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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, son günlerde meydana gelen terör olayları neticesinde, 
100 Yıl Dergisi Yazarı Turan Dursun, MİT eski Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hiram Abbas ile 
eski parlamenter SHP Parti Meclisi Üyesi Bahriye Üçok'un öldürülmelerine ilişkin Genel Ku
rula bilgi verdi; aynı konuda SHP Grubu adına Genel Başkan tzmir Milletvekili Erdal İnönü, 
DYP Grubu adına Genel Başkan İsparta. Milletvekili Süleyman Demirel, ANAP Grubu adına 
da Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Yasin Bozkurt görüşlerini açıkladılar. 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı, Ege bölgesi tarım üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, 

iran'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'Un dönüşüne kadar Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın, 

ispanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Fahrettin Kurt'un dönüşüne 
kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 

italya'ya gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın, 

Tunus'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yükrü Yürür'ün, dönüşüne kadar Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in, 

iran'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zey-
bek'in dönüşüne kadar Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün, 

Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1990 Ayları Hesabı
na Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu (S/54) (S. Sayı
sı : 454); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki petrol rezervleri ile üre
tim ve ithalatının seviyesini, Körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine yapılan zamların ve ya
bancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/115) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini 
alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

içel Milletvekili tstemihan Talay'ın (6/534) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; soru önergesinin geri verildiği bildirildi. 
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tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/339) (S. Sayısı : 444), Komisyona geri verilmesine iliş
kin tçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Başkanlıkça, söz 
konusu kanun teklifinin, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere 
Komisyona geri verildiği açıklandı. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç ve boyutlarım, 
iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak için alınacak önlemleri tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/84), yapılan öngörüş-
meden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

10 Ekim 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.28'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
istanbul Çanakkale 

Mustafa Sarıgöl Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 10 . 1990 Çarşamba 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 

26.9.1990 Tarih ve 3661 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/750) (3/1394) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Bursa Milletvekili tlhan Aşkın'ın, Bursa'da imara açılması istenen arazilere ve ko
nuyla ilgili olarak basında yer alan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1587) (Başkanlığına geliş tarihi: 4.10.1990) 

2. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, üniversite öğrencilerinin yurt, burs ve kredi 
sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1588) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.10.1990) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek miktarına 
ve "Kırkdilim" geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1589) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1990) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum Doğum Hastanesinin yapımına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1590) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1990) 

5. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Devlet Planlama Teşkilatınca 1.1.1984 -
1.10.1990 tarihleri arasında verilen teşvik belgelerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1591) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1990) 

6. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla veri
len kaynak kullanımı ve destekleme primlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1592) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1990) 

7. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu ücretlerine 
ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1593) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇtTOSAN bünyesinde 
yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu nedeniyle kapatılarak 
burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını ve ülkemizdeki işyeri kapat
ma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/116) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1990) 

• •— 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarı gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, israil güvenlik kuvvetlerince bir grup Filistinlinin 

Kudüs'te katledilmelerine ilişkin gündem dıst konuşması ve Devlet Bakam Kâmran Inan'ın cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekili gündem dışı söz istemişler
dir, önce bu talepleri yerine getiriyorum. 

Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'in, Filistin'deki son katliam hakkında söz tale
bi vardır. 

Buyurun Sayın Demiralp. (DYP sıralarından alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kudüs'te 32 Filis
tinlinin öldürülmesiyle ilgili olarak söz aldım; Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Filistin halkının, bağımsızlığını elde etmek için 8 Aralık 1987 tari
hinde başlatmış olduğu "intifada" yani bağımsızlık için ayaklanma, bağımsızlık için harekete 
geçme tarihinden bugüne kadar geçen süre içinde, İsrail işgali altındaki Arap topraklarında, 
Filistinlilere ait topraklarda, İsrail askeri ve polisi 1 300 Filistinliyi şehit etmiş, 80 bin Filistinli
yi yaralamış; bütün bu olaylar olurken, 7 bin Filistinli sivil kişi sakat kalmış ve 85 bin Filistinli 
halen İsrail cezaevlerinde bulunmaktadır. 

Üç gün önce (TEkim pazar günü) Mescid-î Aksa Camiini basan, İsrail polis ve askerleri, 
burada, sivil halkın üzerine ateş açmış, çıkan olaylar neticesinde 32 Filistinli sivil hayatını kay
bederken, 900 kişi de bu olayda yaralanmıştır. Bu olay esnasında, Mescid-î Aksa Camünin imamı 
da hayatını kaybetmiştir, ölenlere, burada, Yüce Meclisin huzurunda, Allah'tan rahmet dili
yorum; ancak, kutsal bir mekânda, Allah'ın evinde, hiçbir silahı olmayan sivil masum insan
lara karşı yapılmış olan bu hunharca katliamı vicdan sahibi tüm insanlığın önünde şiddetle 
kınıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, İsrail, İkinci Dünya Savaşı süresince 5 milyon 750 bin 
soydaşını Hitler Almanyasında meydana gelen katliamlarda kaybetmiştir; bunun acısını, bunun 
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intikamını almak için yıllarca süren bir mücadele yapmıştır. Bu yapmış olduğu mücadele bu
gün de bitmemiştir ve bu nedenle, tsrail, iki Almanya'nın birleşmesini kara gün olarak adlan
dırmış ve bu günü İkinci Dünya Savaşında hayatını kaybeden soydaşlarını anma günü olarak 
kabul etmiştir. 

Burada, hür dünyanın önünde şunu söylemek istiyorum : tsrail, ikinci Dünya Savaşı süre
since meydana gelen katliamlarda kaybetmiş olduğu soydaşlarının intikamını Almanya'larda 
alamadı da şimdi Filistin topraklarında, bu toprakların sahibi olan insanları katlederek mi al
maya çalışıyor? 

Sayın milletvekilleri, Irak'ın Kuveyt'i işgali ile derhal harekete geçen Birleşmiş Milletleri 
(tarihinde bugüne kadar alınmamış olan en sert ve en kesin kararları alan Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyini) bu konuda da vakit geçirmeden toplanmaya ve gerekli tedbirleri almaya 
davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu konudan hareketle, bugün, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu 
bazı çok önemli dış politika konularına da değinmek istiyorum : Geçtiğimiz haftalarda Ame
rika Birleşik Devletleri Başkanı Bush ile Cumhurbaşkanı özal arasında yapılan Dışişleri Baka
nının alınmadığı bir toplantıda neler konuşulduğunu Türk Milleti öğrenmek istiyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresine ve Senatosuna karşı sorumlu olan Amerika Birle
şik Devletleri Başkanı, bu görüşmeye, Dışişleri Bakanını yanına alarak giriyor; Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı sorumlu olmayan, Anayasada sorumlu olmadığı belirtilen Türkiye Cum
huriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı toplantı mahallinde bulunuyor olmasına rağmen, 
bu toplantıya Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanını almıyor... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Ne alakası var?!. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi dinleyelim. 
İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Sayın Bakan, siz, Hükümet üyesi olarak... 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Ne ilgisi var Sayın Başkan?!. 

BAŞKAN — Efendim, dış politika hakkında konuşuyor, tsrail meselesi hakkında konuşuyor. 
tRFAN DEMtRALP (Devamla) — Siz, Hükümet üyesi olarak rahatsız olmayabilirsiniz... 

(ANAP sıralarından "Ne ilgisi var?" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, ben, bunu buradan izah mı edeyim? Rica ederim... Benim, izah 
etme yetkim yok... 

tRFAN DEMtRALP (Devamla) — ... ama biz, Türkiye Cumhuriyetinin devlet geleneği
ne, Türk Anayasasında belirtilmiş olan sorumluluklara bağlı olarak, Türkiye'nin Birleşik Ame
rika ile yapacağı tüm görüşmelerde, alacağı tüm dış politika kararlarında Hükümetin sorumlu 
olduğuna inanıyoruz. Hükümet sorumludur, Cumhurbaşkanı sorumlu değildir. Ben, bunu söy
lemekle, burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve onun içinden çıkan siz sayın Hükümetini
zin de itibarını gözetiyorum. 

Bu toplantıda Amerika Birleşik Devletlerine ne söz verildi? Türkiye'nin Körfeze ne şekil
de müdahale edeceği konuşuldu? Acaba, Türk askeri, Türk Milleti, içinde bulunduğu bunca 
sıkıntıya rağmen; Hükümetiniz döneminde düşürülmüş olduğu bunca sıkıntılara rağmen, bir 
de bu Körfez belasına mı bulaştırılacak? Bu mu konuşuldu? Türk Milleti bunu öğrenmek isti
yor; ben değil, bunu Türk Milleti öğrenmek istiyor. 
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BAŞKAN — Sayın Demiralp, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ayrıca, Sayın Cum

hurbaşkanının önümüzdeki günlerde yapacağı Körfez gezisi de merak konusudur. Bu gezi na
sıl başlayacak, nerede bitecek? Kimlerle neler konuşulacak? Bunu siz merak etmeyebilirsiniz. 
Bunu, Anayasanın sorumlu tuttuğu Hükümet merak etmeyebilir; ama, biz sorumluluk taşıyo
ruz; burada, millet adına soruyorum; millet merak ediyor, biz merak ediyoruz. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın tnan; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dışişleri Bakanı nerede? Dışişleri Bakanı yok mu? 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen, hatibi dinleyelim. Cevap Hükümet adına ol

duğuna göre, herhangi bir bakan cevap verebilir; usul bakımından hiçbir mahzuru yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Burada da mı Dışişleri Bakanını dışlıyorlar? 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır, öğrenmek istiyorum; Amerika'da olduğu gibi, burada 

da mı Dışişleri Bakanını dışlıyorlar? 

BAŞKAN — Efendim, bu, bizim değil, Hükümetin işi... Bakan hasta olabilir, seyahatte 
olabilir, işi olabilir, toplantı olabilir... 

Sayın tnan buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sam
sun Milletvekili Sayın Demiralp, söz istemelerinde olsun... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Samsun. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — öyle söyledik efendim, insaf buyu

run yani. Alfabenizi şaşırmayın efendim. Kusura bakmayın, özür dilerim. 

Sayın Demiralp konuşmalarının birine i safhasında, gerçekten, bugün bütün dünyayı üzen, 
çok önemli ve bu kürsülere de getirilmesi gereken bir konuyu açtılar; bundan dolayı, kendileri
ne teşekkür ederim. Bu, çok önemli bir hadisedir. Ancak, Sayın Demiralp, belki de bir fobi 
veya fikir yapısının icabı, orada ancak iki dakika sabretti ve ondan sonra, Washington'a, Cum
hurbaşkanı Sayın özal'a geçti; dağarcığında ne varsa söyledi. Allah rızası için söyleyin; bu iki 
konunun birbiriyle ilişkisi nedir? Yani, Kudüs'te bütün dünyanın kalbini inciten, kanatan bü
yük bir olayın meydana gelmesiyle... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Alakası var, var... İsrail'in arkasında kim var? 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen... 
Sayın Bakan, lütfen devam edin, karşılıklı konuşmayın efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Sayın Topçu, siz bizim saygı duydu
ğumuz bir zatsınız, ciddî konular konuşursunuz; bu şekilde davranmak size yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın tnan, lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Niye yakışmasın; çok yakışıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen... 

YASAR TOPÇU (Sinop) — Alakası var, Sayın Bakan onu kabul etsin. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Kudüs'te mey
dana gelen olaylar gerçekten son derece acı, üzücü ve düşündürücüdür. Türk Hükümeti bu 
olaylardan duyduğu üzüntüyü, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bir açıklama yaparak dünyaya 
ve kamuoyuna duyurduğu gibi, Ankara'daki İsrail Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edilerek, 
bu olaylardan duyulan üzüntü ifade edilmiş ve bunların tekrar edilmemesi yolundaki temenni 
kendilerine çok açık bir şekilde duyurulmujhır. 

Tabiî, sayın konuşmacının fikri bir noktada sabit kaldığı için, olayların ve gelişmelerin 
de gerisinde. Burada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya davet buyurdular; say
gı duyduk; ama, çoktan toplandı ve kararı da aldı ve israil'i bu hareketinden dolayı kınayan, 
mahkûm eden -Amerika Birleşik Devletlerinin de, sizin kafanıza yerleşmiş gücün de iştirakiyle-
bu karar çıktı Sayın Demiralp. Yani, takvimin gerisinde kalmak biraz tuhaf olmuyor mu? 

Şimdi, konuşmanızın, tamamıyla tutarsız, anlamsız ve yeri olmayan son kısmına cevap 
verirsem, biraz sizin hattınızı takip etmiş olurum ki, bu kusuru işlemeye niyetim yoktur. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğullan 'mn, Bitlis İli Hizan İlçesi Kayadeler Köyü İmamı
nın cami avlusunda ölü bulunmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu '-
nun cevabı 

BAŞKAN — ikinci gündem dışı konuşmayı, Bitlis tli Hizan ilçesi Kayadeler Köyü ima
mının cami avlusunda ölü bulunması hakkında Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğullan yapa
caktır. 

Buyurun Sayın Ateşoğullan. 

KÂMlL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağımıza, is
ter bilimsel teknolojik devrim çağı diyelim, ister başka bir tanımlama yapalım, devletin de
mokratikleşmesi ve bireyin özgürleşmesi açısından baktığımızda, çağımız, barış ve insan hak
ları çağıdır, insan hakları da bir düş değil ve önemli olan, insan hakları ve temel özgürlüklerin 
tespitini yapmak, uluslararası belgeleri imzalamak değil, uygulamada insan haklarına sahip 
çıkmaktır. Aksi halde, insanı kurtaranlayız, insanımızı koruyamayız. Çağın gelişimine karşın, 
insanlık onuruna ters düşen uygulamalar, baskılar ve aşağılamalar ve bunun kural durumuna 
getirildiği ülkeler yok değildir günümüzde. Bu ülkelerde en ilkel biçimde insan hakları ihlalleri 
yaşanmakta ve hâlâ bu gibi olaylara Üzülerek tanık olmaktayız. Bu gibi ihlallerin başında da, 
yargısız infazlar gelmektedir. Yargısız infaz, resmî görevlilerin, bir mahkeme kararı ya da meş
ru savunma gibi mutlak bir zorunluluk yokken, insan öldürmesi, yaşama hakkının Anayasaya 
aykırı bir biçimde devletçe ihlalidir ki, bu, insan hakları ihlallerinin en büyüğüdür. 

Uluslararası Af örgütü literatüründe, Birleşmiş Milletler örgütü literatüründe, yargısız 
infazlar, yasal olmayan infazlar, keyfî ya da kısa yoldan infazlar olarak tanımlanır. Türkiye'de 
de, şüpheli kaybolma ve yargısız infazlar yaşanmıştır, hâlâ da yaşanmaktadır; bunu üzülerek 
ifade ediyorum. 
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Son zamanlarda, "teslim ol" çağrısına uymama, güvenlik güçleriyle çatışmaya girme, ölü 
olarak ele geçirme, yakalamak ve öldürmek maksadıyla keşif ve pusu faaliyetleri icrası gibi 
uygulamalara, şimdi, bir de intihar etme olayları eklenmiştir. Oysa, kolluk güçlerinin görevi 
öldürmek değil, suçluyu canlı yakalayıp yargı önüne çıkarmaktır. Halbuki, bu yapılmayıp, az 
önce verdiğim örneklerde olduğu şekillerde, insanlar, yargılanmadan öldürülmektedir. 

