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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kayseri Milletvekili Recep Ergun'un, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesine ilişkin gün

dem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Kâmran tnan cevap verdi. 

tzmir Milletvekili Birgen Keleş'in (6/869) numaralı sözlü sorusunu geti aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının (1/742) yeniden incelenmek üzere geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/1379) okundu; Millî Savunma Komisyonunda bulunan tasarının Hükümete geri ve
rildiği açıklandı. 

(10/79) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve arkadaşlarının, genel sağlık sigortasıyla ilgili olarak Hü
kümetçe yapılan çalışmalar konusundaki (8/2S) sayılı genel görüşme önergelerini geri aldıkla
rına ilişkin önergeleri okundu; genel görüşme önergesinin gündemden çıkarılıp, işlemden kal
dırıldığı bildirildi. 

1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporları ve 
Anasaya Komisyonu mütalaasının (1/482) (S. Sayısı : 446); 

tzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Pİan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (2/308) (S. Sayısı : 400) 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (2/242) (S. Sayısı: 397); 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendiler. 

Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına (1/678) (S. Sayısı : 393), 

Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına (1/642) (S. Sayısı : 396), 

Dair Kanun Tasarılarının yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları; 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun İl/k Mad
desinin Kaldırılmasına ilişkin Yasa Teklifinin (2/205) (S. Sayısı : 395) reddine ilişkin İçişleri 
Komisyonu raporunun kabul edildiği; 

Açıklandı. 
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Gündemin bundan sonraki maddelerinde grup sözcülerinin hazır bulunmadıklarının Grup 
Başkanvekillerince belirtilmesi üzerine görüşmeler ertelendi ve 

4 Ekim 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Edirne 

Kadir Demir ismail Üğdül 

• • — 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
4 . 10 . 1990 Perşembe 

Teklifler 
1. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun; Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekono

mik SıkınUda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/403) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.1990) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 11 Arkadaşının; Spor Kulüplerinin Vergi, 
Zam ve Cezaları ile Sigorta Primi Cezalarının Affına İlişkin Yasa Teklifi (2/404) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.1990) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon tli Bayat İlçesi Imrallı Köyü Sağlık Oca
ğının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/899) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar Karayoluna ve Afyon tli Emirdağ 
tlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/900) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Emirdağ tlçesine bağlı bazı kasaba ve köylere 
otomatik telefon santralı verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/901) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

4. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon tli Tatarh Kasabasında daha önce kapa
tılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/902) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya tlinin ne zaman doğal gaza ka
vuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.10.1990) 
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6. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin tünde kapalı bulunan okul sayısı
na ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) (Baş
landığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

7. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan şoför 
ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.10.1990) 

8. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin tline bağlı köylerin içme suyu ve 
yol sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) (Baş
landığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

9. — Bingöl Milletvekili ti hami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda görevli bir 
sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/907) (Başkanlığa geUş tarihi : 3.10.1990) 

Yaztlt Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlindeki ulaşım sorununa ve bu tl'de Ka
rayolları ve Köy Hizmetleri bölge müdürlükleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1571) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, üniversitelerdeki doçent ve profesörlerin 
çalışma statülerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1572) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.10.1990) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, 2.8.1990 tarihinden itibaren gerçekleşti
rilen petrol ithalatına ve petrol ürünlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1573) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

4. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Devlet Hastanesinin doktor ve 
sağlık personeli sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1574) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.10.1990) 

- 5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajlarının yapı
mına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1575) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.10.1990) 

6. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediyelere verilen 
çöp araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1576) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.10.1990) 

7. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamın
daki illerde istihdam edilmek üzere işe alınacaklara hangi kıstasların uygulanacağına ilişkin 
içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1577) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1990) 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ülkemizde zengin petrol yatakları bu
lunduğuna dair haberlerin doğruluk derecesine ve bu konuda ne gibi teşebbüsler yapıldığına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1578) (Başkanlığa geliş tarihi (3.10.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Ugdiil (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. —YOKLAMA 

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

(Ypklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, hızlanan hayat pahalılığına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'tn cevabı 

BAŞKAN — tik olarak, Körfez krizi ve gelişen olaylar hakkında gündem dışı konuşmak 
üzere, Hatay Milletvekili Sayın öner Miski söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Miski... 

Bulunmadığına göre, ikinci sırada, hızlanan hayat pahalılığı, konusundaki görüşlerini sun
mak üzere, gündem dışı, Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün; buyurun. (DYP sırala
rından alkışlar) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün eylül ayma ait 
fiyat artışları açıklanmıştır. Fiyatların, beklenenin de üzerinde artmış olması karşısında, gele
cekteki gelişmelerden duyduğum endişeleri Yüce Meclise arz etmek üzere gündem dışı söz al
mış bulunuyorum. Bu veseliyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, geçtiğimiz eylül ayında enflasyon hızında meydana gelen artışları aylık, 
9 aylık ve 12 aylık bazda değerlendirmeye çalışacağım. 

1990 yılının eylülünde, fiyatlar, eylül ayları ortalamasının üzerinde artmıştır. Geçen yılın 
eylül ayında Devlet İstatistik Enstitüsü İstanbul tüketici fiyat endeksi yüzde 5.60 iken, bu yıl ki 
artış yüzde 100 fazlasıyla, yüzde 10.7 olmuştur. Yine, Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye tüke
tici fiyat endeksi ise eylül ayında yüzde 8.7 artış göstermiştir. İstanbul Ticaret Odası tüketici 
fiyat endeksine gelince : Geçen yılın eylül ayındaki artış yüzde 5.4 iken, bu yıl, eski metoda 
göre artış yüzde 6.9, yeni metoda göre artış ise yüzde 9.9 olarak gerçekleşmiştir. Toptan fiyat 
endekslerindeki artışlar da, tüketici fiyat endekslerinin gerisinde kalmamıştır. Filvaki, tüketi
ciler toptan alışveriş yapmamaktadırlar; dolayısıyla, toptan fiyatlardaki gelişmeler, tüketiciler 
için fazlaca anlamlı değildir. Buna rağmen, toptan fiyatlardaki artışların, bir süre sonra tüketi
ci fiyatlarına yansıdığını da unutmamak icap eder. Eylül 1990'da toptan eşya fiyatları endeksi, 
İTO'ya göre yüzde 4.8, Devlet İstatistik Enstitüsüne göre ise, Türkiye genelinde yüzde 5,3 artış 
göstermiştir. 
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Değerli üyeler, üstelik, bu artışlar, eylül ayında yine her senenin aksine, sebze, meyve fi
yatlarında yüzde 6.6 oranında gerileme olmasına rağmen gerçekleşmiştir. 

9 aylık gerçekleşmelere gelince : Tüketici fiyatları endeksi; yılın ilk 9 ayında, Devlet İsta
tistik Enstitüsüne göre, yüzde 38.4, istanbul Ticaret Odasına göre ise, yüzde 44,9 artış göster
miştir. 12 aylık gerçekleşmeler ise şöyle olmuştur : 1989 Eylülünden 1990 Eylülüne kadar tüke
tici fiyatları endeksindeki yıllık artış, Devlet istatistik Enstitüsüne göre, istanbul için yüzde 
61, Türkiye genelinde yüzde 59,3; İTO'ya göre de yüzde 61,7'dir. Yıllık ortalama artış ise, Dev
let İstatistik Enstitüsüne göre, istanbul için yüzde 58,9; Türkiye için yüzde 61,1; İTO'ya göre 
de yüzde 67,9'tur. 

Demek oluyor ki değerli üyeler, tüketici fiyatlarındaki hali hazır yıllık artış hızı, yani fiilî 
enflasyon hızı yüzde 59,3'le, yüzde 67,9 arasında seyretmektedir. 

Bilindiği gibi, 1989 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 5, kasım ayı yüzde 3, aralık ayı ise 
yüzde 3,2 olmuştur. Bu yılın son üç ayında, herhalde geçen yıla göre bunun üzerinde gerçek
leşmeler olacaktır. Bu ay ortalama yüzde 11 değil de, yüzde 7 bile artış olsa, yıl sonu itibariyle, 
1990 yılı tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 68 olacaktır. Tabiî ki, aylık ortalamaların yüzde 
7'yi aşması halinde, bu ortalamanın da üstüne çıkacaktır. 

Değerli üyeler, bu arada, eylül ayında bazı alt gruplarda dramatik gelişmeler olmuştur. 
Mesela, sadece eylül ayında, ekmek fiyatları yüzde 8, yağlar yüzde 14, et mamulleri yüzde 26, 
çocuk giyimi yüzde 25, ulaşım yüzde 44, kumaş yüzde 40, kültür ve eğitim fiyatları da yüzde 
12 artış göstermiştir. 

Değerli üyeler, muhtemelen, benden sonra cevap vermek üzere kürsüye gelecek olan sayın 
bakan, enflasyonun, geçen seneye göre 3-5 puan geride olduğunu söyleyebilecektir; ama, şüp
hesiz ki, Hükümet tarafından ve enflasyonla meşgul olan sayın bakan tarafından ortaya ko
nan hedeflerin aşıldığı kesindir ve önemli ölçüde aşıldığı anlaşılmıştır. 

önemli olan, enflasyonun şu veya bu düzeyde olması da değildir; önemli olan, hayat pa
halılığı altında, halkın her gün giderek yoksullaşması olayıdır. 

Değerli üyeler, 20 Eylül 1990 günü bu kürsüden yaptığım gündem dışı konuşmamda be
lirttiğim gibi, bu hızlanan hayat pahalılığının nedeni olarak Körfez krizine asla sığınılamaz. 
Körfezden bütün dünya etkileniyor; Batı'da böyle dramatik fiyat artışları yaşanmıyor. Batı'da 
petrol ürünlerine yapılan zamlar, ortalama yüzde 15 mertebesinde kalırken, bizde yüzde 80'e 
ulaşmıştır. Anlaşılan odur ki, Hükümet, bütçe açığını kapatmak için krizi fırsat bilmiştir. Devlet, 
harp zengini yahut kriz zengini olmaktadır. Son iki ayda petrolden alınan vergilerdeki artış 
1,5 trilyon lira civarındadır. Bu durum, tam anlamıyla, "vur abalıya" tatbikatıdır. 

Hükümet, halen, varili 20 doların üstünde ham petrol ithal etmemiştir, ileride, stoktaki 
petrolün yerine kaç dolardan petrol ithal edeceğimiz belli değilken, spot piyasalarda oluşan 
fiyatı, sanki o fiyattan petrol ithal edilmiş gibi, vatandaşa yansıtmayı, dürüst devlet yönetimi 
anlayışıyla ve hakkaniyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Üstelik, spot piyasalardaki fiyat
lar maliyete esas kabul edilirken, artan maliyet fiyatları üzerine sabit vergi oranlarının tatbi
kiyle, devlet, vatandaşın cebinden haksız kazanç elde etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; böyle bir zihniyetin, çağdaş ve sosyal bir devlet yönetimin
de, yerine ve izine rastlamak mümkün değildir. Gelişmiş toplumlarda, böyle bir uygulama içi
ne giren bir hükümetin bir gün dahi iktidarda kalması mümkün değildir. 
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Ayda birkaç defa yapılan zamlar, hızlı bir maliyet enflasyonunu hazırlamaktadır. Bir yanda 
yapısal enflasyon, diğer yanda maliyet enflasyonuyla birleşince, enflasyonist beklenti giderek 
artacaktır. Ekim'in 15 'inde yürürlüğe girecek olan KDV'deki artışlar, mevcut enflasyonu daha 
da ağırlaştıracaktır. 'Kısama mücadelesi veren halkın, her geçen gün moral gücü zayıflamakta 
ve toplum, sosyal patlamalara hazır hale gelmektedir. Hükümetin görevi, şoku vatandaşa ol
duğundan fazla yansıtmak değil, şoku hafifletmek ve zamana yaymak olmalıdır. Hükümeti, 
acilen gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum. 

Değerli üyeler, bu vesileyle, bugün öğleden önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 
meydana gelen büyük paniğe değinmek isterim. Çukurova Elektrik Anonim Şirketi, 26 Eylül 
1990'da Maliye Bakanlığına müracaat ederek, imtiyazlı şirket olarak tanınmasını ve yeniden 
değerlendirme fonu uygulanmasına gitmek istediklerini ve Sayın Cumhurbaşkanı ile de bu ko
nuda görüştüklerini basına açıklamışlardır. 20 hissenin bedava verileceği söylentileri üzerine, 
cuma günü fiyatlar yükselmiş, bunun üzerine, pazartesi günü de Borsa yönetimi bu tahtadaki 
işlemleri durdurmuştur. Salı günü yüzde 30 artan hisse senetleri, bir hafta içinde yüzde 45 de
ğer kazanmıştır. Ne var ki, dün akşam, Sayın Maliye Bakanı Kahveci, -bir hafta geçtikten sonra-
"böyle bir teşebbüsten haberi olmadığını ve bu girişimin de mümkün olmadığım" ifade etmiş
tir. Bunun üzerine, bugün Borsada büyük bir panik yaşanmış, fiyatlar Borsa dışında 21 250 
liradan 13 000 liraya düşmüştür. 

Değerli üyeler, şimdi, kamuoyunun merak ettiği hususlar şunlardır : Sayın Kahveci resmî 
açıklamayı yapmak için, acaba bir hafta niçin beklemiştir? Bu bir hafta içinde, hisse senetleri 
üzerindeki, yüzde 45'e varan değer artışlarından milyarları kimler kazanmış, kimler kaybet
miştir? Bu şekilde borsaya güven nasıl sağlanabilecek, sermaye piyasası nasıl verimli hale gele
cek ve ekonominin ihtiyacı olan istikrar nasıl sağlanabilecektir? 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Hükümet adına, gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Hüs

nü Doğan söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) r- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün'ün gündem dışı yaptığı konuşmaya cevap 
vermek üzere huzurunuzdayım; hepinize saygılarımı sunarım. 

Konuşmanın ağırlığını, petrol krizi ve ona dayalı olarak hayat pahalılığı ve enflasyonla 
ilgili meseleler teşkil etmektedir, ö z olarak şunu ifade etmek istiyorum : Kabul etmek lazım 
ki, petrol krizi çıkıncaya kadar, enflasyon belirli bir gerileme temayülüne girmişti. Bu, herhal
de hepimizin üzerinde mutabık kalacağı bir husustur. Bunun miktarı konusunda değişik fikir
ler olabilir; kimisi az bulabilir, kimisi çok bulabilir; ama, 1990 yılı program hedeflerine göre 
baktığımızda, petrol krizi başlayıncaya kadar olan hadise, program hedefleri doğrultusunda 
ve Hükümetin programı doğrultusunda idi. Petrol krizi, hiç kimsenin dikkate aldığı bir hesap 
tarzına girmez. Petrol krizini ne Avrupa öngörmüştü, ne Japonya öngörmüştü. 

Müsaadenizle, petrol hakkında da bir iki söz söylemek istiyorum. Türkiye'de yılda 160 mil
yon varil civarında petrol kullanılır. Petrol fiyatındaki bir dolarlık artış 160 milyon dolarlık 
bir faturaya tekabül eder ki, bunu yıl üzerinde hesap ediyorum. 10 dolarlık bir artış 1.6 milyar 
dolar, 20 dolarlık bir artış 3.2 milyar dolarlık bir faturaya tekabül eder. Bu hesaplar, sadece 
ham petrol fiyatlan üzerindendir; bunun üzerinde herhangi bir vergisi ve masrafları yoktur. 
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Petrol krizi başladığında, dünyada petrolün varil başına fiyatları 15,7 - 16 dolar civarın
daydı; birkaç gün evvd 41 dolara kadar çıktı, bugün de 35 - 36 dolar civarında dolaşıyor. Şu 
anda Türkiye'de satılan petrol, bu fiyatlardan değil, takriben 32 dolara tekabül eden ham pet
rol fiyatları üzerinden vatandaşa intikal ettirilmektedir. Onun için, ben, sayın konuşmacının, 
Hükümetin, bunu bir fırsat bilip de, bir nevi ilave vergilendirme vasıtası olarak kullandığı ko
nusundaki iddialarını reddediyorum. Çünkü, fiyatı bdlidir, uygulamamız bellidir. Nitekim, pet
rolden alınan vergide dahi, yine vatandaşımızın lehine olarak düzenlemder yapılmış ve bugün 
fiyatlar da ona göre ayarlanmıştır. 

Kabul etmek lazım ki, petrol krizi, sadece bizim için değil, bütün dünya ülkderi için bü
yük bir talihsizliktir ve sadece bizim değil, 40 dolar seviyesinde giden bir petrol fiyatına en 
kuvvetli ülkelerin bile çok uzun vadede dayanabileceklerinden, ona göre ekonomilerini belirli 
bir seviyede götürebileceklerinden emin değilim. 

Hayat pahalılığıyla ilgili mesdelere gelince : Şunu ifade etmek istiyorum ki, yine krize 
kadar, hatta krizden sonra olan bazı hadiselerde de, Hükümetimiz, daima, gerek çiftçiye verdi
ği destekleme fiyatlarında, gerekse temmuz ayında ve daha evvelki aylarda memur maaşlarına 
yaptığı ayarlamalarda bütün bunları dikkate almıştır. Kaldı ki, toplusözleşmderde de bütün 
bunlar dikkate alınmakta ve ona göre her şeyin hesabı yapılmaktadır. 

Yüce Meclise arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara'da bir karakolda gözaltına alman 
hamile kadvna işkence uygulandığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Abdülka-
dir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Adnan Ekmen, bir süre önce gözaltına alınan Nevruz 
Türkdoğan'ın çocuğunu düşürmesi hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ekmen. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir işken

ce olayı ile ilgili olarak konuşmak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, hepinize saygılar su
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, savaş boyutuyla, Türkiye'de çok sınırlı olarak kullanılan temel hak 
ve özgürlükler askıya alınmıştır. "İnsanım" diyen herkesin tüylerini ürpertecek bir olay 15 Ey
lül günü Ankara'da olmuştur. Bu tarihte, yasal bir derginin özd sayısını satarken, sivil polis
lerce silah çekilerek gözaltına alınan Nevruz Türkdoğan, hamile olduğunu sık sık hatırlatma
sına rağmen, tartaklanarak önce Seyranbağları Polis Karakoluna, ardından da siyasî şube DAL 
bölümüne götürülmüştür. Altı gün boyunca soğuk yerde ve beton üzerinde bekletilip dövülü
yor... Nevruz Türkdoğan, "tkibuçuk aylık hamileyim, ne olur işkence yapmayın" dedikçe; po
lisler, nezarethanenin ıslak zemininde, bir taraftan döverken, bir taraftan da" piçini düşüreceğiz" 
diye bağırıyorlar. Altıncı günün sonunda, Türkdoğan, hücresinde düşük yapıyor. Hücredeki 
kandan korkan polisler, düşük olayından iki saat sonra Türkdoğan'ı Numune Hastanesine kal
dırmak zorunda kalıyorlar. 

İşkenceye karşı sözleşmeyi oybirliğiyle kabul eden değerli Meclisin sayın üyeleri, hamile 
kadınlar işkencelerden geçiriliyor, bebekleri öldürülüyor. Bu saldırı, aslında yalnız Nevruz Türk-
doğan'a değil, aynı zamanda, ana rahmindeki ikibuçuk aylık talihsiz yavruyadır da ve yalnız, 
tek başına bu olay bile insanlık onuru adına utanç vericidir. 
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Konuşmamın bu bölümünde, Sayın Bakana sormak istiyorum : işkence ile ana rahminde
ki çocuğu düşürenler hâlâ görevlerinin başında mıdır? Bu konuda idarî ve cezaî soruşturma 
açılmış mıdır? Güvenlik birimlerine, işkenceye karşı bir genelge yayınlamayı düşünmekte misi
niz? Lütfen açıklayınız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye; işkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesine imza atan bir ülke ol
masına rağmen, maalesef, işkence bir sorgulama yöntemi olarak ve sistematik bir şekilde uy
gulanarak, Türkiye, boyun eğen, korku içinde yaşayan insanların ülkesi haline getirilmek is
tenmektedir. Polisin güvenlik kuvvetlerinin vatandaşı suça, suçluya karşı koruması gerekirken, 
Türkiye'de tersi olmaktadır. Güvenlik kuvvetleri, polis, vatandaşı, yakalayacağı, hizaya getire
ceği potansiyel tehlike olarak görmektedir ve bu zihniyetle hareket eden kamu görevlileri ola
rak da, herkesten önce uymaları gereken yasaları da çiğnemiş olmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, kimsenin, isteyerek birilerine işkence yapıp acı çektirmesinden zevk 
alması düşünülemez. Bu iş, emirle, insanlarımız olan polise, yaptırılmakta, böylece en büyük 
kötülük bizzat polise yapılmaktadır. İşkence yaptırtılarak polisin ruhsal dünyası altüst edil
mekte, vicdanı, kişiliği yıkılmaktadır. Polise, "Ne yap yap suçluyu bul" denildiğinde, polis, 
işkenceden başka yol bulamaz, öyleyse, suçlu, herkesten önce, "Ne yap yap bul" diyendir. 
Bu gidişe "dur" denilmezse, işkence, daha da boyutlanarak, demokrasiye karşı bir saldırı ara
cı olmaya devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, her gün, basın, Hükümet yetkilileri, Ortadoğu krizi nedeniyle Tür
kiye'nin itibar ve öneminin arttığını söylüyorlar. Eğer gerçekten Türkiye'nin itibar ve önemi
nin artması isteniyorsa, bu itibar ve önem sürekli ve etkili kılınmak isteniyorsa, çağdaş dünya
nın itibar ettiği değerler Türkiye'de de itibar görmelidir. Bunun için de, dünyadaki insan hak
ları standartlarını uygularayak, önce insana saygı sağlamak gerekir; Türkiye'yi işkence illetin
den kurtarmak gerekir, kendi vatandaşlarımızdan korkmayıp, ona insan gibi davranmak gere
kir; topluma, temel hak ve özgürlükler kazandırmak ve bu temel hak ve özgürlükleri hukuksal 
güvencelere bağlamak gerekir, insanlarımız bu haklara fazlasıyla layıktır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekmen. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, içişleri Bakanı Sayın Ab-

dülkadir Aksu; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Mardin Milletvekili Sayın Adnan Ekmen'in biraz önce gündem dışı olarak 
konuştuğu konularla ilgili bilgi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan sayın milletvekili arkadaşının söz konusu ettiği 
olay şudur : 15 Eylül 1990 tarihinde Ankara İlimiz Seyranbağları Mahallesinde yasa dışı bir 
örgütün elemanları tarafından izinsiz bildiri dağıtıldığı yolundaki bir ihbarı değerlendiren gü
venlik kuvvetlerimiz, olay yerine intikal ettiklerinde, yasa dış Dev - Sol örgütüne ait "Emper
yalizme ve Oligarşiye Karşı Mücadele" başlıklı ve özel sayı olduğu belirtilen tek sayfalık bir 
bildirinin dağıtılmakta olduğu ve bu bildiriyi dağıtanların da, Sevil Erbasan, Elif özpolat ve 
biraz önce burada isminden bahsedilen Nevruz Çolak isimli kişiler olduğu tespit edilmiş 
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ve olaya müdahale eden ekip tarafından, bunların yanlarında bulunan aşağı yukarı SOO - 600 
civarında torba içerisindeki bildiriyle birlikte Emniyet Müdürlüğüne kadar gelmeleri kendile
rinden istenmiştir. Bu sanıklar polise direnmiş ve o mahalle sakinlerini de polise karşı gelmek 
üzere tahrik etmişlerdir. Ancak, ikinci bir ekibin de olay yerine gelmesi üzerine, bu üç sanık, 
bildirilerle birlikte, Emniyet Müdürlüğüne götürülmüşlerdir. 

Emniyet Müdürlüğünde göz altında iken, 19.9.1990 saat 03.00'de, sanıklardan Nevruz Ço
lak, rahatsızlandığını haber vermiş, bunun üzerine, o gece karakol nezaretçisi olan görevliler 
bir üst amire durumu bildirmişler ve bir ekip otosuyla Numune Hastanesine şevki yapılmıştır. 
Numune Hastanesine götürülen, göz altında olan Nevruz Çolak'a orada ilk müdahale yapıl
mış, tıbbî muayene ve tedavisi yapılmış, sabah tekrar kontrol edilmiş; birkaç gün hastanede 
kalması istenmiş olmasına rağmen, o gün Devlet Güvenlik Mahkemesine çıkacağını beyan et
miş, kendi arzu ve isteği ile tekrar karakola dönüp, Devlet Güvenlik Mahkemesindeki ilk mah
kemesine çıkmıştır. Nezarette bulunduğu süre içerisinde, nezaret görevlileri tarafından yarım 
saatte bir kendilerine müracaat edilip, bir istek ve arzularının olup olmadığı sorulmuştur. Olay 
gececi... [SHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar (!)] Evet, dinleyin, dinleyin. "Hastayım" 
diye müracaat etmeden yarım saat önce de, yine nezarethane görevlileri tarafından, yine aynı 
koğuşta kendisi ve diğerlerine, yine kapı açılarak sorulmuştur ve bu kendisine de hatırlatıldığı 
zaman, "Benim o saatte herhangi bir şeyim yoktu, bu rahatsızlığım saat 03.00 sıralarında oldu" 
demiştir. Bunlar doktor raporları ve tutulan zabıtlarda da sabittir. 

Şunu ifade edeyim ki, biz Hükümet olarak, insanlık suçu saydığımız işkencenin her türlü
süne karşıyız, tnsan hakları ve hukuk devleti ilkelerine saygının bir gereği olarak da, Hüküme
timiz, bu tür iddiaların üzerine gitmekte, bunları ciddî ve titiz bir şekilde incelemektedir. Yal
nız, şunu hemen ifade edeyim ki, bugüne kadar yapılan birçok inceleme göstermiştir ki, sanık
ların, bu tür iddiların birçoğunu, adlî kovuşturmadan kurtulmak amacıyla yaptıkları, bu şe
kilde olayı çarpıtmak istedikleri de tarafımızdan tespit edilmiştir. Ancak, tekrar ifade ediyo
rum; bize intikal eden bu tür olayların, iddiaların üzerine gidilmekte, gerekli soruşturmalar; 
bunların sonucunda da gerekli işlemler yapılmaktadır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Körfez krizi ve buna bağlı olarak, gelişen son olaylara 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı vekili ismail Safa Giray 'tn 
cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, Körfez krizi ve gelişen son olaylar hakkında 
Genel Kurulumuzu rötarlı teşrif eden Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'ye veriyorum. 

Buyurun Sayın Miski. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Körfez krizi ve gelişen son 
olaylar hakkında görüşlerimi belirtmek için söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Sınır komşusu Irak'ın hukuk dışı olarak Kuveyt'i işgali ile başlayan olaylar, dünyayı ve 
ülkemizi büyük ölçüde etkilemektedir; ekonomik bakımdan etkilemektedir, siyasî ölçüde etki
lemektedir. 
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tşgal olayının, tasvip edilecek hiçbir yanı yoktur. Bu hukuk dışı olayın karşısına, SHP 
Genel Başkanı Sayın Erdal inönü'nün çeşitli açıklamalarında da belirttiği gibi, Birleşmiş Mil
letler çerçevesinde ve onun alacağı kararlarla çıkılmalıdır. Çünkü, Irak, bizim komşumuzdur 
ye komşumuz olarak kalacaktır. 

Ambargonun uygulanması ve bunun desteklenmesini Birleşmiş Milletler kararı çerçeve
sinde destekliyoruz. Bu, Irak'ın hatalarım düzeltmede etkili olabilecek tek yöntemdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1 Eylül 1990 öncesi, Başbakan Sayın Akbulut, Dışiş
leri Bakanı Sayın Bozer ve Millî Savunma Bakanı Sayın Giray'm, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden yetki istenmeyeceğine dair, basinda, devamlı demeçleri çıktı; Sayın Cumhurbaşkanı Turgut 
özal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında, Meclisten yetki istemeyi tavsiye et
mesinden sonra bu yetki Hükümete verildi. Bu kararın, Hükümette bir uzlaşma sonucu alındı
ğını da sanıyorum. Bizim muhalefetimize rağmen, Meclisin, kendi yetkisini Hükümete verme 
kararı, esas yönünden Anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesine müracaatımızın reddi ise, 
bir usul meselesine dayanmaktadır. 

Bizim muhalefetimizin ne kadar haklı olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'yı 
ziyaretindeki davranışlarında da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasaya göre, Hükü
metin ve Meclisin yetkilerini kullanamaz. Yoksa, bu, Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine ay
kırıdır, görevlerini belirleyen maddelerinin açıkça ihlalidir. 

