana bak" sesleri) 
BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin, arkadaşlar dinliyorlar efendim. 
ÎRFAN DEMtRALP (Devamla) — ABD Başkanı, daha sonra yapmış olduğu ek açıkla

ma ile, "Ermeni soykırımının 1915 -1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
yapılmış olduğunu ve bu nedenle Türkiye Cumhuriyetini bağlamayacağını" bildirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, burada sormak istiyorum : 1923 yılından sonra Türkiye Cumhuriye
tini teşekkül ettiren ahali, bundan önceki ahâli değil midir? Yani, George Bush'un, "soykırım 
yapan Osmanlılardır" dediği kişiler, bu milletin, bugün Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan in
sanların bir iki nesil önceki babaları, dedeleri değil midir? 

Soykırım iddiaları ile ilgili olarak ABD Başkanı Bush'un Türk Milletine karşı yöneltmiş 
olduğu suçlamayı, Türk Milleti adına, burada aynen kendisine iade ediyorum. 

Türk Milleti, hiçbir millete karşı soykırım yapmamıştır; ama, ABD Başkanı Bush'un de
deleri, dünya tarihinin en büyük ve en zalimane soykırımını yapmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Türk Milleti, George Bush'un Çankaya'da otu
ran arkadaşını burada görmek istiyor. George Bush'un arkadaşı buraya gelsin; George Bush'la 
olan arkadaşlığını ve bu arkadaşlığının, Türk Milletine ne kazandırdığını ve ne kaybettirdiğini 
burada açıklasın. Ama, ne buraya gelmeye, ne de milletin önüne çıkmaya cesareti yoktur! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buradan, millet adına, hem ABD Başkanı George Bush'
un Çankaya'da oturan arkadaşına ve hem de Hükümete soruyorum : Türkiye'nin Washington 
Büyükelçisine "Ermenilerle görüşün" diye şifahî talimat verilmiş midir? Şayet, Ermeni konu
sunda, "Ermeni cemaatleriyle görüşün" şeklinde bir sözlü talimat verildiyse, bu talimatı kim 
vermiştir? Bu talimat ile ne yapılmak isteniyor ve hangi sorun, ne şekilde çözülmek isteniyor? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, Ermenilerle ilgili hiçbir problemi yoktur. Bazı tarihî olay
ları saptırarak, bir problem varmış gibi ortaya koymaya çalışan Ermeniler ve onlara çanak tu
tan çevreler, böyle bir problen varmış gibi gösterme gayreti içerisindedirler. 

Gerçek olmayan bir Ermeni soykırımı iddiası ve bununla ilgili olarak Ermeni cemaatiyle 
görüşmeler yapılması, Türkiye Cumhuriyetinin itibarını ayaklar altına almaktan başka birşey 
değildir. Millet, Türkiye Cumhuriyetinin itibarını koruyamayanlardan ve korumakta acze dü
şenlerden mutlaka hesap soracaktır. 

Ancak, bu sorumsuz iktidarın ve Cumhurbaşkanının talimatları ile bu konuda girişimler
de bulunmak durumunda olan bürokratları ve Türkiye'nin ABD Büyükelçisini de burada uya
rarak Türk Milletinin itibarını, gururunu ve Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü 
ilgilendiren konularda siyasî iktidarın talimatlarını kale almamalarını temenni ediyorum. 

Türk Milletini, Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde düşmüş olmadığı kadar ekono
mik sıkıntılara soktunuz. Esnaf, sanatkâr, memur, geçinmekten aciz duruma geldi, Türk köy
lüsü tarlasına tohum ve gübre atamaz duruma geldi. Türkiye'yi bu duruma getirdikten sonra, 
şimdi de dış politikayı yüzünüze, gözünüze bulaştırıyorsunuz. Bütün bunların hesabını Türk 
Milleti sandıkta mutlaka görecektir. Türk Milleti, sizi ve Çankaya'da büyük bir sorumsuzluk 
örneği sergileyen Cumhurbaşkanını, bir an önce alaşağı etmek için sandığı dört gözle bekle
mektedir. (ANAP sıralarından gürültüler) Sandıktan kaçamayacaksınız; çünkü, sandığı Türk 
Milleti istiyor. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gü
rültüler) 
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İHSAN NUR! TOPKAYA (Ordu) — Senin gücün yetmez. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Babanın çiftçilği mi? 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Taner, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

arkadaşımızın millî bir mesele konusundaki hislerini anlamaya çalışıyoruz. Yalnız, millî mese
lelerde milletin ve milleti temsil eden milletvekillerinin birlik ve beraberlik içerisinde olmaları 
lazımdır. Bu, Türkiye'nin, Türk dış siyasetinin bugüne kadar gelmiş bir geleneğidir. Bu gelene
ği biz destekliyoruz, bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. 

Bakınız, Ermeni meselesi, yıllardır, Amerika'da yaşayan Ermenilerin seçmen olmaları ha
sebiyle, Amerikan sisteminin içerisine nüfus etmiştir ve bu nedenle, iç politika malzemesi ola
rak, devamlı bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir. 

Son senelerde, gerek Hükümetimiz, gerek Başbakan, gerek Dışişleri ve gerekse milletve-
killerimizin, ekonominin son yedi sene içerisinde patlaması neticesinde kuvvetli bir ülke olan 
Türkiye'nin varlığını, Amerika'daki lobi sistemiyle desteklemesinden dolayı, Ermeni tasarıları 
peşpeşe Senatoda mağlubiyete uğramıştır. 

İşte, son tasarı da, aynı şekilde, Dışişlerimizin, milletvekillerimizin, Başbakanımızın ve 
o sırada Amerika'yı ziyaret etmekte olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, senatörlerle, hatta Er
meni tasarısını sevk eden Senatör Dole ile konuşması -ki orada ben de bulundum ve o olayı 
size anlatmak isterim : Senatör Dole, kolunu harpte sakatlamış ve kendisini bir Ermeni doktor 
tedavi etmiş. Yoksa, adamın, kendi Ermeni seçmeni de yok, o doktor anlatmış; o da, vefa duy
gusundan dolayı, bilmeden, "bu iş geçer" kanaatiyle sevk etmiş- ve yapılan çalışmalar, yapı
lan görüşmeler sonucunda, tasarı hepinizin malumu olduğu gibi fevkalade bir başarıyla, ka
bul edilmeden gündemden çıktı. 

Şimdi, Amerikan Cumhurbaşkanı, kendi seçimleri sırasında, iç politika malzemesi yap
mak ve bilhassa Kaliforniya'daki bir Ermeni asıllı genel valiyi politikasına alet etmek için bu 
meseleyi kullanmaktadır. Bu konuda, gerek Hükümetimiz, gerek Dışişleri ve gerekse Cumhur
başkanımız, defalarca millî görüşümüzü ifade etmiş ve basına açıklamalar yapmıştır. Bunları 
sizlere okumak niyetinde değilim; çünkü bunlar gazetelerde yayınlandı, gazeteleri iyi takip edi
yorsunuz, orada okumuşsunuzdur... 

Durum böyle iken, bu meseleyi çarpıtıp, bu güzel kürsüde, sadece konuşmuş olmak için 
konuşmaya çalışıp, bu demokrasi kürsüsünü, hak edilmediği bir şekilde kullanıp, bu millî me
seleyi rencide etmeyi, sayın milletvekiline ben yakıştıramıyorum; kusura bakmayın, yakıştıra
mıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunu seçimlere bağlama konusuna gelince : Seçim mi? Mart ayından bu yana 23 Yerde 
seçim yaptık; bunlardan 14 tanesini Anavatan Partisi almış; önemli değil, 14 tanesini alabil
miş, ama, siz, nazar boncuğu, 1 tane almışsınız... Siz burada kalkıp da, seçim meselesini nasıl 
konuşursunuz?.. İnsan, bir iki tane, üç beş tane alır da, çıkar bu kürsüde böbürlenir, "biz şöy
le aldık, böyle aldık" diye. Yani, bu meseleyi konuşmayın... 