Şimdi, bu bağlamda vereceğim örnek çok çarpıcı : 28 Eylül 1990 Cuma günü saat 12.00 
sıralarında, Bitlis tli Hizan İlçesi Uskundos (Kayadeler) Köyüne özel tim ve jandarma ekipleri 
gelirler; kadın ve çocukları zorla evlerine sokarak, Köy tmamı tbrahim Döner'i -yerel adıyla 
Mele İbrahim'i- sorarlar; camide olduğunu öğrenmeleri üzerine, köyün çevresini amlukaya alarak 
camiye giderler ve köy halkını evlerine gönderirler. Cuma namazı için camide toplanan köylü
lere de, ayrıca, evlerinden çıkmamaları ve çıkanların vurulacağı söylenir. Köylüler daha evleri
ne varmadan, camiden silah sesleri gelir. Silah seslerinden yaklaşık iki saat sonra köye başka 
bir araba gelir ve imamın kardeşi Ömer Döner camie çağrılarak, kendisine, "kardeşinin inti
har ettiği, cesedin yanında bulunan tabancanın da kardeşine ait olduğu" söylenir. İtiraz etme
sine karşın kendisini kimse dinlemez ve otopsi raporu hazırlanır. Rapora göre, Mele İbrahim 
intihar etmiştir; tek kanıt ise, cesedin yanında bulunan tabancadır. Resmî açıklama böyle; ama, 
çevrede hiç kimse intihar olayına inanmamaktadır. 

Sonuç olarak : İmam tbrahim Döner, şakağına sıkılmış kurşunla camide öldürülmüştür. 
Buna köylüler ve Bitlis halkı inanmamaktadır; çünkü, tbrahim Döner tabanca taşımamakta
dır. Bölgedeki her toplu gözaltına alınmalarda sürekli gözaltına alınan, hatta bir defasında tır
nakları çekilen İmamın, bu kez gözaltına alınmaması zaten o çevrede merak konusudur. Ken
disine ne yapılacağı merakla beklenmektedir ve beklediklerini de aynı gün öğrenir o köylüler. 

Köylülerin camii terk etmesinden hemen sonra, enterne edilen bir kişinin intihar ettiği sa
vı, inandırıcı değildir; Bitlisliler buna inanmamaktadırlar., 

Son olarak, vücudundaki sıyrık ve bereler de, bu kişinin intihar etmediğini; önce dövül
düğünü, sonra da tabancayla vurularak öldürüldüğünü göstermektedir. Sayın İçişleri Bakanı 
eğer bunun açıklık kazanmasını istiyorsa, kendilerinden bir isteğim olacak : Fethikabir uygu
latabilir, balistik inceleme yaptırabilir, uzmanlara yeniden otopsi yaptırabilir, tabancadaki parmak 
izlerinin tespitini yaptırarak bu konuyu açıklığa çıkarabilir. Yoksa, intihar olayı kendi üstünde 
ve yapanların üstünde kalacaktır. 

Camie bile devlet terörünü sokan ANAP Hükümeti, bu olay nedeniyle şaibe altındadır, 
zan altındadır. Bu konuda Hükümete düşen iki tavır vardır. Bunlar, bu olayları yapanları ko
rumak için ya suçu yüklenmek -ki, bugün bunu yapıyor- ya da Hükümeti aklamak için gerekli 
soruşturmayı tarafsız ve inandırıcı bir biçimde yaparak, olayı ortaya çıkarmak, suç faillerini 
adalete teslim etmek ve ülkenin saygınlığını korumaktır. Eğer bütün bunlar da yapılmıyorsa, 
Sayın İçişleri Bakanına düşen bir görev vardır -bu erdemli yolu izleyip izlememek kendi kararı
na bağlıdır- siyasal görevlerde beceriksiz olanların, başarısız olanların izleyeceği bir tek yol vardır; 
istifa etmektir. 

Tümünüze saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Sayın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu; buyurun 

efendim. 
— 246 — 



T.B.M.M. B : 18 10 . 10 . 1990 O : 1 

ÎÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları'nın biraz önce gündem dışı yapmış 
oldukları konuşmayla ilgili olarak görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesi
leyle, hepinize saygılar sunarım. 

Efendim, biraz önce burada konuşulan olay, 28 Eylül 1990 günü, Hizan tlçesi Kayadeler 
Köyünde vuku bulmuştur. Aynı gün, Hizan İlçesinde görevli bir güvenlik timimiz, aranan 2 
kişiyi almak üzere Kayadeler Köyüne gelmişlerdir. Alınacaklardan, arananlardan biri, camie 
yakın bir evde oturmaktadır. Tim, köyde bu görevini ifa ederken, camiden bir el silah sesi gel
diği duyulmuş; köydeki vatandaşlarla beraber camie gidildiğinde, adı geçen tmam tbrahim Dö-
ner'in, camiin içerisinde, yere düşmüş vaziyette, yanında da bir tabanca olduğu halde görül
müştür. Bunun üzerine, bu görevli birliğin komutanı, derhal, Hizan Cumhuriyet Savcısına ola
yı intikal ettirmiş; saat 13.00 - 13.15 sırasında bu patlama olayı meydana gelmiş, saat 14.00'te 
Cumhuriyet Savcısı, yanında tlçe adlî tabibi olmak üzere aynı köye gelip, gerekli tahkikatı ve 
soruşturmayı yapmaya başlamışlardır. 

Savcı nezaretinde yürütülen bu işlemler sırasında, cesedin yanında, 1 adet 7,65 çapında 
Fransız yapımı MAP marka tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 7,65 mm. çapında 2 adet 
Geco marka mermi, 1 adet boş kovan, 1 adet de tabanca kılıfı bulunmuştur. Yapılan tespitler
de, adı geçen tmam tbrahim Döner'in, bitişik atışla, bir kurşunla yaralandığı tespit edilmiş; 
ancak, cesedin üzerinden çıkan bir kâğıtta da, kendi yazısıyla, intihar etmiş olduğunu ve ta
bancanın da kendisine ait olduğunu belirtmiştir. Cesede, Cumhuriyet savcısının nezaretinde, 
adlî tabip tarafından otopsi yapılmıştır ve adlî soruşturma da devam etmektedir. 

Biraz önce, arkadaşımın buradaki iddiasını gerçekten esefle karşılıyorum. Çirkin, delilsiz, 
mesnetsiz bir iddiadır. Böyle bir iddiayı da şiddetle reddediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kaldı ki, gerçekten, iddia edildiği gibi, bu görevli birliğimiz, köye, bu tmamı almak için 
gelmemiştir. Bu tmamın, geçmişte, bölücülük propagandası yapmaktan hakkında sıkıyönetim 
mahkemelerinde dava açılmış, tutuklanmış; ama, bu olayda, köye gelen birlik, tmamı almak 
için gelmemiş, olay cuma namazı sırasında olmamış, cuma namazından çok sonra olmuş ve 
köylü de camiden çıkartılıp evine kapatılmamıştır. Bütün bunlar, biraz evvel dediğim gibi, asıl
sız, mesnetsiz, çirkin iddialardır. 

Olayın adlî merciler tarafından soruşturması yapılmaktadır. Şimdilik söyleyeceğim bu ka
dardır. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olayı incelemek için oraya komisyon gönderseydin. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in, Körfez krizinin Türk çiftçisi üzerindeki ekono
mik etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Cenkçiler, Körfez krizi ve buna bağlı olarak çiftçilerin içinde 
bulundukları durumlar hakkında söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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ABDÜLKADtR CENKÇİLER (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Irak'ın Ku
veyt'i işgali ile Türk çiftçisinin içine düştüğü darboğazı ve sıkıntıyı dile getirmek üzere söz al
mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Körfez krizi, bütün ülkeleri; ama, daha ziyade ülkemizi etkilemiştir, özellikle üzerinde 
durmak istediğimiz konu, tarım ve buna bağlı olarak, ulaşım sektörüdür. 

Hepinizin de bildiği gibi, ülkemizde, çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 58'i tarımla ve zira-
atle iştigal etmektedir. Ülkede, çalışan nüfusun çoğunluğunun uğraşı alanı olan ziraî kesimin 
Körfez krizi yüzünden sıkıntıya girmesi, Türk ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Ni
tekim, bunun menfi etkileri kısa zamanda kendisini göstermeye başlamıştır. Körfez krizi mü
nasebetiyle, bütün ülkemizde olduğu gibi, özellikle Bursa'da, ihracata dayalı sebze ve meyve 
üreticisi çiftçilerimiz zor durumda kalmışlardır. Bir yıllık emeği karşılığı bütün ümidini mah
sulüne bağlayan üretici, Ortadoğuya ihracatın durması nedeniyle sıkıntıya düşmüş ve kara ka
ra düşünmeye başlamıştır. 

Birtakım örnekler vermek istiyorum : Bursa'mn Karacabey, Mustafa Kemal Paşa ve Yeni
şehir ilçeleri, domates ve karpuz ekimi yapılan ilçeleridir ve bu ilçelerimizde çok fazla sayıda 
da salça fabrikaları vardır. Kriz sebebiyle ihracat bağlantıları bir anda kesilen salça fabrikala
rı, müstahsilin alın teri domateslerini alamayıp, tarlada bırakmak zorunda kalmışlardır veya 
alsalar bile, çok düşük bedellerle ve hatta paralarını da ödememek kayd-ü şartıyla almaya baş
lamışlardır. Bu durum karşısında, tarlada domatesi kalan çiftçi, borçlarını ödeyememiş ve te
fecinin kucağına düşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şuna inanın ki, Türk köylüsü, Cumhuriyet tarihinin 
en kötü dönemini yaşamaktadır. Çiftçilerimiz, bu dönemde icraya düşmek durumuyla karşı 
karşıya kalmışlardır. Gerek artan girdi fiyatları ve gerekse devletin yanlış tarım politikası, çift
çilerimizi tarla ve traktör satmaya zorlamaktadır. 

Bütün dünya devletleri çiftçilerini desteklerken, bizde durum tam tersidir; âdeta, çiftçi ce
zalandırılmaktadır. Köylümüzün en büyük gideri olan mazota devamlı zam yapılması, âdeta 
bir zulüm halini almaktadır. Pancar Şirketi de tarihindeki en az avans uygulamasını bu sene 
yapmış ve böylece de, çiftçi, tefecinin kucağına itilmiştir. Bunun neticesi, pancar ekicisi, cazip 
olmadığı için pancar ekmeyecek ve böylece ülkemiz de şeker ithal eden bir ülke haline gelecek
tir. Bu ne demektir? Bizim Hükümetimiz, kendi çiftçisini, kendi köylüsünü desteklemediği gi
bi, ithal politikasıyla, Küba çiftçisini, Fransız çiftçisini, Bulgar çiftçisini desteklemiş olacaktır. 
Bu politika, bize göre çok yanlıştır. 

Ayçiçeği fiyatı geçen yıl 700 lira iken, bu yıl 800 lira gibi komik bir taban fiyatı verilmiş 
ve birçok yerde, çiftçi, ayçiçeği mahsulünü tarlada bırakmıştır. Ayçiçeği üreticisi çiftçimiz, yıl
lık yüzde 70 - 80 enflasyon karşısında, mahsulüne, geçen yıla oranla, kilo başına 100 lira fark 
almış; ancak, traktörün mazotu ise, bir yılda 800 liradan 1 800 liraya yükselmiştir, işte, bu 
yanlış politikalar sebebiyle, bir tarım ülkesi olan Türkiye, tarım ürünleri ithal eder hale gelmiş
tir. Dünyada tarım girdisi ithal etmeyen yedi ülkeden bir tanesi olan Türkiye, maalesef, bugün 
tarım ürünlerini ithal eder hale gelmiştir. 

Bursa ve çevresinden Ortadoğuya sebze ve meyve ihraç edilmekteydi; ama, Körfez krizi 
sebebiyle alınan ambargo kararı çiftçilerimizi perişan etmiştir. Bizi bu yola sevk edenler, acaba 
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köylümüzün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı halledebilecekler midir? İlgililer, sık sık, "Dev
let olarak bu işten zararımız olmayacak ve bütçe açığını kapatacağız" diyorlar. Evet bu doğru
dur; devlet, dolaylı olarak yaptığı zamlarla açığının fazlasını, halkımızdan çekmektedir; an
cak, burada önemli olan, devletin güçlülüğü ile beraber, esas olan, milletin refahıdır. Bu refa
hın bulunmasının tek yolu ise, bu yanlış tarım politikasından vazgeçmek olacaktır. 

İhracat yapan Bursalı meyve ve sebze yetiştiren çiftçilerimiz, Ürdün'e 23 adet frigorifik 
kamyonla sebze ve meyve göndermişlerdir. Ne var ki, kamyonlar Ürdün sınır kapısına geldi
ğinde, kapının Türkiye'ye kapalı olduğunu görür ve durumu ihracatçı firmalara bildirirler, ih
racatçı firmalar da bu durumu Ankara'daki ilgili makamlara iletir. İşte burada üzülerek ifade 
etmek istiyorum ki, yetkililerin, Ürdün kapısının Türkiye'ye kapalı olduğundan haberleri bile 
yoktur. Tabiî ki, bu, dış politikamızın ne derece itibarsız olduğunun bir ifadesidir; bu da nor
maldir. Bir Dışişleri Bakanı, uluslararası platformda kendi devleti tarafından dışlanıyorsa, Ür
dün'ün TIR'lanmıza kapıları kapatmasını da normal karşılamak lazımdır. Dışişleri Bakanı Sayın 
Bozer'e yapılan bu hareket yanlış ve ayıptır. Cumhurbaşkanına da yakışmaz, Hükümete de 
yakışmaz ve ayıptır. Bu yapılan hareket teamül dışıdır. Hiçbir taahhüdü kabul etmeyiz. Türki
ye Cumhuriyetini temsil edemeyeceklerin taahhüdü, Türkiye Cumhuriyetinin taahhüdü olamaz. 

Körfez krizi, bu iktidarın nasıl nizam dışı olduğunu ve nasıl gitmesi gerektiğini dünyaya 
ve bütün Türkiye'ye göstermiştir. 

Körfez krizi dolayısıyla, akaryakıt fiyatları Avrupa'da artmış, bizde de artmış; ancak, bu 
artış diğer devletlerde yüzde 6 - yüzde 22 arası, bizde ise yüzde 88 oranında olmuştur. Bunun 
sebebini ilgililer açıklamaya mecburdurlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; netice olarak, Körfez krizinin yol açtığı tarımdaki dar
boğaz başka tedbirlerle halledilmeli ve çiftçilerimiz mağdur olmaktan kurtarılmalıdır; ancak, 
bütün bunların olması için de, ülke, süratle bu Hükümetten kurtulmalıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cenkçiler. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 26.9.1990 tarih ve 3661 sayılı "Türkiye Büyük Mület Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk 

ve Emekliliklerine Dair Kanunun Anayasanın 89 uncu maddesine göre, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1394) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, ilk olarak, 26.9.1990 tarihli, 3661 sayılı 
Kanunun Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair, Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Kan. Kar. : 39-18/A-4-90-474 9.10.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) 22 Ocak 1990 tarih ve 3792 sayılı yazınız. 
b) 3 Şubat 1990 tarih ve 39-18/A-2-90-48 sayılı yazımız. 
c) 28 Eylül 1990 tarih ve 4193/26258 sayılı yazınız. 
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1. tlgi (a) yazınıza ekli olarak gönderilen 18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı Kanun incelen
miş, ilgi (b) yazımızda belirtilen görüş doğrultusunda bir defa daha görüşülmek üzere Yüce 
Meclise iade edilmişti. 

2. Bu defa ilgi (c) yazınızla 26.9.1990 tarih ve 3661 sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun", Anayasanın 89 uncu maddesine 
göre, gerekli işlem yapılmak üzere gönderilmiştir. 