Genel Başkanımız Sayın Erdal İnönü, salı günkü grup toplantısında, "Sayın Cumhurbaş
kanı özal ile ABD Başkanı Sayın Bush arasında neler konuşuldu; Hükümet bunu açıklasın" 
dedi. Hükümetten, bugüne kadar bununla ilgili herhangi birr açıklama yapılmadı. Halkımız 
merak ediyor; Hükümetin bu konuyu bir an önce açıklaması gerekir. 

Halkın vekili olarak soruyorum, bir parlamenter olarak soruyorum; Hükümet bu görüş
melerde neden devre dışı bırakılmıştır? ABD Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşka
nı arasında yapılan ikili görüşmelere -gazetelerden öğrendiğimize göre- Cumhurbaşkanlığı özel 
Kalem Müdürü Sayın Nabi Şensoy katılmış, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri katılmış; ama, 
Dışişleri Başkanı Sayın Bozer katılmamış. Cumhurbaşkanının, "Sayın Bozer'i, bu konuşma
lar tutanağa geçmesin diye içeri sokmadım" dediği basında çıktı; bu doğru mudur? Yetki Hü
kümetin, sorumluluk Hükümetin ve Hükümet görüşmelere alınmıyor... Bu nasıl bir mantık? 
Hükümetten bu konuda bir açıklama bekliyorum, halkımız açıklama bekliyor. 

YASAR YILMAZ (Ankara) — Bilmediği bir konuda ne açıklayacak Hükümet? 

ÖNER MtSKÎ (Devamla) — Bu görüşmelerde, Hükümetin savaşa katılacağına dair bir 
söz verildi mi? Verildi ise, bu yetki, Anayasanın hangi maddesine göre verildi ve kim tarafın
dan verildi? Cumhurbaşkanımızın yetkileri Anayasada belirtilmiş bulunmaktadır; "Acaba, Hü
kümet, Cumhurbaşkanına vekâlet mi verdi?" diye düşünmekten kendimi alamıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 Eylül ara döneminde, Devlet Başkanımız, Ameri
kalı bir general arkadaşının sözüne güvenerek- General Rogers'in sözüne güvenerek- Yunanis
tan'ın NATO'ya girişini ikili görüşmelerle kararlaştırdı ve sonuçlandırdı. Ne oldu?.. Yunanis
tan, bizim Avrupa Topluluğuna girişimizi ve Ordumuzun modernizasyonunu engelleyen en ya
kın müttefikimiz oldu. 
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Demokrasi, açıklık rejimidir, anayasalarla verilen görevlerin hukuk içinde kullanıldığı bir 
rejimdir. Türkiye, başkanlık sistemiyle yönetilmediğine göre, Sayın Cumhurbaşkanının, Ana
yasanın sınırlarını zorlamaması, Hükümetin yetkilerini kullanmaması gerekir. Türk Halkı, pa
rasını ödediği bir gezide, Cumhurbaşkanının, Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyla ikili gö
rüşmelerde neler görüştüğünü ve konuştuğunu öğrenmek istiyor. Ben, halkımızın bir temsilcisi 
olarak soruyorum: Kapalı kapılar ardında neler konuşuldu, ne sözler verildi? Esas yetkili olan 
Hükümetten, bunun hemen açıklanmasını istiyorum. 

Yüce Heyete en derin saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 

Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Millî Savunma Bakanı Sa
yın Safa Giray söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Körfez krizi ve onunla ilgili gelişmeleri konu alan gündem dışı konuşmasında, 
birtakım iddialar ileri süren Sayın öner Miski'ye cevap vermek üzere huzurunuzdayım; hepi
nize saygılar sunarım. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye, bunalımın başlangıcından beri, Irak'ın Kuveyt'e saldırısına karşı, 
kararlı ve ilkeli bir tutum benimsemiştir. Bu çerçevede, Türkiye, Irak kuvvetlerinin Kuveyt'ten 
kayıtsız şartsız geri çekilmesini, Kuveyt'in bağımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlü
ğünün yeniden tesisini, meşru Kuveyt Hükümetinin yeniden ihyasını savunmuştur ve savun
maya devam etmektedir. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun ilgili kararlarını 
destekliyor, Irak'a karşı ekonomik yaptırımları tümüyle uyguluyoruz. Sayın Miski, bu konuda 
Hükümeti desteklemekte olduklarını burada ifade etti; teşekkür ederim. "Yâlnız, bu ifadeyi, böyle 
gereksiz zamanlarda yapmak âdetinden vazgeçip, gerçekten lazım olduğu yerlerde kullanırlar
sa, hiç olmazsa ele güne karşı faydası olur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ambargoya ilişkin 661 sayılı kararın kabul edilmesinden sonra, Irak sınırımızı ticarî faali
yetlere kapattık. Buna ilave olarak, ülkemizden geçen 2 petrol boru hattını kapattık ve Irak'
tan gelen ve Irak'a yönelik ithalat, ihracat ve transit ticaret işlemlerine son verdik ve Türkiye, 
ambargonun kesin surette tatbikatında en önemli rolü oynayan bir ülke haline geldi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Amerika ile ne konuştunuz; onu söyleyin. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Mevcut koşullarda 
ekonomik yaptırımların uygulanmasını, bunalımın çözülmesi için en uygun yöntem ve tek ba
rışçı yol olarak mütalaa etmekteyiz; bunu çeşitli kereler de ifade ettik. Bu barışçı yolun kesin 
olarak takip edilmesinin yanında olduğumuzu, bütün beynelmilel ortamlarda da ifade etmeye 
devam ediyoruz. 

Birleşmiş Milletler yaptırımlarının ciddî ve sistematik bir şekilde tatbik edilmesinin, Irak'ı 
katı tutumundan vazgeçirerek, bölgede sıcak çatışma tehlikesini bertaraf edebileceğini düşün
mekteyiz. Bu nedenle, ekonomimiz üzerinde yarattığı ağır yüke rağmen, ambargonun uygu
lanmasında öncü bir rol üstlenmekte tereddüt göstermedik. 
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Bildiğiniz gibi, Irak ve Kuveyt'ten kaçanlara da kapılarımızı açtık ve mümkün olan her 
türlü yardımı sağladık. Mevcut şartlarda, krizin ne yönde ve nasıl gelişeceği, belirsizliğini ko
rumaktadır. Bu hususta yapılabilecek değerlendirmeler veya ileri sürülebilecek senaryolar, spe
külatif nitelikte kalmaya mahkûmdur. Belli olan husus, Irak'ın hareketinin uluslararası plan
da uyandırdığı tepkilerin ve infialin devam ettiğidir. Halen devam etmekte olan Birleşmiş Mil
letler Genel Kurul çalışmalarında bu durum açıklıkla ortaya çıkmıştır. 

Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde barışçı bir çözüme varılması, uluslararası plan
daki çabalarda öncelikli yerini korumakta; ancak, bunun yanında Irak'ın katı tutumunu sür
dürmesi halinde Birleşmiş Milletler çerçevesinde ortak bir askerî çözüm fikrinin de zaman za
man giderek zemin kazanmaya başladığı görülmektedir. 

Temennimiz ve politikamız, meselenin bölgemizin bir savaşın tahribatından koruyacak şe
kilde, siyasî ve barışçı yollardan çözümjenmesidir. Bunun için, Irak yönetiminin gerçekleri id
rak etmesi ve daha fazla gecikmeden sağduyulu bir tutumu benimsemesi gerekmektedir. 

Sayın Miski burada konuşurlarken, "Hükümete verilen yetkinin Anayasaya aykırı 
olduğunu" söylediler. Hükümet, Yüce Meclisten, yetki değil, izin almıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne farkı var? 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — İzinle yetki arasında 

ne fark varsa, o fark var. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — önce, Hükümet bunu bilmiyordu Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
MlLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, siz... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Bakan, sataşıyor da, ona cevap veriyoruz. 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Başkan, inşal

lah, bu laf kayda geçmiştir; "Sayın Bakan sataşıyor" dedi. 
Anayasaya aykırı olmadığı, Anayasa Mahkemesince de tescil edilmiştir. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Anasaya Mahkemesi usul yönünden reddetti. 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Artık, hâlâ, bunu 

buralarda, bu şekilde ifade ederek suyu bulandırmanın Türkiye'ye hiçbir yararı yoktur. 
Sayın Bush'la, Sayın Özal arasında yapılan görüşme hakkında, gerek özal, gerek Bush 

açıklamalarını yapmışlardır. Bu ortamda daha fazla açıklama yapılması gerekli değildir. Kaldı 
ki, Hükümet, kendi sorumluluğunda olan, kendi yetkisinde olan işleri -şimdiye kadarkini tas
vip ettiğinizi ifade ettiğiniz şekilde- yürütmektedir. Tamamıyla açıktır; gerektiğinde burada ge
nel görüşme ve gizli oturum yapma imkânları vardır, size her türlü açıklamalar yapılabilir. "Bun
da, Türk Hükümeti, kanunlarda yazılı olanların dışında bir davranışa girecektir" sözünü yay
manın ne manası vardır? Niye, halkımıza karşı böyle sürekli enjeksiyon yaparak, halkı şüphe
ler içerisinde tutmanın gayreti içerisindesiniz? Niçin Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da bulu
nurken onun yapacağı konuşmaların etkisini azaltacak şekilde, buradan, "Cumhurbaşkanı, 
Türkiye adına konuşamaz" tarzında beyanatlar verebiliyorsunuz? 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yetkili olmadığı için. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hakkımız. 
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MlLLl SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Cumhurbaşkanının 
yetkileri ve yapacağı konuşmaların ne anlama geleceği herkes tarafından biliniyor, Anayasada 
da yazılıdır; o sınırlar içerisinde yapacağı konuşmaları da geçerlidir. Bunu, Amerika'da bulun
duğu sırada, buradan ikide bir söylemek suretiyle neyi amaçlıyorsunuz? 

ZtYA ERCAN (Konya) — Krizi atlatıyorlar efendim (!) 
MÎLLl SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bugün bunu burada 

söylemekle neyi amaçladınız? 
Rica ederim beyler; Türkiye'nin menfaatten mevzubahistir!.. 
"Dışişleri Bakanı görüşmeye katılmamış..." Sanki, Cumhurbaşkanının yaptığı ikili görüş

mede Dışişleri Bakanının mutlaka görüşmeye katılması şartmış gibi... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Amerika Dışişleri Bakanı vardı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Olabilir efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Televizyon gösterdi. 
MİLLl SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Olabilir efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — özel Kalem Müdürü vardı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Olabilir efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Mesele kalmadı. (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, böyle bir görüşme usulümüz var mı? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Biz, yaptığımız işler

den sorumluyuz; hesabını veririz. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) -r- Biz de denetleme görevimizi yapıyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Meclisimiz burada

dır, Meclisimizden yetki alır», Meclisimizden denetleme görürüz, hesabını veririz. 
Cumhurbaşkanlığının yetkilerini bu kadar münakaşa eden bir muhalefet, ne memlekete 

yarar getirir ne millete en ufak bir faydası olur ne de millet tarafından tasvip görür. (SHP sıra
larından, sıra kapaklarına vurmalar, "Ayıp, ayıp" sesleri, gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ayıp oldu, ayıp. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bunu biliyorsunuz; 

bunu artık daha fazla münakaşa etmemekte yarar var kanaatindeyim. 
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 10/56 Esas Numaralı Medis Araştırması Komisyonu Başkanlığmtn, Komisyonun çalışma 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1381) 

BAŞKAN — 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Horzum olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik 
derecesinin araştınlması hakkında kurulan 10/56 sayılı araştırma komisyonumuz, 9 aylık süre 
içerisinde çalışmalara devam etmiş; ancak, çalışmalarım henüz tamamlayamamıştır. / 

Komisyonumuzun, çalışmalarını sürdürüp araştırmalarını tamamlayabilmesi için 10.10.1990 
tarihinden itibaren 3 aylık süre talebinin Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Ledin Badas 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; Komisyonun çalışma 
süresi uzatılmıştır. 

2. — 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin uzatümastna ilişkin tezkeresi (3/1382) 

BAŞKAN — 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Pamuk Üreticilerinin sorunları, Avrupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhracatının Kısıtlan
ması ve Dokuma Sektöründeki Yatırımlar ile tzlenen Politikalar konusunda 2.5.1989 tarihinde 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuz, kurulduğu tarihten itibaren ilgili kurum ve kuru
luşlarla çalışmış; ancak, konunun çok geniş kapsamlı olması nedeniyle çalışmalarını süresi içinde 
tamamlayamamıştır. 

Bu nedenle, Komisyonumuz, çalışmalarını tamamlayabilmesi için çalışma süresinin 6 Ekim 
1990 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 
103 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Başkanlığınızdan istenmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve Komisyonun çalış

ma süresi uzatılmıştır. 
3. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 arkadaşının 193 Sayılı Gelir Mrgisi Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin incelen
mek üzere komisyona geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1383) 

BAŞKAN — Hükümetin, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 arkadaşının "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" 
nin incelenmek üzere, İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca komisyona geri gönderilmesini arz 
eder im. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 
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BAŞKAN — Söz konusu teklif, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus 
olmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmiştir. 

4. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince düzenlenecek olan Doğu-Batı Çevre Korunmasına 
ilişkin, Tüm Avrupa Parlamenter Konferansına, vaki davet üzerine TBMM den bir heyetin katılmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1384) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım. 

Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden alınan bir yazıda 23-26 Ekim 1990 tarihleri ara

sında, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından, "Doğu-Batı çevre korunmasına iliş
kin, tüm Avrupa Parlamenter Konferansı" düzenleneceği bildirilerek, söz konusu konferansa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bir heyetle katılması istenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış ilişkilerinin düzenlenmesi hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesi uyarınca, söz konusu konferansa katılınması hususu Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

işler" bölümüne geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1580 Saydı Belediye Kanunu ile 3030 Saydı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapümasma Dair 
335 Saydı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporları ve Anayasa Komisyonu Mü
talaası (1/482) (S. Sayısı : 446) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Beledi
yelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 33S Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş
leri Komisyonu Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yerini aldı. 
Hükümet?.. Yerini aldı. 
Komisyon raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

(1) 446 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 12.8.1988 tarihinde Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe girmiş ve 1.9.1988 tarihinde Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Ancak, yukarıda zikredilen Kanun Hükmünde kararname; Anayasa Mahkemesinin, 3 Mayıs 
1989 tarihli ve 20157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Esas 1988/38, Karar 1989/7 sayılı Ka
rarı ile 12.3.1986 günlü 3268 sayılı ve 9.4.1987 günlü 3347 sayılı Yetki Kanunlarının kapsamı 
dışında kaldığından iptal edilmiştir. 

Bu durumda Anayasa Mahkemesince iptal edilen Kanun Hükmünde Kararname hakkın
da ne gibi işlem yapılacağı hususunda Komisyonumuzda tereddütler doğmuş ve 9.5.1990 tarih
li 10 uncu toplantımızda Anayasa Komisyonundan mütalaa istenmesi kararlaştırılmıştır. 

Anayasa Komisyonu, Komisyonumuza bildirdiği görüşünde; Anayasanın 153 üncü mad
desinin son fıkrası karşısında, İçişleri Komisyonunun yapacağı hiç bir işlemin bulunmadığını, 
335 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin muameleden kaldırılması için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına iade edilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. 

Komisyonumuz 30.5.1990 tarihli 12 nci birleşiminde konuyu Anayasa Komisyonunun mü
talaası ile birlikte yeniden görüşmüş ve sonuçta 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
işlemden kaldırılması için Yüksek Başkanlığa iadesini kararlaştırmıştır. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın

da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik 'Ya
pılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. 

Galip Demirel 
Malatya 

ve Komisyon Üyeleri 
BAŞKAN — Komisyon raporu, söz konusu kanun hükmünde kararnamenin, Anayasa Mah

kemesinde iptal edilmesi nedeniyle, işlemden kaldırılmasına dairdir. Bu, ilk defa yapılacak bir 
uygulama olacaktır. 

Başkanlığımızın düşüncesi, komisyon raporu bilgilerinize sunulmakla, adı geçen kanun 
hükmünde kararnamenin işlemden kaldırılması yönündedir. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye olursa görüşme açacağım ve görüşmelerin sonucuna 
göre, gerekirse, komisyon raporu oylarınıza sunulacak ve işlem bu şekilde tamamlanmış olacaktır. 

Rapor üzerinde söz isteyen var mı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı, şahsınız adına mı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç, süreniz 10 dakikadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, büyük bir hukukî 
hatayla karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya bulunduğumuz hata, hem Meclis Başkanlık Divanı 
bakımından hem Meclisimiz bakımından hem de komisyonlar bakımından çok ayıptır. Olay 
şudur : Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümete verdiği kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisini iptal ediyor, esas yetki kanununu iptal ediyor. Buna rağ
men, Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisini de hiçe sayarak bu yetkileri kullanmaya de
vam ediyor. Bu, Hükümet, için de çok büyük bir ayıp. Rica ediyoruz, bizleri böyle durumlarla 
karşı karşıya bırakmasınlar. 
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Nasıl bir hükümet düşünüyorsunuz ki, kendisine verilen yetki kanunu Anayasa Mahke-
misince iptal ediliyor, bazen süresi geçiyor; buna rağmen bu Hükümet yine aynı kanunu, yü
rürlükten kaldırılan, iptal edilen yetki kanununa dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
kanun hükmünde kararname sevk ediyor; kanun hükmünde kararnameye dayanarak kişiler 
için bağlayıcı karar veyahut da özlük hakları doğuran işlemler yapıyor, kişiler için malî mükel
lefiyetler doğuran birtakım işlemler yapıyor ve buna dayanarak da memlekette bir kargaşa 
doğuyor. 

Biz, bu vesileyle, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinden de rica ediyoruz; bu konuda 
Hükümeti uyarmalıdır. Anayasa Mahkemesince iptal edilen yetki kanunları, titizlikle gözden 
geçirilmeli ve bu yetki kanunları iptal edilen kanun hükmündeki kararnameler gözden geçiri
lerek, bunlarla Türkiye Büyük Millet Meclisinin zamanı alınmamalıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin burada bu olaylarla, meşgul olması, hakikaten, Türkiye Büyük Millet Meclisi için 
hoş karşılanacak bir durum değildir. Hükümet, bu Meclisi ciddiye almalıdır. Süresi geçen yet
ki kanunlarına dayanarak, karşımıza getirilen kanun hükmünde kararnameler var, lütfen bun
ları da buraya getirmeyin. 

Tabiî, biz, buraya çıkıp bunları ilk defa söylediğimiz zaman, lütfen dikkate alınsın; ikinci 
defa söylemek mecburiyetinde kaldığımız zaman, konuşmamız bununla ifade edilmesi gereken 
ağırlıkta olacaktır. Bunu belirtmek için söz aldım efendim. 

Saygılar sunanm. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Rapor üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Bulunmadığına göre ve Başkanlıkça uygulanan usul hakkında da bir aksi görüş beyan edil

mediğine göre, komisyon raporu bilgilerinize sunulmuş ve söz konusu kanun hükmünle karar
name işlemden kaldırılmıştır. 

2. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Saydı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci sıradaki, 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun
da Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasan ile ilgili olarak dağıtılmış bulunan 452 

Sıra Sayılı Basmayazının sonuna girmesi gereken Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetvel yerine, Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel baskı ha
tası olarak mükerreren yer almış bulunmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetvel bastırılarak ayrıca sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu husus bilgilerinize sunuyorum. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler?... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına söz istiyorum. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkanım, SHP Grubu adına, Sayın Türkân 

Akyol konuşacaklar. 

(1) 452 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — "Sayın Akyol konuşacaklar" diyorsunuz... Yetki tezkeresini gönderir misiniz? 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Türkân Akyol konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Akyol. 
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; hepinizi saygılarımla selamlayarak söze başlamak istiyorum. Konuşma konumuz, hu
zurlarınızda bulunma nedenim; Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Kurulmasına 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin yasalaşması tasarısıdır. 

önümüzdeki metin Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği, Kadının Statüsü ve Sorun
ları Genel Müdürlüğünün Kurulması ve ayrıca bu kanunda yapılması gerekli değişikliklerle 2547 
sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kanun ha
line getirilmesi tasarısıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, Hükümetimizin uyguladığı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yasama yetkisini elinden alan ve icraya veren kanun hükmündeki karar
nameler sorununa izninizle bir kez daha değinmekte yarar görüyorum. Çünkü, bu elimizdeki 
kararnamenin macerasıyla -biraz sonra değineceğim konuyla ilgili bir başka bakanlığımıza bağlı 
bir başka kuruluşun- içindeki hükümlerin benzerliği, çelişmesi ya da hepsinin birden temel ama
cında sezdiğimiz ileride anlatacağım tehlikelere değinirken, aslında konunun ne kadar karma
şık hale getirilip, anlaşılması ne kadar güç bir biçimde komisyonlara arz edildikten sonra bura
ya geldiğinin hikâyesini anlatmak istiyorum. 

Aslında, kadının statüsü ve sorunları için bir kurum kurulması görevi 1985 kadın yılı so
nucu, Birleşmiş Milletlerin ortak olduğu bir karara dayanmaktadır. Bu kararla, Birleşmiş Mil
letlere dahil olan tüm ülkelerde, tüm ulus ve devletlerde kadının statüsü ve sorunlarının tespiti 
için birer ünite kurulması karara bağlanmış ve kuşkusuz Birleşmiş Milletlerin her kararı gibi, 
bunun her ülkece uygulanması gerekli hale gelmiştir. Sanıyorum, bu tarihten üç yıl kadar son
ra, nihayet bir kanun hükmünde kararnameyle, önce Başbakanlığımıza bağlı bir kurum ola
rak, bir başkanlık olarak, kadının statüsüne ilişkin bir ünite kurulmuştur. Ancak, Başbakanlı
ğa bağlı bu ünitenin -Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Sosyal Güvenlik Bakanımızın da be
lirttikleri gibi- icraî bir yetkisi olmadığı, daha çok planlama ile ilgili bir kurum halinde müta
laası söz konusu olabileceği cihetle Başbakanlıktan alınmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığımıza verilmiş. 

Kararname halinde tespit edilirken, bu, bir başkanlık statüsünde; ancak, kararnamenin 
tartışılma dönemi ve prosedür içerisinde, bu süreç içerisinde görüyoruz, bu başkanlık yine bi
çim değiştirmiş, bir genel müdürlük haline dönmüş ve bu arada bütün kararnamelerin kanun 
haline getirilmesi için Yüce Meclise arzı esnasında uyulması gerekli statüde olduğu gibi, bun
da da, karmakarışık bir yapıda, birbiriyle ilişkisi olsun olmasın, en azından anlayabilmeniz 
için, çok ciddi bir dikkatle, uzun bir sürenizi vermenizi gerektiren bir çok değişik kararname
nin bir aradalığı içinde, örneğin Millî Eğitim Komisyonuna gelmiş. Kararnameye ilk muttali 
olduğumuz Millî Eğitim Komisyonunda bu kuruluş, Başbakanlığa bağlı bir başkanlık halinde 
idi. Plan bütçe tartışmaları izlenirken bir genel müdürlük halinde ve evvelce sözünü ettiğim 
gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olduğu görüldü ve de aynı kararnamenin 
içerisinde kadının statüsü ve sorunlarıyla ilgili olarak 2547 sayılı Üniversite Kanununun bir 
maddesinde de değişiklik yapılarak, o maddesinde de son derece sakıncalı, son derece tehlike
li, yıllardır Meclis kürsülerinden savaşımını verdiğimiz bir konuyla da ilgilendirilerek huzurla
rınıza gelmiş bulunuyor. 
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Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; bu tasarının amacı, Türk kadınının eğitim se
viyesini yükseltmek, tarım, sanayi ve hizmetler kesimindeki ekonomik hayata katılımını artır
mak; sağlık, sosyal ve hukukî güvenliğini sağlamak ve böylece kadının statüsünü genel olarak 
geliştirmek üzere, eşitlik içinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda hak ettiği statü
yü kazandırmaktır. Bunun için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir genel mü
dürlüğün kurulması, teşkilatı ve görevleri var. Bunların içerisinde sözünü ettiğim maddeler
den, örneğin 2 nci maddedeki görevler arasında yukarıdaki amaca uygun bir tadat var. örne
ğin bir (c) fıkrası var. (c) fıkrasında diyor kir "Kadının statüsü ve sorunları konusunda görev 
verilmiş kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve bu kuruluşlardan konuyla 
ilgili bilgileri istemek, bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları desteklemek..." 

Şimdi dikkatlerinizi arz ediyorum, "yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü faaliyetini 
izlemek..." Dikkatlerinize sunarak arz etmek istiyorum ki, çok masum bu izlemenin altında, 
yerel yönetimlerin, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve jeopolitik yapısı, Türkiye içerisindeki dağı
lımın dengesizliği, farklı yörelerdeki yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü faaliyetini izle
mek altında bu faaliyetleri bir tür gözetlemek ya da denetlemek veya yönlendirmek tehlikesi 
yatıyor. Bu, bundan önceki tüm komisyonlarda irdelendi. Zaten Plan ve Bütçe Komisyonun
dan geçmiş metnin sonunda tüm saygıdeğer üyelerimizin de gördükleri gibi, iki muhalefet par
tisi milletvekilinin muhalefet şerhleri var. Anamuhalefet Partisinin karşı oy yazısında açıkça 
gerekçeleri belirtiliyor. Doğru Yol Partisinin de bir muhalefet şerhi ayrıntılarıyla rapora eklen
miş durumda. Bunların hiçbir işe yaramadığını da bilgilerinize arz etmek istiyorum. Bütün bun
lara rağmen Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çoğunluğuna dayalı bir oylama sonucuyla da, 
bütün eleştirilere rağmen tüm hükümleriyle huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

"Kadına ilişkin faaliyetleri izlemek, desteklemek, yönlendirmek" var. "Yönlendirmek" 
çok iyimser yorumuyla, gerçekten bir eşgüdüm, bir ortak çalışma işlevini sağlamak, hizmetleri 
değerlendirmek, hangi konularda daha çok araştırmalar gerektiğini tavsiye etme anlamına da 
gelebilir; ama, göreceksiniz, ileride zikredeceğim bazı maddelerden esinlenerek bütün bunla
rın altında kadının statüsü için kurulan bu genel müdürlükle ilgili tasarıdaki bazı hükümler, 
hep, bir yönlendirmeye yönelik görülmektedir. 

Tasarının 5 inci maddesinin (0 bendine şöyle bir hüküm konulmuş : "Üniversitelerin ilgili 
birimlerinin kadın statüsü ve sorunları konusunda yapılan araştırma ve çalışmalar hakkında 
Genel Müdürlüğün bilgi almasını sağlamak." Bugüne kadar üniversitelerin tüm araştırma ve 
çalışmalarında, her bilgi isteyen kuruma bu bilgiler, çok doğal olarak arz edilir ve sunulur. 
Bunların hiçbiri için bir kanun maddesi gerekmez. Yükseköğretim Kanunu ile kurulan bu ku
rumun, kuruluşundan günümüze sekizinci yılı uygulamadadır. Tanrının her yılı, üniversiteler 
açılırken, üniversiteler kapanırken, üiversitelerin bütçeleri gündeme geldiğinde, sayısız neden
lerle Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu kanunun sakıncaları tartışılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tepeden tırnağa değiştirilmesi gerekli olan, Anayasadaki temel ilke
lerden başlamak üzere, çağdaş bir üniversite kavramına bütünü ile ters düşen bir kanunda (Yük
seköğretim Kanununda) hiçbir maddeye dokunmuyorsunuz, sadece kadının statüsü tasarısı ile 
ilgili bir maddeyi "Bilgi almasını sağlamak" şeklinde değiştiriyorsunuz. Bunun altında, ya
tan, esasen, bilimsel özerkliği, özgürce bilim üretme fonksiyonu alabildiğince kuşkulu bir hale 
gelmiş Türk üniversitelerinde, Hükümet adına topladıkları bilgiyi onların almasını sağlamak 
için madde koymak, endirekt bir moral baskı ve en azından üniversite özerkliğine karşı bir 
harekettir kanımızca. 
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Şimdi, 2547 sayılı Kanundaki bir başka maddeye geliyorum : Bu kanuna eklenen ek 17 
nci madde "Genel ahlak, adap ve yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla yükseköğ
retim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir" diyor. Kadının statüsüyle ilgili bir kurum kuru
lurken, kadının statüsüyle ilgili bu kurumun uluslararası bir kurum olan Birleşmiş Milletlerin, 
1985'ten itibaren her ülkeye, bir koşul olarak, bir kural olarak sunduğu bu kurum kurulurken, 
hemen arkasından Türkiye'nin gündemine, yeniden, üniversitelerde kılık ve kıyafet kavramın
daki değişiklik geliyor. Biz bu senaryoyu çok seyrettik, her vesileyle ve gerekçeyle... Mutlak 
ve mutlak olarak, üniversitelerde bir kıyafet sorunu gündeme getirilmek istenilmektedir. Bu
nun sebebini anlamak da zor değil. Bir grubun antilaik eylemlerinin baskısına göğüs gereme-
yen Hükümetimiz, şu ya da bu biçim, şu meşhur "türban veya kıyafet olayı" diye yıllardan 
beri gündemde olan, Üniversite Kanununun çeşitli defalar bütün zorlamasına rağmen bir tür 
güvenceye bağladığı, yani, "üniversitelerde, kıyafet, üniversitelerin kendi kıyafet yönetmelikle
rinde belirlenir" diye hükme bağladığı bu husus, şimdi bakıyoruz kadının statüsü ve sorunla
rıyla ilgili bir tasarıda yeniden hükme bağlanmış görünüyor. 