VEFA TANIR (Konya) — 71 ilin kaçı var elinizde? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın önümüzdeki haziran ayında 

50 küsur yerde belediye başkanlığı seçimleri var... Bir laf vardır, "takke düşer, kel görünür"... 
Göreceğiz... Yüzde 35 oy almışız. Sandık orada... Sandıktan kaçan yok ki... Sandığa gidiyo-
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ruz... Millete, memlekete, ekonominin nasıl olduğunu, icraatın nasıl olduğunu, 70 sente muh
taç olan memleketin kasasında S milyar dolar olduğunu gösteriyoruz da, bazı insanların yüzü 
kızarmıyor mu?!. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — 70 sentle, biz, seni Amerika'da okuttuk... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben düşünüyorum da, niye bazı in
sanların yüzü kızarmıyor?!. 70 sente muhtaç bir Türkiye'den, yokluklar, kuyruklar içerisin
den, kalkmış bu hale gelmiş... isteyen, istediği yere gidiyor... Bu İktidarın nimetleri olan telsiz 
telefonla, oturuyorsunuz, gayet güzel, istediğiniz yerden, istediğiniz yerle konuşuyorsunuz... 
Böyle bir Türkiye'ye kavuşmuşsunuz da, bir "Allah razı olsun" demiyorsunuz!.. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Vatandaşa söyle, vatandaşa... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet, biz yedi küsur senedir iktida
rız; geldik, burada vazifemizi yapıyoruz. Allah bize nasip edecek. 1992'de... Sandıktan kaçıl
maz... 8. defa seçim yaptık... Seçimleri de hep biz yapıyoruz, siz kaçıyorsunuz; ama, önemli 
değil, yine sandığa gideceğiz, sandıktan netice çıkacak. 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — O zaman biz alacağız. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) —Almak sizin ümidiniz; her siyasî parti 
gibi sizin ümidiniz; biz buna bir şey söylemiyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Biz de bir şey demiyoruz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ama, bu memlekete yapılan hizmeti, 
bu memleketin insanlarına götürülen hizmeti inkâr etmek, biraz ayıp oluyor! 

Bakın, son mahallî seçimlerden sonra, bazı belediyeleri aldınız... Aldınız da, bir senedir 
ne yaptınız? Bir çivi çaktınız mı? Allah için, gelin şuraya, çaktığınız çiviyi söyleyin; söyleyin 
şu çaktığınız çiviyi de, görelim... Benim memleketim istanbul, susuzluk içerisinde kan ağlıyor. 
"Efendim yağmur yağmadı..." işte, yağmur yağdı, işte, yaz geldi; bundan sonra göreceğiz ba
kalım ne olacak... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Pazarcılar yalan mı söylüyor? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın ne oluyor : "Efendim, bize pa
ra vermiyorsunuz" diye yakınıyorlar, bunu söyleyebiliyorlar. "Belediyelere verilen paraları 
kıstılar" diyorlar. 

Yahu, bu belediyeler, eskiden aldıkları parayı şimdi de aynı miktarda alıyorlar... Alıyorlar 
da, bu para neden bitti?! Bunu sormak lazım; bu para nereye gitti? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Kırşehir'e gitti. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben size misal vereyim : Doğru Yol 
Partisinden sayın konuşmacı çıktı, burada söyledi; bundan evvelki Ünye Belediye Başkanı 350 
bin lira maaş alıyormuş, fazla da değil; şimdi Doğru Yol Partisinden yeni belediye başkanı gel
di 4,5 milyon lira maaş alıyor... önce kendi cebine koyuyor, önce kendi ceplerini dolduruyor
lar, vatandaşın vergi olarak verdiği paraları kendi ceplerine koyuyorlar!.. "Yetmiyor, yetmi
yor..." Bakın, cebe koymak yetmez... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Konuya gelsene... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Onun vazifesi çivi çakmak değil mi, 
yol yapmak değil mi?.. 
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MEHMET ÇAKIROöLU (Trabzon) — Konuya gelsene... Konuya. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Geliyorum konuya, bakın bunlarla 

ilgili. 
Yol yapmak değil mi?.. Hayır, yol yapmayacak! Ne yapacak? Kendisine yardımcı olan yan

daşlarına iş verecek, onları dolduracak, parti menşeli olanları dolduracak, bele'diye emrine ve
recek; ondan sonra da, "İş yapılmıyor" diye, çıkacak, sağda solda konuşacak... Buna bir tek 
laf söylenir, "Allah'tan korkun" denir. 

Hesap orada, bu hesabı da soracağız. Bakın, üç ay mühlet... Bu yaz istanbul'da kuraklık 
devam ederse, benim vatandaşım susuzluktan ezilirse, orada salgın hastalık olursa; o zaman, 
oradaki belediye başkanından bunun hesabını sorarız, o belediye başkanına deriz ki, "Madem 
bu işi beceremiyorsun, istifa et, erken seçime gidelim orada." Biz de onu söylüyoruz, hadi, 
buyurun, istifa etsin, gidelim istanbul'da seçime... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Türkiye genelinde söyle. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Cumhurbaşkanı konusuna gelince : 

Sayın Cumhurbaşkanına siz bu kürsüden laf edemezsiniz... 
NAFİZ KURT (Samsun) — Niyeymiş o?.. (SHP ve DYP sıralarından "Niye?" sesleri) 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Edemezsiniz; çünkü hakkınız yok. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Niye? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben size söyleyeyim, niye : Milletve

killerinin vazifeleri vardır; vatandaşın parasıyla buralarda oturuyorsunuz, vatandaş veriyor ce
binize parayı, bana da; bunun karşılığında iş istiyor, Meclisin içtüzüğüne göre görev istiyor 
ve diyor ki, "Gel, burada dinle, konuş, fikrini ifade et; ondan sonra da oyunu kullan; lehinde 
kullan, aleyhinde kullan; beğenmiyorsan müstenkif kal." Şimdi, Cumhurbaşkanı seçimi yapı
lıyor, ondan sonra bu arkadaşım Sayın trfan Bey, burada Mecliste Cumhurbaşkanı aleyhinde 
konuşan arkadaşım, bu salona girip vazifesi olan reyi kullanmaktan korkuyor, kullanmaktan 
kaçıyor... (DYP sıralarından "Protesto, protesto" sesleri) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Protesto ediyoruz, protesto. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Protesto mu ediyorsunuz? 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Evet, protesto ediyoruz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yüce Meclisin protesto diye bir me

kanizması yok. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Nasıl yok!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Seçilerek gelmişsiniz; bu işi yapabil

mek için buraya geleceksiniz, burada çoğunluğu sağlayacaksınız, iktidar olacaksınız; iktidar 
olduğunuz zaman yaparsınız; ama Türkiye'nin tarihinde boş laflarla peynir gemisinin yürü
mediğini herkes bilir. 

"Efendim, biz bu Meclise girmeyeceğiz, bu seçimlere girmeyeceğiz" diyorsunuz, giriyor
sunuz. Ondan sonra, geliyorsunuz, seçimlerde, burada en tabiî vazifeniz olan milletvekilliği 
vazifesini yapmıyorsunuz, aldığınız parayı hak etmiyorsunuz, ondan sonra, memleketin seçil
miş Cumhurbaşkanına o.şekilde, bu şekilde dil uzatıyorsunuz. Beyefendiler... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Onu sadece siz seçtiniz. 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Mesele "siz seçtiniz, biz seçtik" de
ğil; burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir; bu Mecliste oturan her milletvekili eşittir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bu Meclisin seçtiği insan, o müstesna insan, Türkiye Cumhuriyetinin Cum
hurbaşkanıdır. Kendisini yürekten kutluyoruz. Sizlere de, her zaman olduğu gibi, sevgiler ve 
saygılar sunarken, sizi, milletvekilliği görevinizi yapmaya davet ediyoruz. 

Hepinize sevgiler, saygılar. (ANAP sıralarından alkışlar) ^ 

2. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazti 'm, trafik kazaları ve trafik anarşisine üişkin gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in cevabı 

BAŞKAN — Trafik kazaları ve trafik anarşisi hakkında, tzmir Milletvekili Sayın Turan 
Bayazıt söz istemişlerdir; buyurun Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her akşam saat 
20.00'de, televizyonu, hepiniz gibi, 55 Milyon Türk halkı gibi, korkuyla, ürpertiyle izliyorum : 
Acaba nasıl bir trafik kazası oldu, acaba kaç tane vatandaşımız can verdi, acaba millî servetten 
ne kadar kaybettik?.. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Cumhurbaşkanı 180 kilometre hızla araba kullanırsa 
böyle olur! 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Paranın çokluğunun ifadesidir. 250 bin ton benzin 
satıldı. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Artık öyle bir noktaya geldik ki, "trafik kazası, tra
fik olayı" deyimi çok hafif kaldı; memlekette bütün anlamıyla bir trafik anarşisi hüküm sürüyor. 

Hiçbir zaman, bunu, "Bayram ve tatil günlerinde trafik yoğunluğu artmaktadır, o nedenle 
kazalar fazlalaşmaktadır, hasarlar fazlalaşmaktadır" diye izah edemeyiz. Çünkü, göreceli bir kar
şılaştırma yaptığımızda; normal günlerde trafiğe çıkan araç sayısıyla, trafik kazası ve ölüm oran
lan; bir de bayram günlerinde, tatil günlerinde trafiğe çıkan araç sayısıyla, kaza ve ölüm oranları 
karşılaştırılıra, görülür ki, arada büyük bir fark yoktur. Türkiye'de, maalesef, İktidarın benim
semeye başladığı, İktidarın tevekkülle karşılamaya başladığı bir trafik anarşisi kol gezmektedir. 

Sayın Başkan, belki, Sayın Bakan konuşmama cevap verirken -cevap verirse- bazı rakam
lar ortaya sürecektir ve bu rakamlara dayanarak, belki, kazalarda bir azalma vesaire iddiasın
da bulunacaktır. 