3. Kanun üzerinde yapılan incelemelerin, Anayasanın 86 ncı maddesinde belirtilen ge
nel ölçü dikkate alınmak ve daha önceki iade ve iptal kararları göz önünde bulundurulmak 
suretiyle yapılması ve Kanunun öncelikle bu genel çerçeve içerisinde değerlendirilmesi uygun 
mütalaa edilmiştir. 

4. Anayasanın 86 ncı maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerini en 
yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktara bağlamakla, kendilerine sağlanacak hak 
ve menfaatler için genel bir ölçü koymuş ve bir denge kurmuş bulunmaktadır. 

Üyelerin hizmet özelliğinden meydana gelen ayrıcalıklar ile bu hizmetin daha kolay ve et
kin bir şekilde ifası için sağlanacak ilave kolaylıklar, Anayasa ve ilgili yasalarda düzenlenmiştir. 

Görevde iken yapılacak düzenlemeler için Anayasanın 86 ncı maddesinde, konulan bu sı
nır ve ölçüye uymak, Anayasaya uygunluk yönünden ne kadar zorunlu ise, en yüksek Devlet 
memurunun hizmette veya emeklilikte sahip olduğu özlük ve sosyal hakların tespitinde de, hizmet 
özellikleri dikkate alınmak suretiyle bu genel ölçü ve sınırlamalara uymak da o kadar gerekli 
ve maddenin ruhuna o derece uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. 

Bu konuda şimdiye kadar verilen iade ve iptal kararlarının nedenleri incelendiğinde, hep
sinde müşterek olan hususun, bu genel çizginin korunamamış olmasından kaynaklandığı mü-
şahade edilmektedir. 

Bu nedenle hizmet ve emeklilik haklarının tespitinde, Anayasanın ilgili maddesinde belir
tilen genel çizgi ve mahfuz bulunan ana düşünceye uygun bir düzenlemenin yapılması, hizmet
te bulunurken Anayasa tarafından belirlenen ve kabul edilen bir ölçünün emeklilikte de kabul 
edilmesi, bütün düzenleme ve işlemlerde kolaylık sağlayacak, kamu oyunda daha kolay kabul 
görebilecek ve müteaddid defalar iade ve iptal kararları ile meydana gelen boşluğu ölçülü bir 
şekilde doldurmayı mümkün kılabilecek olumlu bir yaklaşım olarak görülmektedir. 

Yapılacak düzenlemeler için öngörülen ana çizginin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin görev ve hizmet özelliği yönünden bilinen ihtiyaçlarının karşılanması ve özellikle hizmet
te iken gerekli ilave destek ve kolaylıkların sağlanması hususunda bir engel olarak görülmeme
si, ancak genel bir ölçü şeklinde değerlendirilmesi ve düzenlemenin buna göre yapılması ge
rekmektedir. 

Yukarıda belirtilen ana görüş çerçevesinde ilgi (c) ile gönderilmiş bulunan Kanun incelen
diğinde, genel olarak hizmet ve emeklilik dönemleri için getirdiği yenilikler, sağladığı ilave hak, 
menfaat ve ayrıcalıkların bu ölçü ve sınırı aşan bazı yönlerinin bulunduğu müşahade edilmiştir. 

5. Kanunun 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemede en yüksek Devlet memuru ifade
sinden hangi kamu görevlisinin kastedildiği açıklanmamış, ancak maddenin (Gerekçe) bölü
münde bu görevlinin Başbakanlık Müsteşarı olduğuna değinilmiş bulunmaktadır. 
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Mevcut mevzuatta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru 
ifadesinden Başbakanlık Müsteşarının anlaşılacağı hususunda düzenlettiler vardır. 

Kanunun 1 inci maddesinde 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanunda olduğu gibi "... 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre, en yüksek Devlet Memuru..." 
şeklinde bir düzenleme bulunmadığından, bu konunun uygulamada tereddütlere yolaçacağı 
ve zaman süreci içinde ayrı ayrı Devlet memurlarının almakta oldukları malî ve sosyal hakları
nın toplamının esas alınarak, Yasama Organı üyelerinin aylık ödeneklerinin ve yolluklarının 
hesaplanacağı düşünülmektedir. 

6. Kanunun (Emekli Aylıklarının Hesaplanması) başlığını taşıyan 3 üncü maddesine gö
re, Yasama Organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlardan T.C. Emekli Sandığınca emekli 
aylığının bağlananların aylıklarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almakta olduğu 
yolluk dışındaki her türlü ödemenin aylık toplam tutarı üzerinden, iktisap ve hizmet süreleri 
itibariyle uygulanan emekli aylığı oranlarına göre hesaplanacağı kabul edilmiştir. 

3 üncü madde yönünden üzerinde durulması lazım gelen en önemli husus, T.C. Emekli 
Sandığı, uygulanmasında (Sözleşme Ücreti) nin emekli aylığının hesabında ilk defa değerlen
dirmeye esas alınması hususudur. 

Başbakanlık Müsteşarının 1.7.1990 tarihinden itibaren kadro karşılığı olarak aldığı söz
leşme ücreti ve ikramiyeleri esas alınarak hesaplandığında, ortalama aylık ücretinin 8 750 000 
TL. tutacağı ve bu rakamın 112 000 TL. olan aylık (Aile Yardımı) nın ilavesi ile 8 862 000 TL.'ye 
ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bugün Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlar başta 
olmak üzere, kamu görevlilerine kadro karşılığı sözleşme ücreti verilmesine rağmen, bunların 
emekli aylıkları, iktisap ettikleri kadro derece ve kademesi ile varsa ek göstergeleri esas alına
rak belirlenmektedir. 

"En yüksek devlet memuru" ilkesi üzerinden hareket edilerek, Yasama Organı üyeleri ile 
dışarıdan atanan bakanların aylık ödenekleri ve yollukları belirlenirken, emekli aylığının tes
pitinde, devlet memurlarının tabi olmadığı farklı bir sistem getirilmektedir. 

Mukayaseli olarak rakamların yanyana konulmasında, bu farklılığın büyük bir ayrıcalığa 
dönüştüğü görülecektir. 

Emeklilik için sözleşme ücretinin esas alınması örneği, çeşitli kurum ve kuruluşlarda bu 
şekilde sözleşmeli olarak çalışan personelin de aynı hakka sahip olma taleplerine neden olabi
lecek ve söz konusu uygulama emekli ikramiyelerine de yansıyacağından, bu büyük farklılık
lar çalışanlar arasında yeni bir huzursuzluk nedeni haline gelebilecektir. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerinde mevcut olan hükümler, 
emekli olacak kişilerin emekli aylıkları ile bunlardan yapılan emekli kesenekleri arasında ak-
tüeryal bir denge kurmuştur. Bu dengenin bozulması çok önemli bir sosyal kuruluş olan San
dığın zararına olacaktır. Bunun bilincinde olan Yüce Meclis, yeni düşünülen sözleşme aylığı 
üzerinden ödenecek emekli aylığı farklarının Hazineden karşılanması esasını getirmiştir. Bu 
ise, kişilerin bir kısım kanunî giderlerinin Anayasanın öngörmediği ve kabul etmediği bir şe
kilde Hazineden karşılanması anlamına gelmektedir. 
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Bu nedenledir ki, emekli aylığının bağlanmasında iştirakçinin kadro aylığı esas unsur ola
rak alınmıştır. 

Esasen, incelenen Kanunun 2 nci maddesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile 
dışarıdan atanan bakanların; Emekli Sandığı ile ilgilendirilmelerinde, bu genel kaideye uygun 
işlem yapılması kabul edilmiş ve bunun sonucu olarak tahsil ve hizmet sürelerine göre, belirle
necek derece ve kademe rakamlarına ilave edilecek ek gösterge üzerinden emekli keseneğinin 
kesileceği hüküm altına alınmıştır. 

Görülüyor ki, Kanunun 1 inci maddesine göre, en yüksek Devlet Memurunun sözleşme 
ücreti üzerinden alınacak aylık ödenek hiç bir zaman emeklilik işleminde değerlendirmeye tabi 
tutulmayacaktır. 

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesinin emsal kararları karşısında, hiçbir iştirakçi için ge
çerli olmayan böyle bir uygulamanın, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan 
atanan bakanlar için getirilmesinin haklı bir nedeni olabileceğini ve kamu yararına da uygun 
bulunduğunu savunmak mümkün görülmemektedir. 

Yasama Organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların emeklilik statüleri yeniden düzen
lenirken, Kanunun 2 nci maddesinde yer alan 4500 ek göstergenin de bir defa daha gözden 
geçirilmesinde yarar mütalaa edilmektedir. 

7. Kanunun 4 üncü maddesiyle (Yasama Organı Eski Üyelerinin Sosyal Hakları) düzen
lenmiştir. 

İlgideki (b) yazımızda da açıkladığımız gibi, maddenin birinci fıkrasıyla Yasama Organı 
üyeliği sona erenlerle bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri için geti
rilen hüküm "insan sağlığına ilişkin olması bakımından son derece yerinde bir düzenleme 
olarak" kabul edilmiştir. 

Ancak, maddenin ikinci fıkrasıyla Yasama Organı üyeliği sona erenlerin protokol, ulaşım 
ve haberleşme, kültürel, sportif ve sosyal tesisleri ile benzeri sosyal hizmet ve haklardan millet
vekilleri gibi yararlanacakları kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin : 
Esas Sayısı : 1980/28 
Karar Sayısı : 1980/45 
Karar Tarihi : 1.7.1980 

Kararı karşısında, görevde bulunan milletvekilleri ile bu görevi sona erenler arasında bir 
paralellik kurmak, Anayasanın yasakladığı ve haklı bir nedene dayanmayan ayrıcalık durumu 
oluşturacaktır. 

Yasama görevinin niteliği ve önemi, milletvekillerinin hukukî statüsünün Anayasada özel 
olarak düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Bu statünün unsurları milletvekillerinin bütün milleti 
temsil etmeleri ilkesi, milletvekilliği ile bağdaşmayan işler, yasama sorumsuzluğu ve dokunul
mazlığı gibi özel nitelikte mevzuatın düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Tekrar etmek ge
rekirse, görevde bulunan milletvekilleri ile bü görevden ayrılanları aynı hükümlere tabi tutmak 
mümkün görülmemektedir. 
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Şurasını da belirtmek gerekir ki; görevde iken milletvekillerine tanınan imtiyazlar kişiye 
değil, ifa edilen görevden kaynaklanmaktadır ve tabiatıyla haklı bir nedeni vardır. Görevden 
ayrıldıktan sonra bu ayrıcalıkların sona ermesi tabiîdir. 

Bu nedenlerle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının kabulUne imkân görülmemiştir. 
8. Kanunun 5 inci maddesi ile Yasama Müşavirliğine ilişkin düzenleme getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde bulunmuş olanlardan kendilerine emekli aylığı 
bağlanmamış olanlar ile yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu üyeliği dahil olmak üze
re kamu kesiminde veya özel kesimde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret mukabili gö
rev almayanlar talepte bulunmaları halinde en fazla beş yıl için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı yasama müşaviri kadrolarına atanabileceklerdir. 

Maddenin düzenlenmesinde güdülen maksat, emeklilik hakkı kazanmamış milletvekille
rine bir hizmet imkânı sağlayarak, hem kendilerine maddî bir katkı ve hem de noksan emekli
lik sürelerini tamamlama imkânı vermektir, thtiyaç yönünden yerinde mütalaa edilen bu husu
sun düzenlenmesinde ileride büyük problemler yaratacak hükümler ve boşluklar mevcuttur. 

a) Her şeyden önce yasama müşavirliği unvanı ile görevlendirilen eski parlamenterlerin, 
bu isim ve unvanla ne gibi hak ve menfaatler kazanacaklarının çok iyi incelenmesi ve değerlen
dirilmesi gerekmektedir. 

Yasama müşavirliği adı altında bir görevin oluşturulması ve yasama kelimesinin müşavir
likle birleştirilmesi, gelecekte değişik yorumlara açık, bazı hak ve taleplere vesile olabilecek 
bir unvan olarak görülmektedir. 

b) Yasama Organı üyeliği sona erenlerden isteklilerin, yasama müşavirliği adı altında gö
revlendirilmeleri, idarî istek ve ihtiyaçlar bakımından da birtakım sıkıntıların doğmasına ne
den olabileceği düşünülmektedir. 

Bu nedenle bu isim ve görevlendirme yerine milletvekilliği görevi sona erenlerden istekte 
bulunanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi (Danışman) kadrolarında görevlendirilmeleri şe
kil, ihtiyaç isim ve görevlendirme yönünden daha uygun mütalaa edilmektedir. 

c) "... özel kesimde her ne surette olursa olsun aylık veya ücret mukabili görev almayan
lar..." düzenlemesi içerisinde, özel kesimde kendi hesabına serbest olarak çalışanlardan söze-
dilmediğinden, bu hususun da maddeye ilavesi gerekmektedir. 

Bütün bu hususlar karşısında maddenin yeniden düzenlenmesinde zaruret görülmektedir. 

9. Kanunun 6 ncı maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ve dışarıdan 
atandığı bakanlık görevi sona erenlere bu görevlerde en az iki yıl bulunmuş olmaları şartıyla 
6000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ve ha
yatta bulundukları sürece (temsil tazminatı) ödenecektir. 

Bu düzenlemenin de Yasama Müşavirliğinde olduğu gibi bazı noksanlıkları boşlukları ve 
sakıncaları bulunduğundan yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu konuda yeniden düzenleme yapılırken; 

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlardan kendilerine 
emekli aylığı bağlananlar ile bağlanmayanlar arasında gelir düzeyi bakımından meydana gelen 
ayrıcalığı gidermek için bu tazminatın emekli aylığı bağlanmayanlara ödenmesinin, 
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(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile dışarıdan atanan bakanların bu görevlerinin 
sona ermesinden itibaren, emekli aylığı alıp almadıklarına bakılmaksızın; kamu ve özel kesim
de çalışmayanlara bu tazminatın ödenmesi suretiyle maddî yönden belirli oranda katkıda bu
lunulmasının, 

Yerinde olacağı Yüce Meclisin takdirlerine sunulmaktadır. 
Bu konuda genel görüşümüzü bu şekilde ortaya koyduktan sonra, madde düzenlemesinde 

tespit edilen farklılıkları da şu şekilde sıralamak mümkündür. 

a) Maddede başlangıç göstergesi olarak kabul edilen 6000 rakamı yüksek bulunmuştur. 
b) Serbest olarak çalışanların bu haktan yararlanmaları kabul edilmek suretiyle, genel 

ilkeden ayrı bir düzenlemeye gidilmiştir. Serbest meslek kazancı bulunanların kapsam dışı bı
rakılması yerinde olacaktır. 

10. Kanunun 8 inci maddesiyle (ölüm yardımı) konusu düzenlenmiştir. Maddenin birin
ci fıkrasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde, kanunun 1 inci 
maddesi uyarınca hesaplanacak aylık ödeneklerin 12 aylık tutarı, ölüm yardımı olarak Meclis 
bütçesinden ödenecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası gereğince, Yasama Organı üyeliği sona erenlerin ölümleri halinde 
ise, ödenecek ölüm yardımı, birinci fıkraya göre belirlenecek miktarın yarısı olacaktır. 

Buna karşılık 657 sayılı Kanunun 208 inci maddesine göre, görevde bulunan memurların 
ölümleri halinde eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babalarına, bunlarda yoksa kar
deşlerine son aylığın iki aylık tutarında ölüm yardımı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Emekli Sandığı mevzuatına göre ise, emeklilerin ölümü halinde emekli aylıklarının bir ay
lık tutarı ölüm yardımı olarak ödenmektedir. 