Sayın milletvekilleri, bu ve benzeri hükümler Türkiye kamuoyunda yeniden ve son derece 
ciddî bir tepki uyandırdı. Aylardan beri tüm kadın kurumları ve kuruluşlarımız, tüm kadın 
dernekleri çok çeşitli kademelerde bunun savaşımını veriyor ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki her milletvekiline sorumluluğunu hatırlatıyorlar; son derece haklıdırlar. Çünkü, çağ
daş bir dünyada kadın statüsü irdelenirken, bunun geleneksel ve dinî bir kıyafet baskısı halin
de ortaya sunulması, herhalde örneği tek bizde görülen bir olaydır. Bugüne kadar hiçbir örne
ğini görmediğimiz yeni bir olay. Laik bir ülkede, en üst düzeyde bir öğretim kurumunun kıya
feti, o kurumun kendi kurallarına göre belirlenir; disiplin kurallarında olduğu gibi, kıyafet yö
netmeliğinde olduğu gibi. 

Her vesileyle söylediğim bir gerçeği huzurlarınızda bir kez daha utanarak tekrar etmek 
zorundayım; belki dördüncü, beşinci, onuncu defa oluyor-: örneğin, bir tıp öğrencisi hanım, 
tıp fakültesinde eğitim yapan, pratik yapan, hasta bakan, anatomi diseksiyonu yapan bir genç 
kız öğrenci, o kurumun emir verdiği veya talimat verdiği kıyafetten başkasını giyemez; zorun
luluktur bu. Başı başörtülü olarak, bir genç kız, hasta dinleyemez. Çünkü.stetoskobun kulağı
na yerleşmesinde, o örtünün en azından ses değiştirmede yaptığı bir olumsuz etki vardır. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Gülünç oluyorsunuz, gülünç... 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Bugüne kadar hiçbir temel eğitimde sorun olmayan özel 
bir kıyafet, üniversitelerde, bu değişiklikle, yeniden bir sorun yaratılmak için getiriliyor âdeta. 
Bunu şiddetle kınadığımızı bildirmek istiyorum, Yüce Meclisten özür dileyerek ve bir kadın 
olarak. Çünkü, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla; bu cumhuriyetin en önemli saydığımız 
temel ilkesi olan laiklikle, bugün huzurlarınızda hitap etme şansını bulmuş bir kadın; cumhu
riyet kuşağının ikinci kuşağını oluşturanlardan biri olma mutluluğunu taşıyan bir kadın ola
rak, böyle bir hükme hoşgörüyle bakmaya tahammül edemeyeceğimizi bildirmek istiyorum. 
Bütün kadın millet vekillerimizin, Sayın Bakanım başta olmak üzere, aynı duyguları paylaştığı
na inanıyorum, inanmak istiyorum. Türkiye'de tüm kadın kuruluşlarının şiddetli tepkisini size 
bir kez daha hatırlatıyorum. Böylesi değişik yollardan, endirekt bir biçimde, bir kadın statüsü 
irdelenirken böylesi hükümlerin getirilmesinden kadın olarak son derece mahcup olduğunu bir 
kez daha arz etmek istiyorum; çünkü, genel ahlak ve adaba aykırı olmamanın sınırları öylesi 
geniştir ki günün birinde son derece çıplak bir plaj kıyafetiyle de -o dönemin adabına aykırı 
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bulunmadığı takdirde- bir öğretim kurumunda bir öğrenci görmeniz mümkün olabileceği gibi, 
şalvanyla, poturuyla da -o da ahlaka ve adaba aykırı görülmeyebilir- öğrenci görebilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, nasıl ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde vazgeçilmez bir kuralımız 
ve biz kadın milletvekillerimizi belli bir kıyafet içinde görmek için İçtüzük hükümleriyle hük
me bağladığınız ilkeler vardır, üniversitelerde de, böylesi ilkelerin, fakültelerin ve bilim disip
linlerinin farkına göre doğal sayılmasını lütfen kabul buyurunuz. 

Böylesi maddelerde biçim değiştirmek kararnamelerin bugün yasa haline gelmesi için mü
zakere açtık. Türkiye'de ilk kez, nüfusunun yarısını oluşturan kadın kesimine belli ve olumlu 
bir gelecek vaat eden bir kanuna bu kadar umutsuz başlamaktan gerçekten utanç duyuyorum; 
ama, ne çare ki gerçekler budur. 

Bütün bunlar, Plan ve Bütçe Komisyonunda, tüm muhalefet partileri mensubu arkadaşla-
rımca, ayrıntılarıyla irdelendi. Ben, bir partinin adına ve sözcüsü olarak bir kez daha tekrarla
mak ve sözlerime, kadın statüsünün ne kadar önemli olduğunu defalarca yinelememe rağmen 
bir kez daha belirtmek istediğim bir gerçekle son vermek istiyorum: Türkiye'de, kadının statü
sünde ölçüt olarak bir tek eğitimi alırsanız, yöre yöre, her 100 kadından 76'sının okuma yazma 
bilmediği bir ülkede yaşadığımızı hatırlatmak istiyorum; her yıl, yalnızca doğumda, dünyanın 
en geri kalmış ülkeleri düzeyinde kaybettiğimiz kadınlarımızdan söz etmek istiyorum, tşte bun
ların, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık ve tüm sorunlarına çözüm gibi görünecek bir yeni ku
rum kurarken, o kurumu böylesine sakat ve malul ortaya çıkarmayalım. 

Bunu diliyorum ve beni sabırla dinlediğiniz için, Sayın Başkanım size ve tüm üyelerimize 
derin saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
DYP Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün. 
Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üye

ler, 1211 sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve So
runları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinizi, bugün ikinci defa olmak üzere, saygıyla selamlarım. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Malî mevzu değil bu. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Doğru... Bu maliye mevzuu da. "Siz nereden çıka

nız?" diyorsunuz tabiî bizim Grubumuzda eğer bir kadın üye olsaydı, o mutlaka sözcümüz 
olurdu; ancak, değerli üyeler, biliyorsunuz ki, bütün akçeli faaliyetler Plan ve Bütçe Komisyo
nundan geçer. Bu kanun hükmündeki kararname de Plan ve Bütçe Komisyonunda, bizim önü
müze geldi ve orada Sayın Bakanla da biraz uzunca müzakereler yapıldı; çünkü, önümüze ge
len taslak hakikaten çok kötü bir taslak idi. Hatta ben Komisyonda bunun bir ham tercüme 
olduğunu söyledim, komisyonda söylediğim için burada tekrar etmekte de herhangi bir beis 
görmüyorum. Hatta, Başbakanlıkta yahut Mecliste bir redaksiyon komitesinin mutlaka kurul
masını ve kanun tasarıları ve kanun hükmünde kararnameler komisyonlara gelirken, oradan 
geçmesini, zira kendi öz dilini doğru kullanamayan bir millî parlamentonun düşünülemeyece
ğini de komisyonda ifade etmiştim. 
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Değerli üyeler, o itibarla, bu kanun hükmünde kararname üzerinde grup adına konuşur
ken, şunu da belirtmek isterim ki, bu kanun hükmünde kararnamenin, 2547 sayılı Kanunda 
değişikliği öngören kısmıyla ilgili olarak Grubumuz adına Sayın Tahir Şaşmaz görüşlerimizi 
ifade edeceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; kadının statüsü ve sorunlarıyla ilgili bu yasal düzenleme, 
bir uluslararası sözleşme gereğidir. Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeler, bu konvansiyonu ka
bullenmişlerdir. Hatta, Türkiye burada çok geç kalmıştır; zannedersem, bu konvansiyonu im
zalamayan son ülkeyiz. Türkiye -enteresan- bazı işlerde ilk ülke oluyor, bazı işlerde de son ülke 
oluyor; bir türlü bu işin arasını bulamadık. 

Değerli üyeler, tabiî, ki, uluslararası konvansiyonların gereği olan düzenlemeler mutlaka 
yapılmalıdır; bu, o kurumlara üye olmanın da bir gereğidir; ama, bu düzenlemeler yapılırken 
bilimsel olmalı bir kere; doğru olmalı ve kendi bünyemize de uygun olmalıdır, anasayal düze
nimizle uygun olmalıdır. Eğer, bu uyumluluklar teessüs etmemişse, biz bu konvansiyona imza 
koyan bir ülke olarak, mutlaka bunu yapmalıyız tarzında bir düşüncenin de yanında olamayız. 
İşte o itibarla biz buna Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefet şerhi koyduk. 

Değerli üyeler, muhalif olduğumuz hususlar nelerdir, şimdi onları özetlemeye çalışacağım. 

Bir kere, bu kanun hükmündeki kararnamenin ve onun yerine geçecek olan kanunun da
yandığı temd ilke belli değildir. Biz, Doğru Yol Partisi olarak; Türk kadınının, Atatürk ilke 
ve inkılapları çerçevesinde kazanmış olduğu mevcut hakların korunmasını, yaygınlaştırılması
nı ve geliştirilmesini arzularız. Bir kere, böyle bir temel ilke, önünüzdeki bu metinde yoktur. 
Bunu, büyük eksiklik olarak addederiz. Zira, böyle bir temel ilkeden yoksunluk şu sonuca yol 
açar : Kadının statüsünün belirlenmesini, uygulayıcının ya da uygulayıcıların yorumuna açık 
hale getirir. O zaman ortaya ne çıkar? Falanca parti iktidarda iken kadının statüsü şöyle tarif 
edilir, bir başka parti iktidara geldiği zaman da başka bir statü tarif edilir. Dolayısıyla, önce, 
söylediğim temel ilkeyi mutlaka buraya koymak lazım gelirdi. 

ikinci husus şudur : Bu kararnamede, kadının hukukî statüsünün belirlenmesi amaçlanı
yor; yani, "Kadın için özel bir hukukî statü belirleyeceğiz" iddiası vardır. Halbuki, biz diyo
ruz ki, böyle bir yaklaşım, Anayasamızın 10 uncu maddesinin öngördüğü "Kadın önünde eşitlik" 
ilkesine aykırı olup, bu durum, vatandaşlarımızın cinsiyetlerine göre ayrı muamelelere tabi tu
tulması gibi, son derece çağdışı bir uygulamaya yol açabilir. Yani, erkeğin hukukî statüsü neyse 
kadının da hukukî statüsü odur. Kadına ayrı bir hukukî statü kazandırmanın fevkalade... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Eşitlik ilkesine aykırı. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, Anayasamızın temel ilkesine aykırı olduğu ka
naatindeyiz. 10 uncu madde, eşitlik ilkesi... 

O itibarla, burada deniyor ki -şimdi herhalde Sayın Bakan da onu söyleyeceklerdir- "Mev
zuatımızda, bazı kanunlarımızda kadının aleyhine bazı hükümler var..." Olabilir... \fersa, bunları 
düzeltmek lazım. Hangi kanundaysa -Çalışma Kanununda mı, Medenî Kanunda mı, Borçlar 
Kanununda mı- nerede kadın aleyhine birtakım aleyhte unsurlar varsa, kadının eşitsizliğine 
yol açan unsurlar varsa, o kanunlarda düzeltmeler yapmak suretile onları giderebiliriz. 

Değerli üyeler, üçüncü nokta şudur: Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle, "Kadının Sta
tüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü" kurulacaktır. "Statü" kelimesi, bildiğiniz gibi, Türkçe 
bir kelime değildir. Kelimenin hem günlük dilde bir karşılığı vardır hem de sosyolojik karşılığı 
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vardır. Nüfusumuzun aşağı yukarı yarısı, 30 milyona yakını kadın olduğuna göre, acaba 30 
milyon kadınımızın ne kadarı "statü" kelimesinin anlamım bilir, bilemiyorum ben. Türk ka
dınının karşısına çıkacaksınız ve diyeceksiniz ki, "Sizin sorunlarınızla meşgul olmak üzere 'Ka
dının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü' kurduk"; Türk kadını da bakacak. "Statü, aca
ba heykel demek mi?" gibi, "Nedir bu?" gibi... 

Efendim?.. 
ALI PINARBAŞI (Konya) — O kadar cahil görme Türk kadınını. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Vallahi bilmiyorum. Ben cahillikten söz etmiyorum, 

ama diyorum ki, bunu anlaşılır hale getirelim. Yeni bir kurum kurduğumuza göre, bu kuru
mu, daha doğarken, insanımıza yabancılaştırmayalım, insanımızdan uzaklaştırmayalım. O halde, 
bunun sosyolojik karşılığını koyalım ve "statü" yerine, "kadının toplumdaki konumu" diye
lim. Bu düşüncemizi komisyonda önergeyle de arz ettik; ama, dikkate alınmadı. "Kadının 
statüsü" yerine, "Kadının Toplumdaki Konumu ve Sorunları Genel Müdürlüğü" deyiniz... 

NİHAT TÜRKER (Afyon) — Onu da anlamazlar. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — işte, onu da adamazlarsa, o zaman, buradaki arka

daşımızla çelişki halindesiniz; onu, Anavatan Partisi Grubunda hallediniz. 
Bir başka noktaya gelince : Burada birtakım daire başkanları oluşturuluyor, 4 tane daire 

başkanlığı olacak; Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığı, Hukukî ve Kültürel Statü 
Dairesi Başkanlığı, Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı, Personel ve Malî işler Müdürlüğü. Biz de
dik ki, bilimsel değildir; "Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığı" diyorsunuz; ama, 
statüyü nerede arıyorsunuz? Hukukî ve kültürelde arıyorsunuz ve "Hukukî ve Kültürel Statü 
Dairesi Başkanlığı" diyorsunuz. Halbuki, statüyü oluşturan temel faktörler, sosyoekonomik 
faktörlerdir; yani, insanın -erkeğin, kadının- istihdam durumu, eğitim durumu, gelir durumu; 
bütün bunlar, sosyoekonomik unsurlar içine girer. Statüyü bunların belirlemesi lazımken, siz, 
statüyü oraya vermiyorsunuz, statüyü hukukî ve kültürele veriyorsunuz. Bu yanlıştır. Bunun 
doğrusu şu olmak lazım gelir : İki daire başkanlığı olmalıdır : Kadının Toplumdaki Konumu 
Daire Başkanlığı, Kadının Sorunları Daire Başkanlığı. Halbuki, böyle yapılmamıştır. 

Bir başka husus -ki, benden önce konuşan Sayın Akyol da ifade ettiler- bu kurulacak olan 
genel müdürlük, kadınla ilgili gönüllü kuruluşların ve derneklerin faaliyetlerini yönlendirebi
lecek ve hatta yerel yönetimlerin kadınla ilgili çalışmalarını da izleyebilecektir. 

Bu da fevkalade antidemokratik bir düşünce tarzı. Bir kere, gönüllü kuruluşların faaliyet
lerini yönlendirirsenizr adı üzerinde, devlet tarafından gönüllü kuruluşları siz dirije ederseniz 
-çünkü, yönlendirme kelimesi fevkalade geniştir : nerede başlayıp, nerede biteceği ancak uygu
layıcının insafına kalmıştır- onların gönüllü olma özelliği ortadan kalkar. Ayrıca, böyle bir ha
dise Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuata göre de mümkün değildir. 

Yerel yönetimlerin ilgili çalışmalarının izlenmesine gelince: Eğer, böyle bir işin içine girer
seniz, o takdirde, açıktan açığa, mahallî idarelerin özerkliğini de engellemiş olursunuz. Ma
hallî idareler doğrudan doğruya halkın iradesiyle yönetime gelen idareler olup, kendi yönetim
lerini özerk bir biçimde sürdürmekle mükelleftirler. Hatta dedikki, eğer böyle bir uygulamaya 
giderseniz, hür rejimi de, hür rejimin Temel unsurlarını da zedelemiş olursunuz. 

Nihayet, son noktamız şu idi: Denmektedir ki, "Bu kurulacak olan genel müdürlük, üni
versitelerin ilgili birimlerinden, kadın sorunları konusundaki araştırmalar hakkında bilgi iste
mek imkâmna da sahiptir." Bu kararnamedeki hükümle genel müdürlüğün bilgi alması 
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sağlanıyor. Böyle bir hüküm, üniversitelerimizin kadınla ilgili çalışmalarının -bir anlamda- de
netlenmesi olacağı için, üniversitelerimizin özerklik ilkesini çiğnemektedir. Üniversitelerimizin 
özerklik ilkesiyle böyle bir denetim mekanizmasını bağdaştırmak mümkün değildir. 

Değerli üyeler, uluslararası konvansiyonların gereği olan uygulamaları ülkemizde yapalım; 
ama, bunları, biraz önce söylediğimiz gibi, doğru bir biçimde, bilimsel bir biçimde, birtakım 
başka kurumlarımızı ya da yasal düzenlemelerimizi bozmayacak bir tarzda ve de kendi bünye
mize uygun bir biçimde yapalım. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Anavatan Partisi Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın. 
Buyurun Sayın Saygın. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunla
rı Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak görüşmek 
üzere Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Cumhuriyet tarihimiz içinde toplumumuzun ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda gelişi
mi incelendiğinde, anlamlı değişmelerin en başında, kadınlarımızın ulaştığı farklı toplumsal 
konum gelmektedir. Ancak, ülke nüfusumuzun yaklaşık yarısı kadın olmasına rağmen, sosyal, 
siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların katılımının istenilen düzeyde gerçekleştiğini söyle
mek zordur. Pek çok hakkını yasal düzenlemelerle, yıllarca önce, hatta çeşitli Batı ülkelerin
den çok daha önce kazandığı halde, bu hakların yaşama geçirilmesi yeterince mümkün olama
mıştır. Buna rağmen, kadınların giderek artan bir şekilde veya geriye çevrilmeyecek ölçüde top
lumda etkin olmaya başladığını ve çalışma yaşamında yerini aldığını görüyoruz. Ülkemizde 
bir kadının fabrikada işçi, okulda öğretmen, bankada memur, yönetici, üniversitede profesör, 
parlamentoda milletvekili olması yadırganmamakta, aksine, ilgi ve destek görmektedir. 

Bu köklü ve yaygın değişimde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Atatürk'ün dün
yaya bakışının payı çok büyüktür. Laik, özgürlükçü ve demokratik bir siyasal yaşamı, büyük 
bir ileri görüşlükle, milleti için bir amaç olarak belirleyen Atatürk, bu amaca ancak ikinci sınıf 
vatandaşlık kervanını ortadan kaldıran bir toplum düzeniyle varabileceğine yürekten inanmış
tı. Böylece, kadınlarımızın günümüze dek çözümlenmemiş bulunan sorunlarına çözümler ge
tirmek üzere, Hükümetimiz, Atatürk'ün izinde yürüyerek, çağdaş, laik, eşitlikçi, demokrasi
nin temel ilkeleri ve insan hakları doğrultusunda çizdiği seçkin yolda yürüyerek, ülkenin kal
kınmasında ve toplumun gelişmesinde kadınlarımızın katkılarını artırmaya karar vermiştir. 

Hızlı bir değişme sürecinde olan dünyamızda, kadının geleneksel konumunda da büyük 
değişiklikler olmakla beraber, kadınlar artık geleneksel konumlarını yeterli görmemekte, sos
yal ve ekonomik alanda daha aktif görevler istemektedirler. Bunun sonucu olarak, kadınların 
sosyal ve ekonomik yaşamda aldıkları rol gittikçe artmakta ve çalışma yaşamına artan oran
larda katılmaktadırlar; ancak, kadınların çeşitli alanlarda karşılaştıkları eşitsizlikler ve olum
suz uygulamalar, aynı oranda azalmaktadır. 

Türkiye'ye baktığımızda, tarih boyunca, kadınımız her zaman üretici olmuş, şehirlerde 
evinde, kırsal kesimde eşi ile tarlasında çalışarak ülkesine ve ülke ekonomisine aktif bir şekilde 
hizmet etmiştir. 
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Ülke kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inandığımız kadınların, istihdam piya
sasına giderek artan bir oranda katılması, onların, değişik sorunlarla karşı karşıya kalmalarını 
da beraberinde getirmiştir. . 

Anayasamızda, çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili yasalarımızda, kadın-erkek eşitli
ği en geniş anlamıyla garanti altına alınmış olmakla birlikte, kadınlar lehine ayrıca koruyucu 
hükümlere de yer verilmiştir. 

Bugün, Türkiye'de, kadın nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerine bakıldığında, kadın
larımızın erkeklerin ulaştığı sosyal ve ekonomik konuma ulaşamadığını söylemek mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1985 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, toplam 
nüfusumuzun yüzde 48,6'sını oluşturan kadınlarımızın, eğitim durumlarını, ekonomik hayata 
katılımlarını, hangi meslek dallarında yoğunlaştıklarını, meslekteki mevkiini ve işgücüne ka
tılma oranlarını incelediğimizde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır : 

Toplam kadın nüfusumuzun yüzde 31,8'i okuryazar değildir; ancak, 1981 yılında başlatı
lan okuma-yazma seferberliği sonucunda, 1981-1987 yılları arasında 2,9 milyon kadına okuma-
yazma öğretilmiştir. 

Yine ortaöğretimde okuyanların yüzde 40'ı, yükseköğrenime devam eden öğrencilerin yüzde 
34'ü kızlarımızdan oluşmaktadır. Yükseköğrenimdeki kız öğrencilerin büyük çoğunluğunun, 
dil ve edebiyat, güzel sanatlar, temel bilimler, tıp ve sosyal bilimleri tercih ettikleri görülmekte
dir. tktisaden faal kadın nüfusunun yüzde 86,5'i tarım sektöründe, yüzde 4,4'ü imalat sanayi
inde, yüzde 5,9'u hizmet sektöründe çalışmaktadır. Ülkemizde tarım kesiminde S milyonun 
üzerinde kadın çalışmakta, buna karşılık, işçi ve memur olarak çalışan kadınların sayısı 1,5 
milyon civarında bulunmaktadır. 

Yine 1985 yılında kadınların işgücüne katılma oranı ortalama yüzde 42,2'dir. En yüksek 
oranda işgücüne katıldıkları yaş grupları 15-19, 20-24 ve 50-54 yaş gruplarıdır. 24 yaşına kadar 
oldukça yüksek olan işgücüne katılma oranı, kadınların genellikle evlilik ve çocuk sahibi ol
maları nedeniyle, ilerideki yaşlarda düşerek, 40 yaşından sonra tekrar yükselmeye başlamakta 
ve 60 yaşından sonra tekrar düşmektedir. Bu durum, ülkemizde genel olarak, genç bir kadın 
işgücü grubunun bulunduğunu ve çalışma yaşamına erken yaşlarda başlama eğiliminin, kısa 
süren bir eğitim sürecine bağlı olduğunu göstermektedir. 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de, kadınlar, işe girişlerinde, işyerlerinde 
yükselmelerinde çeşitli güçlüklerle karşılaşmakta; işten çıkarma söz konusu olduğunda, önce
likle kadınların işlerini kaybetmeleri gündeme gelmektedir. Buna elbette, kadınların hamilelik 
dönemi, çocuk bakımı ve ailevî sorumluluklarının yanında, meslekî yetersizlikleri de neden 
olmaktadır. Bu durum, istihdam süreci içinde kadınlara özel bir önem verilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle, çalışma hayatıyla ilgili mevzuatımızda yapılan düzenlemeler 
yanında, bugüne kadar, önemli bir bölümü kadınların istihdam ve çalışma şartlarıyla ilgili 28 
ILO sözleşmesini ülkemiz imzalamış bulunmaktadır. Ayrıca, kadınlara ekonomik, politik, sosyal 
ve kültürel alanlarda, kamu hayatında ve diğer sahalarda insan hakları ve temel özgürlükleri
nin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen ya da ortadan kaldı
ran, cinsiyete bağlı bütün ayırım, mahrumiyet ve kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını amaç
layan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulu onayından sonra Türkiye tarafından da, Birleşmiş Milletlerin bir üyesi olarak, 
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19.1.1986 tarihinde onaylanmıştır. Avrupa Sosyal Şartını da onaylayan ülkemiz, Avrupa Kon
seyi ve OECD gibi uluslararası kuruluşların da üyesi olarak, bu kuruluşların kadın konusunda 
aldığı kararlara ve toplantılara, gerek delegasyon ve gerekse seçilmiş üyeleriyle katılarak ortak 
olmuştur. Ayrıca, 2000 yılına kadar, gerek ülkelerarası, gerekse ülke içinde, kadının eşitliği, 
kalkınması ve barış içinde gelişmesini amaçlayan Birleşmiş Milletler Nairobi Konferansına da 
katılarak, bu konferansın 57 nci paragrafında yer alan ülkeler, kadının statüsünü geliştirecek 
ve uygulamayı yönlendirecek kamu içinde uygun bir resmî mekanizmanın oluşturulmasını, stra
tejik bir karar olarak onaylamıştır. Bu karar, millî mekanizmayı ya da organizasyonu, etkili 
olabilmesi için, hükümetlerin üst düzeylerinde oluşturulmalarını ve gerekli kaynakla ve otorite 
ile donatarak kadınlara yönelik taahhütlerin yerine getirilmesinin sağlanmasını öngörmektedir. 

Böylece, gerek Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hedef ve politikaları ve gerekse uluslara
rası düzeydeki kararlara uyma doğrultusunda, Türkiye de, alınan politika kararlarını uygula
mak durumundadır. Bu çerçevede, kadınlarımızı, Türk toplumu içinde çağdaş düzeye çıkar
mak üzere, hukukî, sosyal ve ekonomik konulardaki eksikliklerini giderecek, güncel yenilikle
rin ve teknolojinin getirdiği yeni düzenlemeleri uygulayarak <takip edecek, kadın konusunda 
yeni bir teşkilatlanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı gidermek üzere, Hükümetimiz, 20 
Nisan 1990 tarih ve 422 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmün
de Kararname ile, Başbakanlığa bağlı, Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığını kurmuştur. 

Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek ve ekonomik bağımsızlığım kazandırmak üzere, 
tarım, sanayi ve hizmetler kesimi içinde gelir kazanan ve bu gelirini özgürce kullanabilen bir 
düzeye getirmek, sağlık, sosyal ve hukukî güvenliğini sağlamak, toplumsal hayatla bütünleş
mesi için kalkınmaya katkısını temin etmek ve tüm karar mekanizmalarına katılmasını sağla
mak amacıyla kurulan başkanlık ile ilgili söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Başkanlığa icrası 
bir kuruluş hüviyeti kazandırılmak istendiğinden ve ayrıca diğer üye ülkelerde kurulu millî me
kanizmalara da uyum sağlaması düşünüldüğünden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bağlı bir Genel Müdürlük olarak kurulması kabul edilmiştir. 

Son yıllarda, çeşitli ülkelerde, kadının statüsüne verilen öneme uygun olarak, kadının hu
kukî statüsü, sosyal, siyasî ve çalışma hayatında karşılaştığı eşitsizlikleri gidermek için kurum
lar ve bakanlıklar kurulmuştur. Türkiye'de ise, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kadına 
hukukî platformlarda eşit haklar tanınmış olduğu için, doğrudan doğruya kadın konusuna eğilen 
bir sorumlu kuruluş kurulmamıştır. 

Bugün, Türk kadınının, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî sorunlarına eğilen, çeşitli araş
tırma faaliyetlerini yönlendiren, konuyla ilgili politikalarını gerek yurt içi ve gerekse yurt dı
şında uygulayarak uluslararası kuruluşlara muhatap olacak olan bir kurum ihtiyacı, kurulan 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile giderilmiş olacaktır. Böylece, Kadının Sta
tüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de kadının konumunu geliştirecek ve sorunlarına 
eğilecek, çözümler geliştirecek ve eşitlik içinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda 
kadınlarımıza hak ettiği çağdaş statüyü kazandıracaktır. 