Biz bunları çok dinledik... Takometre uygulaması yapıldığında, kötü puan uygulaması ya
pıldığında, zamanın İçişleri bakanları bu kürsüden rakamlar vererek, trafik kazalarının da ar
tık önlendiğini ve durumun iyiye gittiğini söylemişlerdir. 

Sayın Bakan bu konularda savunma yapabilir; ama çok şükür ki, trafik anarşisinin suçu
nu mahallî idarelere yükleyemez. Biraz önce dinlediğimiz Sayın Bakan, İstanbul İlinin içme 
suyu sıkıntısı karşısında, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı suçlu gördüler ve 
çok güzel bir formül ortaya attılar : "Beceremiyor, istifa etsin..." Formüle saygı duyuyorum; 
ama, yaklaşım şöyledir : Bir Sayın Bakanın bilmesi gerekir -siyaset ona unutturmuş 
zannediyorum- belediyelerin ve özellikle İstanbul şehrinin içme suyunu temin etmek, suyu te
min etmek, belediyenin değil, Hükümetin görevidir. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Allah Allah!.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Tabiî, Allah Allah... Açın kanunları... 
Eğer siz, Hükümet olarak, İstanbul şehrinin içme suyunu temin edemiyorsanız, Sayın Turgut 

özal'ın bulduğu bir formülle, Manavgat Şelalesinden balonlarla denizden su taşıtma formülü
nü, Devlet Su İşlerine emir vererek yaptırmıyorsanız, yaptıramıyorsanız, siz İktidar olarak 
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acizsiniz, siz iktidar olarak, halkın karşısındasınız ve Hükümet olarak, bundan sorumlu kişi
ler olarak, formülünüzü, önce size uygulamanız, sizin istifa etmeniz gerekir. Çok şükür ki, 
bu konuda mahallî idareleri suçlu bulamayacaksınız. 

Şimdi konuma geliyorum Sayın Başkan. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Süt dağıtacaktınız Sayın Bayazıt; onu söyleyin... Hep lafta kaldı. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Arkadaşlar, bana laf atmayın. Geçenlerde tutanak

ları karıştırıyordum; laf atarken bazen öyle gülünç durumlara düşülüyor ki, burada, Sayın özal 
hakkındaki bir konuşmama, uzak illerimizden birinde doğuşlu bir arkadaşımız, bana laf at
mış, "Can verirken -dikkat buyurun- 'özal, özal' diye tekbir getireceksin" demiş. Bunu teşhir 
etmekten utanırım. Bu muhafazakâr arkadaşıma, tekbirin ne olduğunu anlatmayı, ona karşı, 
onun inançlarına karşı saygısızlık telakki ederim; ama, rica ediyorum, laf atarken ağzınızdan 
çıkan söz, önce beyninizden geçsin!.. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Konunun dışına çıkıyorsun, kürsüyü işgal ediyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, temas ettiğiniz ve söz aldığınız mevzuun Türkiye'de çok bü

yük ehemmiyeti vardır. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, arz ediyorum efendim. Muhtemel 

bir laf atmayı önlemek için, görüşmelerin seyrinin bozulmaması için bunu arz ettim efendim. 
BAŞKAN — Trafik anarşisinden, bütün milletvekilleri... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanı, trafik kazalarının, klasik bir sınıfla

mayla, 3 nedeni vardır. Bunlar, altyapı sorunlarıdır, vasıtalara, araçlara izafe edilecek sorun
lardır ve bir de kişilere, sürücülere ve yayalara izafe edilecek sorunlardır. Bu gösteriyor ki, Tür
kiye'de altyapı yetersizdir ve standardı çok düşüktür. 

Her vesileyle, otoyollarla iftihar eden bu iktidar, benim, "ampul, telefon İktidarı" dedi
ğim; her vesileyle, köy telefonlarından, elektrikten iftihar payı çıkaran bu iktidar, ne yazık ki, 
Türkiye'deki karayollarının yüzde 90'ının -özellikle dün akşam televizyonu izledinizse, İlgaz 
yolundaki kazanın neden meydana geldiği derhal gözüküyor- standartlarının düşük olduğu
nun ve motorlu araç sayısındaki artmanın mevcudiyetine rağmen, onunla orantılı olarak stan
dartta iyileşmenin gerçekleştirilemediğinin bilincinde değildir, özellikle, Fatih Köprüsünün vi
yadükünde meydana gelen son trafik kazasında, hem yola izafe edilebilecek bir neden vardır 
ve hem de bir station arabaya 9-10 vatandaşı bindiren şoförde hata vardır, sürücüde hata var
dır ve hem de bunu denetlemeyen idarede hata vardır. 

Sayın Başkanım, araçla ilgili olanları, yapım aşamasından ele alıp gelmek lazım. Acaba, 
Türkiye'de otomotiv sanayii, otomobillerin, trafik kazalarına karşı mukavemeti açısından -gerek 
kullanılan saclar, gerekse yapım çeşitleri, gerekse şasi vesaire gibi- bir trafik kazasında can kaybını 
önleyecek nitelikte imalat yapmakta mıdır; bakanlık bunu denetlemekte midir; bunun bir stan
dardı var mıdır ve bu standart uygulanmakta mıdır? Hepsinden önemlisi, eğer, ihraç ediliyor
sa -çünkü, üçbin kalemin üstünde sanayi malı ihraç eden bir ülkede, yalnız, domates salçasının 
değil, otomobilin de büyük kalemde ihraç edilmesi lazım- yurt dışına satılan otomobillerle, 
dahilî piyasaya sürülen otomobiller arasında, emniyet açısından bir farklılık var mıdır? Tabiî, 
periyodik bakım da yapılmakta mıdır? Trafik denetlemelerinde, hiçbir zaman, aracın freninin 
kontrol edildiğine rastlamadım; aracın fren durumu, lastik durumu, bu kontrollerde ele alın
makta mıdır? Bu, önemli konulardandır. 

Sayın Başkanım, kişilerle ilgili olanlar, genelde, ilkel bir cesaret gösterisi ve ilkel bir cesa
retin yarattığı kendine güven duygusu ve umursamazlıktan kaynaklanmaktadır; bana göre bu
nu böyle özetleyebiliriz. 
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Tabiî, uykusuzluk, alkol, keyif verici ve uyuşturucu maddeler kullanmak, yine, bu kazala
rın -özellikle uykusuzluk- önemli nedenlerindendir; fakat, trafik kurallarına uyulmaması, ki
şiye, sürücüye izafe edilebilecek en önemli neden olarak ele alınmalıdır ki, bunun başında hız 
faktörü gelir Sayın Başkanım. 

Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Nizamnamesi, araçların cinslerine göre azamî sürat
lerini, azamî hızlarını ortaya koymuştur. 

Hız konusuna gelince; yanlış yorumlanmaması ricasıyla, aktüel bir konuya geçmek istiyo
rum. Gzetelerden okuduğumuza göre, son Antalya gezisinde, Sayın Turgut özal, Cumhurbaş
kanlığı makam arabasını bizzat kullanarak ve havaalanı - Kemer yolunda 17S - 180 kilometre 
hız yaparak seyretmiştir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Gördün mü yahu, nereden duydun? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bu, gazetelerde, bu konuda çıkan ikinci haberdir. 

Tabiî, ben "seyretti" demedim, "gazetelerin yazdığına göre, seyretmiştir" dedim. 
Hız konusu, önemli bir mahzur, o bakımdan, buna bilhassa değiniyorum arkadaşlar. 
ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Bayazıt buna siz de inanmıyorsunuz ya?.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Makam otosunu, makam sahibinin kullanmasını en

gelleyen bir mevzuat yok. Ben, ilk kaymakamlığımda, daha idarî rüşte varmadan, idarî rüşte 
erişmeden, il kaymakamlığımda kullandığım kaymakam jipi, vali tarafından görülünce, -Allah 
rahmet etsin- ondan yediğim zılgıtı her zaman hatırlarım ve bu bana meslek hayatımda bir 
düktür, bir emsal olmuştur. Dediğim gibi, o zaman, ben, o yaşlarda idarî rüştümü daha ispat 
etmemiştim. 

Bugün, halkımız, plajlarda, köy kahvehanelerinde kendi arasına karışan, kendiyle sohbet 
eden Cumhurbaşkanını yadırgamayabilir, zevk de alabilir; ama ben düşünüyorum da, acaba, 
sağ tarafta Türk Bayrağı, sol tarafta Cumhurbaşkanlığı Forsu, kocaman bir araba; şoför ma
hallinde, yani, sürücü yerinde, memleketin Sayın Cumhurbaşkanı!.. 

Acaba, bu tabloyu, Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanlığı makamına ve o makamı işgal eden 
zata, orada oturan zata -yanlış yorumlamayın- duyması geleneksel olan hisler içerisinde değer
lendirebilecek midir? 

ÎSMET TAVGAÇ (Bursa) — Bırak yahu... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — "Bu, benim sorunum değildir" diyemem. "Bırak" 

deme, bu, senin de sorunundur; bu, 55 milyon vatandaşın da sorunudur. Çünkü, bu sorunun 
özünde, kökeninde, devlet ciddiyeti vardır arkadaşlarım. 