8 inci maddede yukarıda belirtilen ana görüş çerçevesi.içerisinde düzeltilmesi ve dikkate 
alınması gereken iki hususun mevcudiyeti müşahade edilmiştir : 

(1) (ölüm Yardımı) nın görevde veya emeklilikte parlamenterler için en yüksek Devlet 
memurunun kadro derece, kademe ve ek göstergesi esas alınarak bu miktar üzerinden ödenmesi, 

(2) İnsanî yönden çok yerinde bir düzenleme olarak görülen bu hususun diğer kamu gö
revlileri ile emeklilerine sağlanan ölüm yardımının artırılması ve aradaki büyük farklılığın gi
derilmesi için ilgili Kanunlarda yeni bir düzenlemeye gidilmesi Yüce Meclisin takdirlerine su
nulmaktadır. 

11. Kanunun (Kazanılmış haklar) başlığını taşıyan geçici 1 inci maddesinde "Anayasa 
Mahkemesi kararları ile iptal edilmiş olan 7.5.1985 tarihli ve 3284 sayılı, 21.4.1988 tarihli ve 
3430 sayılı Kanunların ilgili hükümleriyle öngörülen; T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme, 
hizmet borçlandırılması, intibak ve aylık bağlama ve diğer konulardaki kesinleşmiş işlemlerle 
emeklilik hakkı elde edenlerin bu hakları müktesep hak olarak muhafaza edilmek suretiyle 
bu Kanun hükümlerine göre aylıklarının ödenmesine devam olunur. Ayrıca idarî yargı kararı 
gereğince aylıkları dondurulanlara veya ödenen aylık miktarları İndirilmiş olanlara söz konusu 
idarî yargı kararının uygulanması tarihine kadar yapılmış ödemeler için Sandıkça borç çıkart
ma işlemi yapılmaz.*" 

Hükmü kabul edilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesinin : 
Esas Sayısı: 1971/59 - 1985/1 - 1986/3 
Karar Sayısı : 1972/19 - 1986/4 - 1986/15 
Karar Tarihi : 20.4.1972 - 25.2.1986 - 3.7.1986 

Kararlarında da açıklandığı gibi, müktesep hak, başka bir ifade ile (kazanılmış hak) dan 
söz edilebilmesi için, bir hakkın, usule ve hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekir, 

"Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilmiş ve yürürlükten kalkmış bir hükme dayanan 
bu yararlanmanın ... kazanılmış hak sayılması ve sürdürülmesi düşünülmez." 

Kanunun geçici 1 inci maddesinde temas edilen 3284 ve 3430 sayılı Kanunlar, başlangıçta 
usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş ve ilgililer hakkında uygulanmıştır. Bu aşamada hiçbir 
ihtilaf söz konusu değildir. Geçici 1 inci madde metninde de kabul edildiği gibi, Anayasa Mah
kemesi her iki Kanunu da açılan davalar üzerine Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. 

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi Kararlarının kesin niteliği yanında, aşağıya aynen aldı
ğımız 153 üncü maddenin son fıkrası açık bir hüküm taşımaktadır. 

"Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." 

Buna göre, gerek 3284, gerekse 3430 sayılı Kanunların iptaline ilişkin kararların yayım
lanmasından sonra, bu kanunların yürürlükte olduğunu kabul ederek ihtiva etliği hükümleri
ne göre, işlemlerin sürdürülmesi, mümkün görülmemektedir. 

Açılan bir dava üzerine Ankara 3 üncü İdare Mahkemesi de aynı sonuca varmıştır. Şöyle ki; 

Ankara 3 üncü tdare Mahkemesi: 
Esas No. : 1990/127 
Karar No. : 1990/1224 
Karar Tarihi : 30.5.1990 

İlamında sonuç olarak. 

"\asama Organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların 3284 sayılı Kanunun ilgili hüküm
lerinin iptaline ilişkin 2.12.1986 tarih ve 1986/26 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararlarının Res
mî Gazetede yayımlandığı 30.4.1987 tarihinde ve 3430 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin ipta
line ilişkin 24.5.1988 tarih ve 1988/11 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararının Resmî Gazetede ya
yımlandığı 28.7.1988 tarihinden sonra sözü edilen Kanunla getirilen imkânlardan yararlanma
ları mümkün değildir." 

Şeklinde hüküm vermiştir. 

Bu halde de Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkrasının da nazara alınması gerek
mektedir. 

"Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu or
ganlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez" ve bunların yerine getirilme
sini geciktiremez. 

Bu sebeplerle maddenin kabulüne imkân görülmemiştir. 
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12. Belirlenen bu açıklamalara paralel olarak kanunun geçici ikinci, geçici üçüncü ve ge
çici dördüncü maddelerinin de yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Yukarıda arz edilen hususlar ve emsal Anayasa Mahkemesi kararları nazara alınarak, 
26.9.1990 tarih ve 3661 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emek
liliklerine Dair Kanun", Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇlTOSA N bünyesinde yer alan 
Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu nedeniyle kapatılarak burada çalışan işçile
rin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamala
rına son vermek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/116) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma gereksinim, güç ve isteğinde olup da işsiz kalmak, bir kişinin yaşamında ekono
mik, sosyal ve moral etkiler bırakan büyük bir olaydır. Bir işe sahip olan kişilerin, işsiz kalma
larının sonuçları ise, daha da ağırdır. Kendisinin ve yakın çevresinin geçimini sağlayan işçi için, 
çalışma hakkı, yaşama hakkının, maddî ve manevî varlığını geliştirme hakkının bir devamı 
niteliğindedir. Bu nedenlerle, işsizlikle mücadele, devletin en başta gelen görevlerinden biridir. 
İşsizlere ve işsiz kalanlara ilgisiz kalmak, onları kaderleriyle başbaşa bırakmak, modern çağın 
sosyal devlet anlayışıyla hiçbir şekil ve şartta bağdaşmaz. 

işsizlik, çok vahim iki sonuç doğurmaktadır. Bunlardan birincisi, işsizlerin; kendilerini 
faydasız, istenmeyen ve sahipsiz kimseler gibi görmeleri, ikincisi ise; bu kimselerin korkuya 
kapılmaları ve bu korku nedeni ile yönetime, insanlara kin duymalarıdır. Kişileri bu duruma 
düşürmemek için, devletin her tedbir ve çevreye başvurması gerekir. 

Modern devletler tam çalıştırmayı sağlayacak tedbirleri almak suretiyle görevlerini yap
maktadırlar. 

Bizde ise, işveren terörü yaşanmaktadır. 
işyeri kapatma, işten çıkarma.kamu ve özel sektörde had safhadadır. 
Modern devletlerde tam çalıştırma hedeflenirken; bizde, tersi bir anlayışla işyeri kapat

mak, işten çıkarmak moda olmuştur. 
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1990 yılı Şubat ayında ASELSAN'da 548 işçi işten çıkarılmıştır. 
1990 yılı Eylül ayında da Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. bünyesinde yer alan 

Filyos Ateş Tuğla Sanayii T.A.Ş'ne bağlı işyerlerinden Amasra Şiferton Ocağı kapatılmış ve 
40 işçinin işine son verilmiştir. 

işveren, Şiferton Ocağını verimli olmadığı gerekçesi ile kapatma kararı almıştır, işveren, 
ocağın verimli hale getirilmesi için hiçbir tedbir almamıştır. Gerekli yatırımlar yapılmamış, mo
dernizasyona gidilmemiştir. 

tşveren, modern devlet anlayışından uzaklaşarak; işyerini kapatmış, 70 işçi işsizliğe terk 
edilmiş, sosyal güvenceden yoksun bırakılmıştır. 

işverenin ilk ihmal ve sorumsuzluğu buradan doğmaktadır. 
tşveren, daha önceleri bu işyerinde çalışmakta olan işçilerinden bir kısmını, bağlı olduğu 

müessesenin diğer işyerlerine kaydırmıştır. Kapatma kararı verilirken işçilere bu imkân tanın
mamıştır. 233 sayılı K.H.K. ile Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. olan şirketin mües
sese ve bağlı ortaklıklarında 

— Çimento 
— Sofra eşyası, elektroporselen, sağlık malzemesi 
— Yer ve duvar karoları, sınaî seramikler 
— Refrakter malzeme (Ateşe mukavim asit ve bazik karakterli tuğla, harç, fırın malzeme

si ve sinter manyezit) 
— Kraft kâğıdından çimento torbası üreten tam 20 fabrika düzeyinde işyeri bulunmaktadır. 

Deş büyük, verimli ve modern çimento fabrikamızı özelleştirme adı altında yabancılara 
satmakla sabıkalı olan ÇtTOSAN, 70 işçinin bir anda işsiz kalmasına da sebep olmuştur. 

70 işçinin bağlı müessese ve kuruluşlarda istihdamı zor bir olay değildir. Yeterki yönetici
ler modern sosyal devlet anlayışına sahip olsunlar. 

tşveren ikinci defa ihmal ve sorumsuzluk örneği vererek, bu işçilere diğer işyerlerinde is
tihdam fırsatı vermemiştir. 

Yönetim ve denetim kurullarını devlet çiftliği gibi kullananlar, yandaşlarına cömert dav
rananlar; işçilere geldiğinde cimri olmaktadırlar. 

tş akitleri, sendikal hakları çiğnenmekte, iş barışı tehlikeye düşürülmektedir. 
Bu nedenlerle, işyeri kapatma ve işten çıkarma eylemlerine son vermek, soruna çözüm bu

labilmek ve haksız işten çıkaranları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Vefa Tanır 
Zonguldak Konya 

Mustafa Çorapçıoğlu Orhan Şendağ 
Balıkesir Adana 

Latif Sakıcı Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Muğla Bursa 
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Hasan Namal Ahmet Küçükel 
Antalya Elazığ 

İbrahim Gürdal Ömer Barutçu 
İsparta Zonguldak 

Mehmet Çakıroğlu Esat Kıratlıoğlu 
Trabzon Nevşehir 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Burdur Milletvekilleri Sait Ekinci ve Fethi Çelikbas'm, 28.3.1983 tarih ve 2809 saydı 

Kanunun 23 üncü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekliflerini (2/311) geri al
dıklarına ilişkin önergeleri (4/208) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen Millî Eğitim Komisyonunda bulunan 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 23 ün
cü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimizi geri çekmek istiyoruz. 

Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz. 9.10.1990 
Saygılarımızla. 

Sait Ekinci Fethi Çelikbaş 
Burdur Burdur 

BAŞKAN — Teklif geri verilmiştir. 

3. — 10/38 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1395) 

BAŞKAN — 10/38 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Para ve Kredi Kurulunun 88-1 Sayılı Tebliğinin 43 üncü Sırasındaki Mamuller tçin Yapıla
cak ödemelerin Yüksek Tutulmasının Nedenlerini ve Söz Konusu Tebliğden Kimlerin Yarar
landığını Tespit Etmek Amacıyla 25.4.1989 tarihinde kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
muz, kurulduğu tarihten itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmış ancak konunun çok kap
samlı olması nedeniyle çalışmalarını süresi içinde tamamlayamamıştır. 

Bu nedenle Komisyonumuz; çalışmalarını tamamlayabilmesi için çalışma süresinin 
17.10.1990 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzü
ğünün 103 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Başkanlığınızdan istenmesini kararlaştır
mıştır. 
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Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Dilekçe Komisyonu üyeliklerine seçim 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayla
rın listelerini okutup; oylarınıza sunacağım. 

Dilekçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (17) 

Anavatan Partisi (11) 

Ahmet Akgün Albayrak (Adana) 
Ercan Vuralhan (Ankara) 
İlker Tuncay (Çankırı) 
Ülkü Güney (Gümüşhane) 
Behiç Sadi Abbasoğlu (tstanbul) 
Yasin Bozkurt (Kars) 
Nuh Mehmet Kaşıkçı (kayseri) 
Mehmet Emin Seydagil (Muş) 
Mehmet Akarca (Samsun) 
Murat Batur (Şanlıurfa) 
Metin Gürdere (Tokat) 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (3) 

Zeki Ünal (Eskişehir) 
Hasan Fehmi Güneş (tstanbul) 
Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli) 

Doğru Yol Partisi (2) 

İbrahim Gürdal (İsparta) 
Atilla tmamoğlu (Kahramanmaraş) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dilekçe Komisyonunda, bağımsız sayın milletvekillerine 1 üyelik düşmektedir. Bu üyelik 

için aday olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin, yazılı olarak Başkanlığa müracaat 
etmelerini rica ediyorum. 

Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 11 Ekim 1990 Perşembe günü saat 
14.00'te ikinci kattaki 507 numaralı Dilekçe Komisyonu salonunda toplanarak; başkan, baş-
kanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ederim. 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız sayın milletvekillerine düşen 1 
üyelik için aday olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin, yazılı olarak, şahsen, Başkan
lığa müracaat etmeleri rica olunur. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına 
geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
ması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur... 
BAŞKAN — Geçen birleşimde, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Şimdi 

maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

(1) 452 S. Sayılı Basmayazı 4.10.1990 tarihli 16 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

Kapanma Saati: 16.20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saali: 1635 

BAŞKAN : Başkanvckili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — 18 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

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

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam.ediyoruz. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Karar yetersayısını dikkate alacaksınız değil mi? 
BAŞKAN — Görevimiz o Sayın Çiftçi... Sayacağız gayet tabiî. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Teyit ettirmek için... 
BAŞKAN — Teyide gerek yok ki... Biz, daima, İçtüzükte yazılanı yapıyoruz. 
Geçen oturumda, tasarının maddelerine geçilmesinin oylanmasında karar yetersayısı bu

lamamıştık. 

Maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması 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, Çalışma 
ve Sosyal Gücenlik Bakanlığına bağlı "Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü"nün 
kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. SHP Grubu adına Sayın Turan Bayazıt; buyu
run efendim, (SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de kişisel söz istiyorum Sayın Başkan. 
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SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin programında ve bu programa dayanarak yetkililerinin çeşitli 
defalar verdikleri beyanlarda vurguladığı gibi, bir bakanlık çerçevesi içerisinde ele alınması ge
rekecek kadar önemli olan kadın sorunları konusuna, bizi tatmin etmeyen bir ölçüde ve çok 
tehlikeli gördüğümüz bir art niyetle yaklaşılmış olsa dahi, konunun gündeme getirilmiş olma
sını memnunlukla karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, yasaların amaç maddeleri, en önemli maddeleridir. Amaç maddesi yasanın 
tümünü kapsar ve amaç maddesi yasanın Anayasa karşısındaki konumunu; amaç maddesi, o 
teklif, tasarı veya kanun hükmünde kararnameyi hazırlayan kişi veya Bakanlar Kurulunun ola
ya bakış açısını ortaya koyar. Konuya bu açıdan yaklaştığımızda, 1 inci maddeyi biraz daha 
teşrih ederek incelediğimizde, kanun hükmündeki kararnamenin, 3347 sayılı Yasanın 2/B ben
dine göre "Bağlı ve ilgili kurluşlar kurmak" şeklindeki bir yetkiye dayanması nedeniyle, bu 
genel müdürlüğün teşkilinde yetkinin varlığını görmekteyiz. 

Ancak, Merkez Bankası guvernörünün vazife süresinin uzatılması ve bunun görev süre
siyle ilgili bir düzenlemenin yapılmasında, yetki kanunu yoktur. Bu itibarla, bu kanun hük
münde kararnamenin buna ilişkin hükmü; yetki kanunu mevcut olmadan, Anayasaya aykırı 
bir şekilde metne ithal edilmiştir. 