Genel Müdürlüğün ikinci amacı, şimdiye kadar Türkiye'de çeşitli kuruluşlar -kamu veya 
özel- tarafından kadınlara götürülen hizmetlerin ileriye dönük bütünlüğünü temin etmek üze
re, koordinasyonu sağlamaktır. Bu amaçla, kamu kesiminde, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin 
kurdukları gibi, kadınların gelişmelerinde politika tespit edici resmî bir mekanizmanın kurul
ması gereği, yerine getirilmiş olacaktır. 
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Bu genel müdürlüğün genel görevleri; 

Kadının statüsünün iyileştirilmesi, sorunlarının çözümlenmesi için gerekli prensip, politi
ka ve programların hazırlanması, 

Kadının toplumla bütünleşmesi için kalkınma süreci içinde sosyal, ekonomik ve siyasî alan
larda etkili olmasının sağlanması, 

Kadının statü ve sorunlarıyla ilgili, gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapılan çalışmalara 
kaülınması ve gerekli bilgilerin derlenmesi, 

Kadının statüsü ve sorunları konusunda görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinas
yonun sağlanması, ayrıca konuyla ilgili faaliyette bulunan gönüllü kuruluşların desteklenmesi, 

Yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü faaliyetlerinin izlenmesi, 
Kadına ilişkin faaliyetlere etkinlik kazandırmak, başta yerel yönetimler olmak üzere, ya

pılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek ve kadının statüsü ve sorunla
rıyla ilgili kamuoyu yaratılması; milletlerarası çalışmalara ülkemizin katılımının sağlanması, 
konuyla ilgili her türlü dokümantasyon, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır. 

Genel müdürlük, görevlerini, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yü
rütmekle ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluş
larıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
karşı sorumlu bir genel müdür ve bu genel müdüre yardımcı olmak üzere bir genel müdür yar
dımcısıyla sürdürecektir. 

Söz konusu genel müdürlüğün hizmet birimlerini; 

Ekonomik ve sosyal sorunlar alanında; Türk kadınının bilinçlenmesine, eğitim seviyesi
nin yükselmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunulmasını, kadının çalışma yaşamına uy
gun olarak eğitilmesini, ekonomik bağımsızlığını kazandırmak üzere, istihdam imkânlarının, 
sağlık ve sosyal güvenliklerinin artırılmasını, toplumsal hayatla bütünleştirilmesini ve kalkın
maya katkısını temin etmek üzere tüm karar mekanizmalarına katılmasını, gerek kendisini ye
tiştirmesi, gerekse topluma katkısını araştırması açısından boş zamanlarının değerlendirilme
sini, kadının statüsü ve sorunları konusunda üniversitelerce yapılan araştırmalar ve çalışmala
ra ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlamakla görevli bir daire başkanlığı, 

Hukukî ve kültürel statü alanında; Türk kadınının hukukî statüsünün tespit edilerek, ilgi
li mevzuat çalışmalarına katılınmasım, Avrupa Topluluğu ülkeleri ve diğer ülkelerdeki duru
mun tespit edilerek konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını ve yaptırılmasını; ka
dınların, kanunlar karşısındaki durumlarını araştırarak, uygulamadan kaynaklanan olumsuz
lukların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmasını, kadınlara kanunlarla verilen hak
ların tam ve eşit kullanılmasına ilişkin olarak kamuoyunun oluşturulmasını, genel müdürlü
ğün ilgili kuruluşlarla uygun gördüğü konularda araştırmalar yapmasını, seminerler, toplantı
lar düzenlemesini ve kamuoyu oluşturmasına katkıda bulunulmasını, kadının kültürel değer
lerinin çağdaş yaşam ve teknoloji gereklerine uygun düzeye getirilmesini, çalışma hayatına iliş
kin mevzuat ve uygulamalar ile çıkarılacak yeni mevzuat hakkında görüş ve tavsiyelerde bulu
nulmasını, işçi ve işveren kesimi arasında kadının statüsü konusunda çıkan sorunların incelen
mesini ve bu sorunların barışçı ve eşitlikçi bir şekilde çözümü için gerekli işbirliği esaslarının 
belirlenmesini sağlamakla görevli bir daire başkanlığı, 

— 163 — 



T.B.M.M. B : 16 4 . 10 . 1990 O : 1 

Dış ilişkiler alanında; milletlerarası kuruluşlarca veya dış ülkelerle birlikte yürütülmekte 
olan kadın konularına ait çalışmalara Türkiye'nin katılmasını sağlamak üzere gerekli girişim
lerde bulunulmasını, milletlerarası kuruluşlarca geliştirilen çalışmalara Türkiye'den katılacak 
kuruluş konusunda koordinasyonun ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını, milletlerarası söz
leşmeler ve konferanslarda alınan kararların uygulanmasını, milletlerarası anlaşmalar ve söz
leşmelerle Türkiye'deki ilgili mevzuatın değerlendirilmesinde bulunulmasını, gerekli oluşum
larda, mevzuatımızın bu sözleşmelere uyumu için çalışmalar yapılmasını, milletlerarası kuru
luşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve derneklerin millî değerler doğrultusunda yönlen
dirilmesini sağlamakla görevli bir daire başkanlığı olmak üzere, 3 daire başkanlığı yerine geti
recektir. 

Ayrıca, 3046 sayılı Kanunda belirtilen, personel ve eğitim şube müdürlüğü ile idarî ve ma
lî işler şube müdürlüğü için öngörülen hizmetleri yürütmekle görevli personel ve malî işler mü
dürlüğü bulunmaktadır. 

Yukarıda amaç ve görevleri belirtilen genel müdürlük ile Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesi doğrultusunda, eşitlik prensibine uygun ola
rak, Türk kadınının statüsünün yükseltilmesi ve sorunlarına çağdaş düzeyde çözümler getiril
mesi hedeflenmiştir. 

Bu kanunla kurulacak genel müdürlüğün, Türk kadınına yararlı çalışmalar yapacağı ve 
kadınlarımızın daha da yücelmesi yolunda önemli hizmet gerçekleştireceği inancıyla Yüce He
yetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saygın. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, şahsım adına... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kişisel söz istemiştim... 
BAŞKAN — Efendim, kişisel olarak, birinci sırada Sayın Avni Akkan, ikinci sırada Sayın 

Kamer Genç, üçüncü sırada Sayın Turan Bayazıt, dördüncü sırada Sayın Fethi Çelikbaş söz 
istemişlerdir. 

Sayın Avni Akkan?.. Yok. 
Sayın Avni Akkan bulunmadığına göre, şahsı adına, Sayın Kamer Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, getirilen Kanun 

Hükmündeki Kararname, Anayasanın 163 üncü maddesine açıkça aykırıdır. Anayasa, 163 ün
cü maddesinde der ki, "...cari ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun 
tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunlu
dur." Burada, kadının statüsü ve sorunları konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bünyesinde yeni bir birim kuruluyor; fakat, bunun ödenekleri, gelir kaynakları gösterilmemiş
tir. Bir defa, bu yönüyle tasarı Anayasaya aykırıdır. 

İkincisi, Hükümet göz boyamak için, Merkez Bankası Başkanının görev süresini artırma
yı, bir de Yükseköğretim Kurulundaki öğretim elemanlarının dışarıda çalıştırılmalarıyla ilgili 
bir aylık artırılmasını da teklif ediyor. Bunların arkasından da kadın sorunları... Böyle iki tane 
çok kıymetsiz olayın arkasına, "Kadın sorunları ve statüsü" diye bir montaj yapıyor, getiri
yor. Acaba, getirdiği tasarıyla kadın sorunlarına önem vermeme gibi bir izlenimi vermemek 
için mi, yoksa, bu konuyu kamuoyundan gizlemek için mi böyle bir sıralamaya gitmiştir? 
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Tabiî, bunu biz tahmin etmiyoruz, Hükümet kendisi bilir; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonu, 
26 milyon civarındaki kadının sorunlarının düzenlendiği bir meselede, "Bunu başa getirelim, 
öteki ufak tefek meseleleri de alta getirelim" şeklinde bir düzenleme yapmış; ancak, başlı başı
na geniş bir halk kitlesini ilgilendiren kadın sorununun ayrı bir kanunla düzenlenmesi gerekir
ken, bunlann ileride karışık birtakım uygulamalara sebebiyet verecek bir düzenleme içinde ge
tirilmesini de ben anlayamadım. 

Sayın miletvekilleri, aslında, bugün, kadınların sorunu, mutfaktaki yangın, mutfaktaki 
ateş, hayat pahalılığındaki büyüklüktür. Bugün, kadınlar mutfaklarında, hayat pahalılığının 
yarattığı bir ateş bulmaktadırlar. Bugün, kadınlar, çoluğuna çocuğuna ekmek getirememek
ten, yiyecek yedirememekten sıkıntı çekiyorlar. Evvela, siz, kadınların birinci sorunu olan mut
faktaki bu ateşi kaldırın, bu hayat pahalılığını hiç olmazsa insanların yaşamasını sağlayabile
cek bir düzeye indirin de, ondan sonra kadın sorunları ve statüsü diye bir düzenlemeye gidin. 
Her gün, peşpeşe, yeni yeni zamlar getirerek, kadınların en büyük sorunu olan mutfak soru
nunu nasıl halledeceksiniz? Evvela, bunun çaresini bulmanız lazım. Bugün, hayat pahalılığı 
karşısında çocuklarını satan kadınlarımız, hayat pahalılığı karşısında kendisini asan kadınları
mız, hayat pahalılığı karşısında intihar eden kadınlarımız ortada iken, böyle birtakım makyaj
lı kelimelerle, "biz, kadın sorunlarını hallediyoruz" izlenimini yaratacak biçimde teklifler ge
tirerek kendi kendimizi kandırmayalım, kadınlarımızı da kandırmayalım. Kadınlarımız zaten 
kandırılmazlar; ama, siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz. 

Elbette, bugün kadınlarımızın çok büyük sorunları var; bunları çözümlemek Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin görevidir; ancak, Anayasada bir eşitlik ilkesi var, yani kadınlarımızın 
sorunu var da gençlerimizin sorunu yok mudur? Kadınlarımızın sorunu var da, onlar için özel 
bir statü de düzenlenmesi gerekir de, ihtiyarlarımızın, hastalarımızın, sakatlarımızın, erkekle
rimizin sorunu yok mudur? Bunlar başlıbaşına olaylardır; ama, işte sizler, bir şey yapmış gibi 
görünmek için, maalesef, böyle eften püften birtakım ifadelerle, büyük meseleleri halletmiş 
iktidar görüntüsünü vermek için zaman geçiriyorsunuz. Böyle getirilen bir Kanun Hükmün
deki Kararnameyle de bu meselenin halledileceğine de kesinlikle inanmıyorum. 

Sayın Bakana soruyorum; 20.4.1990'da siz bu Kanun Hükmündeki Kararnameyi çıkar
mışsınız. Bugün 10 uncu ay. \ani, 6 ay zarfında, bu kanun hükmündeki kararname kanun gibi 
yürürlükteydi. Şimdiye kadar siz ne yaptınız, yani burada belirtilen hangi sorunu hallettiniz? 
Onu burada açıklamanızı istiyorum. Biliyorsunuz, kanun hükmündeki kararnameler Resmî Ga
zetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler ve yönetime icraî nitelikte işlem tesis etme hak
kını verirler. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer husus da şu : Raporda, Millî Eğitim Bakanlığının bu kanu
na monte etmek istediği ve Meclisten ısrarla çıkarılmak istenen bir ek 12 nci madde var. Bu 
madde tasarıda yoktu. YÖK Kanununa yine bir montaj... 

Değerli milletvekilleri, her vesileyle diyoruz ki, biz bir hukuk devletiyiz. Anayasanın 6 ncı 
maddesi, "...Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz" demektedir. Yine Anayasanın 152 nci maddesi, Anayasa Mahkemesinin verdiği 
kararların yürütmeyi, yargıyı ve devletin tüm organlarını bağlayacağını kurala bağlamıştır. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bir konuyu ısrarla Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin karşısına, böyle birtakım kanun maddelerinin arasına montaj maddeler sokarak getir
menin, en azından bu Meclise karşı duyulması gereken saygıyla bağdaşacağına inanmıyorum. 
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Anayasanın hükmü açık; diyor ki : "Anayasa Mahkemesi kararlarına yürütme, yargı ve 
Meclis uymak zorundadır." Bunu nereye koyacaksınız?.. Daha önce çıkarılan bir kanun Ana
yasa Mahkemesince iptal edildikten sonra bunu getirmek Anayasaya saygıyı ifade eder mi ar
kadaşlar? 

. Temel hak ve özgürlüklerden bahsediyoruz... Diyorsunuz ki, ne yapalım, herkes kıyafet 
serbestliği içinde olsun, üniversitelere kızlarımız istedikleri kıyafetle girsin. 

Arkadaşlar, siz eğer gerçekten böyle temel hak ve hürriyetleri vatandaşlara vermek isti
yorsanız, evvela, Türkiye'de Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ortada duruken 
ve insanlar düşüncelerinden dolayı en ağır cezalara çarptırılırken, Hükümet olarak bir yandan 
da "Biz 141 ve 142 nci maddeyi kaldıracağız" diye basına ve televizyona demeç verirken, öte 
taraftan da, Sayın İçişleri Bakanı, biraz önce buradaki açıklamalarında, Dev - Sol'a ait olduğu 
tespit edilen bir bildiri dağıtan kadınlarımızı, kadının statüsü ve sorunlarını halletmek için ge
tirdiğiniz bu kanun tasarısına rağmen, içeriye alıyorsunuz ve onlara işkence yaparak karınla-
rındaki çocuğu düşürtüyorsunuz... Beyler, bununla birbirimizi kandırmayalım. 

Bakın, insanların, eylemleriyle, davranışlarıyla toplumda güven verici bir görüntü içinde 
olmaları lazım. Bugün, Türkiye'nin her tarafında, yüzlerce, binlerce insan haksız yere içeri alın
makta, içeride işkenceler yapılmaktadır. Bunları her vesile ile burada dile getirdik, özellikle 
kadınların, içeriye düştüğü zaman, onurlarıyla oynanmakta, onlar en iğrenç ve incitici biçim
de işkencelere maruz bırakılmaktadır; ama buraya çıkıp, "biz kadın sorunlarım hallediyoruz" 
diyorsunuz... öbür taraftan da çıkıyorsunuz "Kadınlarımız özellikle kız öğrencilerimiz üni
versitelerde türban taksın, bu, onun temel özgürlüğüdür" diyorsunuz. 

Temel özgürlükler bunlar değil sayın milletvekilleri. Üniversitelerdeki bu olay, ideolojik 
bir olaydır. Bunun altında, Türkiye'ye şeriat devleti getirme özlemi yatmaktadır ve türban bu
nun bir göstergesi olarak başlara takılmaktadır. Bu türbanı takmak isteyenlerin, İran Humey-
ni rejiminden ciddî birtakım yardımlar aldığı, hatta aylığa bağlandıkları söylenmektedir. 

Biz, insanların kılık kıyafetine karışmıyoruz; ideolojik olmazsa, Türkiye Cumhuriyetinin 
varlığına sebebiyet veren temel devrim kanunlarına bağlı kalındığı sürece ancak bunlara saygı
lıyız; ama, üniversitelerde, sırf belli bir ideolojinin, belli bir gerici zihniyetin temsilciliğini be
lirtmek ve göstermek için türban takılmaya gidilirse, o zaman bunun tehlikeleri daha da çok 
büyür. Bir başka vesileyle yine söylemiştim; bu türban olayı, yarın gençlerimiz arasında belli 
bir gösterge olur. Mesela, belli bir düşüncede olan ve Humeyni taraftarı olarak türban takan
lar kırmızı bir türban takarlar, bilmem Suudî Arabistan'daki bir dinî örgütün mensupları mavi 
türban takarlar... Bunlar ne olur?.. Bunlar hep gösterge olur. Sayın milletvekilleri, onun için, 
diyoruz ki... 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Bu çocukların içinde bir tane devlet düşmanı gördünüz mü? 
Bu kadar da olmaz ki. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakın, Türkiye Cumhuriyetinin te
mel ilkeleri ve kanunları var; bunlara saygı gösterelim. Dolayısıyla, en başta saygı göstermemiz 
gereken de anayasadaki bu yazılı kurallardır. Yazılı kurallara bağlı kalmadan çıkarılan kanun
lar Anayasa Mahkemesinden dönüyor. Bu Meclisin de bir itibarının olması lazım; vardır ve 
hepimiz de bu Meclisin itibarına saygı duymak zorundayız. Anayasa Mahkemesinin iptal etti
ği kanunları ikide bir Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirerek, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinden zorla çıkartıp, ondan sonra Anayasa Mahkemesince iptal ettirmenin, bu Meclise, 
sizlere ve bizlere yakışmayacağı inancındayım. 

Sayın milletvekilleri, bu itibarla, 2547 sayılı Kanuna eklenen bu geçici maddenin Komis
yonca çıkarılmasını diliyorum. Eğer bunu çıkarmazsa, yine Anayasa Mahkemesine gidip dö
necek ve yine biz burada sebepsiz yere, birbirimize, belirli konularda kızacağız; ama, yine ka
nun oradan dönecek... 

Yine sizden rica ediyorum, eğer, İktidar olarak, temel hak ve özgürlüklere saygı duyuyor
sanız, evvela 141 ve 142 nci maddeleri kaldıralım. Bugün fikir suçundan hapishanelerde yatan 
binlerce, onbinlerce gencimize af getirelim ve bunları çıkaralım arkadaşlar. 

Bu memlekette, sizin hesabınıza geldiği zaman, sağ fikirlerden, özellikle irticai tahrik eden, 
dinî esaslara göre bir devlet sistemini kurmayı hedefleyen fikirlerin yayılması için bunun teş
vikçisi olan sizler, İktidar Partisi, o zaman Türkiye'de, normal, çağdaş düşünceye uygun fikir
lerin de yayılmasına engel olmamalıdır, bunları engelleyen kanunları da ortadan kaldırmalıdır. 
Artık, kendiniz söylüyorsunuz; "İşte, Sovyet Rusya'da komünizm yıkıldı." O zaman, komü
nizm yıkıldığına göre, niye fikir suçlannı bu kadar tehlikeli görüyorsunuz? Niye insanların ka
falarının içindeki düşünceleri kalemle açıklamalarına engel oluyorsunuz? O zaman, türbanı 
getireceğinize, evvela Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin kaldırılmasını geti
rin; bunları tartışalım ve büyük bir insan kitlesini bu sıkıntıdan kurtaralım. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç, 
Şahsı adına, ikinci konuşmacı olarak, Sayın Hıran Bayazıt. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kadın sorunlarını 

özel bir teşkilatlanma içinde ele alıp, olumlu sonuca bağlamak amacını takdirle karşılamamak 
mümkün değil. Hükümet, ister uluslararası toplantılarda alınan kararların etkisi altında kal
sın, isterse Sosyaldemokrat Halkçı Parti programında yer alan kadın bakanlğı kurulması mo
delinden esinlenerek yola çıkmış olsun; şekil bakımından, sadece dış görünümü bakımından, 
şu girişimi, kadınlarımızın büyük bir ihtiyacına, bugüne kadar ele alınmamış büyük bir ihtiya
cına cevap vermek çabası olarak değerlendirmemek mümkün değil. 

Ancak, niçin müstakil bir bakanlık kurulması yoluna gidilmiyor? Hem gerekçelerde ve 
metinde yazılı bu kadar sorun mevcut, hem bunların halli büyük bir çabayı gerektiriyor; o hal
de niçin bir bakanlık kurulması yoluna gidilmiyor da, bir bakanlığa bağlı; ama o bakanlığın 
temel fonksiyonuyla hiç ilişkisi olmayan bir genel müdürlük teşkili yoluna gidiliyor? 

Geçen dönem, ANAP hükümetleri ilk kurulduğunda, "Gençlik ve Spor Bakanlığını Millî 
Eğitim Bakanlığından ayırın" demiştik ısrarla; ayırmamışlardı; ancak, sonunda onlar da gör
düler ki, Millî Eğitim Bakanlığından ayrılması gerekir. Bir Devlet Bakanlığının uhdesinde de 
olsa, onu, fiilen müstakil bir bakanlığa verdiler. Tabiî, biz karşı da olsak, bu kararname yasa
laşacak. Temenni ediyorum, yasalaştıktan sonra bu teşkilatı genel müdürlük statüsünden kur
tarıp, bîr bakanlık kurma yoluna gitmeyi ihtiyar edersiniz; ama yine vurguluyorum; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, ana kuruluş kanununda, kadın sorunlarıyla ilgili hiçbir gö
revi yoktur. En yakın bakanlık diye mi görüldü? Sağlık Bakanlığına daha yakın olabilir bence, 
Millî Eğitim Bakanlığına bir ölçüde daha yakın olabilir; ama bunu tercih etmiş olsalar dahi, 
kadın sorunlarının halledilmesinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla, yasa ile verilmiş 
yetkiler çerçevesinde değerlendirdiğinizde, hiçbir ilgisinin olmadığını görürsünüz. 
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Sayın Başkan, şeklen doğru bir hareket dememe rağmen, bu Kanun Hükmündeki Karar
nameden korkuyorum, ürküyorum, endişe ediyorum, Türk kadınının geleceği açısından kor
kuyorum, ürküyorum ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aykut'un çağdaş, Atatürk
çü bir kadın olması, maalesef, benim için yeterli bir güvence teşkil etmiyor. ANAP sözcüsü
nün de aynı şekilde olması bir güvence teşkil etmiyor. Aslolan sistemdir, aslolan sisteme vücut 
veren amaçtır. Onları tahlil edeceğim. Buradaki amacı, buradaki yaklaşımları gördüğüm için 
korkuyorum. Onları değerlendirdikçe korkuyorum. 

Soruyorum Başkanım; bu metnin herhangi bir yerinde "Atatürk ilke ve devrimleri" söz
cüğü niçin geçmiyor? Bu metnin herhangi bir yerinde "çağdaş" sözcüğü niçin geçmiyor? Türk 
kadınının statüsünü tesis ederken, bugünkü statüsünü değerlendirirken, Türk kadınının, gele
cekteki statüsünü hedeflerken, bunun bazı olarak, bunun özyapısı, temeli olarak Atatürk ilke 
ve devrimlerini düşünmemek mümkün müdür? Demek ki, Hükümet bunu düşünmemiştir. Ka
dınımızın çağdaşlaşmasını düşünmemek mümkün müdür? Demek ki, Hükümet bunu da dü
şünmemiştir. İşte Sayın Başkanım, korkum ve endişem bundan kaynaklanmaktadır. 

Hele hele 7 nci maddenin (e) bendindeki, "Hükümet kararnamesindeki millî görüş" şek
linde olan ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki değişiklikte -belki Millî Eğitim Komisyonunda 
da bu yapıldı, benim elimdeki son metni değerlendiriyorum- "Millî değerler" şekliyle değişti
rilen yaklaşımdan korkuyorum. Önce, gazetelerde "Millî görüş"ü okuyunca, acaba feshedil
miş bir siyasî partinin bir umdesini mi benimsemeye başladılar fikri benim kafamda uyanmış
tı, sonunda, bu, "millî değerler" diye değiştirildi; ama, hiçbir fark yok. Çünkü, o kadar yoru
ma müsait bir mefhum ki, o kadar yoruma müsait bir klişe ki... Söylendi; iktidardaki siyasî 
partilerin veya -siyasî partileri de bırakın- o siyasî partiler içerisinde devlet kuruluşlarında ikti
dar olan zümrelerin -bunu görüyoruz- yorumuna göre yönlendirilebilecek bir anlam taşıyor. 
tşte Sayın Başkanım, bundan ürküyorum ve bundan korkuyorum. 

Sayın Başkan, amaçlar arasında, kadının siyasî alanlarda hak ettiği statünün kazandırıl
ması var. Acaba, Türk kadını, siyasî alanda erkeğe kıyasen bir statüye muhtaç mıdır? Düşün
düm taşındım, Türk kadınının bir eksikliği yok. Bugün, Türk kadını, cumhurbaşkanı da olur, 
başbakan da olur, köy muhtarı da olur, belediye başkanı da olur, milletvekili de olur. Acaba, 
siyasî statüden kasıt nedir? Siz, kadına nasıl bir siyasî statü kazandıracaksınız? Ha, deseydiniz 
ki, "Siyasî bilincini geliştirmek..." O zaman bunu saygıyla karşılardım. Bu kanunun da açıklı
ğa kavuşturulmasında zorunluluk var zannediyorum. 

Sayın Başkanım, bu kanun hükmündeki kararname, yerel yönetimler ve dernekler üzerin
de gerek yurt içinde çalışacak, gerekse uluslararası teması olan dernekler üzerinde Anayasaya 
aykırı bir vesayet yetkisi getirmektedir. 

Yerel yönetimler konusu Anayasaya aykırı değildir; görüşüm. Çünkü, Anayasa, hüküme
tin, merkezî idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetini kanuna bırakmıştır; bu, bizim, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti olarak yerel yönetim görüşümüze aykırıdır; yerel yönetimlerin, özerk, 
özgür idare olması görüşümüze aykırıdır; ama, mahallî idareler üzerindeki bu vesayetin ka
nunla bu şekilde düzenlenmesi, Anayasaya aykırı değil... Demek ki, ANAP'ın görüşüne uy
gun olduğu için getirildi. Ancak, dernekler üzerinde bunu yapamazsınız. Siz, Hükümet ola
rak, bir derneği, Anayasadan kaynaklanan Dernekler Kanununda yazılmış "izlemek" dışında 
ve yine kanunda yazılmış "yönlendirmek" -zaten kanunda yönlendirme yok, Anayasa ona im
kân vermiyor- şekliyle bir yetki kullanarak onu muhatap alamazsınız. Anayasa çok açıktır; 
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derneklerin hangi konularda yasakla karşı karşıya bulunduğu.hangi konularda birkısıtlama ol
duğu Anayasada belirtilmiştir. Anayasanın bu açık hükmüne rağmen, siz, derneklerin yönlen
dirilmesini -yine uluslararası kadın kuruluşları içindeki millî değerler doğrultusunda- görev olarak 
bu Genel Müdürlüğe verirseniz, Anayasaya ters düşersiniz. 

Yine bir misal vermek istiyorum : Türkiye'de millî değerlere uygun olmayan dernek ku
rulması serbesttir; Anayasamıza göre serbesttir. Anayasal güvence altında kurulmuş, Dernek
ler Kanununa göre tüzelkişilik kazanmış böyle bir derneği, uluslararası kuruluşlara üye olan 
bir derneği, -ki, burada "gönüllü kadın kuruluşları diyor, dernek olmasa da oluyor; çünkü 
dernek veya vakıf dememiş, "Kuruluş" demiş, hükmî şahsiyet şart değil- siz nasıl millî görüş 
etrafında yönlendireceksiniz? Bu, ekstrem bir misaldir; ama, mümkündür arkadaşlar. 

Sayın Başkanım, ek 17 nci madde konusu var; önce konuya usul açısından yaklaşmak isti
yorum. Acaba, komisyonlar kanun hükmündeki kararnamelerde mevcut olmayan bir hükmü 
o kararnameyi görüşürken metne ilave edebilirler mi? Anayasanın 91 inci maddesinin son fık
rasını değerlendirdiğinizde, benim kanım, komisyonların böyle bir yetkisinin olmaması gerek
tiğidir. Evet, komisyonlar kendilerine gelen kanun tasarı ve tekliflerini istedikleri gibi değişti
rirler, ona istedikleri maddeyi eklerler; hatta yaşıyoruz, Hükümetin sevk ettiği kanun tasarıla
rında görüyoruz; bir ceza kanunu ile ilgili kanun tasansına, bir madde olarak tutarsınız siz 
vergi usul kanunundan bir şey koyarsınız. Çok yaşandı bu. Komisyonda bunu yapabilirsiniz, 
yapılabilir; ama Anayasanın 91 inci maddesinin son fıkrası, -mealen arz ediyorum değerli 
arkadaşlarım- komisyonlarda yapılacak değişikliklerin yayımlandıktan sonra yürürlüğe konu
lacağını açıklıyor. E, zaten, kanun yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. O halde, Anayasa
nın, kanunun yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceği yahut da gösterilen tarihte yürürlüğe 
gireceği esasını bir daha tekrarlamasına lüzum yok. Buradan şu yoruma gidiyoruz, bir komis
yon kendisine gelen kanun hükmündeki kararnamenin metninde istediği değişikliği yapabilir; 
Merkez Bankası başkanının görev süresini 3 seneden 7 seneye çıkarabilir, istediği değişikliği 
yapabilir; ama o metinde, o kararnamede bulunmayan bir hükümet iradesinin yanına bir baş
ka irade koyamaz. Bu nedenledir ki, komisyon usul bakımından hata yapmıştır diyorum. 