Sayın Başkanım, 175 kilometre hız, Sayın Turgut özal'ın alçaktan uçma tutkusunun bir 
denemesi şeklinde ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz, alçaktan uçma, benim buluşum değil; bu, bir, 
trafik fıkrasında geçmektedir : Polis, durdurmuş da, "Hızlı mı gidiyorum?" diye sormuş sü
rücü, "Yok, hızlı gitmiyordunuz, alçaktan uçuyorsunuz" demiş. 

Sayın özal'ın alçaktan uçma tutkusu var -ikinci bu- onu denemiş; ama, hukuk karşısında 
haklı mı? Hukukî bir tahlil yapacağım. 

Karayolları Trafik Kanunu ve tüzüğünü incelerseniz, geçiş önceliği olan araçlar vardır. Bun
da, Cumhurbaşkanlığı makamının otosu sayılmaz; ama (0 fıkrasına kadar tadat edilen, sayı
lan haller içerisinde -orada öncelik sırası esastır; ambulanstan başlar, devam eder, gider- "Ko
rumaya alınan araçlar ve koruma araçları" der. Demek ki, Cumhurbaşkanlığı otosu da koru
maya alınan araç olduğu için, Karayolları Trafik Kanununun hız sınırına bağlı değildir; 

— 279 — 



T.B.M.M. B : 108 2 . 5 . 1990 0 : 1 

hukuken, 90 kilometrenin üzerinde hız yapabilir. Hakkı teslim etmek lazım; ama, yasa, yine 
şartlar getiriyor; diyor ki, "Sen bunu yaparken, birinci şart, görevde olacaksın." Amaç, göreve 
bir an evvel yetişmek. Yani, "Tatil köyüne giderken" demiyor, "görevdeyken, görevine giderken" 
diyor. 

İkinci şart, "halkın can ve mal güvenliğini koruyacak tedbirler alacaksın" diyor. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayalî senaryo kuruyorsun. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — \ani, "Sirenleri çalarak gideceksin" diyor. Cum

hurbaşkanlığı otosunda, zannetmiyorum ki siren olsun. Eğer olursa, zaten çok şenlikli olur, 
böyle çala çala gitmesi; ama zannetmiyorum... 

Nihayet üçüncü şart "Trafiğe açık yolda gitmekte olacaksın" diyor; yani, "Giden, gelen 
araçlar olacak; senin geçiş üstünlüğün var, onları ikaz edeceksin ve 90 kilometre hız tahdidinin 
üstüne çıkabileceksin" diyor. 

Arkadaşlarım, bunların hangisi gerçekleştiriliyor? 
Tabiî, Cumhurbaşkanının hukukî ve cezaî sorumluluğu yoktur. Düşündüm, bir vatanda

şı, trafik polisi yakalasa ve "Sen, 90 kilometrenin üstünde sürat yaptın, ceza yazacağım" dese, 
vatandaş, Sayın Cumhurbaşkanını emsal gösteremez; ama, ne olur emsal gösterirse? Polis din
lemez; çünkü, o vatandaşın sorumluluğu vardır ve cezayı keser. Ama, hukuken sorumluluğu 
olmayanların, acaba hiç mi sorumluluğu yoktur sayın milletvekilleri? 

Biliyorsunuz, Alman hukukçusu Trachke "Herkesin başına bir polis dikmek imkânını bul
sanız dahi, son polisin başına dikeceğiniz polis bulamazsınız" der; yani, normlara riayet, kai
delere uyma, önce insanın kendi sorumluluk duygusundan kaynaklanır. 

Bunu niye arz ettim? Bunu şundan arz ettim arkadaşlar : Halkına emsal olacak kişiler, 
bütün davranışlarıyla buna riayet etmeye mecburdurlar. 

Sayın Başkanım, trafik kazalarının bir başka nedeni.trafik işaretlerine riayet etmemek, 
özellikle, hatalı sollama, gibi sebeplerdir, İnancım odur ki, eğer sürücüler buna uysalar, trafik 
kazaları büyük ölçüde azalacaktır. Trafik kazalarını kaldırmak, tabiatı eşyaya aykırı, mümkün 
değil; ama normal bir düzeye -çok kullanılan bir deyimle- makul bir düzeye indirmenin çaba
sını göstermek lazım. 

Tabiî, sürücülerin eğitim meselesi de var. O direksiyona oturan kim olursa olsun, bu eği
tim formasyonuna sahip olduğunu ispat etmesi gerekir. Eğer bu formasyona sahip değilse, devlet 
olarak bizim bu eğitimi ona vermemiz gerekir. 

Yine, bilmiyorum, Bakanlıkta tutuluyor mu : "Trafik kazalarında ölümler, hangi tip oto
larda, hangi kültür düzeyindeki sürücülerin kullandığı otolarda ve hangi şartlarda vuku bul
maktadır?" Bunu da tespit etmekte zorunluluk var. 

Bir de, bu sürücü kurslarının -tabiî, bunların ilerideki senelerde çok etkisi görülecek- bu
günkü trafik kazalarında ve ilerideki -temenni etmeyiz- muhtemel kazalarda olumlu ve olum
suz etkileri hangi ölçüdedir? Bütün bunların saptanması gerekir kanısındayım. 

Millî bir dert ve sanıyorum ki, müşterek derdimiz. Müşterek derdimiz diye bu kürsüde 
dile getirdiğimiz bütün dertlerin içinde en çok müşterek derdimiz. Onun için, bir Meclis araş
tırması içinde, Yüce Meclisin konuya el atmasında, kişisel olarak zaruret görürüm; ama, tabiî, 
bu konu Meclisin takdiridir. Ben, bütün sürücülerimize, bundan sonraki günlerde, basiretle, 
sağduyu ile ve kurallara uygun hareketle yollarına devam etmelerini öneriyor ve diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Hükümet adına, Sayın Devlet Bakanı Taner, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Bayazıt'ın, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan trafik sorununa değinmesini 
takdirle karşılıyoruz, memleket sorunudur. 

Tabiî, trafik kazalarının artmasını hiç kimse istemez; ama, bir memleket gelişirse, bir mem
lekette beş yılda 60 bin kilometre köy yolu yaparsanız, asfaltlarsanız, 1 500 kilometre yeni yol 
yaparsanız, memleketin gelişmelerine bağlı olarak, memleketteki otomobil sayısı artar, mem
leketin büyüyen ekonomisine cevap vermek için kamyonlar bir yerden bir yere giderler ve bura
da tabiî, emniyeti sağlamak, eskiye nazaran daha zor olur. 

Şüphesiz, İçişleri Bakanlığının bu konudaki çalışmaları hepinizin malumudur. Gerek, trafik 
polisinin daha fazla alınması; gerek, vasıtaların alınması, takometre, sürücülerin eğitimi, bil
hassa genç sürücülerin eğitime tabi tutulmaları gibi, Batı'da uygulanan bütün sistemler ve tek
nikler Türkiye'de uygulanmaya çalışılıyor. 

Bu bayram da, halkımızın takriben 5,5 milyonu, şehirlerden, güney kesimlerine tatil yap
maya indiler. Geçmiş yıllarda, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde görüldüğü gibi, üç kilometre, 
beş kilometre değil, 15 - 20 kilometreyi, hatta daha fazlasına varan peşi sıra konvoy halinde 
giden bir trafik yığını ortaya çıktı. Şüphesiz, önümüzdeki yıllarda, 1992 yılına kadar, bilhassa 
çift şeritli otoyolların devreye girmesiyle bu kazaların büyük ölçüde ortadan kalkacağına; hal
kımız, bilhassa genç nüfusumuz daha bilinçli yetiştiği için, daha dikkatli olacağından, bu gibi 
konularda hassasiyet göstereceğine inanıyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ortadirek eğleniyor!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Bayazıt'ın, Sayın Cumhurbaş

kanıyla ilgili birkaç sözü var... Kendisine söylemek istiyorum : Herhalde, kendisi, Sayın Cum
hurbaşkanımıza rey vermemek için Meclise gelmediğinden, Cumhurbaşkanı otomobille geçer
ken gözlerini kapatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı otomobille geçerken, tahmin ediyorum Sayın 
Bayazıt gözlerini yumuyor ve Sayın Cumhurbaşkanının oradan geçtiğini görmüyor. Çünkü, 
eğer gözlerini açmış olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde her zaman ışıkları yanan es-
kort olduğunu görürdü. O zaman, buraya çıkıp, falan kanunun, falan maddelerine göre geçiş 
önceliği haklarını sıralarken, o geçiş önceliğinin, o eskort vasıtasıyla sağlandığını, o eskortu 
takip eden arabayı kullanan Sayın Cumhurbaşkanının kanunları ihlal etmediğini anlardı; ama, 
maalesef, onu yapmıyor. Yapmıyor, geliyor, burada, gazeteden okuduğu üç beş tane kelimeyle 
bunun böyle olduğunu iddia ediyor ve diyor ki: "Nasıl bir makamdır bu, nasıl, bir cumhur
başkanı çıkar, arabayı kullanır?" 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Ben "Cumhurbaşkanı" kelimesini kullanmadım. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben size söyleyeyim nasıl bir Cum

hurbaşkanıdır : Seçilmiş Cumhurbaşkanıdır, seçilmiş. Halktan gelmiş, halk adamıdır... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Atatürk'ü halk seçmedi mi? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Cumhuriyet tarihimizde, çok partili 

sistemde seçilmiş, milletvekili olarak gelmiş, Başbakanlık yapmış, Yüce Meclisten oy alarak 
seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır... Halktan çıkan bir insandır. 