Yüce Meclis -tabiî, hukuken Yüce Meclis; fiilen Anavatan Grubu- bu yetki kanunuyla Hü
kümete öyle yetki devretmiştir ki, o zaman bunu ihtar ettik, altını çizdik, hatırlattık; bugün 
fiilen yaşayarak, önemini, sanırım ki İktidar grubu hissedecektir. 

En önemli konuda bir birim kurulacak, en önemli konuda bir birime görevler verilecek 
ve Yüce Meclis bunu, sadece bir kanun hükmünde kararnameyi kanunlaştırmak yoluyla de
netleyebilecek, devreye böyle girebilecek... Eğer bu kararname komisyonca gündeme alınma
yıp, diğerlerinin akıbetine terk edilse ve raflarda bırakılsaydı, Yüce Meclis bu konuda iradesini 
ortaya koyamayacaktı. 

Sayın Başkanım, ek 17 nci madde, amaç maddesinin içinde yer almıyor. Amaç maddesini 
okuduğunuzda -öyle acayip bir kararname ki bu- sadece ve sadece kadın sorunları statüsü ge
nel müdürlüğü kurulması var; ama, kanun tasarısının içine baktığınızda, amaçla hiç ilgisi ol
mayan -demin arz ettiğim gibi- YÖK Kanunuyla ilgili değişiklikler var ve Komisyonda eklenen 
bir maddeyle, yine YÖK Kanunuyla ilgili üniversitelerdeki kılık, kıyafeti düzenleyen bir madde 
var. Bu düzenlemeler, bu iki düzenleme, amaç maddesinin içinde hiçbir surette geçmemiş. Hü
kümetin ve Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum. Bu, ya işe ciddî yaklaşmamaktır ya 
da işi bilmemektir, cahilliktir veya tecahül-i ârifaneden gelmektir; başka bir yorumu yok. Siz, 
tutacaksınız, ağırlığını vura vura, çok önemli bir konu olan kadın sorunlarında bir düzenleme 
yapacaksınız, onun içine, "Canım, nasıl olsa bu Meclisten bunu geçiririz" zihniyetiyle, Mer
kez Bankasını koyacaksınız, Yükseköğretim Kurumunu koyacaksınız... Bunda, devlet olma, 
hükümet etme ciddiyeti, hükümet etme bilgisi yoktur arkadaşlarım. 

Sayın Başkanım, düzenleme, Altıncı Plana aykıdır. Yasalar, hiçbir zaman, planlara aykın' 
olamaz. Altıncı Planın. "Beşerî Kaynaklar" bölümünü incelediğinizde, ikinci başlık altında, 
"Nüfus"tan sonra, "Aile, Kadın ve Çocuk" gelir. Demek ki, Beş Yıllık Plan, bu üç unsuru, 
hiçbir zaman birbirinden ayrılması mümkün olmayan, her zaman birbiri içerisinde mütalaa 
etmemiz gereken bu üç unsuru (aileyi, kadını ve çocuğu) bir arada mütalaa etmiştir. Bunun bir so-
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nucu olarak, bu üç kesime yönelik tedbirlerin aynı elden idare edilmesi gerekir; ama, baktığı
mızda görüyoruz ki, aile sorunu bir devlet bakanında, Başbakanlıkta; kadın sorunu bundan 
ayrılmış; Hükümet kararnamesiyle, yine Başbakanlığa bağlı bir devlet bakanlığına verme şek
linde düzenlenmiş; ama, her nasılsa, bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonu biraz Avrupaîleş-
mek ihtiyacını hissetmiş, "Batı ülkelerinde, bu husus, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıkları
na bağlıdır" demiş ve değiştirerek, bunu, bu bakanlığa bağlamış. 

Şimdi, düşünün; Planın bir arada mütalaa ettiği, tedbirlerini ve kritiklerini bir arada der
piş ettiği bir konuyu, şu an ikiye bölmüş durumdasınız; bir tanesini bir sayın devlet bakanına, 
bir tanesini bir sayın bakana veriyorsunuz... 

Bir de, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda çok önemli bir cümle var, bu cümleyi özellik
le okumak istiyorum. Bu, bizim şimdiye kadar bağıra bağıra söylediğimiz; ama, bir türlü sağır 
kulaklara sokamadığımız bir iddiadır. Plan ve Bütçe Komisyonunu kutluyorum; bakın o cüm
lede ne diyor : "Ülkemizde kadının statüsü ve sorunlarıyla ilgili olarak yapılması gereken ça
lışmaların, diğer ülkelerde olduğu gibi, icrat yetki taşıyan bir teşkilatlanma jeklinde düzenlen
mesinin daha isabetli olacağı..." Biz de hep bunu diyorduk, "Siz, nasıl, icraları devlet bakan
lıklarına verebilirsiniz; icraî fonksiyonu, icraî niteliği olan kuruluşları nasıl devlet bakanlıkla
rına terk edebilirsiniz?" diyorduk; ama, bu bugüne kadar benimsenmiyordu. Plan ve Bütçe 
Komisyonunun bu benimsemesinin devamlı olmasını ve diğer konulara da yansımasını temen
ni ediyorum. 

Sayın Başkanım, gerek geçen günkü konuşmamda, gerekse bugünkü konuşmamın baş kıs
mında arz ettiğim, bu kararnamede bizi ürküten, bu kararnamede Türk kadınının geleceğine 
endişe ile bakmamıza neden olan yaklaşımlar var; şimdi, bunu da vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kararnamenin hiçbir yerinde "Atatürk ilke ve devrimleri" söz
cüklerine rastlamazsınız. Düşününüz, Türk kadınına bir statü getireceksiniz; Türk kadınını, 
fikrî yönden, Türk kadınını, dünyaya bakış açısı yönünden, Türk kadınım, iyi bir vatandaş 
olmasını gerektirecek bütün nitelikler yönünden geliştirmeyi hedef alacaksınız; o toplumun Türk 
kadınının, fikrî açıdan, mayasında, omurgasında bulunması gereken Atatürk ilke ve devrimle
rini, bu tasarlama içerisinde hiçbir zaman zikretmeyeceksiniz... Soruyorum Hükümete, özel 
sual sormaya beni mecbur etmeden cevap versinler : Türk kadınının geleceği, Türk kadınının 
statüsü, niçin Atatürk ilkelerinden ve devrimlerinden soyutlanarak belirlenmektedir; niçin bu
nu soyutladınız, niçin Atatürk ilke ve devrimlerini dışlıyorsunuz?.. Arz ettiğim gibi, ayrı bir 
sual sormama meydan bırakmadan, Hükümet bunu izah etmek mecburiyetindedir. 

Sayın Başkanım, bu kararnamede "çağdaş" sözcüğüne de rastlayamazsınız. 6 ncı madde
nin (0 bendinde her ne kadar "çağdaş" sözcüğü geçiyorsa da, burada, "Kadının kültürel de
ğerlerinin çağdaş yaşam ve teknoloji gereklerine uygun düzeye getirilmesi" diyor. Yani, bura
daki çağdaşın anlamı, çamaşır makinesi; buradaki çağdaşın anlamı, televizyon; buradaki çağ
daşın anlamı, telefon vesaire. Buradaki çağdaşın anlamı, kafa değil, kafaların içindeki fikirler 
değil arkadaşlarım, tşte biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu nedenledir ki, bu karar
namenin akıbeti ve bu kararnamenin Türkiye'ye getireceği düzen nedeniyle, bunu tehlikeli gö
rüyoruz ve ürküyoruz. 

Geçen günkü konuşmamda söylemiştim; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın İm
ren Aykut çağdaş bir hanımefendi, bugün Hükümeti temsil eden Sayın Bakan da aynı kafada; 
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ama, bunların varlığı bizim için teminat değil, sizin için de teminat olmaması lazım, önemli 
olan, düzenlemenin içeriği, önemli olan, düzenlemenin esprisidir. 

Sayın Başkanım, Türk kadınına yaklaştığınız zaman, önemle üzerinde durmamız gereken 
millî bir sorun vardır; bu da, "Amaç" maddesinde yer almamıştır. Her ne kadar, kanun hük
münde kararnamenin 6 ncı maddesinin (c) fıkrasında zikredilmişse de, amaç maddesinde özel
likle açıklanması ve vurgulanması gereken bir husus. Bugün, Türk kadınını, özlediğimiz düze
ye gelmekten alıkoyan toplumsal faktörler vardır, toplumsal engeller vardır; geleneklerden do
ğan engeller vardır, batıl inanışlardan doğan engeller vardır. Türk kadınını siz bunlardan kur-
tarmadıkça, Türk kadınının etrafındaki bu demir engeli yıkmadıkça, yıktırmadıkça, kadım, 
arzu ettiğimiz düzeye getiremezsiniz ve getiremeyiz. 

tşte bu düzenlemede, maalesef, Türk kadınım, ayağına bir pranga vurulmuş gibi, çağın 
gerisinde tutan; Türk kadınını, aydın düşüncesine rağmen -Anadolu kadını aydındır, bizler
den, kocasından daha aydındır- bu aydın niteliğine rağmen, çağın gerisindeki bir konuma çe
ken; memleketimizde, toplumumuzda maalesef yaşamakta olan batıl bazı gelenekleri, bazı za
rarlı gelenekleri, yetiştirilen, filizlendirilen bu zararlı gelenekleri yıkma ve bu geleneklerden 
Türk kadınını kurtarıp, hürriyete kavuşturma tedbirleri amaç maddesinde yer almamıştır. 

tşte bu nedenledir ki, biz, bu düzenlemeyi tehlikeli görüyoruz; bu nedenledir ki, biz, bu 
düzenlemenin, yarının aydın kafalı, yarının Türk toplumunun üretici ana unsuru olması gere
ken Türk kadın modelini yetiştirmekten uzak olduğunu görüyoruz ve üzüntüyle, endişeyle sap
tıyoruz ki, tesis edilmek, yaratılmak istenilen Türk kadın tipi, bu çağın kadın tipi değildir; geç
miş çağların kadın tipidir. Ama, Türk halkı, ne kadar kuvvetli gösterilirse gösterilsin, Türk 
kadınını, o konuma, o düzeye düşürmeyecektir. En büyük güvencemiz budur. 

Bu Kanun hükmündeki kararnamenin diğer konuları hakkında, arkadaşlarımızla birlik
te, görüşlerimizi arz edeceğiz. Bu maddeyle ilgili 2 Önergemiz var. önergeler görüşülürken de, 
o önergeleri niçin o şekilde kaleme aldık, arz edeceğiz. Temennimiz, Türk kadınının yarınını 
tesis eden şu tarihî toplantıda, en hassas olduğumuz konuların, yarının, laik, medenî, çağdaş, 
Atatürkçü Türk kadını tipinin, bu düzenlemenin içerisinde yer almasının sağlanmasıdır. 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum ve bütün Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Şahısları adına, ilk olarak, Sayın Ateşoğulları söz istemiştir; buyurun efendim. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemdeki 
yasa tasarısının 1 inci maddesiyle ilgili olarak konuşmadan önce, tümünüzü saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Turan Bayazıt'ın da belirttiği gibi, kadının eğitim düzeyini yükseltmek, ekonomik 
hayata katılımını sağlamak, çeşitli alanlarda güvenliğini sağlamak ve yine çeşitli alanlarda hak 
ettiği statüyü kazandırmak, amaç maddesinde sayılmış. 

Amaç maddesinde, bu kadar uzun bir tanımlamaya gerek yoktu. Çünkü, 20 Aralık 1985'te 
imzaladığımız, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesine uygun ola
rak, "Kadının statüsünü geliştirmek ve sorunlarına çözüm bulmak için, tüzelkişiliğe sahip, özerk 
bir kadın statüsü ve sorunları kurumunun kurulması, örgüt ve görevlerine ilişkin esasların dü
zenlenmesi..." diye sunulsaydı, daha rasyonel, daha akılcı olurdu. 
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Siyasal iktidarın güdümünde olmayan, kadınların da kendi örgütleri aracılığı ile kendi ad
larında alınacak tüm karar alma süreçlerine katılabildiği bir modelin geliştirilerek, onun reali-
ze edilmesi gerekirdi. Bir yandan, genelgelerle, kadınları devlet dairelerine almama ve sayısını 
eksiltme diyorsunuz, öbür taraftan, "kadın statüsü ve kadınlara yeni statü" deniyor... işte bir
biriyle çelişen iki olay, iki durum... Birisi yasalarla konmak istenen, biri ise uyguladığınız ger
çektir. Onun için inandırıcı değildir. Böyle çifte standart uygulamalar da hiçbir zaman inandı
rıcı olmayacaktır. Tasarıda, Başbakanlığa bağlı, ama Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak düşünülüyor. Hiçbir zaman özerkliği 
düşünülmüyor. 

Avrupa Topluluğu ülkelerindeki uygulamalarda değişik modeller görmekteyiz. Kaldı ki, 
Avrupa Topluluğuna girmek isteyen bir ülke olarak, o modellere de uymamız, entegrasyonun 
kolaylaşmasını sağlayacak bir etkendir. Avrupa Topluluğu ülkelerinde 1974 yılından bu yana 
kadınlarla ilgili, özel alanlarda, örneğin eğitimde fırsat eşitliği konusunda, eğitim bakanlığı 
bünyesinde bir birim, istihdam ve 111 sayılı ILO sözleşmesi gündeme geldiğinde, Çalışma Ba
kanlığı bünyesi içerisinde bir birim olarak düşünülüyor ve 111 sayılı ILO Ayrımcılık, tstihdam 
ve Meslek Sözleşmesine uyulup uyulmadığı, yine buraca denetleniyordu. Ama, biz, böyle dar 
alanlarla sınırlı olan bu olayı, getiriyoruz, kadın statüsüyle ilgili çok kapsamlı bir konuda yine 
bir bakanlığa bırakıyor, genel müdürlük olarak bakıyoruz ve öyle görüyoruz. 

Zaten bu durum ki, Avrupa ülkelerindeki uygulamayı genel gerekçenin S inci sayfasında 
örnek göstererek, tasarıda da bizi doğrulamaktadır. Ancak, ülke çapında uygulanacak kadın 
politikalarının getirilmesi söz konusu olduğunda, parlamento düzeyinde sürekli özel kadın ko
misyonları kurulduğu ya da özerk, yarı özerk tüzelkişilikli örgütlenmelere gidildiği görülmek
tedir. Kadının sorunları var; ama, kadınlarla ilgili bir konuda, kadınlar değil, siyasî organlar 
karar verecek, tşte, bu tasarının en büyük çelişkisi bu. 

Kadınların gerçekten statü kazanmasını, gerçekten kurtulmasını istiyorsak, onlara ekono
mik özgürlükler vermek zorundayız. Bunu da en başta takdir etmesi, değerlendirmesi gereken, 
Sayın Çalışma Bakanıdır. Geçmiş dönemde kendi yaşadığı bir olay vardır : Türk işçi ve işve
renlerinin çözüm bekleyen yığınlarca sorunu bulunan Libya'ya, sırf, kadın Çalışma Bakanı ol
duğu için kabul edilmeyen, görüşmeye alınmayan bir Çalışma Bakanının, oturup, kadınların 
statüsüyle ilgili bir hazırlık yapıldığında, çok daha düşünmesi gerekirdi; kadınlarla ilgili konu
da daha duyarlı olması gerekirdi ki, bunu da göremiyor, kendisini bu konuda da duyarlı olma
ya çağırıyor, üzüntülerimi belirtiyor; hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Buyurun Sayın Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurumuza, Kadının 
Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması, Merkez Bankası Başkanının görev süresinin uza
tılması ve bir de "türban" diye bir korsan maddenin eklenmesi suretiyle bir tasarı getirilmiştir. 
Bu tasarının aslında getirilmesine de gerek yok... 