Sayın Başkanım, ek 17 nci madde geçici 1 inci maddeyle birlikte değerlendirildiğinde amaç 
ortaya çıkmaktadır; üniversiteli genç kızlarımızın başlarını örtmelerine imkân vermek, üniver
sitelerde türbana imkân vermek; amaç budur. 

Sayın Başkan, kılık - kıyafet, insan haklarının en doğal bir göstergesidir. Bir insan, bir 
kişi, mahallî değerlere, örf ve âdete, daha doğrusu toplumun genel değer yargılarına ters düş
mediği sürece, istediği kılık ve kıyafeti giyebilir. Bu, onun insan olmasının bir sonucudur, bir 
doğal hakkıdır, tabiî hakkıdır; ama, bu hak hiçbir zaman ve hiçbir suretle, kurumlarda ve ku
ruluşlarda mevcut olamaz. Kurumlar ve kuruluşlarla yükseköğretim kurumları, kendine özgü 
disiplini olan, kendine özgü niteliği, şartları olan kuruluşlardır; kılık kıyafet de bunun bir rük
nüdür. Üniversitelerde kılık ve kıyafeti -bir zaman yapıldığı gibi- kanuna bağlamak ne kadar 
sakat ve yanlışsa, üniversitelerde kılık ve kıyafeti kanunla serbest bırakmak o derecede yanlıştır. 

Sayın Başkanım, Anayasa Mahkemesinin kararlarında beliren ilkeler var. Siz, yasaklan
ması gereken bir hareketi veya bir durumu, olumsuz bir yaklaşımla, başka bir şekildeki yakla
şımla veya olumsuz bir durumu olumlu bir yaklaşımla gündeme getirebilecek, hayata getirebi
lecek tasarruflarda bulunamazsınız. Bugün, dışarıdaki bir kadın, dışarıdaki bir genç kız başı
nı örtebilir. SHP olarak, kişi olarak bizim de inancımız budur; ama, üniversitedeki bir öğrenci 
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kız, "dinî inancım nedeniyle" dahi diyerek, orada başım örtemez arkadaşlar. (ANAP sırala
rından "Allah Allah" sesleri) Orada, inancım nedeniyle dahi diyerek başını örtemez; oraların, 
kendi kuralı, kendi statüsü vardır; kanunla bunu koyamazsınız. Bırakın o müessese, kendi bün
yesine, kendi yapısına göre buna imkân verecekse, bunu o düşünür. 

Kaldı ki, konunun bir de ideolojik yönü var arkadaşlar. Bu hiçbir zaman gözardı edile
mez ve bu hiçbir zaman, "Allah Allah" diyerek, "bravo" diye laf atılarak tefsir edilemez. Ko
nunun bir de ideolojik yanı var. Konunun ideolojik yanı; Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı 
olan akımların simgesi haline gelmesidir, inancından takan genç kızlarımız, bu simgenin içeri
sinde çok cüzi bir sayıyı teşkil eder. Yarını düşünüyor musunuz, şu madde kabul edildiği za
man üniversite nasıl bir kaosa girecek, düşünüyor musunuz arkadaşlarım, düşündünüz mü? 
Üniversitelerde, başını örtenlerle başını örtmeyenler ikiye ayrılmış olacak. Başını örtenlerin başını 
örtmeyenlere baskısı veya başını örtmeyenlerin başını örtenlere baskısı gündeme gelecek. Yine 
bunu da bir tarafa bırakın, erkekler içerisinde yine muayyen ideolojilerin simgesi olan bazı 
kılık - kıyafet gündeme gelecek. Bir grup erkek, başına kırmızı kurdele bağlamak yoluna gide
cek, -ki, bu da doğaldır ve ne ahlak ve adaba ne de geleneklere aykırıdır- bir başka grup erkek 
ise siyah kurdele bağlamak yoluna gidecek... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, sürenizi S dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Kesiyorum Sayın Başkanım. 
Bu kaosu özellikle düşünmenizi rica ediyorum. Angajesiniz, bunu çıkaracaksınız, mec

bursunuz; bu, sizin için bir mecburiyet; ama, bu kaos, size o mecburiyetten daha çok sorumlu
luk yüklemelidir ve Anayasa Mahkemesinin ilke kararındaki ilkeyi de hiçbir zaman gözden uzak 
tutmamamız gerekir kanısındayım. 

Sayın Başkanım, müsamahanıza teşekkür ediyor ve Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeim Sayın Bayazıt. 
Şahıslar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Komisyon veya Hükümet söz istiyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI tMREN AYKUT (istanbul) — Evet Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 
FETHt ÇELtKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz rica etmiştim 

efendim... 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, arz etmiştim, ismi âliniz üçüncü sırada kayıtlı. Malum, iki 

sayın üyeye söz verme imkânımız var; ama Sayın Bakan şahıslardan sonra görüşeceği için, iç
tüzüğümüzün 62 nci maddesi uyarınca, zatı âlinize de, "son söz milletvekilinindir" kuralı ge
reği konuşma imkânı doğmuştur; sıranız geldiğinde davet edeceğim efendim. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın imren Aykut; buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulmasıyla 
ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun Tasarısı hakkında bilgi vermek 
amacıyla huzurunuzda bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 

18 inci Yüzyılda sanayi devrimini takiben; kadınlar, hizmet ve sanayi sektörlerinde, çalış
ma hayatına önemli ölçüde katılmaya başlamışlardır. Bugün, dünyada, kadın - erkek eşitliği, 
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kadının üretim sürecindeki görünmeyen paylarıyla, kadının toplumsal statüsü veya konumu 
yoğun olarak tartışılmaktadır. Ancak, bu arada, kadının statüsü ifadesine de bir açıklık getir
mekte yarar görüyorum : Statü, bir insanın ve insan topluluğunun, içinde yaşadığı toplumun 
diğer üyeler ve gruplarına oranla haiz olduğu sosyal derece ve düzey olarak tanımlanmaktadır. 
Başka bir deyişle, toplumdaki insanların, bir bireye bakış veya değerlendirme fikrî saygınlığı
dır. Kadınların hukukî ve kültürel açıdan statüleri yasalarla ve toplumun kurallarıyla belirlen
miş olan haklarıdır; kadınların sosyal ve ekonomik statüleri ise, gerçek yaşantıda bu hakları 
kullanabilme imkânlarıdır. 

tik kadın hareketlerinin, özünde ekonomik güçlerin yattığı, köleliğin kaldırılması müca
delesine bağlı olarak Birleşik Amerika'da, 1840'lardan sonra da Avrupa ülkelerinde ortaya çık
tığım görüyoruz. Ancak, tkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletlerin kurulması, sö
mürgeciliğin büyük ölçüde sona ermesi, yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması gibi önemli 
olaylar; kadınların, politik, ekonomik ve sosyal açıdan özgürlüklerini kazanmaları da berabe
rinde getiren gelişmelerdir. 

Memleketimizde kadının statüsünü yükseltme harekete 19 uncu Yüzyılda tanzimat hare
ketleriyle başlamıştır. Kız çocuklar, tanzimattan sonra açılan kız okullarında verilen eğitimle, 
yazarlık, öğretmenlik gibi görevlere gelebilmişlerdir. 

Kadının siyasî ve sosyal hayatta faal olarak yer almaması, ikinci meşrutiyetin aydın kişile
rince eleştirilerek, müstakil bir tema olarak işlenmiştir. Bu dönemdeki faaliyetler, kadının sta
tüsünü istenilen düzeye çıkaramamakla birlikte, Cumhuriyet devri kadınlarına tanınan haklar 
bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet dönemine geldiğimizde, Türkiye'de ka
dınlara tanınan siyasî ve sosyal haklar, Atatürk'ün emir ve telkinleriyle gerçekleştirilen inkı
laplarla sağlanmıştır. Burada önemle belirtmek istiyorum ki, Türk kadınının toplumsal konu
munun ileri bir anlayışla değiştirilmesi, Ulu önder Atatürk'ün başlıca hedeflerinden birisi ol
muştur. Bu hedefe ulaşılabilmesi için, eğitim, öğretim ve seçme - seçilme alanları dahil, kadın 
- erkek eşitliğinin sağlanabilmesi yönünde bir dizi yasal düzenlemelerin, O'nun döneminde Türk 
sosyal yaşamına girdiğini görmekteyiz. Eşsiz uzak görüşlülüğü sayesinde, kadınlarımız sözko-
nusu haklara birçok Batılı ülkeden önce sahip olmuşlardır. 

tkinci Dünya Savaşının getirmiş olduğu ekonomik ve sosyal değimler sonucunda, tüm dünya 
ülkeleri, kadınların statüsüne ve sorunlarına evrensel ölçüler getirmek için çalışmalar başlat
mışlardır. Bu çerçevede, 1947 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı içerisinde Kadının Statüsü 
Komisyonu kurularak, tüm üye ülkelerde kadının statüsü ve sorunları tespit edilmiştir. Birleş
miş Milletler Genel Kurulu, 1972 yılında 3010 sayılı kararıyla, 1975 yılını "Uluslararası Kadın
lar Yılı" olarak kabul etmiştir. Bu yılda, kadınlarla erkekler arasındaki eşitliğin artırılması, 
kadınların, kalkınma çabalarının tümü içinde yer alması ve kadınların dünya barışının güçlen
dirilmesine katkıları yönünde yoğun faaliyetler yapılması amaçlanmıştır. 

1970'li yılların başında, kadınlara karşı ayırımcılığın önlenmesi ve topluma eşit katılımla
rının sağlanması yolundaki çabalar, tüm bu düzeylerde ilk adımın atılmasını sağlamıştır. 197S 
yılında Meksika, 1980 yılında Kopenhag'ta yapılan dünya konferansları, uluslararası düzeyler
de kadının statüsünün yükseltilmesinde karşılaşılan sorunlann giderilmesinde büyük ölçüde 
yardımcı olmuştur. Meksika Konferansında, kadının, eşitlik, kalkınma ve barışa katkıları, 1975 
Meksika Deklarasyonları ile, uluslararası kadın yılının hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, dünya 
eylem planı, prensip kararları olarak kabul edilmiştir. 
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Aynı konferansta, ayrıca, 1975 -1985 yılları arasındaki on yılın eşitlik, kalkınma ve barış 
için Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı olarak kutlanacağı ilan edilmiş, 1975 yılında Meksika 
Konferansında tespit edilen hususların uygulanmasında kaydedilen gelişmelerin gözden geçiri
lebileceği bir dünya konferansı yapılması da kararlaştırılmıştır. 

Kadınlar On Yılının üç temel hedefi; eşitlik, kalkınma ve barıştır. 1980 yılında Kopenhag'ta 
yapılan Dünya Kadınlar Konferansında bu üç temel hedef işlenmiştir. Bilindiği gibi, eşitlik, 
hem amaç hem de araçtır. Buna dayalı olarak, fertler, haklarını kullanmak, bilgi ve becerileri
ni geliştirmek için kanun önünde ve fırsatlar karşısında eşittir; dolayısıyla, kadınlar, ulusal, 
politik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya güçleri ölçüsünde katılmak ve bunların so
nuçlarından da yararlanmak hakkına sahiptirler. 

Barış ise, sadece ulusal ve uluslararası düzeyde savaş, saldırganlık ve düşmanlığın olma
ması anlamına gelmeyip, aynı zamanda, ekonomik ve sosyal adalet, eşitlik ve tüm insan hak 
ve özgürlüklerinin kullanımı ve bunlardan faydalanılması olarak da düşünülmüştür. Son ola
rak, 16 - 26 Temmuz 1985 tarihlerinde Nairobi'de toplanan Eşitlik, Kalkınma ve Barış tçin Bir
leşmiş Milletler Kadın On Yılının Başarılarının Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi Dün
ya Konferansına 157 ülke, pek çok hükümetlerarası organizasyon ve kuruluş katılmışlardır. Ça
lışmalar sonucunda alınan temel stratejik kararlar ve bunlarla ilgili önlemlerde dikkate alınan 
husus, 1986 ve 2000 yılları arasındaki dönemin, Kadınlar On Yılı içinde, elde edilen tecrübelere 
dayalı olarak daha etkin bir biçimde değerlendirilmesi olmuştur. Tüm temel stratejik karar ve 
önlemlerde Kadınlar On Yılında gerçekleştirilemeyen, gerçekleştirilebilmesi zamana bağlı ve 
gerçekleştirilmesi türlü sebeplerle engellenen konular üzerinde durulmuş, on yılın temel hedef
leri olarak eşitlik, kalkınma ve barış, bunların alt başlıkları olan istihdam, sağlık ve eğitim 
alanlarında yeniden de alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Nairobi Konferansı sonucunda alınan ileriye dönük 
temel stratejilere dayalı bazı kararları burada sizlere aktarmak istiyorum : 

Birleşmiş Milletlerin Nairobi'de aldığı kararların 55 inci maddesi şöyle demektedir : "in
sana saygıya dayalı ve erkekler ile kadınlar arasındaki eşitliğin sağlanmasına yönelik geniş kap
samlı hukukî bir temelin, mevcut değil ise, kurulması; mevcut ise, şartlara uyumunun sağlan
ması için değiştirilmesi, kapsamının genişletilmesi ve güçlendirilmesi doğrultusunda politik destek 
artırılmalıdır. Hukukî değişiklikler, en fazla, sosyal değişmenin meydana gelmesine yardımcı 
olacak ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlardaki değişimlerin eşzamanlarda meydana 
gelmesini sağlayacak destekleyici bir çevre içinde gerçekleştirildiğinde etkili olacaktır." 

Nairobi Kongresinde alınan kararların 55 inci maddesi de şöyledir : "Kadınların toplum 
içindeki durumlarını inceleyecek, kadın - erkek ayırımının geleneksel ve çağdaş nedenlerini en 
geniş ve kapsamlı biçimde belirleyecek ve ayırımcılığın önlenmesi için yeni politikalar formüle 
edilmesine, strateji ve önlemlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yardımı olacak etkili ku
rumlar ve mevzuat mevcut değilse oluşturulmalı veya mevcut ise güçlendirilmelidir. Bu çalış
malar, kalkınma politikasıyla uyumlu hale getirilmelidir." 

56 numaralı Karar ise aynen şöyledir : "Kadınlarla ilgili klişeleşmiş düşünce ve algılama
lardan kaynaklanan eşitliği engelleyici hususların tamamen ortadan kaldırılması gerekir." 

57 nci madde -ki, bu tasarımızla ilgilidir- aynen şöyle söyler : "Kadınların durumunu iz
leyecek ve iyileştirilmesini sağlayacak uygun hükümet organlarının, bulunmadığı ülkelerde, ku
rulması gerekir." Biz buna göre kuruyoruz. "Bu organın etkili olabilmesi için hükümete 
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yakın üst bürokratik düzeyde kurulması ve hükümet politikalarının tümünün kadınlar üzerin
deki etkileri hakkında görüş verebilecek şekilde yeterli kaynak ve yetkiyle güçlendirilmesi gerekir." 

Görülüyor ki, getirdiğimiz tasan, tamamıyla bu kararlara paralel bir şekilde hazırlanmıştır. 

78 inci maddeyi de, yine önemine binaen okumak istiyorum : "Tüm hükümetlerin, 2000 
yılına kadar, kadınların toplumun her alandaki faaliyetlerine tam ve eşit olarak katılmalarını 
önleyecek tüm engelleri ortadan kaldıracak geniş ve etkili kadın politikaları belirlemesi gerekir." 

Nairobi'de alınan kararlar, 26 ncı madde, 266 ncı madde ve daha diğer maddelerinde ben
zer konuları düzenlemekte ve hükümetlere bu yolda birtakım talimatlar vermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere, kadın konusunda uluslararası platformlarda 
düzenlenen konferanslara Türkiye Cumhuriyeti olarak katılmış bulunduğumuzu ve bu karar
ların hepsini onaylamış bulunduğumuzu da hatırlatmakta yarar görüyorum. Sözkonusu kon
feransların tümüne Hükümet temsilcilerimizle aktif bir biçimde katılınmış ve tamamı benim
senmiştir. Bu kararlar doğrultusunda, Türkiye'de yürürlükte bulunan yasalarımızda ise, eşitlik 
çok büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Anayasamızda, iş yasalarımızda, Medenî Kanunumuz
da, sosyal güvenlik yasalarımızda ve diğer yasalarda, aslında, eşitlik önemli ölçüde gerçekleşti
rilmiş, mükemmele yakın düzenlemeler yapılmış ise de, tabiî her zaman olduğu gibi, yine ifade 
ediyoruz ki, uygulamalarda aynı mükemmelliği maalesef görememekteyiz. 

Tarih boyunca, kadınlarımız, her zaman üretici olmuş, şehirlerde evinde, kırsal kesimde 
eşiyle tarlasında çalışarak ailesine ve ülke ekonomisine daima aktif bir şekilde hizmet etmiştir. 
Ülke kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inandığımız kadınların sosyal ve ekonomik 
hayata giderek artan oranda katılması, onların değişik sorunlarla karşı karşıya kalmalarını da 
beraberinde getirmiştir. Son yıllarda çok önemli yapısal değişmelere sahne olan bir ülkenin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, bu konunun benim için çok daha fazla önem arz etti
ğini belirtmek isterim. Türkiye'deki kadının ekonomik ve sosyal hayata ne kadar katıldığını, 
ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını birtakım istatistikî verilerle pekiştirerek belirtmekte 
yarar görüyorum. 

Bugün, Türkiye'de, kadın nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerine bakıldığında, kadın
larımızın erkeklerin ulaştığı sosyal ve ekonomik konuma ulaşamadığını söylemek mümkün
dür. 198S genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, toplam nüfusumuzun yüzde 48,6'sını oluşturan 
kadınlarımızın eğitim durumlarını, ekonomik hayata katılımlarını, hangi meslek dallarında yo
ğunlaştıklarını, meslekteki mevkiini ve işgücüne katılma oranlarım incelediğimizde şöyle bir 
tablo ortaya çıkmaktadır : 

Türkiye'de kadınların eğitim ve özellikle okur - yazar olma durumları erkeklere göre dü
şüktür. 1970'li yıllarda kadınların yüzde 58,2'si okur • yazar değil iken, bu oran 1981 yılında 
başlatılan okuma - yazma seferberliği çerçevesinde giderek düşmüş ve 1985 yılında, okur - ya
zar olmayan kadınlarımızın oranı yüzde 31,8'e inmiştir. Son yıllarda okur - yazar olmayan ka
dın nüfustaki düşüş ve ilköğrenim düzeyindeki artış kayda değer bir seviyededir. Ne var ki, 
özellikle kadınlar arasındaki ilköğretimden sonraki eğitim kademelerine, kadınların erkeklere 
oranla katılımı çok düşüktür. Sanayileşmenin, kentleşmenin ve kişi başına gelirin artmasiyla 
kadınların toplam işgücüne katılma paylarının azaldığı da gözlenmektedir. Böylece sosyo
ekonomik gelişme düzeyinin artmasıyla, işgücüne katılım azalmıştır. Bu azalmanın nedeni, ta
rımın makineleşmesi sonucunda, şehirlere göç eden kadınlarımızın, iş piyasasının gerektirdiği 
niteliklere sahip olmayışları ve çalışmalarını engelleyen toplumsal değerlerdir. 1980 yılında 

— 173 — 



T.B.M.M. B : 16 4 . 10 . 1990 O : 1 

kadınların işgücüne katılma oranı ortalama yüzde 44,8 iken, 1985 yılında bu oran ortalama 
yüzde 42,2'ye düşmüştür, tktisaden faal olan kadınların yüzde 86,5'i tarım sektöründe çalış
maktadır. Bu kadınların büyük çoğunluğu da, ücretsiz aile işçisi durumunda olup, sosyal gü
venceden yoksundurlar. Ancak, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanununun yürürlüğe girmesiyle, yasal olarak, bu konuda önemli bir adım atıl
mıştır. Tarım dışında çalışan kadınların yüzde 5,9'u şahsî hizmetlerde çalışmaktadırlar. Bu sek
törde de kadınların bir kısmı sosyal güvencelerini kendileri karşılamaktadırlar. 

Sosyal güvencelerinin işverenler tarafından sağlandığı tek iktisadî faaliyet kolu imalat sa
nayiidir. Tarım dışı sektörlerde çalışan kadınların sadece yüzde 4,4'ü imalat sanayiindedir. Bu 
sanayide çalışan kadınların üçte ikisini ise dokuma, gıda, deri, kürk ve hazır giyim sanayiinde 
çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, tarım kesiminde S milyo
nun üzerinde kadın çalışmakta, buna karşılık işçi ve memur olarak çalışan kadınların sayısı 
1,5 milyon civarında bulunmaktadır. 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de kadınlar, ilk defa işe girişlerinde, işle
rinde yükselmelerinde çeşitli güçlüklerle karşılaşmakta; işten çıkarma sözkonusu olduğunda, 
öncelikle kadınların işlerini kaybetmeleri gündeme gelmektedir. Buna, elbette kadınların ha
milelik dönemi, çocuk bakımı ve ailevî sorunlarının yanında, meslekî yetersizlikleri de neden 
olmaktadır. 

Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlan yakından bilen bir kişi olarak, ka
dınlara karşı her türlü ayırımcılığın ortadan kaldırılması ve fırsat eşitliği kavramının yerleşme
sinin, kadının toplumdaki statüsünü geliştirmesinin temel şartı olduğuna inanıyorum. Çalış
ma hakkı, meslekî eğitim hakkı, meslekte yükselme hakkı, sosyal güvenlik hakkı... Bunların 
hepsi insan haklarının birer parçasıdır, tnsan haklarına saygılı her uygar toplumda, kadın -
erkek eşitliği ilkesi, uyulması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ancak, kadın hakları sorununun, 
eşitlik ilkesinin, sadece yasal yoldan çözümlenemeyeceği; haklardan yararlanma ve bunları kul
lanmada, kadınların kendileriyle birlikte, bizim de büyük oranda çaba göstermemizle çözüm
lenebileceğini belirtmek istiyorum. Böylece, kadının statüsü istenen düzeye ulaşabilecektir. Do
layısıyla, eşitlik ilkesine dayalı kadının statüsü konusu, insan haklarına saygılı ve sosyal adalet 
ilkesine bağlı devletimiz tarafından çözüme kavuşturulmuş olabilecektir. Bu amaçla kurulan, 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün, Nairobi Konferansında kabul edilen stra
tejiler ve kararlar gereği, diğer Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde kurulan resmî mekanizmalara 
da paralel olduğunu, size örneklerle de ifade etmek istiyorum : 

Japonya'da, Çalışma Bakanlığında bir genel müdürlük düzeyinde kadın bürosu faaliyet
tedir. Kanada'da, Devlet Bakanlığı bünyesinde tş ve tşgücü Bürosuna bağlı, Avustralya'da da 
Çalışma Eğitim ve öğretim Bakanlığı içinde kadınlar bürosu vardır. Almanya'da, konu, direkt 
olarak, Gençlik Aile Kadın ve Sağlık Bakanlığı, -hepsi bir bakanlık olarak- bünyesinde yürü
tülmekte ve bu bakanlık bünyesinde Kadın tşleri Genel Müdürlüğü düzeyinde ele alınmakta
dır. Fransa'da, konu, direkt olarak, Çalışma ve Sosyal tşler Bakanlığı tarafından yürütülmek
tedir. Amerika Birleşik Devletlerinde, konu, Çalışma Bakanlığı içinde Kadınlar Bürosu Sekre-
teryası olarak yürütülmektedir. İtalya'da da Çalışma Bakanlığı bünyesinde, Eşit Fırsat Komis
yonu şeklinde düzenlenmiştir, isviçre'de, Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Kadın Sorunları 
Feredal Komisyonu vardır. İngiltere'de bu iş, İstihdam Genel Müdürlüğü içinde, Kadının İstih
damı Danışma Komitesi adı altında yürütülmektedir. Bangladeş'te, Sosyal Refah ve Kadın Ko
nuları Bakanlığı içinde, Kadın Sorunları Genel Müdürlüğü; Hindistan'da, Beşerî Kaynakları 
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Geliştirme Bakanlığına bağlı, Kadınların Refahı ve Geliştirilmesi BOrosu; Senegal'de, Sosyal 
Gelişme Bakanlığına bağlı, Kadının Durumu Genel Müdürlüğü; Tanzanya'da Toplum Kalkın
ması Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı içinde, Kadınlar ve Çocuklar Birimi vardır. 

Yani konu, bu biçimde, bu düzeyde bütün gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde benzer seviye
de düzenlenmiştir; biz de bunlara benzer bir idarî yapı oluşturmayı hedefledik.. 

Bu açıkladığım örneklerin yanında, Birleşmiş Milletlere üye olan diğer ülkelerin resmî me
kanizmalarını kurdukları, bizim de 157 nci ülke olarak bugün burada bu resmî mekanizmayı 
kuruyor olacağımızı belirtmek istiyorum. Bununla birlikte, Türkiye'de yasal düzenlemelerin, 
eşitlik ilkesini büyük ölçüde -biraz önce de bahsettiğim gibi- gerçekleştirdiğini bir kere daha 
ifade etmek istiyorum. Ayrıca, bu hakların etkinliğinin sağlanması açısından, toplumların farklı 
gelişme ve kültür düzeylerine rağmen, kadın - erkek eşitliğine evrensel bir boyut kazandıran, 
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesini, ülkemiz, 
19 Ocak 1986 tarihinde onaylamıştır. 

tşte bu sözleşme ve Nairobi Konferansının ileriye dönük stratejileri gereğince, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurmayı 
amaçlıyoruz. Anılan genel müdürlük ile Türkiye'de kadının statüsü ve sorunlarının çok daha 
başka bir yön kazanacağını da vurgulamak istiyorum. 

Kısacası, kadınlarımıza devletin desteğini sağlamış oluyoruz. Kadın konularında bir res
mî muhatabı gerçekleştirmiş oluyoruz ve daha önemlisi, Hükümetimizin, kadın kitlesine ver
diği önemi, toplumun bu en önemli unsuruna, bütün iddiaların aksine, ne kadar uygar ve çağ
daş yaklaşımlar içinde olduğumuzu da kanıtlamış oluyoruz. Böyle çağdaş bir kuruluşu ilk kez 
gerçekleştirmekle iftihar ediyor ve şeref duyuyoruz. Kadınlarımız buna fazlasıyla layıktır. Biz 
de onlar için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz ve edeceğiz; gelecekte, bizden sonraki yöne
timlerce daha da iyiye götürülmesini diliyoruz. 

Bu tasarının, hiçbir yönetime yönlendirme amacı yoktur. Derneklerle hiçbir hukukî ve or
ganik bağlantısı yoktur. 

Oylarıyla bu tasarıyı kanunlaştıracak arkadaşlarım, bu tarihî görevi yapmış ve bu şerefi 
de paylaşmış olacaklardır. 

Hepinizi tekrar saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde son konuşmayı yapmak üzere, Sayın Fethi Çelikbaş'a söz ve

riyorum. 
Buyurun Sayın Çdikbaş. 

FETHİ ÇEÜKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye, Birleşmiş Mil
letler Teşkilatının kurucu üyesidir. Bu teşkilat, 197S yılını "Dünya Kadın Yılı" olarak ilan et
miş, ona ittiba ederek, üye devletler, kadının statüsünü tespit etmek üzere çeşitli statüler, mev
zuat tespit etmiş; Türkiye Cumhuriyeti de bugün bu boşluğu doldurmak maksadıyla, Hükü
met eliyle bu kanun tasarısını sevk etmiş. 

Dikkat ederseniz, Atatürk daha 1920'li yıllarda Türkiye'yi modern cemiyetler seviyesine 
ulaştırmak ve bu arada kadın haklarını erkek haklarına eşit hale getirmek için, Mecelleyi kal
dırmış, İsviçre Medenî Kanununu kabul etmiştir. 
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Birleşmiş Milletler Teşkilatının, bu yılı, çocuk yılı ilan etmesini düşünün... Atatürk, daha 
1930'lu yıllarda Türkiye'de Çocuk Esirgeme Kurumunu kurmuş ve 1930'Iu yıllardan itibaren, 
23 Nisan, Çocuk Bayramı ve Millî Hâkimiyet Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ata
türk Türkiyesi, cemiyeti çok ileri seviyelere götürmek için, bazı noktalarda Batı ülkelerinden 
daha ileri gitmiştir. Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip olurken, isviçre kadını 
bu hakka sahip değildi. 