Şimdi siz, eğer Cumhurbaşkanlığı makamını sırça köşkte oturan, suni bir insan olarak 
görmek istiyor iseniz, demokrasi ile yönetilen ülkelerde böyle cumhurbaşkanları yoktur; bu, 
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ancak dikta rejimlerinde vardır. Böyle, üniformayla görürsünüz, yanına 99 bin kişi, kimseyi 
yanaştırmazlar, uzaktan herkes böyle hazırola geçer, öyle cumhurbaşkanları vardır. Hayır; bi
zim Cumhurbaşkanımız, bu milletin seçtiği, bu milletin bağrından çıkmış, bu memlekete bü
rokraside yıllarca hizmet vermiş, parti kurmuş, seçime girmiş, milletvekili seçilmiş, bilahara 
bu Yüce Meclis tarafından, Yüce Cumhurbaşkanlığı makamına layık görülmüş bir kişidir. Eğer 
siz, insanları değiştirmeyi arzu ediyorsanız, insanlar değişmez. Antalya'da ben kendisiyle be
raberdim bu sürede... 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Mayo ile... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet mayoyla. Denize mayoyla girilir 

beyefendi, denize elbiseyle girmek mümkün değildir. Ben, denize elbiseyle giren Cumhurbaş
kanı görmedim; siz gördünüz mü!.. (Gürültüler) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Vazifeni yerine getirdin mi? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Siz, denizden çıktıktan sonra -mayoyla 

çıkacak, denizden başka türlü çıkamazsınız ki- vatandaşını kenara itip de, el sıkmamaya çalı
şan bir Cumhurbaşkanı mrtercih edersiniz? Kendisini seçmiş, kendisinin yanından gelmiş bir 
cumhurbaşkanının, seçtiği insanın elini sıkması ayıp değildir... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Hayır, o kadar da çıplak görmek istemiyoruz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi sizin bu konuda söz söylemeye 

hakkınız yok. Siz, bu Mecliste oy kullanmamışsınız ki. Siz, Yüce Meclisten kaçmış insanlarsı
nız. Siz, tahmin ediyorum o dönemdeki Meclisin parasını iade edeceksiniz... Sizin, kalkıp, bu 
konularda söz söylemeye hakkınız yok... Söz söyleme hakkını elde edebilmek için, -Sayın Ba-
yazıt kanunu iyi bilir- bilfiil görevi yerine getirmek lazım, yani şartları haiz olmak lazım. Özür 
dilerim sayın milletvekili, siz bu şartları haiz değilsiniz. Durum böyleyken, Sayın Cumhurbaş
kanını bu şekilde tenkit etmek doğru değildir... (SHP ve DYP sıralarından sıralara vurmalar; 
gürültüler) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sen önce Meclise saygılı ol. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Taner... 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Burada kimse para için oturmuyor, milleti temsilen oturu

yor. Utan be utan... Terbiyesiz. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakika lütfen... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Siz, Sayın Cumhurbaşkanına her tür

lü lafı ederken, her türlü demokrasi dışı hareketi yaparken, burada utanmıyorsunuz da, bana 
mı "utan" diyorsunuz?!. (Şiddetli gürültüler) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Milletvekilleri burada para için oturmuyor. 
MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Çakır, Sayın Yılmaz, bir dakika efendim. 
Sayın Bakan, bir sözünüz belki yanlış anlaşıldı; lütfen sözünüzü tasrih edin, açıklayın... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) - Tasrih ediyorum efendim. 
BAŞKAN — "Siz bu şartları haiz değilsiniz" gibi bir kelime sarf ettiniz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Haklısınız. 
Sayın Başkanım... (Gürültüler) 
MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Sayın Başkan, çok seviyesiz konuşmalar bunlar. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika müsaade buyurun... (Gürültüler) 
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HASAN ZENGlN (Manisa) — Sayın Bakan, biz önseçimle geldik, siz tayinle geldiniz. 
BAŞKAN — Sayın Zengin, bir dakika efendim; karşılıklı konuşursak bir neticeye vara

mayız. Ben, Sayın Bakandan rica ettim; cümlesini açıklayacak, tasrih edecek; milletvekillerine 
"Siz bu şartları haiz değilsiniz" ne demek, bunu açıklayacak. 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Konuşacağı sözü bilmiyor. 
BAŞKAN — Sayın Çakır, bir dakika... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade buyurunuz... 

Demokrasiye inanan... 
BAŞKAN — Bir dakika... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Demokrasiye inanan, Yüce Meclisin 

egemenliğine inanan, milletin egemenliğine inanan bir insan olarak, söylediğim sözü tashih 
ediyorum. Heyecanla, belki... 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Termometreci bakan! Deniz suyu kaç dereceydi?! 
BAŞKAN — Hatibi takip edemiyorum arkadaşlarım, bir dakika müsaade edin. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, konuşmamın heyecanı ve 

de benden evvel konuşan... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Senin görevin deniz suyunun sıcaklığını ölçmektir! 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, nasıl konuşuyor bu adam böyle?! 
BAŞKAN — Konuşan adama "hatip" derler Sayın Çakıroğlu, hitabet eden adama derler 

ve ben onu takip etmeye mecburum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Hatip olsa ne olur!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sözümü tashih edece

ğim; ama konuşmama müsaade etmiyorlar. 
BAŞKAN — Efendim, sözünüzü, arkadaşlar, çok keskin ve yersiz buldular; lütfen tashih 

ediniz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisten özür 

dilerim; sözüm yanlış anlaşılmıştır, tashih ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sırala
rından gürültüler) 

tfade etmek istediğim konu şudur : Milletvekillerinin görevleri vardır... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Senin görevin de deniz suyunun sıcaklığını ölç

mektir! 
BAŞKAN — Efendim, özür diledi... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sözlerimi tashih etmek istiyorum... 
BAŞKAN — Efendim, benim üzüldüğüm cihet şu : Bir trafik meselesi, Cumhurbaşkanlı

ğı meselesi haline getirildi, Cumhurbaşkanı seçimlerine gidildi. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet, maalesef öyle Sayın Başkan. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Bakan kavga için çıktınız oraya!.. Sizden önce tçişleri 

Bakanı cevap vermek için hazırdı. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, kusura bakmayın ama... 
BAŞKAN — Efendim, tabiî, ben kendi görüşümü ifade ettim; buyurun. (SHP sıraların

dan gürültüler) 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Tamam efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tekrar konuşmamın başına dönmek ve Yüce Meclis

ten bir defa daha özür dilemek isterim. Biz, Mecliste kavga etmeye, kavga çıkarmaya gelme
dik, zaten Anavatan Partisinin böyle bir niyeti de yok. Bizim kuruluş esasımız da budur. Kav
gayı eski dönemde yapanlar bilir, Anavatan Partisi böyle bir şey yapmaz. 

Bizim buradaki hassasiyetimiz şudur; bunu ifade etmek için söyledim : Mecliste milletve
killerinin görevleri vardır. En önemli görevlerinden bir tanesi de oy kullanmaktır. Oy kullan
madığınız zaman... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Herkes görevini bilir. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — ...bazı konularda söz söyleme hakkı

nı kaybedersiniz gibi gelir bana; ama takdir, tabiî, Yüce Meclisindir ve bu benim kişisel görü
şümdür, kimseyi bağlamaz, o açıdan bir şey söylemek istemiyorum; ama, bakın şunu ifade 
etmek istiyorum : Sayın Bayazıt çıktı, burada konuştu... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) - - Trafikle ilgili konuştu. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Trafikle ilgili konuştu, arsakından Cum

hurbaşkanı konusuna geçti, Cumhurbaşkanının konumuyla ilgili, Cumhurbaşkanının hareket
leriyle ilgili konuştu. Kendisine izahat vermek için kürsüde bulunduk; çünkü kendisi orada yoktu. 
Ben bilfiil orada müşahit durumundayım; durum böyle böyle diye izah ettim. Cumhurbaşka
nının ne şekilde hareket etmesi gerektiği konusunda bazı şeyler söyledi; ben de dedim ki, 'Bu
rada bir hata olmasın, Cumhurbaşkanı milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanıdır; çok partili dö
nemden beri, yani, halktan gelmiştir, halkıyla beraber olmak hakkıdır. Bunlar kendi takdiridir 
ve bunları yapması da normaldir.' 