ALÎ ŞAKÎR ERGÎN (Yozgat) — Maddeye gel. 
KAMER GENÇ (Devamla) —- Siz orada hiç heyecanlanmayın. Ben size, heyecanınızı gi

derecek konuşmalar yaparım, merak etmeyin. 
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BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Karşılıklı konuşmayalım. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, aslında bu kanun tasarısının, kadı
nın statüsü ve sorunlarıyla ilgili bölümünün getirilmesine gerek yok. Anayasamızın 90 inci mad
desine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen uluslararası antlaşmalar kanun hük
mündedir ve bu uluslararası antlaşmalardaki hükümler kanun gibi uygulanabilir niteliklere sa
hiptir. 1985 yılında 3232 sayılı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesi
ne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla biz zaten bunu kabul etmişiz. Ancak, karşı
mıza getirilen bu tasarı çok yetersiz, kadın meselelerinin hallinde eksik ve bir nevi kadına veri
len değeri küçülten bir tasarı. Yani, düşünebiliyor musunuz, bir memleketin 26 milyonu kadın 
ve bu kadın sorunlarını 20 kişilik bir kadroyla halledeceksiniz!.. Çalışma Bakanlığına bağlı 
küçük bir birim oluşturacaksınız, burada 20 memur çalıştıracaksınız ve bununla da 26 milyon 
kadının meselelerini halledeceksiniz!.. Siz nasıl geçeceksiniz onu bilmiyorum; ama ben buna 
gülüp geçiyorum. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bakınız ne diyor : "Bu kanunun amacı, Türk kadınının eği
tim seviyesini yükseltmek..." Peki, yükseltmek için ne yapacaksınız?.. Yani, onu burada belirt
tiniz mi? 

"Tarım, sanayi ve hizmetler kesiminde ekonomik hayata katılımını artırmak..." Nasıl ar
tıracaksınız?.. Bunu, böyle muğlak ifadeler getirmek suretiyle, yorumcuya geniş uygulama im
kânlarını vermektense, bunlar ne ile yapılacaksa bunların kanunda belirtilmesi lazım." 

"Sağlık, sosyal ve hukukî güvenliğini sağlamak..." Arkadaşlar, kadının veyahut da insan
ların güvenlikleri kanunla sağlanmaz, uygulama ile sağlanır. Ben bu tasarının tümü üzerinde 
yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, bugün ülke kadınının en büyük sorunu; mutfaktaki 
yangın, hayat pahalılığı, bu insanların evine ekmek alamamalarındaki sıkıntı, iş bulamamala-
rındaki sıkıntıdır. Bugün, birçok kadınımız ve özellikle de genç kızlarımız ekonomik sıkıntı 
yüzünden evlenemiyorlar. Köylerdeki kadınlarımız ve kızlarımız okuyamıyor, birçoğu iş bula
mıyorlar. önemli olan ona bir çözüm bulmak. Bunlara çözüm bulmadan, Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine katılmakla da sorunlar çözülmez. Aslında, bu söz
leşmede kadın meselelerinin halli için gerekli olan, aşağı yukarı 28 tane hüküm sevk edilmiş 
burada. Şimdi bu 28 tane hüküm, bir ana madde ve bu ana maddeye bağlı olarak Kadın Statü
sü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün üç beş tane fıkradan veya bentten ibaret görevi; arkasın
dan da işte bir iki tane maddeyle mesele halledilmeye çalışılmış. 

Aslında, bunun bu hale dönüşmesindeki amacı ben biliyorum; Hükümet, kadın sorunla
rının çözülmesini istemiyor. Bu katıldığımız anlaşma, genel bir anlaşmadır; bu genel anlaşma
nın yanına iki üç tane sınırlı madde getirerek, uluslararası düzeydeki uygulamalarına istisnalar 
getirmek ve bunların uygulamalarını önlemektir. 

Mesela, bu uluslararası sözleşmede -açalım- neler diyor? Diyor ki, "Taraf devletler kadın
lara karşı her türlü ayırımı kınar. Tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin kadın
lara karşı ayırımı ortadan kaldırıcı bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaçla aşağıdaki hu
susları taahhüt eder." Bunları uzun uzadı ya saymış. Enteresan gördüğüm bir iki tanesini size 
okumak istiyorum : "Kadın ve erkek eşitliğini fiilen sağlamak için, taraf devletlerce alınacak 
geçici ve özel önlemler, işbu sözleşmede belirtilen cinsten ayrı bir ayrım olarak mütalaa edilme-
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yecek ve hiçbir şekilde eşitsizlik veya farklı standartların muhafazası sonucunu doğurmaya
caktır. Fırsat ve uygulama eşitliği hedeflerine ulaştığı zaman bu tedbirlere son verilecektir." 

Tabiî, hepsini size okumak istemiyorum; özellikle bu kanunda yer alması gereken ve be
nim de uygun gördüğüm maddelere değinmek istiyorum. Mesela, diyor ki, "Kız öğrencilerin 
okuldan ayrılma nispetlerinin düşürülmesi ve okuldan erken ayrılan kız ve kadınlar için eğitim 
programlarının düzenlenmesi." Bu kanun hükmünde kararnamede ve getirilen bu tasarıda bu 
var mıdır? Yok. Bugün, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadoluda -bugün bir soru önergesi 
de verdim- köy okullarının yüzde 60'ı, yüzde 70'i kapalı. Kalınacak yeri olmayan köylerde öğ
retmenlik yapan öğretmenler de karakolda ikamete mecbur ediliyor ve fiilen öğretim durmuş 
vaziyette. Mademki uluslararası bir antlaşmaya katıldınız ve bu katılmanın gereğini yerine ge
tiriyorsunuz, o halde bu antlaşmanın gereğini verine getirmek için, böyle yerlerde ikamet eden 
insanların eğitim ve öğretimini nasıl sağlayacaksınız, onu getirin bizim karşımıza. 

Mesala, yine başka bir maddede diyor ki, "özellikle çocuk bakımevleri ağının tesisi ve 
geliştirilmesi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülüklerini, görev ve sorumluluklarını ve ka
mu hayatına katılma ve birleşmeyi mümkün kılan destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını 
teşvik etmek. Hamilelik süresince, zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel koruma sağ
lamak." Tabiî bu, 28 maddelik hüküm taşıyan bir antlaşma. 

Görülüyor ki, getirilen bu kanun tasarısıyla, kadınlarımızın hiçbir meselesi çözümlenme
miş; sırf politik bir yatırım... tşte, Sayın Bakan, üniversiteli kadınları topluyor, "İşte bakın, 
biz sizin için özel bir statü getirdik" diyor. Aslında, kadınlar için ayrıcalık tanıyan bir statü 
getirmek de uluslararası anlaşmaya aykırı. Uluslararası anlaşmada önemsenen, kadınla erkek 
arasındaki ayrıcalığı gidermek, hiçbir eşitsizlik yaratmamaktır. Yani, eğer biz, herhangi bir ko
nuda, herhangi bir işe alınmada, herhangi bir sağlık konusunda, bir kadına, erkekten çok hak 
tanırsak, o zaman, bu, ayrıcalık olur ve katıldığımız uluslararası sözleşmenin hükümlerine de 
aykırı olur. 

Şimdi, tasarı gerekçesinde, Hükümet, "Kadın sorunlarını ve statüsünü düzenlemeyi 
önemsedim" diyor ve Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük kurulmasını öngörüyor. Komis
yon ise, her nedense bunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük 
halinde tesis ediyor. 

Yalnız, Plan ve Bütçe Komisyonunun daha önce bir uygulamasını görmüştüm; eğer Hü
kümetten gelen kanun tasarısının maddesi Komisyonda değiştiriliyorsa, onun tasarıdaki ge
rekçesinin de değiştirilmesi konusunda bir önerge verdirilmişti ve gerekçeyi de değiştirmiştik 
veya değiştirmek yerine, gerekçenin Plan ve Bütçe Komisyonunda değiştirilen kısma aykırı dü
şen bölümünün tasarıdan çıkarılması yolunda bir önerge verilmişti veyahut da o konuda bir 
düzenleme yaparak buraya getirmişlerdi; ama, bunda niye onu yapmadılar, onu bilmiyoruz. 
Tabiî, bizim bu Meclisteki çalışmalarda gördüğümüz gibi, her gün çok değişik şeylerle karşı 
karşıya kalıyoruz. 

Bir bakıyorsunuz, yetki süresi sona ermiş bir kanuna istinaden karşımıza bir kanun geli
yor, işte, birtakım insanlara haklar veriliyor, vecibeler veriliyor. Aslında bu başka bir ülkede 
olsa, böyle bir uygulamayı yapan hükümet derhal görevden alınır. Çünkü, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin üyeleri, bizler, her şeyi en ayrıntılı yönleriyle bilemiyoruz. Bu memleketin Adalet 
Bakanı var, müsteşarları var, bürokratları var. Yetki süresi sona ermiş bir kanuna istinaden kanun 
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hükmünde kararname çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmek ve bunu uygulamak, 
affedilmeyecek en büyük hatadır ve memlekette belki de bundan daha ağır bir hata, bir hükü
met için, bir idare için düşünülemez; ama biz çok genişiz, karşımıza gelen hükümetler ne ka
dar ağır hata yaparlarsa yapsınlar, gruplarında tasvip edildikleri için, biz muhalefet partisi olarak 
bu olayın ağırlığını dile getirmekten başka bir şey söyleme hakkına sahip görmüyoruz kendimizi. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, tabiî, bu madde ile ilgili olarak ve

rilmiş önergelerimiz var. Aslında, bu haliyle bu kanunu uygulayacak yöneticilere de ben şaşa
rım. Yani, burada kadına en ufak bir hak verilmemiş. Yalnız isim... Kadına özel statü veriyor
sun... Niye veriyorsun?.. Ne yapmak için?.. Kadının eğitimini nasıl sağlayacaksın? Kadına iş 
mi bulacaksın, ekonomik sıkıntı içinde olan kadınlara öncelikle iş mi bulacaksın veyahut da 
kadının çocuğuna, özellikle çalışan kadının çocuğuna Özel bir kreş mi açacaksın? Hiç olmaz
sa, böyle özel birtakım vurgulamalar yapılarak bu kanun getirilse idi, biz de derdik ki, hakika
ten, hükümeti tebrik ederiz, kadınlar için bir özel statü getirdi; ama, bu statüde de bunlara 
özel birtakım haklar tanındı, gördük bu hakları; ama bunlar burada belirtilmemiş. Sırf bir 
makyaj maddesiyle, göz boyamayla "biz kadınlara özel değer veriyoruz" diyorlar; ama kadın
lara özel değer vermek de, böyle müphem kanunlar getirmekle olmaz. Çünkü, bu kanuna da
yanarak hiçbir şey yapamazsınız, tşte bu kanun hükmünde kararnameyi altı aydır uyguluyor
sunuz. Ben, tümü üzerinde yaptığım konuşmada da "Sayın Bakan, bu kanun hükmünde ka
rarnameyi altı yedi aydan beri uyguluyorsunuz; lütfen, bu kararnameye göre ne yaptıysanız 
söyleyin" dedim; bize tek bir şey söylenmedi. Yani, kadınlar için özel tesis edilmiş bir statüden 
bahsedilmedi, kadınlar için yapılmış bir özel düzenlemeden söz edilmedi. Kanun çıksa ne ya
pacak?.. Sadece radyo ve televizyona çıkıp, "Bakın, biz kadınlara büyük haklar sağladık" 
denecek. 

tleriki maddelerle ilgili görüşlerimizi ayrıca belirteceğiz. 
Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Başka söz isteyen?.. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, sorumun Komisyon tarafından cevaplandırıl
masını rica edeceğim. 

Türk kadınının statüsü tesis edilirken ve bu statünün hedefleri, bu statünün ilham kay
nakları belirtilirken, Atatürk ilke ve devrimleri niçin öngörülmemiştir? 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, Komisyonumuzda, Kadının Sorunları ve Statüsü Başkanlığıyla ve diğer iki ko
nuyla ilgili kararname konuşulurken, ben Komisyon Başkanı olarak şu sözleri ifade etmişim
dir; kayıtlardadır : Türkiye, kadın statüsü konusunda en büyük devrimleri yapmış bir ülkedir. 
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Esas olan, hukuk sistemimizde yaptığımız değişiklik değildir; uygulamadaki aksaklıkları orta
ya çıkarmak ve günün şartlarına göre -dikkat ediniz, günün şartlarına göre- gelişen sistemlerde 
kadının statüsünü, sorunlarını ve problemlerini çözmek şeklindedir. Yani, aslında, hukuk sis
temimizde büyük reformlar yapılmıştır, bunu kimse inkâr edemez; ama, uygulama tamamen 
yerinde midir? Problemi var. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu, benim sualimin cevabı değil. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Bu, tabiatıyla diğer ülkelerde de vardır. Hatta, misal olarak, Komisyonda şunu da verdim : 
Ben ingiltere'de talebeyken, aynı otobüsün şoförlüğünü yapan kadınla erkek arasında maaş 
farkı vardı. -

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu, benim sualimin cevabı değil Sayın Başkan. Bana 
cevap verilsin. Bunlar, kaçamak, tutanak dolduracak sözler. Somut soru sordum ben. 

BAŞKAN — Efendim, cevaplarını daha bitirmediler, belki oraya da gelirler. 
Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, ben cevap verdiğim kanaatindeyim; ama, benim sözlerimi anlamamışlarsa, o 
kendilerinin bileceği bir şeydir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ben her şeyi anladım, merak etme. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önergeler var; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı ve 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasarısı
nın 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Cemal Şahin 
Çorum 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Timisi 
tstanbul 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Mustafa Kul 
Erzincan 

İbrahim Tez 
Ankara 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Yüksel Çengel 
tstanbul 
Ali Uyar 

Hatay 
Mustafa Sarıgüt 

tstanbul 

"MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesine uygun olarak Türk kadınının statüsünü geliştirmek ve sorunlarına çözüm bul-

'mak için, tüzelkişiliğe sahip, özerk bir "Kadın Statüsü ve Sorunları Kurumu"nun kurulması, 
teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir." 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı ve 1211 sayılı Kanun ile 2S47 sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasarısı
nın 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

tbrahim Tez 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Cemal Şahin 
Çorum 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Mustafa Timisi 
istanbul 
Ali Uyar 

Hatay 
Mustafa Sarıgül 

İstanbul 

"MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi 
Sözleşmesine uygun olarak Türk kadınının statüsünü geliştirmek ve sorunlarına çözüm bul
mak için, tüzelkişiliğe sahip, Devlet Bakanlığına bağlı bir "Kadın Statüsü ve Sorunları Kuru-
mu"nun kurulması, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı ve 1211 sayılı Kanun ile 2S47 sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasarısı
nın 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Cemal Şahin 
Çorum 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

tbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 
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"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 hak ettiği statüyü kazandırmak, kadın olmanın 
önündeki bütün engelleri kaldırmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Ka
dının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü"nün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair 
esasları düzenlemektir." 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı ve 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişklik 
Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasarısı
nın 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

ibrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Cemal Şahin 
Çorum 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Kamer Genç 
Tunceli 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

"MADDE 1. — Bu Kanunun maçı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesine uygun olarak Türk kadınının statüsünü geliştirmek ve sorunlarına çözüm bul
mak için, tüzelkişiliğe sahip Başbakanlığa bağlı bir "Kadın Statüsü ve Sorunları Kurumu"nun 
kurulması, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir." 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı ve 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasarısı
nın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Cemal Şahin 
Çorum 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
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Etem Cankurtaran Neccar Türkcan 
tçel tzmir 

Yüksel Çengel Mustafa Sarıgül 
tstanbul İstanbul 

Fıkra : Kamu hizmetine alınmada kadın ile erkek arasında hiçbir surette ayrım yapılamaz. 