Bu itibarla, kurulacak bu teşkilatın, Atatürk'ün çalışmalarını rehber ittihaz etmesini her 
noktada tavsiyeye şayan görüyorum. Bu kadar ileri görüşlü bir devlet adamını yetiştirmiş olan 
Türkiye, dış kaynaklardan yararlanacağına, kendi büyük dahisinin çalışmalarından yararla
nırsa, dış kaynaklara -demin söylediğim konularda olduğu gibi- örnek dahi olmak imkânına 
sahip olabilir. Bu nedenle, bu teşkilatın Atatürk kaynaklarına dayanmasını bilhassa tavsiyeye 
şayan görüyorum. 

İkinci konu : Bu teşkilat, gönüllü kadın birlikleriyle gayet sıkı işbirliği yapmalıdır. Ben, 
birçok noktalarda, çalıştığım hayatta; idare hayatımda, politik hayatımda, kadınların bulun
duğu toplantılarda erkeklere nazaran çok daha ciddî çalışmalar yapıldığına şahit olmuşum
dur. Bu itibarla, -Türkiye'de Atatürk inkılaplarından sonra kurulmuş olan çok değerli gönüllü 
kadın birlikleri vardır ve bunlar her gün artmaktadır- bu teşkilatın, gönüllü kadın birlikleriyle 
sıkı işbirliği yapmasını tavsiyeye şayan görürüm. 

198S yılı Nairobi toplantısında Dünya Soroptimistler Birliği, birliğin başkanı olarak, bir 
Türk hanım temsil etmiştir. Amerikalısı dahil, Fransızı dahil, Dünya Meslek Kadınları Teşkila
tının Başkanı bir Türk kadınıdır. Bu itibarla, bizde bu mevzuda yetişmiş fevkalade değerli ha
nımlar vardır, bu kurulacak teşkilatın onların birlikleriyle sıkı temas halinde olması ve onlarla 
çalışması fevkalade isabetli olur kanaatini taşıyorum. 

Bir de Meclis Başkanlık Divanını bir noktada ikaz etmek istiyorum : Bizim içtüzüğümüz, 
masraf gerektiren kanun teklif ve tasarılarını zarurî olarak açık oylamaya tabi tutar. \!ani, gün
demde yer alan tasarının yanında bir (x) işareti vardır. Bugünkü gündemin "Kanun Tasarısı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının 3 üncü sırasında da yan istesek 
de, istemesek de, zarurî olarak, o kanun tasarısı açık oylamaya tabidir; ama, yıllardan beri 
-yalnız son sekiz yıl değil, onbeş yirmi yıldan beri- hiç kimse bunu dikkate almıyor, masraf 
getiren bu gibi kanunlar hep işarî oyla kabul edilip gidiyor... 

Arkadaşlar, parlamentoların kökeni gelir toplamadır; öyle kurulmuştur. Vatandaş, verdi
ği vergilerin nerelerde kullanıldığını ve bunların kullanılmasında, gönderdikleri milletvekilleri
nin nasıl davrandığını görmek ister. Bunun yolu da açık oylamadır; yoksa, işarî oyla bu iş hal
ledilmez. Başkanlık Divaninin bu konuda dikkatini çekiyorum. Lütfen, 1950 ve 1960'lı yıllara 
baksınlar; içtüzük tatbikatında bunları göreceklerdir. 

Emekli Sandığı Kanununda tadilat yapılıyor; açık oylama yapılması gerekir; ama, bakı
yorum hiçbirisinde, bahsettiğim tatbikat yok. Bu itibarla, fevkalade sakattır, parlamentonun 
kuruluş manasıyla ilgisi olmayan bir davranıştır; bu, tashih edilmelidir. 

Son nokta olarak da şunu belirtmek istiyorum : Muhtariyet tanıdığınız müesseselerin -
fakültede sorumluluk taşıdığım için biliyorum- çalışma düzenlerine fazla müdahale etmek, o 
müesseseleri sıkıntıya sokar. Bunlara mesuliyet veriyorsunuz, "muhtarsınız" diyorsunuz; ama 
onların çalışmalarına huzursuzluk getirecek tedbirler alırsanız, müeyyideler getirirseniz, onlar 
da yarın derler ki, "biz bunun hakkından gelemiyoruz, sorumluluk bize ait değildir." 
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Bu itibarla, çok dikkatli olunması gerekir; bir müesseseye muhtariyet verdiniz mi, çalış
masına fazla müdahale etmemek, memleketin umumî huzuru bakımından, müessesenin iyi ça
lışması bakımından sayam tavsiyedir. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Sayın Çelikbaş'ın, Başkanlığın uygulamasıyla ilgili işaret buyurduğu husus; İçtüzüğümü

zün yürürlükteki 118 inci maddesi gereğince ve uyarınca yapılmıştır. Buyurdukları yaklaşımla 
yeni bir yorum, yeni bir düzenleme, yeni bir değerlendirme kabul görür, benimsenirse, bu, an
cak tçtüzük değişikliğiyle ve içtüzükte ilgili maddenin yeni bir metin halinde düzenlenmesiyle 
mümkün olacaktır. 

Arz ederim. 
Tavsiyelerine teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulun

maktadır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (SHP sırala

rından "Sayın Başkan, karar yetersayısı arayın" sesleri) 
Karar yetersayısı aranacaktır. 
...Kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunmadığın

dan, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.15 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 1830 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — 1211 Saydı Kanun üe 2547 Saydı Kanunda Değişiklik Yapdmast ve Kadtntn Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) (Devam) 

BAŞKAN — Karar yetersayısı bulunmadığı için ara vermiştik; çalışmalara kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini... 
(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 10 sayın üye tarafından yoklama istenmiştir. 
Yoklama isteyen sayın üyeler; Sayın Kumbaracıbaşı, Sayın Erçetin, Sayın Çulhaoğlu, Sa

yın Genç, Sayın Yılmaz, Sayın Türkcan, Sayın Yetenç, Sayın Cankurtaran, Sayın Postacı, Sa
yın Güngör, Sayın Keleş'tir. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunmadığından, Genel Kurulun 

2.10.1990 tarihli 14 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince, Meclis araştırması ve genel gö
rüşme önergeleriyle sözlü soruları görüşmek için 9 Ekim 1990 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

4 . 10 . 1990 Perşembe 

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. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) {S. 
Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

2.. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının 
Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.1990) 

X 3. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

4. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Saydı Kanun Hük-
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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) 

5. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine 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) 

6. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 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 Sakallıoğlu'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) 

7. — 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) 

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

9. — 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) 

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

11. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssihha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

12. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 
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13. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
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) 

14. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) {S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

15. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

16. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

17. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

18. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 19. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

20. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

21. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

22. — izmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna îlci Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.19Skv 
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23. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek. Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

24. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990) 

25. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

29. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

30. — istanbul Milletvekili Mehmet Alı Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

31. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

32. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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33. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

34. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

35. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

X 36. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 38. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

39. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

X 40. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kütahya Milletvekili Musta
fa Uğur Ener, Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un, 
27.12.1989 Tarih ve 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun T.B.M.M. Kısmın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/330) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 1.10.1990) 

41. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'm, 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı 
Sayıştay Kanununun 5 inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/389) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 446) 

1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Bele
diyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ye İçişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa 
Komisyonunun Mütalaası (1/482) 

T.C. 
Başbakanlık 12.8.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1/367/02700 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve 
Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Sanayileşme, köyden şehirlere göç ve buna bağlı olarak şehir nüfusunun hızla artması, 
diğer hizmet ihtiyaçları yanında büyük ölçüde konut ihtiyacını, dolayısıyla, yol, su, kanalizas
yon, elektrik, toplu taşıma gibi fizikî altyapı ve sağlık ve sosyal yardım tesisleri, oyun ve spor 
alanları ile yeşil alanlar gibi sosyal altyapı hizmet ihtiyaçlarını doğurmuştur. Bütün bu kent 
ihtiyaçlarının 1580 sayılı Belediye Kanunu ile yönetilen tek bir belediye teşkilatıyla karşılan
masının mümkün olmadığının anlaşılması üzerine, 1982 Anayasasının 127 nci maddesindeki 
hükme paralel olarak 25 Mart 1984 tarihinde yapılan Genel Mahallî İdareler Seçimleri ile bir
likte ilk defa İstanbul, Ankara ve İzmir'de "Büyükşehir Belediyesi Yönetimi" uygulaması baş
latılmıştır. 1986 ve 1987 yıllarında Adana, Bursa, Gaziantep ve Konya belediyeleri de büyükşe
hir belediyesi statüsüne dönüştürülmüştür. 

Büyükşehir belediyelerinin yönetimini düzenleyen 3030 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci 
maddeleri büyükşehir belediyelerinin kuruluş ve sınırları ile ilgili hükümleri kapsamaktadır. 
Buna göre, sınırları içinde birden çok ilçe bulunan belediyeler büyükşehir belediyesi; büyükşe
hir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kurulan belediyeler ise ilçe belediyesi olarak tanım
lanmaktadır. Başka bir ifade ile, büyükşehir belediyesi içinde yeralan alt mahallî idare birimi 
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olan ilçe belediyelerinin kuruluşu ve sınırları, mülkî idare bölümü ile ilçe mülkî sının esasına 
göre düzenlenmiştir. Büyükşehir belediyesinde, alt mahallî idareler yani küçük belediyeler ku
rulmasında, mahallî hizmetlerin düzenli, verimli, süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi
ni sağlamak, idarenin halkın yakınında olması, onun, dilek, şikâyet ve düşüncesinin alınması
nın kolaylaştırılması, demokratikleşme ve halkın yönetim üzerinde etkili olması amaçlandığı
na göre, bunun ilçe mülkî sınırlarıyla bağımlı tutulması, uygulamada bir takım sorunların çık
masına neden olmaktadır. Belediyelerin görevli ve yetkili bulunduğu ve "belde" olarak tanım
lanan fizikî alanın diğer beldelerden ayrılması ve farklı olması, bu beldelerin coğrafî özellikle
rinin yanısıra sosyal, kültürel, ticarî ve diğer özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenlerle, 3030 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dört yeni fıkra eklenmek suretiyle, 
büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe belediyelerinden başka bu belediyelerin hukukî 
statüsüne sahip olan, fakat ilçe mülkî sınırları esasına dayalı olmayan yeni belediyelerin kurul
masına imkân sağlanmaktadır. Aynı şekilde, büyükşehir belediyesi çevresinde ve o ilin mülkî 
sınırları içinde bulunan ilçe veya kasaba belediyelerinin de büyükşehir belediyesi sınırları içine 
alınması imkânı getirilmektedir. 

Büyükşehir belediyesi içinde yeni belediye kurulmasında veya büyükşehir çevresindeki be
lediyelerin büyükşehir belediyesi sınırları içine alınmasında 1580 sayılı Belediye Kanununun 
7 nci maddesinde gösterilen demokratik usullere göre işlem yapılabileceği gibi, doğrudan ilgili 
il idare kurulunun uygun görüşü ve içişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kara
rı ile belediye kuruluşu veya katılma işlemleri tamamlanabilecektir. Büyükşehir belediyesine 
katılacak belediye ile büyükşehir belediyesi sınırları arasında köy idaresi varsa, bunların tüzel 
kişilikleri sona erecektir. 

Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci ve 7 nci mad
deleri hükümlerine göre değiştirilmesi hükmü saklı tutulmakla beraber, Bakanlar Kuruluna 
gerektiğinde büyükşehir belediyelerinin sınırlarını değiştirmek yetkisi tanınmaktadır. 

Getirilen diğer bir düzenleme ile de, Anayasa Mahkemesinin 15 Temmuz 1988 tarih ve 19873 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Esas : 1987/22 ve Kararlar 1988/19 sayılı Kararı ile iptal edilen 
3030 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ek fıkrası dolayısıyla meydana gelen boşluk doldurul
makta ve göreviyle ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan ve daha 
sonra kesin hükme kadar İçişleri Bakanınca görevinden uzaklaştırılan büyükşehir belediye baş
kanının yerine, yine içişleri Bakanınca meclis üyeleri arasından geçici bir başkanın görevlendi
rilmesi imkânı sağlanmaktadır. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 307 sayılı Kanunla değişik 91 inci maddesine göre, beledi
ye başkanlığına seçildikten sonra seçilme yeterliğini kaybeden, görevini kötüye kullanma veya 
herhangi bir suçtan dolayı en az 6 ay hapse mahkûm olan belediye başkanlarının, içişleri Ba
kanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay içerisinde verilecek kararla başkanlıktan 
düşecekleri hükme bağlanmıştır. 2972 sayılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde belediye başkanlarının seçilme 
yeterliliği düzenlenmektedir. Tasarı ile iki ayrı kanunun belediye başkanlarının seçilme yeterli
liği ile görevden düşürülmeleri konularındaki farklı uygulamalar ortadan kaldırılmakta; seçil
me yeterliliğini kaybeden belediye başkanlarının görevden düşecekleri esası getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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Gerek 1580 sayılı Belediye Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatımızda belediye başkanla
rının izinleri ile görev gezileri konularında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Değişik 
uygulamaları birleştirmek, farklı yorumları ortadan kaldırmak ve kanunî boşluğu doldurmak 
amacıyla tasarıda yeni hükme yer verilmiştir. Belediye başkanı kendi belirleyeceği zamanda yılda 
30 günü geçmemek üzere izin hakkına sahip olacaktır. Bunun dışında tasarı ile belediye baş
kanlarının 6 ayı geçmeyen hastalık hallerinde sağlık bakımından izinli sayılacakları, sağlık izin
lerinin alınmasında ve kullanımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen esas 
ve usullere tabi olacağı hükme bağlanmaktadır. Belediye başkanlarının yurt içi ve yurt dışı gö
rev gezilerine ilişkin yeni esaslar tasarıda ayrıca yer almıştır. 

1580 sayılı Kanunun 3394 sayılı Kanunla değişik 93 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, 
belediye başkanının; izinli veya raporlu bulunacağı veya beldeden görevli olarak ayrılacağı du
rumları dikkate alarak önceden, meclis üyeleri arasından bir başkan vekili belirleyeceği hük
mü öngörülmüştü. Tatbikatta görülen bazı aksaklıkları gidermek amacıyla söz konusu fıkra 
yeniden düzenlenmiş ve belediye başkanının yukarıda belirtilen hallerin tahakkukunda konu
yu mahallin en büyük mülkî amiri ile başkan vekiline yazılı olarak bildirmesi mükellefiyeti 
getirilmiş, belediye başkan vekilinin değiştirilmesinin de aynı usulle gerçekleştirileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Görüldüğü gibi, belediye başkanının re'sen başkan vekili göreviendirebilmesi, kendisinin 
görevde kaldığı süre içinde ve geçici ayrılmaları için mümkün olabilmektedir. Bu şekilde belir
lenen ve mevcut başkanın şahsî itimadına mazhar başkan vekilinin, belediye başkanlığının ölüm, 
istifa veya düşürülme gibi nedenlerle boşalıp, belediye başkanının tamamen görevden ayrılma
sından sonra da göreve devam etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, 93 üncü maddenin ikinci 
fıkrasındaki yeni düzenleme ile; belediye başkanlığının çeşitli nedenlerle tamamen boşalması 
halinde yeni seçilecek başkan göreve başlayıncaya veya belediye başkanının geçici ayrılmaları 
sırasında görevlendirilen başkan vekilliğinin de boşalması halinde belediye başkanı görevine 
dönünceye kadar görev yapacak başkan vekilinin ne şekilde atanacağı hususu hüküm altına 
alınmaktadır. 

Mezkûr 93 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yapılan yeni düzenleme ile de; Anayasa 
Mahkemesinin yukarıda açıklanan Kararı ile iptal edilen 1580 sayılı Kanunun 93 üncü madde
sinin dördüncü fıkrasının iptalinden sonra meydana gelen boşluk doldurulmaktadır. Böylece, 
görevden uzaklaştırma halinde belediye başkanlığı makamının boş kalmaması için, 3030 sayılı 
Kanuna getirilen değişiklik paralelinde düzenleme yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1. — Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe belediyelerinden başka bu be
lediyelerin hukukî statüsüne sahip yeni belediyeler kurulabileceği, ayrıca büyükşehir belediye
si çevresinde ve o ilin sınırları içerisinde bulunan belediyelerin büyükşehir belediyesi sınırları 
içine alınabileceği öngörülmektedir. Bu suretle büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yeni 
belediye kurulması veya büyükşehir belediyesi çevresinde ve o ilin sınırları içinde bulunan be
lediyelerin büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınması hususunda 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 7 nci maddesinde gösterilen esaslardan istifade edilebileceği gibi aynı konu, il idare 
kurulunun uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile de 
gerçekleştirilebilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir belediye sınırları içine alınacak belediyenin sınırları 
arasında köy idaresi varsa; bunların tüzel kişilikleri sona ereceği ve bu yerleşim biriminin han
gi belediyeye bağlanacağı konusunun Bakanlar Kurulu kararında belirtileceği maddede yer al
mıştır. 

Büyükşehir belediye sınırlarının değiştirilmesinde 1580 sayılı Belediye Kanununun S ve 7 nci 
maddeleri hükümlerine uyulacağı, ancak gerektiğinde sınır değişikliğinin Bakanlar Kurulu ka
rarı ile de gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. 

MADDE 2. — 3030 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine istinaden görevinden uzaklaştırı
lan büyükşehir belediye başkanı yerine, tçişleri Bakanı tarafından meclis üyeleri arasından ge
çici bir başkanın görevlendirilmesi imkânı getirilmektedir. 

MADDE 3. — Belediye başkanlarının görevden düşürülmelerine dair 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 91 inci maddesinden "görevini kötüye kullanma veya herhangi bir suçtan dolayı 
en az 6 ay hapse mahkûm olan" ifadesi çıkarılmak suretiyle, belediye başkanlarının tçişleri 
Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından verilecek kararla görevden çıkarılmaları "se
çilme yeterliliğini kaybetme" sebebine inhisar ettirilmektedir. 

MADDE 4. — Belediye başkanlarının yılda 30 günü geçmemek üzere izin kullanabilmesi 
ve hastalık halinde 6 ayı geçmemek üzere 657 sayılı Kanunun hükümlerine göre izinli sayılması 
öngörülmekte ve yurt içi görev gezileri için encümen kararları, yurt dışı görev gezileri için mec
lis kararları ile tçişleri Bakanlığının onayını almak şartı getirilmektedir. 

MADDE 5. — Birinci fıkrada yapılan yeni düzenleme ile; belediye başkanının geçici ay
rılmalarında görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından belirlediği başkan vekilini, mahallin 
en büyük mülkî amiri ile başkan vekiline yazılı olarak bildirmesi ve başkan vekilinin değiştiril
mesinin de aynı usule tabi olduğu hükmü getirilmektedir. 

1580 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; belediye başkanlığının ta
mamen boşalması halinde yeni seçilecek başkan göreve başlayıncaya veya belediye başkanının 
geçici ayrılmaları sırasında görevlendirilen başkan vekilliğinin boşalması halinde belediye baş
kanı görevine dönünceye kadar il merkezi belediyelerinde tçişleri Bakanı, diğer belediyelerde 
valiler tarafından meclis üyeleri arasından bir başkan vekili atanacağı hususu düzenlenmektedir. 

1580 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan yeni düzenleme ile 
ise, bu maddenin üçüncü fıkrasına istinaden görevinden uzaklaştırılan belediye başkanının ye
rine, il merkezi belediyelerinde tçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından meclis üyeleri 
arasından geçici bir başkanın görevlendirilmesine imkân tanınmaktadır. 

MADDE 6, 7. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1580 Sayılı Belediye Kanunu İle 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik ya
pılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı Kanunun verdi
ği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 4.7.1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

"Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, mahallî ve müşterek hizmetlerin düzenli, ve
rimli, süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilçe belediyelerinden 
başka bu belediyelerin hukukî statüsüne sahip yeni belediyeler kurulabilir. Yeni belediyenin ku
ruluşu, 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesinde gösterilen esaslara göre veya büyük
şehir belediye meclisinin kararı, il idare kurulunun uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının tekli
fi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tamamlanır. Yeni kurulan belediye birden çok ilçe mülkî 
sınırları içinde ise, bu kararda ayrıca ilçe mülkî sınırları da yeniden düzenlenir. 

Büyükşehir belediyesi çevresinde ve o ilin sınırları içinde bulunan belediyeler, mahallî ve 
müşterek hizmetlerin tek elden yürütülmesinin daha yararlı olacağı durumlarda; 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 7 nci maddesinde gösterilen usullere göre veya il idare kurulunun uygun 
görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyesi 
sınırları içine alınırlar. 

Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir belediye sınırları içine alınacak belediyenin sınırları 
arasında köy idaresi varsa; bunların büyükşehir belediyesi içindeki hangi belediyeye bağlana
cağı Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Bu köylerin tüzel kişilikleri sona erer. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci ve 7 nci maddeleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, 
Bakanlar Kurulu gerektiğinde büyükşehir belediyelerinin sınırlarını değiştirmeye yetkilidir." 

MADDE 2. — 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Bu durumda görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine İçişleri Bakanı tarafın
dan meclis üyeleri arasından geçici bir başkan görevlendirilir." 

MADDE 3. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Madde 91. — Belediye başkanlığına seçildikten sonra, seçilme yeterliğini kaybeden bele
diye başkanları, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay içerisinde ve
rilecek kararla başkanlıktan düşerler." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 
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MADDE 4. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 19.7.1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunla yü
rürlükten kaldırılan 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Madde 92. — Belediye başkanı, yılda 30 günü geçmemek üzere izin hakkına sahiptir, 
başkan bu iznini kullanma zamanını belediyenin çalışmalarını göz önüne alarak bizzat belirler. 

Hastalık halinde 6 ayı geçmemek üzere yetkili sağlık kurumlarının raporlarına dayanıla
rak, sağlık bakımından izinli sayılır. Raporların hangi hallerde, hangi hekimler veya resmî sağ
lık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile buna ilişkin diğer konularda 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda gösterilen esas ve usuller uygulanır. 

Başkan; yurt içi görev gezileri için encümen kararını, yurt dışı görev gezileri için meclisin 
kararı ve tçişleri Bakanlığının onayını almak zorundadır. 

Başkanın, izin, yurt içi ve yurt dışı görev gezilerine gidiş ve dönüşlerinde mahallin en bü
yük mülkî amirine ve başkanvekiline yazılı bilgi vermesi ve iznini geçireceği yeri bildirmesi zo
runludur." 

MADDE 5. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 3394 sayılı Kanunla değişik 93 üncü mad
desinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"Belediye başkanı; izinli veya raporlu bulunacağı veya beldeden görevli olarak ayrılacağı 
hallere münhasır olmak ve kendisine vekâlet etmek üzere önceden, meclis üyeleri arasından 
bir başkanvekili belirler. Durumu mahallin en büyük mülkî amiri ile başkanvekiline yazılı ola
rak bildirir. Başkanvekilinin değiştirilmesi de aynı usule tabidir." 

"Belediye başkanlığının ölüm, istifa veya düşürülme nedenleriyle boşalması halinde yeni 
seçilecek başkan göreve başlayıncaya veya belediye başkanının birinci fıkrada belirtilen geçici 
ayrılmaları sırasında görevlendirilen başkanvekilliğinin boşalması halinde belediye başkanı gö
revine dönünceye kadar il merkezi belediyelerinde tçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler 
tarafından meclis üyeleri arasından bir başkanvekili atanır. Belediye başkanlığı ile belediye mec
lisinin aynı zamanda boşalması halinde ise yeni seçime veya belediye başkanının görevine baş
lamasına kadar il merkezi belediyelerinde tçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından 
bir ba$kanvekili atanır." 

"Bu durumda görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine il merkezi belediyelerin
de tçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından meclis üyeleri arasından geçici bir baş
kan görevlendirilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
/. Kaya Erdem 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. Bozer 
Devlet Bakanı 

A. Kahveci 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Adalet Bakanı 

M. Topaç 
içişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alplemoçin* 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

E. Pakdemirli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
Y B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E, Htralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam V. 
C. Çiçek 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Tüiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 11.5.1990 
Esas No. : 1/482 
Karar No. : 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen, 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sa
yılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, Komisyonumuzun 9.5.1990 tarihli toplantısında İçişleri, Adalet, Maliye ve Güm
rük Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Anayasa Mahkemesinin, 3 Mayıs 1989 tarihli 
ve 20157 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 1989/7 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

Bu durum karşısında Komisyonuzda, Kanun Hükmünde Kararnamenin; 
— Bir tezkere ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iade edilmesinin mi gerekeceği, 
— Yerine yeniden bir düzenleme mi yapılacağı, 
— Bir tasarı metni ile yürürlükten mi kaldırılacağı, 
Konularında tereddütler hâsıl olmuştur, 
Komisyonumuz, bu tereddütlerin izalesi amacıyla, İçtüzüğün 35 inci maddesinin ikinci 

fıkrası hükmüne göre konu hakkında Anayasa Komisyonunun mütalaasının alınmasını karar
laştırmıştır. 

Raporumuz Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 
1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın

da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/482) 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 
Sözcü 

Hasan Çakır 
Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Necat Tîınçsiper 

Balıkesir 
Kâtip 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 
Üye 

ibrahim Tez 
Ankara 

(Anayasa Komisyonunda görüşülmesi) 
Üye 

Ali Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 446) 
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Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 
Üye 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

tstanbul 
Üye 

Bahri Kibar 
Ordu 
Üye 

Kudbeltin Hamidi 
Siirt 
Üye 

Aziz Bülent öncel 
Şanlıurfa 

(imzada bulun:..H;^«-'' 

Üye 
ismail Köse 

Erzurum 
Üye 

Eriekin Duruiürk 
İsparta 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 
Üye 

Yılmaz Sanioğlu 
Ordu 
Üye 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Üye 
Ali Şakır Ergin 

Yozgat 

Anayasa Komisyonu Mütalaası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 23.5.1990 
Esas No. : 1/482 
Karar No. : 29 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza gönderilen, 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı 
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi karcısında içişleri Komisyonunun içtüzüğün 35 inci 
maddesine göre Komisyonumuzdan görüş isteyen raporu, Komisyonumuzun 16.5.1990 tarihli 
toplantısında İçişleri, Adalet, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı temsilcileri
nin de katılmasıyla incelenmiştir. 

Anılan 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 12 Ağustos 1988 tarihli 19897 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Anayasanın 91 inci maddesi gereğince de aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
da içişleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Ancak, 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa Mahkemesinin 8.2.1989 ta
rihli E : 1988/38 K : 1989/7 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar 3.5.1989 tarihli 20157 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrası "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Ga
zetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek 
ve tüzelkişileri bağlar" hükmünü amirdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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Bu hüküm karşısında Komisyonumuz 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında 
içişleri Komisyonunun yapacağı hiç bir işlemin bulunmadığı sadece Kanun Hükmünde Karar
nameye ait dosyanın muameleden kaldırılması için 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iade edilmesinin uygun olacağı görüşünde bir
leşmiştir. 

Mütalaamız, İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kâmil 77 Coşkunoğlu 

Ankara 
Kâtip 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hüdai Oral 

Denizli 
.Görüşüm eklidir) 

« Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Üye 
A. Sedat Doğan 

Adana 
(Görüşüm eklidir) 

KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Mahkemesinin 3 Mayıs 1989 tarihli ve 20157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 
1989/7 sayılı kararı ile 335 sayıh Kanun Hükmünde Kararname iptal edilmiştir. 

Anayasanın 153 üncü maddesi; "Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Kanun, Kanun 
Hükmünde Kararname veya TBMM içtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî 
Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar." hükmünü amirdir. 

Bu nedenle İçişleri Komisyonuda Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda iptal edildi
ğini belirtmiş olmasına rağmen, ayni Komisyonun söz konusu kararname ile ilgili olarak. 

TBMM Başkanlığına iade edilmesinin mi gerekeceği veya yerine yeniden bir düzenleme 
mi yapılacağı ya da bir tasarı metni ile yürürlükten mi kaldırılacağı yolunda Anayasa Komis
yonundan İçtüzüğün 35 inci maddesi gereğince görüş istemesinin hiç bir hukukî dayanağı yoktur. 

Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma
kamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar, mutlak hüküm ifade eder. 

Bu nedenle iptal edilen kararnamenin herhangi bir merci'e yeniden işlem görmesi amacıy
la iadesi de mümkün değildir. 