Sayın milletvekillerine bir tek şeyi hatırlatmak isterim. Benim konuşmalarımda bir yanlış, 
bir hata varsa, tekrar söylüyorum özür diliyorum; ama, kürsü serbestliğine, hürriyetine riayet 
etmekte fayda vardır. Sizler burada konuşurken biz gayet güzel duyuyoruz, dinliyoruz, saygılı 
oluyoruz; ama biz burada konuşmaya başladığımız zaman, siz oradan basbas bağırıyorsunuz!.. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Saygılı olmayı öğren biraz. Sen buraya tayinle geldin, biz 
önseçimle geldik. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
EROL AĞAGİL 'Ankara) — Sen, senede beş gün Meclise geliyorsun; sonra da 365 gün 

burada oturanın maaşına dil uzatıyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen efendim... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — 23 Nisanda niye gelmedin Meclise? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Beyefendi, zatı âliniz de inşallah ba

kan olduğunuz zaman, bakanın görevleri arasında neler olduğunu görürsünüz. (SHP sırala
rından gürültüler) Siz en tabiî vazifeniz olan, Millet meclisinde oy kullanmaktan imtina eder
seniz, size bunun hesabını sorarlar; sadece biz değil, vatandaş da soracaktır. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kendi grubunda kalkıp konuşamıyorsun, buraya gelip 

konuşuyorsun! (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, benim maruzatım... 
BAŞKAN — Sayın Gürdal, bir dakika efendim; arkadaşımızı takip edemiyorum. 
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, benim maruzatım yanlış anlaşıldı. Cum
hurbaşkanı geçerken benim gözümü kapattığım şeklinde bir ithamda bulundu Sayın Bakan. 
Bu, devlet ahlakına sığmayan bir ithamdır ve bu itham, benim için cevap hakkı doğurmuştur. 
Hakaret telakki ediyor, söz rica ediyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O bize saygı duymuyor, biz ona niye saygı duyalım? 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt lütfen efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu, benim için, maaş konusundan daha büyük bir ha

karettir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Cumhurbaşkanı geçerken gözümü kapattığımı söylediler. 
BAŞKAN — Şahsınıza bir sataşma, bir hakaret bahis mevzuu değil. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bana söylendi efendim. 
BAŞKAN — Zabıtlara bakarım, eğer bir sataşma varsa söz veririm. Bu hususta da pek 

cimri olmadığımı bilirsiniz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Uçağa yetişeceğim efendim; istirham ediyorum... 
BAŞKAN — Lütfen... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, o sözü aynen söyledi. 
BAŞKAN — Efendim, söylediğiniz zabıtlara geçmiştir, lütfen... 
Hububat taban fiyatları hakkında... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ben hiçbir zaman "Cumhurbaşkanı" deyimini kullan

madım, hep "Turgut özal" deyimini kullandım; anlaşıldı mı? 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, bize gösterdiğiniz hassasiyeti ne

den onlara göstermiyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen... 

3. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, hububat taban fyaûartna ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Hububat taban fiyatları hakkında, Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Er
sin konuşacaklardır. Buyurun Sayın Ersin. 

GÜRCAN ERSlN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, geçen haftalarda Trakya'ya yaptığı gezide, hubu
bat taban fiyatlarını mayıs ayının ilk haftasında açıklayacaklarını ifade ettiler. 

Çok geniş çiftçi kesimini ilgilendirecek taban fiyatlarını açıklarken, Hükümetin gözden 
kaçırmasını istemediğimiz bazı gerçekleri, Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum. 

Ülkemizde tarımla uğraşan nüfusun yüzde 90'ı hububat ekimi yapmaktadır; çiftçimizin 
çok büyük bir kısmı da, geçimini, ihtiyaç fazlası ürününü satarak sağlamaktadır. Onun için, 
tespit edilecek faban fiyatları son derece önem arz etmektedir. 

Geçen yıl, ülkemizde uzun yıllar görülmemiş nispette ve bir daha yaşamak istemediğimiz 
kuraklıkla karşı karşıya kalınmıştır. Çiftçimizin yüzde 70'i bu afetten etkilenmiş, telafisi güç 
kayıplara uğramıştır. Her ne kadar Hükümet, aldığı kararlarla yaraları sarmaya çalışmışsa da, 
bu, sadece borç erteleme ve tohum temini şeklinde olmuştur. Köylümüz, hayatını devam ettir
mek için büyük ölçüde borçlanmak zorunda kalmıştır. 
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Bu sene iklim şartları uygun gitmektedir. Devam eden nisan - mayıs yağmurları, bilhassa 
hububatı müspet yönde etkilemektedir; iyi bir tarım yılının idrak edilmesi beklenmektedir. Şimdi 
sıra, gerçekçi bir taban fiyat uygulamasına gelmiştir. Çiftçimizin gördüğü zararı, biraz olsun 
bu yolla telafi etmek mümkün olacaktır. 

Hükümetin, gerçekçi bir fiyata yaklaşabilmesi için, öncelikle, tarım girdilerindeki fiyat 
artışlarını göz önüne alması gerekir. Bizim tespitlerimize göre, bu artışlar yüzde 100'e yakın
dır; bilhassa, en büyük girdi olan mazottaki artış, yüzde 100'ün üzerinde olmuştur. Ayrıca, 
Devlet tstatistik Enstitüsünün yayınlarına göre, yıllık genel enflasyon yüzde 70 civarındadır. 

Bu gerçekler ışığında, köylümüzde devam eden fakirleşmeyi ve yoksulluğu durdurmak için, 
asgarî, bu yılki artış yüzde 80 civarında olmalıdır. Geçen yılkı taban fiyatları 335 lira olduğuna 
göre, bu yılki artış 265 lira olarak gerçekleşmeli ve taban fiyatı da 600 lira civarında olmalıdır. 
Çiftçimizin beklentisi bu seviyededir. Bunun altında verilecek fiyat, büyük bir hayal kırıklığı 
ve köylümüzün hububat tarımından daha da uzaklaşmasını beraberinde getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, istediğimiz 600 lira civarındaki fiyatı kabul edeceğin
den endişeliyiz. Yıllardır, çifçimizin alınterinin karşılığını vermekten sürekli kaçmaktadırlar. 
Düşük fiyat politikaları, çifçimizi, köyde yaşayamaz duruma düşürmektedir. Köyler büyük bir 
hızla boşalmakta, binlerce insan, aç kalmamak için şehirlere kaçmaktadır. Bu korkunç göç so
nunda şehirlerde hayat tıkanmıştır; buralar da, sorunların çözümsüzlüğü nedeniyle, yaşana
maz hale gelmektedir. 

Ülkemiz için büyük sıkıntı yaratan bu göçü durdurmanın birinci yolu, Hükümetin taban 
fiyat politikasını gözden geçirmesidir. Ayrıca, tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu, 
Hükümetin kavraması da gerekmektedir. Yetkililerin ifadeleri, bu yıl ilan edilecek taban fiyat
larının dünya piyasası seviyesinde olacağı şeklindedir, öyle anlaşılıyor ki, dolardaki düşüş, çift
çimizin sırtına yüklenmek istenmektedir. Doların yıllık artışı yüzde 25 - 30 olurken, genel fi
yatlardaki artış yüzde 70'tir. Aradaki bu yüzde 50'lik farkı çiftçimize ödetmek, insafsızlık de
ğil midir? Daha bir ay evvel Meclis gündemine gelen ve Bayındırlık Bakanlığının, iş yaptırdığı 
bir yabancı müteahhitlik şirketinin, genel enflasyondan dolayı uğradığı zararı tazmin ettiğine, 
Sayın Bakanın da bu uygulamayı doğru bulduğuna, yapılan bu işte bir yanlışlık olmadığını 
savunduğuna hep beraber şahit olduk. Yani, dolar karşılığı ülkemizden iş alan bir yabancı şir
kete, "Genel enflasyon, dolar değer artışından fazladır" diyerek, aradaki fark, anlaşmalarda 
olmadığı halde ödeniyor; ama, çiftçimizin bir sene, karda, kışta, yağmurda, yakıcı güneşin al
tında mücadele vererek ürettiği mahsulün değeri hesaplanırken, genel enflasyon değil de, do
lardaki artış baz alınıyor! Bunu anlamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP hükümetleri zannetmektedir ki, verecekleri gerçekçi fiyat, -
kendi tabirleriyle- enflasyon canavarının azmasına neden olacaktır. Halbuki, yüksek enflasyo
nun bununla yakından uzaktan alakası yoktur. Fiyat artışlarının esas sebebi, yüksek faiz, öde
nemez boyutlara ulaşmış -iç ve dış borçlar- sanayiden ve dolayısıyla yatırımlardan vazgeçilmiş 
olmasındandır; yani, Hükümetin yanlış politikasındandır. 