Yüksek Başkanlığa 

452 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt Kâzım özev 
tzmir Tokat 

Vedat Altun Mahmut Keçeli 
Kars Adana 

Yüksel Çengel Halil Çulhaoğlu 
tstanbul tzmir 

Rıza Sirmen tbrahim Tez 
Kocaeli Ankara 

Yaşar Yılmaz Neccar Türkcan 
Ankara tzmir 

Mustafa Yılmaz Mustafa Kul 
Gaziantep Erzincan 

Kamer Genç Etem Cankurtaran 
Tunceli tçel 

Mustafa Sarıgül 
tstanbul 

"MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Atatürk ilke ve devrimlerinin ve çağdaş yaklaşımla
rın ışığı altında : 

a) Kadının eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, 
b) Tarım ve özellikle sanayi ve hizmetler kesiminde istihdamını artırmak, 
c) Sağlık sorunlarının çözüme bağlanmasını ve sosyal ve hukuksal güvenliklerini sağlamak, 
d) Türk kadınının gelişmesini, kalkınmasını, yasal haklarını erkekle eşit şekilde kullan

masını engelleyen toplumsal ve geleneksel değer yargılarını saptamak ve bunların ortadan kal
dırılmasını sağlayacak önlemleri almak, 

Suretiyle eşitlik ilkesi içinde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda hak ettiği sta
tüyü kazandırmak üzere Başbakanlığa bağlı "Kadının Konumu ve Sorunları Genel Müdürlü-
ğü"nün kurulmasına, Teşkilat ve Görevlerine ait esasları düzenlemektir. 

Genel Müdürlük tüzelkişiliğe sahiptir. Başbakan yetkilerini bir devlet bakanına devredebilir." 
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Yüksek Başkanlığa 

452 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun 1 inci maddesindeki "Bu kanunun ama
cı..." kelimelerinden sonra "Atatürk ilke ve devrimlerinin ve çağdaş yaklaşımların ışığı altın
da..." ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

M. İbran Bayazıt 
tzmir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Vedat Altun 
Kars 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Kâzım özev 
Tokat 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Kamer Genç 
Tunceli 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

BAŞKAN — önergelerin okunması bitmiştir. 
Şimdi, aykırılık derecesine göre işleme koyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 

452 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

ve arkadaşları 

"MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Atatürk ilke ve devrimlerinin ve çağdaş yaklaşımla
rın ışığı altında : 

a) Kadının eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, 
b) Tarım ve özellikle sanayi ve hizmetler kesiminde istihdamını artırmak, 
c) Sağlık sorunlarının çözüme bağlanmasını ve sosyal ve hukuksal güvenliklerini sağlamak, 
d) Türk kadınının gelişmesini, kalkınmasını, yasal haklarını erkekle eşit şekilde kullan

masını engelleyen toplumsal ve geleneksel değer yargılarını saptamak ve bunların ortadan kal
dırılmasını sağlayacak önlemleri almak, 
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Suretiyle eşitlik ilkesi içinde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda hak ettiği sta
tüyü kazandırmak üzere Başbakanlığa bağlı "Kadının Konumu ve Sorunları Genel Müdürlü
ğü "nün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir. 

Genel Müdürlük tüzelkişiliğe sahiptir. Başbakan yetkilerini bir devlet bakanına devredebilir." 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) —- O zaman, toplasın çoğunluğunu. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
öyle bir mecburiyetimiz yok... 

BAŞKAN — Efendim, ben, katılıp katılmadığınızı soruyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz diyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Efendim, Komisyonun çoğunluğunun olmadığı bir ma-
zeretse, -çünkü önemlidir konu- o zaman, çoğunluğu temin etsin. 

BAŞKAN — Efendim, burada mühim olan, komisyonun temsil edilmesi Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Konu önemlidir Sayın Başkan; o zaman, toplasın Ko
misyonu. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, size tekrar soruyorum. Katılıyor musunuz, katıl
mıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, ben Komisyon adına katılıyoruz veya katılmıyoruz diyemem; Komisyonun ka
rar alması lazım. 

BAŞKAN — Siz Komisyon Başkanısınız, Komisyon Başkanını bağlar... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Ama, Komisyon Başkanı olarak, komisyon üyeleri burada çoğunlukla bulunmadığı için 
"katılamıyoruz" diyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Katılmıyor... 
Bir dakika... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) *— Yorum yapmayın, lütfen usulî müzakere açın Sayın Baş
kan. Yorum yapmayın... Komisyonun çoğunluğu yoktur. "Çoğunluğumuz olmadığı için" di
yemez. O zaman, komisyon çoğunluğunun kararını alması lazım. Toplasın arkadaşları... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Bir mecburiyet yoktur efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — "Katılamıyoruz" diyebilir haklıdır; ama mazeret göste
remez "Komisyon çoğunluğu yoktur" diye katılmıyoruz desin... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Her zaman gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Efendim, bu yeni bir madde ilavesi değil. Burada... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, yeni madde ilavesi değil. 

BAŞKAN — Sayın Baya zıt, bir dakika... 

Komisyon ya reddini ister, yahut komisyona iadesini ister. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, bu yeni bir uygulama değil. Biz bu... 

BAŞKAN — Efendim, yeni madde ilavelerinde sizin söylediğiniz usulü tatbik ediyoruz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Efendim, biz yeni bir madde ilave etmiyoruz ki... 

BAŞKAN — Yeni bir madde ilavesinde yetersayı arıyoruz... Bu bir önergedir... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Şöyle söyleyeyim efendim... 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Çoğunluğumuz bulunmadığı için katılmıyoruz efendim... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, usulî müzakere açın lütfen. Eğer, bu be
yanı yeterli görüyorsanız usulî müzakere açın. 

BAŞKAN — ̂ Efendim, bu, katılmamış demektir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hayır efendim, o demek değil, hayır! Gerekçe gösterili
yor. Eğer, gerekçe, komisyon çoğunluğunun bulunmaması ise, toplasınlar komisyonun çoğun
luğunu. "Katılmıyoruz" diyebilir; bu, hakkıdır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, Komisyon, raporunu vermiştir; komisyon raporunda değişiklik istenmektedir. 

Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz; tamam. 

Hükümet katılıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Katılmıyor efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zaten, Atatürk'e bağlılıkları yok Sayın Başkan; onun için 
katılmıyorlar. 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak söz istiyor musunuz? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu önerge ne geti
riyor : önce, kanun hükmünde kararnamedeki bozuk kaleme alışı düzeltiyor, bozuk imlayı dü
zeltiyor; onu bir tasnife, bir sınıflamaya tabi tutuyor. Yine bu değişiklik, 6 ncı maddenin (c) 
bendinde, kararnamenin de çok sathî bir şekilde öngördüğü, "Kadınların kanunlar karşısın
daki durumlarını araştırmak ve uygulamadan kaynaklanan olumsuz durumların giderilmesine 
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yönelik çalışmalarda bulunmak" ifadesiyle, çok sathî bir şekilde öngördüğü, konuşmamda da 
açıkladığım, kadının sosyokültürel açıdan gelişmesini engelleyen toplumsal değer yargılarının 
ortadan kaldırılması amacını bu görevler arasına koyuyor. Yine bu değişiklik, Atatürk ilke ve 
devrimlerini, yapılacak düzenlemenin ilham kaynağı haline getiriyor. 

Bir başka Önergemiz daha var; daha somut bir konu bu; o konuda Hükümetin görüşünü 
aldığımız zaman yine fikirlerimizi izah edeceğiz. Onun için, bu önerge üzerinde o açıklamaya 
girmiyorum. 

t ki önerge arasındaki farkı arkadaşlarımın görmesi bakımından, ikisini karşılaştırmak is
tiyorum. Kanun hükmünde kararname ne diyor; "Türk kadınının eğitim seviyesini yükselt
mek..." önergemizde biz ne demişiz; "kadının eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek. 

Kararname ne diyor? "Tarım, sanayi ve hizmetler kesiminde ekonomik hayata katılımını 
artırmak." Biz ne demişiz? "Tarım ve özellikle sanayi ve hizmetler kesiminde istihdamı artır
mak." Bu, önemli fark arada. Çünkü, Türkiye'de kadın, tarım sektöründe zaten erkeğin önün
dedir. Tarım sektöründe, kadının üreticiliği erkekten daha fazladır. Kadının üreticiliğinin az 
olduğu sektörler hizmet sektörüdür, sanayi sektörüdür. Onun için, "özellikle" deyimini ve 
"istihdam" kelimesini kullandık. Katılımla ifade edilen husus başkadır, istihdamla ifade edi
len husus başkadır. Bugün çekilen sıkıntı, istihdamın yetersizliğindedir. 

Yine, kararname ne demiş? "Sağlık, sosyal ve hukukî güvenliği sağlamak..." O sağlık gü
venliği nasıl sağlanır pek anlaşılmaz, biz de bunu biraz düzeltelim ve anlaşılır hale getirelim 
dedik. "Sağlık sorunlarının çözüme bağlanmasını ve sosyal ve hukuksal güvenliklerini sağla
mak..." Bu da kararnamenin derpiş ettiği bir hedef. 

Nihayet, demin arz ettiğim ve en önemli eksiklik olan bir noktayı somutlaştırarak aldık 
ve dedik ki; "Türk kadınının gelişmesini, kalkınmasını, yasal haklarını erkekle eşit şekilde kul
lanmasını engelleyen toplumsal ve geleneksel değer yargılarını saptamak ve bunların ortadan 
kaldırılmasını sağlayacak önemleri almak..." 

Değerli arkadaşlarım, bu değer yargılarının varlığını kimse inkâr edemez. Korkarak, çeki
nerek belki üstü kapalı telaffuz edenler çıkabilir. Korkarak, çekinerek belki bunu pek açıklaya-
mayanlar çıkabilir; ama bunu onlar da inkâr edemez. Türk toplumunda kadına bir ayak bağı, 
kadına bir pranga olan toplumsal, batıl değer yargıları vardır, çağdışı değer yargıları vardır. 
Geçmiş çağlardan süzüle süzüle gelen tortular vardır; bunların önünün açılması, ayıklanması, 
akıtılması gerekir. İşte bu görev, bu genel müdürlüğe bunu sağlamak için verilecektir. Yok, siz 
bunu sağlamak istemiyorsanız, -ki, Komisyonun ve Hükümetin önergeye katılmaması nede
niyle bu anlaşılıyor- "bırak kadın yine eskisi gibi kalsın, biz kadının sağlığına bakalım, biz 
kadının çotuğunun çocuğunun geçimini biraz düzeltmeye gayret sarf edelim, -hoş onu da ya
pamazsınız, 7 senedir görüldü- biz kadının evine telefon koyalım, evine elektrik getirelimle" 
yetinmek istiyorsanız, Türk toplumu sizin bu amacınızı bir gün gelir aşar, sizi de aşar. 

Bu itibarla, bu değişiklik önergesi bu maksatla verilmiştir, bunu sağlamak amacıyla veril
miştir, Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türk toplumunun her kesimi için, Türk toplumunun her 
anı için, her saniyesi için bir ilham kaynağı olması zorunluğundan verilmiştir; bu maksatla 
verildiğini arz ediyorum. 

Kabulü takdiri Yüce Heyetindir. 
Saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
önerge üzerindeki konuşma bitmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunacağım... 
(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Yoklama istenmektedir. 
Yoklama isteyen sayın üyelerin isimlerini tespit edeceğiz : 
Sayın Yılmaz, Sayın Bayazıt, Sayın Çulhaoğlu, Sayın Genç, Sayın Duduoğlu, Sayın Mis

ki, Sayın Keleş, Sayın Akyol, Sayın Ersin ve Sayın Ilıman yoklama istemişlerdir. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamada bulunmayan sayın üyelerin, birer pusula yazarak Başkanlığımı
za göndermesini rica ederim. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, kâğıt gönderenlerin de yoklamasını ya
pınız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bülent Atasayan?.. 
Efendim, burada okuduklarım, lütfen... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, öyle bir usul var mı? O zaman, 
yoklama isteyen 10 kişinin burada devamlı oturması lazımdı. 

BAŞKAN — Yoklama esnasında oturdular. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sıramız geldiğinde buradaydık. 
BAŞKAN — Efendim, bunları dahil edeceğiz. Ben, bu uygulamayı daha evvel de burada 

tatbik ettim, daha evvel de yaptım ben bunu. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ben, "Buradayım" dedikten sonra dışarı çık
sam, yok mu sayılacağım? 

BAŞKAN — Efendim, sizi değil, yoklamadan sonra gelen ve pusula gönderen arkadaşları 
tespit ediyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, o pusula gönderen arkadaşların 
imzasının sahte olduğunu mu iddia ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir iddiamız yok; usulü tatbik ediyoruz. Sayın Pehli
vanlı, usulü tatbik etmeyeceksek, kitabı kapayıp gidelim yani... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Peki, ben, "Buradayım" dedikten sonra çıksam, 
beni var mı sayacaksınız, yok mu sayacaksınız? 

BAŞKAN — Bu sorulur mu Allahaşkına?!. Siz, "Varım" dedikten sonra, benim sizi... 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Arkadaş, yazıp da dışarı çıktı ise ne diyeceksiniz? 

BAŞKAN — Yazıp da çıkmaz arkadaş efendim. Burada oylama yapılacak. 
Sayın Yaşar Eryılmaz?.. Burada. 
Sayın Alpaslan Pehlivanlı?.. Burada. 
Sayın Sait Ekinci?.. Burada. 
Sayın Münir Fuat Yazıcı?.. Burada. 
Sayın Nurettin Dilek?.. Burada. 
Sayın Hasan Çakır?.. Burada. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz, Sayın Güneş? 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Milletvekiline güvensizlik, iyi bir teamül değil. 

BAŞKAN — Efendim, biz bunu burada yıllardır tatbik ediyoruz... Çok rica ediyorum... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ben yedi senedir buradayım, ilk defa görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cumhur Ersümer?.. Burada. 

Efendim, toplantı yetersayısı yoktur, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.00 

—————— #————-— 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saali: 18.15 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (istanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

————— • 

BAŞKAN — 18 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum; müzakerelere kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin salonda olduklarını lütfen yük
sek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı yoktur. 

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 11 Ekim 1990 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.34 

— - — — — • 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 'm, Sosyal Sigortalar Kurumu izmir hastanelerinde gö

rev yapan doktorlardan bazılarının başka illere tayin edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut 'un yazdı cevabı (7/1454) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını Saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. izmir SSK Hastanelerinde görev yapan Doktor Faik Orbaklı, Doktor Salih Sadık, Dok
tor Sabriye Saltuk, Doktor Ertuğrul Erdem, Doktor Levent Kostem, Doktor Fikret öztop, Dok
tor Hürriyet Turan ve Doktor Nurettin Demir'in geçtiğimiz hafta içerisinde verilen ani bir ka
rarla başka illerde görevlendirilmesinin nedeni nedir? 

2. Bir meslek kuruluşu olan tabipler odasına da adı geçen Doktorların yönetici olması
nın söz konusu tayin işleminde önemli bir rol oynadığı iddiası vardır. Meslek Kuruluşuna üye 
olmak ve bu kurumlarda etkinlik göstermek Anayasal bir haktır. Hiç bir önemli gerekçe ol
maksızın yapılan bu tayinler Bakanlık olarak sizin meslek kuruluşu örgütlenmelerine karşı ol
duğunuz izlenimini vermez mi? 