A. Sedat Doğan A, Hüdai Oral 
Adana Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 31.5.1990 
Esas No. : 1/482 
Karar No. : 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

335 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 12.8.1988 tarihinde Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe girmiş ve 1.9.1988 tarihinde Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Ancak, yukarıda zikredilen Kanun Hükmünde Kararname; Anayasa Mahkemesinin, 3 Ma
yıs 1989 tarihli ve 20157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Esas 1988/38, Karar 1989/7 sayılı 
Kararı ile 12.3.1986 günlü 3268 sayılı ve 9.4.1987 günlü 3347 sayılı Yetki Kanunlarının kapsamı 
dışında kaldığından iptal edilmiştir. 

Bu durumda Anayasa Mahkemesince iptal edilen Kanun Hükmünde Kararname hakkın
da ne gibi işlem yapılacağı hususunda Komisyonumuzda tereddütler doğmuş ve 9.5.1990 tarih
li 10 uncu toplantımızda Anayasa Komisyonundan mütalâa istenmesi kararlaştırılmıştır. 

Anayasa Komisyonu, Komisyonumuza bildirdiği görüşünde; Anayasanın 153 üncü mad
desinin son fıkrası karşısında, İçişleri Komisyonunun yapacağı hiç bir işlemin bulunmadığını, 
335 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin muameleden kaldırılması için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına iade edilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. 

Komisyonumuz 30.5.1990 tarihli 12 nci birleşiminde konuyu Anayasa Komisyonunun mü
talâası ile birlikte yeniden görüşmüş ve sonuçta 335 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
işlemden kaldırılması için Yüksek Başkanlığa iadesini kararlaştırmıştır. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. 

Başkan Kâtip 
Galip Demirel Selahattin Mumcuoğlu 

Malatya Van 

Üye Üye 
Abdurralıman Karaman Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Adıyaman Çankırı 
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Üye 
Rıza Şimşek 

Erzurum 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 
A. Şahir Ergin 

Yozgat 

_________ _. _______ 

Üye 
Ertekin Dundürk 

İsparta 

Üye 
Eyüp Cenap Gülptnar 

Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 446) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 452) 

1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
ması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurul
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eği

tim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/717) 

T.C. 
Başbakanlık 20.4.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K. Gn. Md. 07/101-1-54/02887 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılman ve Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Res
mî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 ind maddesi uyarınca bir sureti gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırtm Akbulut 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1211 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının 
görev süresi üç yıldan beş yıla çıkarılmakta, ayrıca, 2547. sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 
kamu kuruluşları ile vakıflarda görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirildikleri ku
rumlardan alacakları aylık miktarı artırılmaktadır. 

Diğer taraftan aşağıda belirtilen nedenlerle Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının 
kurulması zarureti doğmuştur. 

Türkiye, 1960'lardan bu yana planlı bir ekonomi içinde kalkınmaktadır. Türk toplumun
daki yapı değişikliğinin kanıtları yalnızca sayıların gösterdiği ölçülebilir gelişmelerde kalma
mış, bunların ötesinde toplumda sayılarla kanıtlanması güç, ancak gözlenebilen değişmeler de 
olagelmektedir. Plan hedeflerine ulaşmadaki bazı aksamalara ve gecikmelere karşın sayısal gös
tergeler ve gözlenen olgular Türk toplumunun kalkınma yolunda önemli aşamalar kaydettiği
ni göstermektedir. Ancak, Türkiye, Altıncı Plan döneminin başında, bir kısmı yakın geçmiş
ten devralınan, bir kısmı da yeni belirmeye başlayan bazı sorunlarla karşı karşıya bulunmakta
dır. Bu sorunların en önemlilerinden biri "kadın" sorunudur. Geçmiş beş planda, Türkiye için 
uzun dönemde amaçlanan "ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma çabalarının bireyler ve toplum 
açısından yaşama düzeyinin yükseltilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır." Amaç böy
le belirlenince, kadın sorunu ve özellikle "Türk kadını" sorunu toplumun genel sorunların
dan ve yapısından soyutlanarak ele alınmamıştır. Bu nedenle, geçmişten Beş Yıllık Kalkınma 
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Planları dönemlerinde (V. Plan son iki yılı dışında) "Türk Kadınım" çağımızın uygar ülke ka
dınları düzeyine çıkarma şeklinde bir amaca yönelik ayrıcalıklı hedefler ve politikalar saptan
mamıştır. 

Buna karşılık, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Temel Hedefleri ve Stratejisinde, Türk toplu
munda kadın konusunda gözlenen niceliksel ve niteliksel olarak gelişmeler ve Avrupa Toplulu
ğuna girme çabalarına bağlı olarak diğer ülkelerdeki kadın konularına yaklaşım biçimleri de 
dikkate alınarak, Türkiye'deki Temel Sorunlar başlığı altında "Toplumda Kadının Yeri" ko
nusunda "kadının eğitimi, sağlığı ve istihdamı konularındaki sorunlar kısmen devam etmek
tedir." ifadesi kullanılarak Türkiye'de kadın konusunda da politikalar ve hedeflerin oluşturul
ması amaçlanmıştır. Çağdaş ilerlemelere açık toplum ve rekabete açık ilke ve esaslar doğrultu
sunda, ülkenin temel sorunları ve gelişme potansiyeli gözönünde tutularak refah seviyesini yük
seltmek için VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında kabul edilen kadın konusundaki temel amaç 
"... kadının ve çocuğun korunması ve eğitilmesine öncelik vermek"tir. Ve böylece, gerek VI. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı ve gerekse bu dönemin ilk programı olan 1990 yılı Programında Aile-
Kadın-Çocuk sektörleri oluşturularak kadın konusunda temel ilkeler, politikalar ve tedbirler 
getirilmiştir. 

Türkiye dışında diğer toplumlara bakıldığında, Birleşmiş Milletler 1975 yılını Dünya Ka
dınlar Yılı kabul ederek kadın konusunun önemini gerek milletlerin gelişmesi ve gerekse bizati
hi kadının kendi ülkeleri içinde ekonomik ve sosyal açılardan gelişerek dünya kadınlarının sta
tüsünün artırılmasını amaçlamıştır. Bu amacın bir yıla münhasır olmayıp sürekli olması konu
sunda da karar almıştır. Bu çerçevede, 1980 yılı Meksika'da ve 1985 yılı Nairobi'de düzenlenen 
Birleşmiş Milletler Kadınlar Dünya Konferansları düzenlenmiştir. Bu Konferansların amaçları 
10'ar yıllık dönemler içinde "eşitlik, gelişme/kalkınma ve barış" konularında geçirdiği evrimi 
görmek ve ileriye dönük yeni politikalar oluşturmak olmuştur. Türkiye de Birleşmiş Milletle
rin bir üyesi olarak bu Konferanslara katılarak alınan kararları onaylamıştır. 

Ayrıca, Türkiye Avrupa Konseyi ve OECD gibi uluslararası kuruluşların da üyesi olarak 
bu kuruluşların kadın konusunda aldığı kararlara, toplantılarına gerek delegasyon ve gerekse 
seçilmiş üyeleri ile katılarak ortak olmuştur. Bu katılımlar aktif olarak Türkiye tarafından sür
dürülmektedir. Ancak, özellikle Birleşmiş Milletlerin Nairobi Konferansında aldığı karar uya
rınca "her ülkenin doğrudan doğruya kadın konuları ile ilgilenen resmî veya yarı resmî bir or
ganizasyonu oluşturması" konusundaki kararı henüz yerine getirememiştir. Bu yükümlülüğü 
yerine getiremeyen iki üye ülkeden biri de Türkiye'dir. 2000 yılına kadar gerek ülkelerarası ve 
gerekse ülke içinde kadının eşitliği, kalkınması ve barış içinde gelişmesini amaçlayan Nairobi 
Konferansı 57 nci Kararı uyarınca "ülkeler, kadının statüsünü geliştirecek ve uygulamayı yön
lendirecek uygun bir resmî (kamu içinde) bir mekanizmanın oluşturulmasını" stratejik bir ka
rar olarak almıştır. Ayrıca, bu karar, oluşturulacak bu millî mekanizmanın veya organizasyo
nun etkili olabilmesi için hükümetlerin üst düzeylerinde oluşturularak gerekli kaynakların, oto
ritenin ve taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamasını da gerekli görmektedir. 

Böylece, gerek VI ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hedef ve politikaları ve gerekse uluslara
rası düzeyde kararlara uyma doğrultusunda, Türkiye'de de alınan politika kararlarını uygula
yacak ve kadını Türk toplumu içinde çağdaş düzeye çıkarmak üzere sorun teşkil eden hukukî, 
sosyal ve ekonomik konulardaki eksiklikleri giderecek, güncel yeniliklerin ve teknolojinin ge-
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tirdigi yeni düzenlemeleri uygulayarak takip edecek kadın konusunda yeni bir teşkilatlanmaya 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Adı "Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı" olarak saptanmış kuruluşun amacı, Türk 
kadınını eğitim seviyesini yükseltmek, ekonomik bağımsızlığını kazandırmak üzere gerek ta
rım ve gerekse sanayi kesimi içinde gelir kazanan ve bu gelirini özgürce kullanabilir düzeye 
getirmek, sağlık, sosyal ve hukukî güvenliğini sağlamak ve toplumsal hayatla bütünleşebilmesi 
için kalkınmaya katkısını temin etmek üzere tüm karar mekanizmalarına katılmasını sağlamaktır. 

Böylece, kurulan Başkanlık Türkiye'de kadının statüsünü genel olarak geliştirmek üzere 
kadının bilinçlenmesi ve eşitlik içinde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî platformlarda hak 
ettiği statüyü kazandıracaktır. Son yıllarda milletlerarası kuruluşlarda, kadının statüsüne veri
len öneme uygun olarak, kadının hukukî statüsü, sosyal, siyasî ve çatışma hayatında karşılaştı
ğı eşitsizlikleri gidermek için kurumlar ve Bakanlıklar kurulmuştur. Türkiye'de ise, Cumhuri-
yet'in ilk yıllarından itibaren kadına hukukî platformlarda eşit haklar tanınmış olduğu için 
doğrudan doğruya kadın konusuna eğilen bir sorumlu kuruluş kurulmamıştır. Oysa ki, bu
gün, doğrudan kadının sosyal ve ekonomik kurumlara ve faaliyetlere katılımına eğilen, çeşitli 
araştırma faaliyetlerini yönlendiren, konu ile ilgili politikaları gerek yurtiçi ve yurtdışında uy
gulayarak, uluslararası kuruluşlara da muhatap olacak bir Kurum ihtiyacı, kurulan "Kadının 
Statüsü ve Sorunları Başkanlığı" ile giderilmiş olacaktır. 

Bu Başkanlığın ikinci amacı, şimdiye kadar Türkiye'de çeşitli kuruluşlar (kamu ve özel) 
tarafından kadınlara götürülen hizmetlerin, ileriye dönük bütünlüğü temin etmek üzere, koor
dinasyonunu sağlamaktır. Bu amaç ile, kamu kesiminde, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin kur
dukları gibi kadınların gelişmelerinde politika tespit edici millî bir mekanizmanın kurulması 
gereği yerine getirilmiş olacaktır. 

Başkanlık; 
1. Kadın konusunda yapılan tüm çalışmaların bir model çerçevesinde yapılması. Bu mo

del, uygulayıcı kuruluşların hizmet bütünlüğünü temin eden bir koordinasyon sağlayacaktır. 
2. Bu modelin oluşturulması ise 197S yılından itibaren Türkiye'nin katılmış olduğu tüm 

uluslararası kadın konferansları ve imzasını atmış olduğu tüm uluslararası sözleşmeler ile Tür
kiye'de kadının durumunu geliştirici politikaların ve uygulama sonuçlarının tespit edilmesi ile 
olacaktır. 

3. Kadına yönelik, ancak doğrudan olmayan tüm kamu kuruluşlarının hizmetlerinin top-
lulaştırılması amacı ile veri toplayacak bir birim oluşturulacaktır. 

4. Bu birim kadın konusunda Türkiye üzerinde gerek yurtiçi gerekse yurt dışında yapı
lan çalışmaları toparlayan bir bibliyografya taraması yapacaktır. 

5. Bu veriler çerçevesinde ve kamu, özel ve tüzel kuruluşlardan toparlanacak cinsiyet ve 
yaşa dönük hizmet ve uygulama sonuçlarına göre, Başkanlığın programı, teşkilat şeması ve 
kadrosu oluşturulacaktır. 

Başkanlığın iş programı; 
1. Türk kadınının toplum içinde sosyal statüsünü geliştirici ve iyileştirici ve eşitlik içinde 

toplumla bütünleşmesini sağlayıcı, olumlu ve engelleyici olumsuz faktörlerin saptanması. Bu 
faktörler saptandıktan sonra, Başkanlığın kadrosu bu faktörler üzerinde çalışmaya başlayacaktır. 
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2. Olumlu ve olumsuz faktörler şunlar olabilir: 
a) Olumsuz faktörler: 
— Hukukî dezavantajların oluşu, 
— Eğitim seviyesinin düşüklüğü, 
— Ekonomik bağımsızlığın olmayışı, 
— Sosyal güvenliğinin yetersiz oluşu, 
— Geleneksel tutum ve davranışlar, 
— Piyasa ekonomisinin kadın açısından teknolojik rekabete açık biçimde oluşturulmaması, 
— istihdam yapısının yetersizliği, 
— Kadının sağlığını ve toplumsal faaliyetlere katılımını olumsuz şekilde etkileyecek çok 

çocuk sahipliği, 
— Tarımsal kesimin ağırlığı, 
— Kitle iletişim araçlarının yeterince kullanılamayışı, 
— Kapalı toplum yapısından açık topluma geçilemeyişi ve dolayısı ile haklarının bilincin

de olmayışı ve bu konuda onlara hizmet sunulmayışı, 
—Kendilerine verilen hakları belirli bir mücadele ile almamasının bilinçsizliği, 
— Bölgesel farklılıklar, 
b) Olumlu Faktörler: 
Olumsuz faktörlerin karşıtı olan tüm olumlu faktörler dikkate alınacaktır. 

Kadrolaşma; 
1. Kurulan "Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı"nın özellikle kadının ekonomik 

statüsü, kamu kesimi ve işleyen işgücü piyasası, ekonominin yapısı ve yapısal değişiklikler, toplum 
yapısı ve toplumsal değişme ve toplumsal organizasyon ile sosyal değerler konusunda politika 
kararları oluşturacak uzmanlar grubundan oluşması gerekmektedir. Buna benzer şekilde, po
litikalara uygun olarak eşitlik politikalarını, işgücü piyasası, mekanizması ve istihdam durum
larını, istihdam politikalarını ve yapısal sosyal politika ve işgücü piyasasındaki uygulamaları 
izleyen bir kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Tüm yukardaki ihtisas dallarında uzmanlaşmış; metod ve teori konusunda, ekonomi, 
toplumbilim (sosyoloji) psikoloji, kurumsal (hukukî ve yapısal) ve sosyal hizmetler konuların
da uzman kişiler çerçevesinde oluşacak ve ancak sürekli bir biçimde bu kadro ile çalışacak bir 
ekibe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekibin öte yandan, sistematik yaklaşımlar -ekonomik, sosyo
lojik ve kurumsal- olarak kamu (hükümetler), endüstri ve araştırma açısından konuya yakla
şan uzmanlaşmış kadro olması gerekmektedir. Dolayısı ile önerilen kadro, söz konusu edilen 
konularda ve sektörlerde uzmanlaşmış kadrodur. 

3. Bu kuruluşun Başbakanlık bünyesi içinde yer alması gerekmektedir. Gerek tüm çalı
şan kadınlar açısından ve gerekse yeni yapılanmanın ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği ye
nilikler çerçevesindeki organizasyonu, koordinasyonu ve istihdam doğrultusunda yenilikleri iz
leme ve dolayısı ile yeni rekabetçi piyasa ekonomisinin gerektirdiği yapısal değişim çerçevesin
de kadının yerinin (ekonomik, sosyal ve siyasal) korunması ve gelişmesi ve iktisaden faal ka
dınların (tarım ve sanayi kesiminde) durumun eşitlikçi bîr düzeyde ele alınması ancak Başba
kanlığa bağlı oluşturulacak bir Başkanlık ile mümkün olabilir. Başkanlığın uygulayıcı bir ku
ruluş olması ve sürekliliğinin olması gerekli görülmektedir. 
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Diğer Ülkelerde Uygulama Biçimleri: 
a) Japonya - Başbakanlıkta ilgili Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir sekreterya kurul

muştur. Ayrıca, Çalışma Bakanlığında Genel Müdürlük düzeyinde kadın bürosu faaliyettedir. 
Planlama, politika, idarî işler, çalışan kadınların sorunu ve refah bölümleri bu Genel Müdür
lük bünyesindedir. Bu Genel Müdürlüğe bağlı 47 yerel idarî birimde kadın işçiler ve genç işçi
ler bürosu, 

b) Kanada - Devlet Bakanlığı bünyesinde iş ve işgücü bürosuna bağlı kadınlar bürosu, 
c) Avustralya - Çalışma, Eğitim ve öğretim Bakanlığı içinde kadınların bürosu. 
d) Almanya - Konu direkt olarak Gençlik Aile, Kadın ve Sağlık Bakanlığı tarafından yü

rütülmekte, kadın konusu Kadın tşleri Genel Müdürlüğü düzeyinde ele alınmakta, 
e) Fransa - Konu direkt olarak Çalışma ve Sosyal tşler Bakanlığı tarafından yürütülmek

te, aynca, Kadının Durumu Temsilciliğine bağlı cinsiyete dayalı yüksek konsey olarak görev 
yapan büro, 

0 Amerika Birleşik Devletleri - Çalışma Bakanlığı içinde Kadınlar Bürosu Sekreteryası. 
- Müsteşarlık düzeyinde -, 

g) İtalya - Çalışma Bakanlığı Bünyesinde Eşit Fırsat Komisyonu, 
h) İsviçre - İçişleri ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Kadın Sorunları Federal Komis

yonu - Müsteşarlık düzeyinde -, 
kadın sorunlarına çözüm aranmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası Başkanı (Guvernör)nın görev süresi 
hizmetin önem ve özelliği dikkate alınarak üç yıldan beş yıla çıkarılmaktadır. 

Madde 2. — Kamu kuruluşları ile vakıflarda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev
lendirildikleri kurumlarda yürüttükleri görevler için öngörülen aylık ve ek göstergelerin brüt 
tutarının yarısı kadar ki miktar artırılarak aylık ve ek göstergelerin Vo 75'ine çıkarılmaktadır. 

Madde 3. — Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek, tarım, sanayi, kamu-özel her 
çeşit hizmetler kesiminde ekonomik hayata katılımını artırmak, sağlık, sosyal ve hukukî gü
venliğini sağlamak ve böylece kadının statüsünü genel olarak geliştirmek üzere eşitlik içinde 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda hakettiği statüye kavuşturmak amacıyla Başba
kana bağlı ve tüzel kişiliğe sahip Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının kurulmasına, teş
kilat ve görevlerine dair esaslar düzenlenmektedir. 

Başbakanın bu Başkanlıkla ilgili görev ve yetkilerini kabineden bir bakana devretmesi hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 4. — Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının görevleri; 
Kadının statüsünün korunması, sorunlarının çözümlenmesi için prensip, politika ve prog

ramlar hazırlamak ve bununla ilgili olarak gerekli çalışmaları yapmak, 
Kadının toplumla bütünleşmesi için bütün sosyal, ekonomik ve siyasî kararlarda kadının 

durumunun kalkınma sürecine entegre edilmesini sağlamak, 
Kadının statüsü ve sorunları konusunda gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında yapılan çalış-' 

maları derlemek, 
Yurt içinde kadının statüsü ve sorunlarının çözümlenmesine temel teşkil edecek yaş ve cin

siyete göre istatistiki veri toplamak, 
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Kadının statüsü ve sorunları konusunda görev verilmiş olan kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, 
desteklemek, yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü faaliyetini izlemek, 

Kadına ilişkin faaliyetlere etkinlik kazandırmak için başta yerel yönetimler olmak üzere 
yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek ve kadının statüsü ve sorun
ları ile ilgili kamuoyu-yaratmak, 

Milletlerarası çalışmalara Türkiye'nin katılımını ve koordinasyonunu sağlamak, 
Kadın ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, 
şeklinde tadat edilmektedir. 

Madde 5. — Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte, Başkana yardımcı ol
mak üzere bir Başkan yardımcısının görevlendirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 6. — Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının birimleri; 
a) Kadının Ekonomik ve Sosyal Sorunları Dairesi Başkanlığı, 
b) Kadının Hukukî ve Kültürel Statüsü Dairesi Başkanlığı, 
c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
d) Personel ve Malî tşler Müdürlüğü, 
olarak tespit edilmektedir. 

Ayrıca, ilgili Bakan onayı ile gerektiğinde komisyonları kurulabilmesi imkânı getirilmektedir. 
Madde 7. —' Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Başkanlığının görevleri belirtilmektedir. 
Madde 8. — Hukukî ve Kültürel Statü Dairesi Başkanlığının görevleri tadat edilmektedir. 
Madde 9. — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri tek tek belirtilmektedir. 
Madde 10. — Personel ve Malî tşler Müdürlüğünün 3046 sayılı Kanunda personel ve eği

tim şube müdürlüğü ile idarî ve malî işler şube müdürlüğü için öngörülen hizmetleri yürütece
ği hükmü getirilmektedir. 

Madde 11. — Başkanlık personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerinin uygulanması Öngörülmektedir. 

Ayrıca, Başbakanlık ve diğer kamu kuruluşlarında görevli personelin, aylık ödenek, her 
türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımlarının ilgili bulundukları ku
rumlarınca ödenmesi kaydıyla geçici olarak Kadının Statü ve Sorunları Başkanlığında görev-
lendirilebilmesi imkânı getirilmektedir. 

Başkan ve başkan yardımcısının müşterek karar ile diğer personelin Başbakan tarafından 
atanacağı hükme bağlanmakta, Başbakanın gerektiğinde bu yetkisini Başkana devredebileceği 
uygulanmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Başkanlığın harcamalarının 1990 Malî Yılında Başbakanlık bütçesin
den sağlanacağı öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2. — Başkanlığa ait kadrolar ihdas edilmektedir. 
Madde 12, 13. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Komisyonumuzun 
24.5.1990 tarihli birleşiminde Başbakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görü
şülmüştür. 

Kanun Hükmünde Kararname ile iki ayrı Kanuna atıf yapılmakta ve yeni bir kanunla da 
Kadın Statüsü ve Sorunları Başkanlığının kurulması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzca; Kanun Hükmünde Kararnamenin 1211 Sayılı T.C. Merkez Bankası Ka
nununda değişiklikle ilgili bölümünde yer alan 1 inci maddesi; Komisyonumuz ihtisas alanı 
dışında olması ve esas Komisyonun Plan ve Bütçe Komisyonu olması dolayısıyla; görüşülme
den aynen muhafaza edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin İkinci Bölümünde yer alan 2547 Sayılı YÖK Kanunun
da değişiklikle ilgili 2 nci maddesi, verilen önergenin kabulü ile, Komisyonumuzca değişik bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnameye verilen bir önergenin kabulü ile 2547 Sayılı YÖK Kanu
nuna ek 17 nci madde olarak eklenmesini düzenleyen çerçeve 3 üncü madde Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnameye verilen bir önergenin kabulü ile geçici 1 inci maddenin 
eklenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Kadın Statüsü ve Sorunları Başkanlığının kurulması ile 
ilgili Üçüncü Bölümde yer alan maddeleri; Kanun Hükmünde Kararnameye daha önce 2 nci 
maddeden sonra bir 3 üncü madde eklendiği için bundan sonraki maddelerin teselsülü 
sağlamak amacıyla numaraları yeniden düzenlenerek, Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Üçüncü Bölümünde yer alan geçici 1 ve geçici 2 nci mad
deleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Başlığı usulüne uygun olarak düzenlenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 12 ve 13 üncü maddeleri 
teselsülü sağlamak amacıyla 13 ve 14 üncü madde olarak ve usulüne uygun şekilde düzenlene
rek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 
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Başkan 
Kemal Karhan 

İzmir 

Kâtip 
Mü Küçük 

Konya 

Üye 
Ayçan ÇakıroğuUarı 

Denizli 

Üye 
Nuri Gökalp 

İstanbul 

Sözcü 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Van 

Üye 
Mehmet Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
Mehmet Tahv Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Mehmet Bülent Çaparoği 

Malatya 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 24.9.1990 

Esas No. : 1/717 
Karar No. : 131 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

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 Kurulun
ca 20.4.1990 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunularak yürürlüğe giren "1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname" ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonunda görüşüldükten sonra Ko
misyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 6.6.1990 - 5.9.1990 ve 12.9.1990 tarihlerinde 
yaptığı 43, 1 ve 2 nci birleşimlerde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Hüsnü Doğan, Devlet 
Bakanı Ercüment Konukman, Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı îmren Aykut ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kanun Hükmünde Kararname ile, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunda değişiklik yapılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının görev süresi üç 
yıldan beş yıla çıkarılmakta, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılarak Kamu 
Kuruluşları ile Vakıflarda görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirildikleri kurumlardan 
alacakları aylık miktarları artırılmaktadır. Ayrıca, gerek VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı hedef 
ve politikaları, gerekse uluslararası düzeyde kararlara uyma doğrultusunda, Türkiye'de alınan 
politika kararlarını uygulayacak ve kadını Türk toplumu içinde çağdaş düzeye çıkarmak üzere 
sorun teşkil eden hukukî, sosyal, ekonomik ve kültürel konulardaki eksiklikleri giderecek, güncel 
yeniliklerin ve teknolojinin getirdiği yeni düzenlemeleri uygulayarak takip edecek, Başbakana 
bağlı ve tüzelkişiliğe sahip "Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı" kurulmuştur. 