Geçen yıl, 1989 Mayıs ayı itibariyle buğday fiyatları 425 lira idi. Bu sene de, mayıs ayma 
girdiğimiz şu günlerde, buğday fiyatları 425 lira civarındadır. Yani, bir sene boyunca temel gı
da maddesi olan ve insanımızca en çok tüketilen buğdayın fiyatı aynı kaldı, un fiyatları daha 
da düştüğü halde, genel enflasyon yüzde 70'Ier civarında seyretmeye devam etmektedir. 
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Demek ki, düşük taban fiyatının enflasyonla yakından uzaktan alakası yoktur. Bu, geçen 
yıl temmuz ayında memur maaşlarına yapılan ve yüzde 100'ü geçen artışlarda da böyle olmuş
tur. Ücretlerdeki yüksek zam bir defada yapıldığı halde, o aylarda enflasyondaki artış, diğer 
aylardan farklı olmamıştır. Bu da göstermektedir ki, gerçek taban fiyatı ve gerçek ücret uygu
lamasının hayat pahalılığı ile yakından uzaktan alakası yoktur; bunu artık bilmeyen kalma
mıştır; Hükümet de bildiği halde, çok yukarılardan yapılan baskının etkisinden kendisini bir 
türlü kurtaramamakta, gerçekleri görmezlikten gelmeye devam etmektedirler. Bir sene boyun
ca şekere yapılan zam yüzde 150'yi bulmakla beraber, şeker pancarına yapılan zam, ancak yüzde 
50 civarındadır; bu da çiftçimizin, pancar ekiminden vazgeçmesine neden olmaktadır, öyle 
anlaşılıyor ki, bu politikalarda ısrar edilirse, Türkiye, büyük miktarda şeker ithal etmek zorun
da kalacaktır. 

Bu yıl, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa, tütün taban fiyatlarına tepki olarak, köylümüz, 
eylem koymak zorunda kalmıştır. Mamul tütün maddelerine yüzde 100'e yakın artışlar getiri
lirken, tütün taban fiyatına getirilen yüzde 40'lık artış, köylümüzün protestosuyla karşılaşmış; 
tütün üretim bölgelerinde büyük olaylar olmuştur. Kendiliğinden, hiçbir derneğin ve partinin 
kışkırtması olmadan ortaya çıkan bu protestolar, herkesi düşündürmelidir. 

Şimdi en büyük korkumuz, bugünlerde açıklanmasını beklediğimiz buğday taban fiyatla
rında aynı hatanın yapılarak, yani taban fiyatın düşük tutularak, çiftçimizin alınterinin veril
memesi ve buna gelecek çok büyük tepkilerdir. 

Sayın milletvekilleri, esas konuya geliyorum : Sayın özal, bu sene buğday taban fiyatının 
425 lirayı geçmeyeceğini ifade etmektedir. Şimdi sormak lazım : Ne zamandan beri reisicum
hurlar taban fiyatlarını belirlemeye başladılar?! Sayın özal, hangi yetkiyle böyle konuşmaktadır? 

Sonra, konuyla ilgili sayın bakan yurt dışındadır. Çiftçi kuruluşlarından görüş alınma
dan, böyle çok önemli bir konuda, sorumsuzca nasıl fikir beyan edilmektedir? Sayın özal hâlâ 
kendini yürütmenin başı olarak görmektedir; mevcut Hükümetin ne Başbakanını, ne de ba
kanlarını tanımaktadır. 

TEVFÎK ERTÜRK (Ankara) — Hepinizde özal hastalığı var! 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — tşin en kötü tarafı da, Hükümet üyelerinin bunu içlerine 

sindirmeleridir. Artık, bir yetkili çıkıp, Sayın özal'a görevlerini hatırlatmalıdır. 
Hükümetten talebimiz, Sayın özal'in verdiği beyanattan etkilenmeyip, gerekeni yapmala

rı; çiftçi kuruluşları ve diğer yetkililerle etraflıca görüşüp, köylümüzün bir yıllık emeğinin kar
şılığını vermeleridir. Toplumun yarısını oluşturan çiftçimiz ve o'nlara destek olan tüm çalışan
lar, bunu Hükümetten beklemektedir. 

Bizim ileriye sürdüğümüz 600 liralık taban fiyat, çok geniş bir çalışma ve araştırmanın 
neticesidir. Hükümet de, gerçekçi bir araştırma yapar veya yaptırırsa, aynı rakamlara yaklaştı
ğını görecektir. Ayrıca, dışarıdan gazel okuyarak, telaffuz ettikleri komik denecek kadar dü
şük taban fiyatlarıyla çiftçimizin alınterini gasp etmek isteyenlerin, ne kadar haksız ve ülke 
gerçeklerinden ne kadar habersiz olduklarına da şahit olacaklardır. 

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, yeni hasat yılının çiftçimize ve ülkemize yararlı ola
cağını ümit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime burada son vermeden evvel, Sayın Güneş Taner'in biraz 
evvel partimizle ilgili söylediği bir - iki söze cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ersin lütfen... Sizin konuşma mevzunuz bitmiştir... 
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GÜRCAN ERStN (Devamla) — Efendim, öncelikle, Sayın Bakan dedi ki... 
BAŞKAN — Arkadaşlar bu hususta kâfi derecede aydınlandılar, Sayın Bakan da üç defa 

özür diledi. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Başka bir şey söyleyecekler efendim. 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — Bir seneden beri belediyelerde bir tek çivinin çakılmadı-

ğını iddia ettiler; ama, bir sene sonra yapılan Kırşehir ve Pazarcık seçimlerini, yine, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin adayları kazanmıştır! Şimdi diyorlar ki, "İstanbul'a çivi çakılmıyor, 
istanbul susuzluktan... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, o sizin... 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — Efendim, tarımla da ilgili. 
tstanbul susuzluktan kıvranıyor, deniyor. 
MEHMET PERÇİN (Adana) — Tarımla ne ilgisi var? 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — Evet, bu, ellibeş seneden beri ilk defa olan kuraklıkla 

ilgilidir. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, sizin Grup Başkanvekiliniz var; bu konuda cevap verebilir. Siz 

mevzu içerisinde kalın efendim. 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — Efendim, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tekrar 

tekrar burada ifade etti; bu sene buğdayda S milyon ton açığımız var. Bu açığın sebebi kurak
lıktır, ellibeş senedir ülkemizde görülmeyen kuraklıktır. Buğdayı yurt dışından alır getirir, va
tandaşınıza verebilirsiniz; ama suyu vermenin imkânı yok. Şu anda İstanbul'da günlük 1 mil
yon 400 bin metreküp suya ihtiyaç varken, ancak 700 bin metreküp su var. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, lütfen... Gündem dışı konuşmaları genel konuşma haline getir
meyelim. 

GÜRCAN ERStN (Devamla) — Yani, bunun sebebi, İstanbul'daki susuzluğun sebebi, el
libeş seneden beri ilk defa görülen kuraklıktır. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Geçen sene de vardı... 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — Yeni başlamıştır. 
Şimdi, yağmurlar başlıyor ve meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, bir hafta, on gün de

vam edecek ve İstanbul'da... 
BAŞKAN — Sayın Ersin, eğer sözünüzü bir dakikada bitirmezseniz, sözünüzü kesiyo

rum. Lütfen... Rica ediyorum... 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Sayın Başkan, bırakın konuşsun. 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — Bitiriyorum efendim, son cümleyi söylüyorum. 
tstanbul'da da barajlar dolacak, öyle tahmin ediyorum ki... 
BAŞKAN — Grup Başkanvekiliniz var burada... 
GÜRCAN ERStN (Devamla) — ...sayın bakanlarımız buraya çıkıp çok fazla üzülmeye

cekler. Hakikaten istanbullu layık olduğu su hizmetini çok yakın bir zamanda alacaktır. 
Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Cevap vermek üzere talep yok. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — SSCB Yüksek Sovyetinin daveti üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisini temsüen Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan parlamento heyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1220) 
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. BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
SSCB Yüksek Sovyet'inin vaki daveti üzerine, 28 Mayıs • 4 Haziran 1990 tarihleri arasın

da Türkiye Büyük Millet Meclisinden 7 kişilik bir Parlamento Heyetinin SSCB'ni ziyareti, Ge
nel Kurulun 23.1.1990 tarihli 67 nci Birleşiminde tasvip edilmişti. 