3. Tabip Odalarının görüşleri doğrultusunda düşüncelerini belirten adı geçen Doktorla
rın sizi rahatsız ettiği ve bundan bir müddet önce söz konusu Doktorların cezalandırılacağını 
söylediğiniz doğru mudur? Eğer doğru değilse söz konusu tayinlerin durdurulması doğrultu
sunda bir girişimde bulunacak mısınız? 

4. Çalışma Bakanı olarak çalışan kesimlerin haklarını korumak sizce Bakanlığın önde 
gelen görevleri değil midir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9.10.1990 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 300-1041/11.01.6-8545-033568 

Konu : Soru önergesi. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 19.7.1990 tarih ve 7/1454-5403/24215 sayılı yazınız. 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay tarafından verilen "SSK izmir hastanelerinde görev 

yapan doktorlardan bazılarının başka illere tayin edilmelerinin nedenine ilişkin" yazılı soru 
önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin tayin ve nakil işlemleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Perso
nelinin Nakil işlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapıl
maktadır. 

— 279 — 



T.B.M.M. B : 18 10 . 10 . 1990 O : 3 

özellikle, hekim açığı bulunan yeni açılan Kurum Hastanelerine ve yaz aylarında izin se
bebiyle hekim takviyesi gereken diğer Kurum Hastanelerine, doktor sayısı yeterli olan büyük 
il ve hastanelerden, hizmetin aksamadan yürütülmesi bakımından takviyeler yapılması zorun
luluk arz etmektedir. 

Nitekim, Kurumun Niğde, Çanakkale, Kırşehir ve Amasya illerinde açılan hastanelerin
de, yeterli sayıda Uzman Tabip, Tabip ve Hemşire bulunmadığından, sağlık hizmeti yürütüle
mez hale gelmiştir. 

Ayrıca, Tatvan, Maden, Van, Batman ve Tavşanlı Hastanelerinden Bakanlığımıza intikal 
eden başvurularda, Uzman Tabip, Tabip ve Hemşire eksikliğinin had safhada olduğu ve sağlık 
hizmetlerinde aksamaların meydana geldiği belirtilerek, eksik personel ihtiyaçlarının acilen kar
şılanması talep edilmektedir. 

Türkiye genelinde, tüm sigortalılarımıza sağlık hizmeti vermek zorunda olan Sosyal Si
gortalar Kurumu hekimleri, yurt düzeyinde dengeli sağlık hizmeti verilmesi bakımından, ba
zen daimi tayinlerle, bazen de geçici görevlendirmelerle ülke sathında ihtiyaç duyulan diğer 
hastanelerimizde görevlendirilmektedir. 

Kurumun tzmir sağlık tesislerinden diğer ünitelerine yapılan görevlendirme ve tayinler de 
yukarıda belirttiğim tayin ve görevlendirme prensipleri dahilinde yapılan işlemlerdir. Hizmetin 
gereği olarak her yıl ve ihtiyaç duyulan zamanlarda, mutad olarak yapılan geçici görevlendir
me ve tayin işlemlerinin, sürgün ve cezalandırma olarak nitelendirilmesini hayret ve üzüntü 
ile karşılıyor ve maksatlı buluyorum. 

Arz ederim. 

Dr. tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

2. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Sosyal Sigortalar Kurumu izmir hastanelerinde görevli 
sağltk personelinden bazüannm başka illere tayin edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/1458) 

TÜRKIYE BÜYÜK M I L L E T MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile dilerim. 

Veli Aksoy 
izmir 

tzmir S. S. Kurumu hastanelerinde görev yapan doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık 
görevlilerinin ekonomik haklarını almak için mevcut yasalar çerçevesinde tepki gösterdikleri 
Türkiye kamuoyu tarafından bilinmektedir. 

1. tzmir S.S.K. hastanelerinde görev yapan 8 doktor ve bir hemşirenin S.S.K. Genel Mü
dürlüğünün Kurban Bayramından bir gün önce aldığı tayin kararı ile tayinleri çıkarılmıştır. 
Acele ve ihtiyaca binaen yapılan bu tayinler hangi amaçla yapılmıştır? 
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2. Tayini yapılan doktorların İzmir Tabipler Odasının eski ve yeni yöneticileri, onur ku
rulu sekreteri, merkez konseyi delegesi ve hemşirenin de hastane temsilcisi olduğu doğru mu
dur? Doğru ise yapılmış olan bu tayinler tabipler odasına karşı tavır almak değil midir? 

3. tzmir S.S.K. Doğumevinde görev yapan Şef Muavini Doç. Dr. Nurettin Demir'in asistan 
ve uzman yetiştirdiği bu görevinden alınarak şu andaki statüsü ile ilgisi olmayan Madendeki 
bir S.S.Kurumuna hangi yasaya dayanarak tayini çıkarılmıştır? Aynı şekilde tzmir Tepecik S.S.K. 
hastanesinde Şef Muavini olan Opr. Dr. Ertuğrul Erdem'in asistan ve uzman yetiştirdiği bu 
grevinden alınarak Kütahya-Tavşanlı'daki S.S.K. hastanesine ne amaçla tayini yapılmıştır? 
Kütühya-Tavşanlı'daki S.S.K. hastanesine Opr. Dr. Ertuğrul Erdem'in tayini çıkarılmadan bir 
gün önce aynı branşta bir uzman doktorun bu hastaneye tayini çıkarıldığı doğru mudur? Opr. 
Dr. Ertuğrul Erdem'in tayininin acele ve ihtiyaca binaen yapılması düşündürücü değil midir? 
Uzmanların görevlendirilebileceği hastanelere niçin uzman ve asistan yetiştiren bu iki dokto
run tayini yapılmıştır? 

4. Tepecik S.S.K. hastanesinde fizik tedavi uzmanı olarak görev yapan Dr. Sabriye Sal-
tuk, fizik tedavi polikliniği bulunmayan ve henüz açılmamış olan Çanakkale'deki bir hastane
ye (acilen ve ihtiyaca binaen) ne maksatla tayini yapılmıştır? 

5. Tüm bu tayinler ve uygulamalar Türkiye'de yerleştirilmeye çalışılan çağ dışı sansür 
ve sürgün uygulamasının genelleştirilmesi değil midir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9.10.1990 

Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 300-1041/11.01.6-8546-033567 

Konu : Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 19.7.1990 tarih ve 7/1458-5409/24243 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Veli Aksoy tarafından verilen "SSK. tzmir hastanelerinde görevli sağlık 

personelinden bazılarının başka illere tayin edilmelerinin nedenine ilişkin" yazılı soru önerge
si, Bakanlığımca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu personelinin tayin ve nakil işlemleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Perso
nelinin Nakil İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik Hükümlerine göre ya
pılmaktadır. 

özellikle, hekim açığı bulunan yeni açılan Kurum Hastanelerine ve yaz aylarında izin se
bebiyle hekim takviyesi gereken diğer Kurum Hastanelerine, doktor sayısı yeterli olan büyük 
il ve hastanelerden, hizmetin aksamadan yürütülmesi bakımından takviyeler yapılması zorun
luluk arz etmektedir. 

Nitekim, Kurumun Niğde, Çanakkale, Kırşehir ve Amasya illerinde açılan hastanelerin
de, yeterli sayıda Uzman Tabip, Tabip ve Hemşire bulunmadığından, sağlık hizmeti yürütüle
mez hale gelmiştir. 
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Ayrıca, Tatvan, Maden, Van, Batman ve Tavşanlı Hastanelerinden Bakanlığımıza intikal 
eden başvurularda, Uzman Tabip, Tabip ve Hemşire eksikliğinin had safhada olduğu ve sağlık 
hizmetlerinde aksamaların meydana geldiği belirtilerek, eksik personel ihtiyaçlarının acilen kar
şılanması talep edilmektedir. 

Türkiye genelinde, tüm sigortalılarımıza sağlık hizmeti vermek zorunda olan Sosyal Si
gortalar Kurumu hekimleri, yurt düzeyinde dengeli sağlık hizmeti verilmesi bakımından, ba
zen daimi tayinlerle, bazen de geçici görevlendirmelerle ülke sathında ihtiyaç duyulan diğer 
hastanelerimizde görevlendirilmektedir. 

Kurumun tzmir sağlık tesislerinden diğer ünitelerine yapılan görevlendirme ve tayinler de 
yukarıda belirttiğim tayin ve görevlendirme prensipleri dahilinde yapılan işlemlerdir. Hizmetin 
gereği olarak her yıl ve ihtiyaç duyulan zamanlarda, mutad olarak yapılan geçici görevlendir
me ve tayin işlemlerinin, sürgün ve cezalandırma olarak nitelendirilmesini hayret ve üzüntü 
ile karşılıyor ve maksatlı buluyorum. 

Arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Ayçiçeği ürünü taban fiyatına ve Trakya Birlik'in 
borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yaz ılı cevabı (7/1508) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yanıtlan
masının sağlanmasını saygılarımla dilerim. 23.8.1990 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1. Ayçiçeği taban fiyatı olarak ilan edilen 850 TL. hangi ölçülere göre belirlenmiştir? 
Bir kilogram ayçiçeğinin üreticiye maliyetinin ne kadar olduğunu açıklayabilir misiniz? 

2. Trakya Birlik ürün bedellerini ne zaman ödeyecektir? 
3. Yazılı soru önergeme 12.3.1990 tarihinde Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından 

verilen yanıtta belirtilen Trakya Birliğin T.C. Ziraat Bankası ve özel bankalara 1.3.1990 tarihi 
itibariyle toplam borcu olan 1 050 573 211 129 TL. borcun bugünkü durumu nedir? 

Trakya Birliğin ürün bedellerini ödememesinden bu borcun etkisi nedir? 

4. Birlik depolarında 1.3.1990 tarihi itibariyle bulunduğu bildirilen 343,536 ton yağlık 
ayçiçeği satıldı mı? 

Satıldıysa kimlere hangi fiyattan satıldı? 

5. 1990 yılında ne kadar ham yağ ithal edildi? 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10.10.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-344 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının Başbakanlığa muhatap 4.9.1990 tarih, 7/1508-5541/25495 
sayılı yazısı, 

b) Başbakanlık Makamının Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına muhatap 10.9.1990 
tarih ve 106-549/04717 sayılı yazısı, -

c) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, Bakanlığımıza muhatap 18.9.1990 tarih ve 
2-537 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, ancak, Sayın 
Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ayçiçeği taban fiyatı ve ürün bedel
lerinin ödenmesi ile ilgili yazılı soru önergesine cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in yazılı sorularına cevaplarımız : 

Soru 1. Ayçiçeği taban fiyatı olarak ilan edilen 850 TL. hangi ölçülere göre belirlenmiştir? 
Bir kilogram ayçiçeğinin üreticiye maliyetinin ne kadar olduğunu açıklayabilir misiniz? 

Soru 2. Trakya Birlik ürün bedellerini ne zaman ödeyecektir? 
Soru 3. Yazılı soru önergeme 12.3.1990 tarihinde Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafın

dan verilen yanıtta belirtilen Trakya Birliğin T.C. Ziraat Bankası ve özel bankalara 1.3.1990 
tarihi itibariyle toplam borcu olan 1 050 573 211 129 TL. borcun bugünkü durumu nedir? 

Trakya Birliğin ürün bedellerini ödememesinde bu borcun etkisi nedir? 

Soru 4. Birlik depolarında 1.3.1990 tarihi itibariyle bulunduğu bildirilen 343,536 ton yağlık 
ayçiçeği satıldı mı? 

Satıldıysa kimlere hangi fiyattan satıldı? 

Soru 5. 1990 yılında ne kadar ham yağ ithal edildi? 

Cevap 1. Trakyabirlik ve Karadenizbirlik'çe 1990 yılı ürünü yağlık ayçiçeği baz alım fi
yatı adı geçen Birliklerce 850.— TL./Kg. olarak tespit edilmiş, 1.10.1990 tarihinden itibaren 
haftada 6.— TL./Kg. ilave fiyat uygulanarak nihaî fiyatın 940.— TL./Kg. üzerinden ödenme
si kararlaştırılmıştır. 

Birliklerce bu fiyatın tespitinde, dış piyasa fiyatları ve üretici maliyeti dikkate alınmıştır. 
Nitekim, FOB 470.— $/Ton olan ham ayçiçeği yağı ve C + F 270.— $/Ton olan ayçiçeği tohu
mu dış piyasa fiyatlarına göre, ayçiçeği alım fiyatı azami 850.— TL./Kg.'a ulaşmaktadır. 
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Ayrıca, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan üretim maliyeti çalışmalarına gö
re 1990 yılı ürünü yağlık ayçiçeği tohumunun üreticiye maliyeti 705.— TL./Kg. olarak hesap
lanmış bulunmaktadır. 

Cevap 2. Trakyabirlik'çe 1.10.1990 tarihi itibariyle üreticilerden 206,2 milyar lira değe
rinde 242 660 ton yağlık ayçiçeği tohumu mubayaa edilmiştir. Birlik gerek kendi imkânları ve 
gerekse T.C. Ziraat Bankasından sağlanan ürün alım kredileri ile üreticiye peşin ödeme yapıl
ması konusunda azamî özeni göstermektedir. 

Cevap 3. Trakyabirliğin halen özel bankalara borcu bulunmamaktadır. Birliğin T.C. Zi
raat Bankasına olan borçlarının büyük bir kısmı, önceki yıllarda yapılmış olan Destekleme 
alımları ve görevlendirilmiş oldukları ham yağ ithalatları ile ilgili kredilerden kaynaklanmakta 
olup, gerekli konsolidasyon işlemini müteakip tasfiye edileceği tabiîdir. Ayrıca, Trakyabirlikçe, 
1990 yılı ürünü ayçiçeği alım bedellerinin ödenmesine devam edilmektedir. 

Cevap 4. Trakyabirlik tarafından 1989/90 kampanyasında mubayaa edilen 4S2 bin ton 
yağlık ayçiçeğinin; 163 bin tonu kendi fabrikalarında işlenmiş, 133 bin tonu fason olarak işlet
tirilmiş, 150 bin tonu iç piyasada satılmış ve geriye 6 bin ton stok kalmıştır. 

Satışlar muhtelif firmalara, piyasa şartları ile peşin veya vadeli oluşuna bağlı olarak 625.— 
TL./Kg. ile 855.— TL./Kg. arasında değişen fiyatlarla yapılmıştır. 

Cevap 5. 1990 yılının ilk 7 ayı içerisinde toplam 133 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı 
yapılmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

18 İNCİ BİRLEŞİM 

10 . 10 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Dilekçe Komisyonuna üye seçimi. 

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. — 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) 

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

3. — 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) 
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4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel 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) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — 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) 

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

9. — 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 istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha 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) 

10. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç 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) 

11. — 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 Hakkmda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

12. — 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-
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ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

13. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Adalet ve İçişleri komisyonlan 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2^.1990) 

14. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı 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. Sayılan : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

15. — 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) 

16. — 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 17. — 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) 

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

19. — 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) 

20. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesinle Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.199»v 

21. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Saydı Kamu İktisadî 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) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim 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 : 
29.5.1990) 
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23. — Malatya Milletvekili ibrahim Alksoy'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) 

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

25. — Malatya Milletvekili İbrahim 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) 

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

27. — Malatya Milletvekili İbrahim 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) 

28. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 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) 

29. — İstanbul 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) 

30. — İstanbul 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) 

.31. — îçel 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) 

32. — 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) 
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X 33. — 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 34. — 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 35. — 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) 

36. — 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 37. — 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) 

38. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın, 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 işleri gösterir, 