Komisyonumuzda, Merkez Bankası Başkanının görev süresinin uzatılma gerekçesinin Ka
nun Hükmünde Kararnamenin genel gerekçesinde yeteri kadar açıklanmadığı, Başkan Yardım
cılarının görev süresinin Başkanın görev süresine paralel olarak neden değiştirilmediği gibi so
ruların yanı sıra Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının kuruluşunun olumlu bir gelişme 
olduğu, hatta şimdiye kadar böyle bir düzenleme yapılmamış olmasının bir noksanlık olduğu 
dile getirilmiştir. Hükümet temsilcilerince konuya ilişkin olarak çeşitli açıklamalar yapılmış 
ve sorulan sorulara açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgiler verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucun
da, Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millî Eğitim 
Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Yapılan inceleme ve görüşmelerde: 

Millî Eğitim Komisyonu metninin Çerçeve 1 inci maddesine bağlı 1211 sayılı T.C. Merkez 
Bankası Kanununun 25 inci maddesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının, Ba
kanlar Kurulunca beş yıllık bir dönem için doğrudan atanması ve bu sürenin sonunda bir de
faya mahsus olmak üzere yeniden atanmasına imkân sağlayacak şekilde değiştirilerek, 
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Çerçeve 2 nci maddesine bağlı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 38 inci mad
desi, bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanlarının kendi kurumlarından alacak
ları aylık ve ödeneklerin yanı sıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için alacak
ları ikinci görev aylığının oranı yeniden düzenlenerek ve bu kişilere kendi uzmanlık alanları 
dışında üst yönetim kademelerinde görev verilemeyeceği esası getirilerek, 

Çerçeve 3 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek Madde 17'de 
yer alan "Genel ahlak ve adaba" ibaresinden sonra "yürürlükteki kanunlara" ibaresi eklen
mek suretiyle maddeye açıklık getirilerek, 

4 üncü maddesi, ülkemizde kadının statüsü ve sorunları ile ilgili olarak yapılması gereken 
çalışmaların, diğer ülkelerde olduğu gibi, icraî yetkiler taşıyan bir teşkilatlanma şeklinde dü
zenlenmesinin daha isabetli olacağı görüşünden hareketle, Başbakanlığa bağlı bir Başkanlık 
yerine bir çok ülkede olduğu gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir Genel 
Müdürlük olarak teşkilatlanmasının uygun görülmesi üzerine madde bu doğrultuda yeniden 
düzenlerek ve maddede yapılan değişikliğe paralel olarak bölüm başlığı "Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması ile İlgili Hükümler" şeklinde değiştirilerek, 

5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı
nın..." ibaresi 4 üncü maddede yapılan değişiklik doğrultusunda "Kadının Statüsü ve Sorun
ları Genel Müdürlüğünün..." şeklinde değiştirilerek, (b) bendi konuya açıklık getirmek ama
cıyla yeniden düzenlenerek, (e) bendi Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün faa
liyetlerinde başarıya ulaşabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyo
na ihtiyaç duyulduğundan, bende "... koordinasyonu sağlamak..." ibaresinden sonra gelmek 
üzere "... ve bu kuruluşlardan konu ile ilgili bilgileri istemek..." ibaresi eklenerek ve "... yön
lendirmek..." kelimesi yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği görüşüyle metinden çıkarılarak, 

6 ncı maddesi, madde başlığında ve maddede yer alan "Başkanlık", "Başkan" ve "Baş
kan Yardımcıları" ibareleri kurumun adında ve teşkilatlanmasında yapılan değişiklik doğrul
tusunda "Genel Müdürlük", "Genel Müdür" ve "Genel Müdür Yardımcıları" olarak değişti
rilerek, 

7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan "Başkanlığının" ibaresi "Genel Müdürlüğünün" 
şeklinde, 2 nci fıkrası "Bakan onayı ile gerektiğinde Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili ola
rak Komisyonlar kurulabilir." şeklinde değiştirilerek, 

8 inci maddesi, Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmekle ilgili (a) bendine, kadının 
eğitimi konusunda bütünlüğü sağlamak amacıyla, kadının işgücü piyasasına uygun olarak eği
tilmesini temin bakımından bir ibare eklenerek, aynı konuda hükümler ihtiva eden (e) bendi 
mükerrerliği önlemek maksadıyla metinden çıkarılarak, (g) bendinde yer alan "Başkanlığın" 
ibaresi "Genel Müdürlüğün" şeklinde değiştirilerek ve (e) bendinin madde metninden çıkarıl
ması nedeniyle takip eden bent numaraları buna göre teselsül ettirilerek,-

9 uncu maddesi (e) bendinde yer alan "Başkanlığın" ibaresi "Genel Müdürlüğün" şek
linde değiştirilerek, 

10 uncu maddesi, (e) bendinde yer alan "Milî görüş" ibaresi yanlış değerlendirmelere se
bebiyet vermemek amacıyla "millî değerler" şeklinde değiştirilerek ve millî değerlerin zaten 
var olduğu, yeni bir oluşumdan söz edilmediği görüşünden hareketle, yanlış anlamalara sebep 
olacak "oluşturulan" kelimesi metinden çıkarılarak, 
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12 nci maddesi, 4 üncü maddede yapılan değişiklik doğrultusunda yeniden düzenlenerek 
ve madde başlığı "Geçici Personel Görevlendirme''şeklinde değiştirilerek, 

Geçici 2 nci maddesinde ve ekli (ı) sayılı cetvelde yer alan "Başkanlığı", "Başkan", "Baş
kan Yardımcısı" ve "Müdür" ibareleri "Genel Müdürlüğü, "Genel Müdür" "Genel Müdür 
Yardımcısı" ve "Şube Müdürü" şeklinde değiştirilerek, 

Yürürlüğe ilişkin 13 üncü maddesi, K.H.K.'nin yayım tarihinde dikkate alınarak kademeli 
yürürlük maddesine gerek kalmadığı görüşünden harekede, "Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer." şeklinde değiştirilerek, 

kabul edilmiştir. 

İkinci Bölümün sonunda yer alan, Yükseköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafet ile ilgili 
olarak verilmiş her türlü disiplin cezalarının affına ilişkin Geçici 1 inci maddesi, 11 inci mad
desi ve yürütmeye ilişkin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Başkanlığın, 1990 malî yılında yapacağı harcamalara ilişkin Geçici 1 inci madde hükmü, 
1990 malî yılı Bütçe Kanununun 23 üncü maddesinin bu konuda gerekli işlem ve düzenlemele
ri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanına yetki vermiş olması nedeniyle metinde yer almasına 
gerek görülmeyerek çıkarılmıştır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci 
maddesi uyarınca kurumlarda görev almış olanlara, görevlendirildikleri sürece üst yönetim kad
rolarında görev verilemeyeceğine dair hükmün uygulanamayacağına ve yine bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce, 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılan 
işlemlerin bu Kanuna uygun olmayanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ge
çersiz olacağına ilişkin iki yeni Geçici Madde metne ilave edilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, Kadının Sorunları ve Statüsü ile ilgili hükümlerin baş ta
rafa 1 inci bölüm olarak alınmasının uygun olacağı sonucuna varıldığından, tasarının başlığı 
"Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması ile 14.1.1970 Tarihli ve 1211 
Sayılı ve 4.11.1981 Tarihli ve 2S47 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 422 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı" şeklinde de
ğiştirilmiş, çıkarılan ve eklenen geçici maddeler ile başlıkta yapılan değişiklik nedeniyle tasarı
nın bölüm ve maddelerinin sıralaması ile numaraları yeniden düzenlenmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Başkurt Özal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 
Sözcü 

Reşit Ülker Mehmet Ali Bilici 
tstanbul Adana 

Mehmet Deliceoğlu Nihat Turker 
Adıyaman Afyon 

Ömer Okan Çağlar Hilmi Ziya Postacı 
Aydın Aydın 

Muh. Şerhim Eklidir. 
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Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

tmzada bulanamadı. 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

ismail Şengün 
Denizli 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

tmzada bulunamadı. 

Erol Güngör 
tzmir 

Muh. Şerhim Eklidir. 

Seyit Holü Ozsoy 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ali Talip Ozdemir 
Konya 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Zeki Çeliker 
Sİirt 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muh. Şerhim Eklidir. 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muh. Şerhim Eklidir. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Karşı oy yazısı eklidir. 

Birgen Keleş 
tzmir 

Muh. Şerhim Eklidir. 

Şevki Göğûsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

tmzada Bulunamadı. 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muh. Şerhim Eklidir. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Muh. Şerhim Eklidir. 
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KARŞI OY YAZISI 

1. Sözkonusu 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yetki Yasası olmadan çıkarılmıştır. 
2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenmek istenen Ek Madde 17 
1) Atatürk îlke ve Devrimlerine aykırıdır. 
2) Anayasaya aykırıdır. 
3) Üniversitelerdeki kılık kıyafet konusunda daha önce alınmış bulunan Anayasa Mahke

mesi ve Danıştay kararlarına aykırıdır. 
3. Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının kurulması kadınların sorunları ile ilgili 

bilgi ve belge toplama gibi konularda bir boşluğu dolduracaktır. 
Ancak, 
"Bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek", 
"Yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü faaliyetini izlemek", yönlendirmek, 
"Milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve derneklerinin oluşturu

lan miIIT görüş doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak" gibi hükümler, İktidara, çeşitli dernek 
ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerin kadınlarla ilgili çalışmalarını kontrol etmek ve bu konuda 
belirli bir görüşü empoze etmek olanağını sağlayacak hükümlerdir. 

Bu nedenlerle karşı oy kullanmaktayız. 

Birgen Keleş H. Ziya Postacı Erol Güngör 
tzmir Aydın tzmir 

Abdulkadir Ateş Enis Tütüncü Ali Topuz 
Gaziantep Tekirdağ istanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 

MUHALEFET ŞERHÎ 

"Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü"nün kurulması hakkında KHK'nin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki nedenlerle muhalif olduğumu arz 
ederim. 

1. Kanunun dayandığı temel ilkenin ne olduğu belli değildir. Türk kadınının Atatürk il
ke ve inkılapları çerçevesinde kazanmış olduğu hakların korunacağına, yaygınlaştırılacağına 
ve geliştirileceğine dair hiçbir hüküm yer almamaktadır. Böyle bir temel ilkeden yoksunluk, 
kadının statüsünün belirlenmesini uygulayıcının yorumuna açık bıraktığı için, tehlikeli sonuç
lara neden olabilir. 

2. Nitekim, kanunda kadının hukukî statüsünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kadın 
için ayrı bir hukukî statü kazandırmak, farklı dünya görüşlerine göre değişen tanımların oluş
masına fırsat verecektir. Böyle bir yaklaşım, Anayasamızın 10 uncu maddesinde ifadesini bu
lan kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olup, vatandaşlarımızın cinsiyetlerine göre ayrı mua
melelere tabi tutulması gibi son derece çağdışı bir uygulamaya yol açabilir. Eğer, mevzuatımız
da kadınlar için bazı farklılıklar var ise, bunlar düzeltilmelidir. Bu tür düzenlemeler kadın için 
ayrı bir hukukî statü belirlenmesini gerektirmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 452) 



.— 14 — 

3. Devlet Teşkilâtımız içinde yeni kurulacak bir birimin başlığında "Statü" kelimesinin 
bulunması, onu daha başlangıçta halktan uzaklaştıracak ve anlaşılmaz hale getirecektir. "Statü" 
kelimesinin Türkçedeki sosyolojik anlam karşılığının kullanılması gereklidir. Bu itibarla, "Ka
dının Toplumdaki Konumu ve Sorunları Genel Müdürlüğü" adının verilmesi uygun olacaktır. 

4. Kurulan Daire Başkanlıklarının adı bu esasa göre "Kadının Toplumdaki Konumu Daire 
Başkanlığı" ile "Kadının Sorunları Daire Başkanlığı" olmalıdır. Halbuki, "Hukukî ve Kültü
rel Statü Daire Başkanlığı" gibi, ne olduğu açıkça belli olmayan bir tasnif yapılmıştır. Gerçek
te, kadının veya erkeğin toplumdaki durumunu belirleyen, onun, eğitim, istihdam ve gelir özel
liklerine bağlı olan "Sosyo-ekonomik" konumudur. Kaldı ki; kültürel nitelikler, sosyal boyu
tun içinde tabiî olarak yer almaktadır. 

5. Kurutacak Genel Müdürlüğün, kadınla ilgili gönüllü kuruluşların ve derneklerin faa
liyetlerini yönlendirmesine ve yerel yönetimlerin kadınla ilgili çalışmalannı izlemesine imkân 
verilmektedir. Gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin yönlendirilmesi, Dernekler Yasası ve diğer 
ilgili mevzuata göre mümkün değildir. Yerel yönetimlerin ilgili çalışmalarının izlenmesi de, on
ların özerkliklerini engelleyici anlam taşır. Böyle bir uygulama karşısında, her rejimin ciddî 
yara alacağı endişesini taşıyorum. 

6. "Üniversitelerin ilgili birimlerinde kadın statüsü ve sorunları konusunda yapılan araş
tırmalar hakkında Genel Müdürlüğün bilgi almasını sağlamak" hükmü ise, Üniversitelerin bu 
konudaki çalışmalarının denetlenmesi anlamını taşıyacağı için, bilimsel özerklik ilkesi ile çe
lişki içindedir. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü 
ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

1211 ve 2547 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Baş
kanlığının kurulması; 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 Ba
kanlar Kurulunca 19.4.1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 1. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun değişik 25 
inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "üç yıl süre" ibaresi "beş yıl süre" olarak değiştirilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin 418 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları, kendi kurumlarından alacakları 
aylık ve ödeneklerden başka, görevlendirildikleri kurumlarda yürüttükleri görevler için öngö
rülen aylık ve ek göstergelerin brüt tutarının % 75'ini, kadrosuz görev alanlar için mensup 
oldukları kurumlanndan aldıkları aylık ve ek göstergenin % 75'ini ayrıca ikinci görev aylığı 
olarak alırlar, bu ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev
lendirildikleri kurumlarca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılamaz." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının 

. Kurulması ile İlgili Hükümler 
Amaç 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin amacı, Türk kadınının eğitim se

viyesini yükseltmek, tarım, sanayi ve hizmetler kesiminde ekonomik hayata katılımını artır
mak, sağlık, sosyal ve hukukî güvenliğini sağlamak ve böylece kadının statüsünü genel olarak 
değiştirmek üzere eşitlik içinde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda hakettiği statüyü 
kazandırmak üzere, Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının kurulmasına, teşkilât ve gö
revlerine dair esasları düzenlemektir. 

Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı Başbakana bağlı ve tüzel kişiliğe sahiptir. Başba
kan bu Başkanlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Bakana devredebilir. 
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MİLLt EĞtTtM KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 
1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunla
rı Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
muhafaza edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 2. — 2S47 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin 418 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacaktan 
aylık ve ödeneklerden başka, görevlendirildikleri kurumlarda yürüttükleri görevler için öngö
rülen aylık, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatları alırlar. Kadrosuz veya 
kadro karşılığı sözleşmeli statüde görev yapanlar da sözleşme hükümlerinin kendilerine sağla
dığı ödemelerin tamamını alırlar. Görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapı
lan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler." 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 17. — Genel ahlâk ve adaba aykırı olmamak kaydı ile; Yükseköğretim Ku

rumlarında kılık ve kıyafet serbesttir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yükseköğretim Kurum
larında kılık ve kıyafet ile ilgili olarak verilmiş her türlü disiplin cezaları bütün hüküm ve so
nuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması ile İlgili Hükümler 

Amaç 
MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca 4 ün

cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Görevler 
MADDE 4. — Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kadının statüsünün korunması, sorunlarının çözümlenmesi için prensip, politika ve prog

ramlar hazırlamak ve gerekli çalışmaları yapmak, 
b) Kadının toplumla bütünleşmesi için bütün sosyal, ekonomik ve siyasî kararlarda kadı

nın durumunu kalkınma sürecine entegre edilmesini sağlamak, 
c) Kadının statüsü ve sorunları konusunda gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında yapılan 

çalışmaları derlemek, 
d) Yurtiçinde kadının statüsü ve sorunlarının çözümlenmesine temel teşkil edecek yaş ve 

cinsiyete göre istatistiki veri toplamak, 
e) Kadının statüsü ve sorunları konusunda görev verilmiş olan kuruluşlar arasında işbirli

ği ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendir
mek, desteklemek, yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü faaliyetini izlemek, 

0 Kadına ilişkin faaliyetlere etkinlik kazandırmak için başta yerel yönetimler olmak üzere 
yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek ve kadının statüsü ve sorun
ları ile ilgili kamuoyu yaratmak, 

g) Milletlerarası çalışmalara Türkiye'nin katılımını ve koordinasyonunu sağlamak, 
h) Kadın ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmaktır. 

Başkan ve Başkan Yardımcıları 
MADDE S. — Başkan, Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının en üst amiridir. Baş

kanlık hizmetlerini, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Baş
kanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile işbirliği ve ko
ordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Başkan,' Başkanlığın faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemekle görevli ve yetkilidir. Başka
na yardımcı olmak üzere bir Başkan Yardımcısı görevlendirilir. 

MADDE 6. — Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının hizmet birimleri aşağıda gös
terilmiştir: 

a) Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığı 
b) Hukukî ve Kültürel Statü Dairesi Başkanlığı 
c) Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı 
d) Personel ve Malî tşler Müdürlüğü 
İlgili Bakan onayı ile gerektiğinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin görevleriyle ilgili 

olarak komisyonlar kurulabilir. 

Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 7. — Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır. 

a) Türk Kadınının eğitim seviyesini yükseltmek, 
b) Ekonomik bağımsızlığını kazandırmak üzere istihdam imkânlarım artırmak, 
c) Sağlık ve sosyal güvenliğini artırmak, 
d) Toplumsal hayatla bütünleşebilmesi ve kalkınmaya katkısını temin etmek üzere tüm karar 

mekanizmalarına katılmasını sağlamak, 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Görevler 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca 5 in
ci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve Başkan Yardtmcüart 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Baskanltğt 

MADDE 8. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi Komisyonumuzca 8 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

e) Piyasa ekonomisinin kadın açısından teknolojik rekabete açık biçimde oluşturulabil
mesi için, kadının işgücü piyasasına uygun olarak eğitilmesini temin etmek, 

0 Kadının gerek kendisini yetiştirmesi ve gerekse topluma katkısını artırması açısından 
boş zamanlarını değerlendirmek, 

g) Üniversitelerin ilgili birimlerinde kadın statüsü ve sorunları konusunda yapılan araştır
ma ve çalışmalar hakkında Başkanlığın bilgi almasını sağlamak, 

h) Kadının statüsü ve sorunları konusunda Üniversiteler ile bilgi alışverişinde bulunmak. 

Hukukî ve Kültürel Statü Daire Başkanlığı 
MADDE 8. — Hukukî ve Kültürel Statü Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Türk kadınının hukukî statüsünün tespit edilmesi ve bu konu ile ilgili mevzuat çalışma

larına katılmasını sağlamak, 
b) Milletlerarası karşılaştırmaların yapılabilmesi için Avrupa Topluluğu ülkeleri ve diğer 

ülkelerdeki durumun tespiti ve bu konulara ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak, 
c) Kadınların kanunlar karşısındaki durumlarını araştırmak ve uygulamadan kaynakla

nan olumsuz durumların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, 
d) Kadınlara kanunlarla verilen hakların tam ve eşit kullanılmasına ilişkin olarak kamuo

yunun oluşturulmasını sağlamak, 
e) Başkanlığın ilgili kuruluşlarla uygun gördüğü konularda araştırmalar yapmak, semi

nerler, toplantılar düzenlemek ve kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmak, 
0 Kadının kültürel değerlerinin çağdaş yaşam ve teknoloji gereklerine uygun düzeye geti

rilmesine çalışmak, 
g) Kadının statüsü ve sorunları konusunda çalışma hayatına ilişkin mevzuat ve uygulama

lar ile çıkarılacak yeni mevzuat hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak, 
h) tşçi ve işveren kesimi arasında kadının statüsü ve sorunları konusunda ortaya çıkan so

runları incelemek ve bu sorunların barışçı ve eşitlikçi bir şekilde çözümü için gerekli işbirliği 
esaslarını belirlemek. 

Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 9. — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Milletlerarası kuruluşlarca veya dış ülkelerle birlikte yürütülmekte olan kadın konuları

na ait çalışmalarda Türkiye'nin katkısını ve katılmasını sağlamak üzere gerekli girişimlerde bu
lunmak, 

b) Milletlerarası kuruluşlar ve bunların komitelerince geliştirilen çalışmalara Türkiye'den 
katılacak kuruluş konusunda koordinasyonu sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, 

c) Milletlerarası Sözleşmeler ile bu konuda yapılan milletlerarası konferanslarda alınan 
kararların uygulanmasını sağlamak, 

d) Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmelerle, Türkiye'deki ilgili mevzuatın uyumu açısın
dan değerlendirmelerde bulunmak, gerekli durumlarda Türk mevzuatının bu sözleşmelere uyumu 
için çalışmalar yapmak, 

e) Milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve derneklerinin oluştu
rulan, millî görüş doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak 
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(Millî Eiitim Komisyonunun Kabul Ettiji Metin) 

Hukuki ve Kültürel Statü Daire Başkanlığı 

MADDE 9. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi Komisyonumuzca 9 un
cu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dts ilişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca 
10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Personel ve Malî isler Müdürlüğü 
MADDE 10. — Personel ve Malî tşler Müdürlüğünün görevleri 3046 sayılı Kanunda per

sonel ve eğitim şube müdürlüğü ile idarî ve matî işler şube müdürlüğü için öngörülen hizmetle
ri yürütmektir. 

Personel Statüsü 
MADDE 11. — Başkanlık personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü

kümleri uygulanır. 

Başbakanlık ve diğer kamu kuruluşlarında görevli personel, aylık ödenek, her türlü zam 
ve tazminatları, diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarında ödenmek kaydıyla geçici 
olarak Kadının Statü ve Sorunları Başkanlığında görevlendirilebilirler. 

Başkan ve Başkan Yardımcısı ortak kararla, diğer personel Başbakan tarafından atanır. 
Başbakan bu yetkisini Başkana devredebilir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Başkanlığın harcamaları 1990 Malî Yılında Başbakanlık bütçe
sinden sağlanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvele Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı bölümü 
olarak eklenmiştir. 

MADDE 12. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi yayımını izleyen ay
başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Personel ve Mali İsler Müdürlüğü 

MADDE 11. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca 
11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Personel Statüsü 

MADDE 12. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi Komisyonumuzca 12 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.' 

GEÇtCt MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu Kanunun 2 nci maddesi yayımını izleyen aybaşında, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli liste Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİÖt METİN 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulmasa ile 14.1.1970 Tarihli ve 1211 
Sayılı ve 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 422 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması ile İlgili Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek, tarım, 

sanayi ve hizmetler kesiminde ekonomik hayata katılımını artırmak, sağlık, sosyal ve hukukî 
güvenliğini sağlamak ve böylece kadının statüsünü genel olarak geliştirmek üzere eşitlik içinde 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda hakettiği statüyü kazandırmak üzere, Çajışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü"nün 
kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Görevler 

MADDE 2. — Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Kadının statüsünün korunması, sorunlarının çözümlenmesi için prensip, politika ve 
programlar hazırlamak ve gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Kadının sosyal, ekonomik ve siyasî kararlara katılımını artırarak, kalkınma süreci ve 
toplumla bütünleşmesini sağlamak, 

c) Kadının statüsü ve sorunları konusunda gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında yapılan 
çalışmaları derlemek, 

d) Yurt içinde kadının statüsü ve sorunlarının çözümlenmesine temel teşkil edecek yaş 
ve cinsiyete göre istatistiki veri toplamak, 

e) Kadının statüsü ve sorunları konusunda görev verilmiş olan kuruluşlar arasında işbir
liği ve koordinasyonu sağlamak ve bu kuruluşlardan konu ile ilgili bilgileri istemek, bu konuda 
faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları desteklemek, yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü 
faaliyetini izlemek, 

0 Kadına ilişkin faaliyetlere etkinlik kazandırmak için başta yerel yönetimler olmak üzere 
yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek ve kadının statüsü ve sorun
ları ile ilgili kamuoyu yaratmak, 

g) Milletlerarası çalışmalara Türkiye'nin katılımını ve koordinasyonunu sağlamak, 

h) Kadın ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulun
maktadır. 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 

MADDE 3. — Genel Müdür, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün en üst 
amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerini; kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak 
yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve ku-
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanına karşı sorumludur. 

Genel Müdür, Genel Müdürlüğün faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemekle görevli ve yet
kilidir. Genel Müdüre yardımcı olmak üzere bir Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir. 

MADDE 4. — Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün hizmet birimleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

a) Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığı 
b) Hukukî ve Kültürel Statü Dairesi Başkanlığı 
c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
d) Personel ve Malî İşler Müdürlüğü 
Bakan onayı ile gerektiğinde Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak komisyonlar ku

rulabilir. 

Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlğı 
MADDE 5. — Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek ve özellikle, kadının işgücü piyasasına 
uygun olarak eğitilmesini temin etmek, 

b) Ekonomik bağımsızlığını kazandırmak üzere istihdam imkânlarını artırmak, 
c) Sağlık ve sosyal güvenliğini artırmak, 
d) Toplumsal hayalla bütünleşebilmesi ve kalkınmaya katkısını temin etmek üzere tüm 

karar mekanizmalarına katılmasını sağlamak, 

e) Kadının gerek kendisini yetiştirmesi ve gerekse topluma katkısını artırması açısından 
boş zamanlarını değerlendirmek, 

f) Üniversitelerin ilgili birimlerinde kadın statüsü ve sorunları konusunda yapılan araş
tırma ve çalışmalar hakkında Genel Müdürlüğün bilgi almasını sağlamak, 

g) Kadının statüsü ve sorunları konusunda Üniversiteler ile bilgi alışverişinde bulunmak. 

Hukukî ve Kültürel Statü Dairesi Başkanlığı 

MADDE 6. — Hukukî ve Kültürel Statü Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Türk kadınının hukukî statüsünün tespit edilmesi ve bu konu ile ilgili mevzuat çalış
malarına katılmasını sağlamak, 

b) Milletlerarası karşılaştırmaların yapılabilmesi için Avrupa Topluluğu ülkeleri ve diğer 
ülkelerdeki durumun tespiti ve bu konulara ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak, 

c) Kadınların kanunlar karşısındaki durumlarını araştırmak ve uygulamadan kaynakla
nan olumsuz durumların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, 

d) Kadınlara kanunlarla verilen hakların tam ve eşit kullanılmasına ilişkin olarak kamu
oyunun oluşturulmasını sağlamak, 

e) Genel Müdürlüğün ilgili kuruluşlarla uygun gördüğü konularda araştırmalar yapmak, 
seminerler, toplantılar düzenlemek ve kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmak, 
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f) Kadının kültürel değerlerinin çağdaş yaşam ve teknoloji gereklerine uygun düzeye ge
tirilmesine çalışmak, 

g) Kadının statüsü ve sorunları konusunda çalışma hayatına ilişkin mevzuat ve uygula
malar ile çıkarılacak yeni mevzuat hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak, 

h) tşçi ve işveren kesimi arasında kadının statüsü ve sorunları konusunda ortaya çıkan 
sorunları incelemek ve bu sorunların barışçı ve eşitlikçi bir şekilde çözümü için gerekli işbirliği 
eseslarını belirlemek. 

Dıs ilişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 7. — Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Milletlerarası kuruluşlarca veya dış ülkelerle birlikte yürütülmekte olan kadın konu
larına ait çalışmalarda Türkiye'nin katkısını ve katılmasını sağlamak üzere gerekli girişimlerde 
bulunmak, 

b) Milletlerarası kuruluşlar ve bunların komitelerince geliştirilen çalışmalara Türkiye'
den katılacak kuruluş konusunda koordinasyonu sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, 

c) Milletlerarası Sözleşmeler ile bu konuda yapılan milletlerarası konferanslarda alınan 
kararların uygulanmasını sağlamak, 

d) Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmelerle, Türkiye'deki ilgili mevzuatın uyumu açı
sından değerlendirmelerde bulunmak, gerekli durumlarda Türk mevzuatının bu sözleşmelere 
uyumu için çalışmalar yapmak, 

e) Milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve derneklerin millî de-
* ğerler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak. 

Personel ve Malt isler Müdürlüğü 

MADDE 8. — Personel ve Malî tşler Müdürlüğünün görevleri 3046 sayılı Kanunda perso
nel ve eğitim şube müdürlüğü ile idarî ve malî işler şube müdürlüğü için öngörülen hizmetleri 
yürütmektir. 

Geçici Personel Görevlendirme 

MADDE 9. — Kamu kuruluşlarında görevli personel; aylık ödenek, her türlü zam ve taz
minatları, diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarından ödenmek kaydıyla geçici ola
rak Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünde görevlendirilebilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 10. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun değişik 25 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Başkan (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için 
atanır. Bu sürenin sonunda bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanması caizdir. 

Başkan (Guvernör) in yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında 
bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili Değişiklik 

MADDE 11. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin 418 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları 
aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci de
recenin dördüncü kademesinde bulunan bir Genel Müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili Bakan tarafın
dan tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar görev
lendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak 
zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme 
yapılmaz. Bu kişilere, kendi uzmanlık alanları dışında kurumların üst yönetim kadrolarında 
görev verilemez. 

MADDE 12. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 17. — Genel Ahlâk, adap ve yürürlükteki Kanunlara aykırı olmamak kaydı 
ile; Yükseköğretim Kurumlarında kıtık ve kıyafet serbesttir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yükseköğretim Kurum
larında kılık ve kıyafet ile ilgili olarak verilmiş her türlü disiplin cezaları bütün hüküm ve so
nuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2547 sayılı Kanunun 
38 inci maddesi uyarınca kurumlarda görev almış olanlar için görevlendirildikleri sürece üst 
yönetim kadrolarında görev verilemiyeceğine dair hüküm uygulanmaz. 

GEÇtCt MADDE 3. — Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü bö
lümü olarak eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 19.4.1990 tarihli 422 
sayılı Kanun Hükmünde Kararanamenin maddelerine göre yapılan işlemlerin bu Kanuna uy
gun olmayanları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz olurlar. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI LİSTE 

KURUMU : KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

I SAYILI LİSTE 

İhdas Edilen Kadroların 

Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Derecesi 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
9 
5 

10 

Adedi 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 

Adedi 

— 
— 
— 
— 
—v 

— 
— 
— 
— 
~̂ 

Toplam 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 

20 

GÎH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 

Başkan 
Başkan Yrd. 
Daire Bask. 
Müdür 
Müdür 
Uzman 
Uzman 
Daktilograf 
Memur 
Hizmetli 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI LİSTE 

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli liste Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞÎ METNE BAĞLI LÎSTE 

KURUMU : KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

I SAYILI LtSTE 

ihdas Edilen Kadroların 

Sınıfı 

GÎH 
GtH 
GÎH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
YH 

Unvanı 

Başkan 
Başkan Yrd. 
Daire Bask. 
MOdOr 
Müdür 
Uzman 
Uzman 
Daktilograf 
Memur 
Hizmetli 

Derecesi 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
9 
5 

10 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 

20 

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli liste Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 
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