Bu kez, 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince heyetimizi oluşturacak Siyasî Parti 
Gruplarınca bildirilen sayın milletvekillerinin adları Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Yıldırım Avcı Denizli, TBMM Başkanvekili 
Mahmut Keçeli Adana 
Kudret Bölükoğlu Balıkesir 
İbrahim özel Burdur 
Togay Gemalmaz Erzurum 
Bahri Kibar Ordu 
Altan Kavak tstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Saydı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 323 Saydı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/136, 1/452) 
(S. Sayısı : 406) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/134) (S. Sayısı : 407) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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3. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 Arkadaşının, 2919 saydı Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Hasa Önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/245) (S. Sayısı : 364) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, tzmir Milletvekili Sayın Erdal tnönü ve 41 Arkadaşının, 
2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — 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) 
BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — 657 Saydı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine Dair Kanun Ta-

şansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayıst : 366) 
BAŞKAN — 5 inci sıradaki, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave 

Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6*. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti

rilmesi ve Bu Kamuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komiyonu 
Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya 

Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 380) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yökseköğretim Ku
rumlarında Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımla
ra tlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 380 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Karar yetersayısı yok efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika, sayalım efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 
Karar yetersayısı olmadığı için 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.26 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.39 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

7. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya 
Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) 
(Devam) 

BAŞKAN — 380 S. Sayılı tasarısının görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Daha önce Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesinde kalınmış ve karar yetersayısı bu

lunamamıştı. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım : Maddelere geçil

mesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı tekrar bulunamamıştır. Devam et
tiğimiz takdirde, yetersayının bulunacağı hakkında da bir kanaatimiz yoktur. 

Bu nedenle, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini ve 411 sıra sayısıyla basılıp, dağıtılan 
kanun tasarısını sırasıyla görüşmek için 3 Mayıs 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.41 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'm, Danıştay hararı ile yürürlükten kaldırılan Güvenlik So-

rusturmast Yönetmeliğinin uygulamastna devam edildiği iddiasına ilifkin sorusu ve Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/1267) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarım

la arz ederim. 

4.4.1990 
Rıza Ilıman 

Çorum 

1. "Güvenlik soruşturması yönetmeliği" Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun 8 Ara
lık 1989 gün ve 169 sayılı kararı ile kalktığı halde : 

Kamuda görev alacak, görev yeri değiştirilecek, terfi edecek personel için uygulamanın 
sürdüğü görülmektedir. Buna göre : 

— Bu yönetmeliğin uygulanması hangi yasal dayanağa göre yapılmaktadır? 
— Danıştayın kararı niçin geçerli sayılmamaktadır? 
— O tarihten bugüne mağduriyete uğrayanların telafisi düşünülmekte midir? 
— Hukuk devletinde bu durum ilkellik sayılmıyor mu? 
2. Kamuda görev alacaklar için "Adlî sicil" kaydı dışında yapılan soruşturmalar yasal 

mıdır? Yasa dışı ise bu işlemi sürdürmek suç sayılmıyor mu? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 2.5.1990 

Bakan : 564 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9.4.1990 tarihli ve 7/1267-4748/21105 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Çorum Milletvekili Rıza Ilıman tarafından verilen ve ya
zılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Rıza Ilıman 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
1. Güvenlik soruşturması yönetmeliğinin iptali istemiyle açılan bir dava; Danıştay tdarî 

Dava Daireleri Genel Kurulunun 17.11.1989 tarih ve E : 1988/31, K/1989/161 sayılı kararıyla 
reddedilmiştir. 

Sözkonusu kurul; diğer bir dava üzerine, Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinin Resmî 
Gazetede yayımlanması zorunlu yönetmeliklerden olduğu halde* bu lazimiye uyulmadığından 
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bahisle, 8.12.1989 tarih ve E : 1988/47, K : 1989/169 sayılı kararıyla adtgeçen yönetmeliği iptal 
etmiştir. 

Bu kararlara karşı 2S77 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre karar dü
zeltme yoluna başvurulmuş olup, karar düzeltme istemleri henüz sonuca bağlanmamıştır. 

Ancak, Danıştay tdarî Dava Daireleri Genel Kurulunun sözkonusu iptal kararı gereği ye
rine getirilerek, Güvenlik Soruşturması Yönetmeliği 13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanarak yeniden yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

2. Bakanlığımda; adıgeçen yönetmeliğin iptalinden sonra, güvenlik soruşturması sebe
biyle herhangi bir personelin işe alınmaması veya işine son verilmesi gibi bir uygulama yapıl
mamıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

108 İNCİ BİRLEŞİM 

2 . 5 , 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ille Aynı Kanuna 'Bir Geçici Madde Ek

lenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler ve 
Plan ve Bütçe 'komisyonları raporları (1/136, 1/452) (S, Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1990) 

2. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun B'ir Maddesinin Değiştirilımesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/134) (S. Sayı
sı : 407) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

,." 3̂  — İzmir Milletvekili Erdal İnönü 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) 

4, — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madd« 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 
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5. — 657 Sayılı Devfct Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi ; 28.2.1990) 

6. — 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) 

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

X 8. — 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 9. —6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka-
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

10. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

11. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Tüfk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 13. —Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmanın 
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 14. —Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

15. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

16. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması! 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Saydı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka-



— 3 — 

nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, îçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 17. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

18. — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19,3.1990) 

19. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

20. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi ; 28.3.1990) 

X 21. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

* 22, — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

23. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

24. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallroğlu'nun, TürK Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

25. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

26. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

27, — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

28. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

29. ~ İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine 'ilişkin Yasa önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma| 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

30. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştiriknesıine Da'ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (11616) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

31. — Konya Milletvekilli Kadir Demıir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinoi Fıkrası iîe 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 32. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasaklısı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

33. — (26) İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili 
Necat Tunçsjper'in Balıkesir îlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sa
yısı : 275 ve 275'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 17.10.1989; 20,4.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir,: 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 380) 

Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Ku
rumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bun
lara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 

Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2277/05779 5.2.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.1.1990 
tarihinde kararlaştırılan "Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumların
da Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldıran Akbulut 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

15.6.1989 tarihinde kabul edilen 3580 sayılı öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükse
köğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sos
yal Yardımlara tlişkin Kanun; öğretmenlerimizi en kısa sürede toplumumuzda layık oldukları 
itibara kavuşturmak, öğretmen yetiştirme sistemimizi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
şekilde geliştirmek, başarılı ve yetenekli öğrencilerimizi öğretmen yetiştiren yükseköğretim ku
rumlarına ve dolayısıyla öğretmenlik mesleğine yönlendirmek amacıyla çıkarılmıştır. 

Sözü edilen Kanunun, "Tanımlar" matlabını taşıyan 3 üncü maddesinin "öğretmen ve 
Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları"nı tadat eden dördüncü bendi kapsamı- • 
na; bu güne kadar bir çok öğretmenimizin yetişmesine kaynaklık eden Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin de dahil edilmesi amacıyla hazırlanan bu Kanun Ta
sarısının 1 inci maddesiyle, adı geçen okullarda okuyan öğrencilerin de mecburi hizmet karşılı
ğı parasız yatılılık ve bursluluk imkânlarından faydalanmaları mümkün kılınmaktadır. 

Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/682 

Karar No. : 7 20.2.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarına Parasız Yatılı veya 
Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 15.2.1990 tarihli birleşimin
de Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsilcisinin de iştirakiyle incelenip görüşülmüştür. 

öğretmen ve Eğitim Uzmanı yetiştiren Yükseköğretim Kurumları arasına Dil ve Tarih Coğ
rafya Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin de alınmasını öngören tasarı Komisyonumuzca 
da uygun görülerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca, öğretmen ve Eğitim Uzmanı yetiştiren Yükseköğretim Kurumları ara
sına Fen Fakülteleri ile Edebiyat Fakültelerinin de alınması uygun görülmüş böylece Tasarının 
1 inci maddesi yapılan bu düzenlemeyle kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri de Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Üye 
Kemal Karhan Baki Durmaz 

İzmir Afyon 

Üye Üye 
Mustafa Kızüoğlu Ayçan Çakıroğulları 

Afyon Denizli 

Üye Üye 
Mehmet Fuat Erçetin Mehmet lahir Şaşmaz 

Edirne Elâzığ 

Üye Üye 
Bülent Atasayan Mustafa Nazikoğlu 

Kocaeli Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 380) 





HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burs
lu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 15.6.1989 tarihli ve 3580 sayılı öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yük
seköğretim Kurumlarında Parasız \atıh veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal 
Yardımlara İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"öğretmen ve Eğitim Uzmanı "Veriştiren Yükseköğretim Kurumları; Eğitim Yüksek Okul
larını, Sanat Eğitimi Yüksek Okullarını, Eğitim Fakültelerini, Meslekî ve Teknik Eğitim Fa
kültelerini, İlahiyat Fakültelerini, Eğitim Bilimleri Fakültelerini, Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
teleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerini;" 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakam 
/. ÇeUU 

Devlet Bakam 
M, Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakam 

M. Tasar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

/ S. Giray 
Dışişleri Bakanı Y. 

/. S. Giray 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakam 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerler 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
/. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

C. Aüınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F. Kurt 
Turizm Bakam 

/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 380) 



MÎLLÎ EĞtTtM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burs
lu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 15.6.1989 tarihli ve 3580 sayılı öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yük
seköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal 
Yardımlara ilişkin Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlan; Eğitim Yüksekokul
larını, Sanat Eğitimi Yüksekokullarını, Eğitim Fakültelerini, Meslekî ve Teknik Eğitim Fakül
telerini, İlahiyat Fakültelerini, Fen Fakültelerini, Edebiyat Fakültelerini, Fen-Edebiyat Fakül
telerini, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini" 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 380) 




