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demde Yer Alacak tşler Kısmında" yer almasına ve gündeme alınıp alınmaya
cağı hususundaki görüşmelerin gün ve saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 402 

2. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
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3. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer tşler Kısmının" 37 nci sırasında yer alan; Mecliste kullanılan ve ekonomik 
ömrünü tamamlamış bulunan yabancı arabaların satılmasına ve yerine yerli ara
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Hatay Milletvekili öner Miski, taban fiyat uygulamaları ile çiftçilerin sorunları ve alına
bilecek tedbirlere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Genel Kurulu ziyaret eden tran Parlamentosu İçişleri Komisyonu Başkanı ve beraberinde
ki heyete Başkan tarafından "Hoşgeldiniz" denildi. 

Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertüzün'ün; Katma Değer Vergisi oranlarındaki artışların 
ekonomimiz ve toplumumuz üzerindeki etkilerine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Maliye 
ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci cevap verdi. 

Dilekçe Komisyonunun başkanlık divanını oluşturmak için 17.10.1990 Çarşamba günü saat 
14.00'te toplanacağına ilişkin Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve Suriye'ye gidecek olan Cum
hurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına T.B.M.M. Başkanı tsmet Kaya 
Erdem'in vekillik edeceğine; 

Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı İmren Aykut'un dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ve 

tçel Milletvekili Ali Bozer'in istifası ile boşalan Dışişleri Bakanlığına, Bursa Milletvekili 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in atandığına; 

tlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
Oman Devletinin 20 nci Yıl Millî Gün Kutlamalarına Türkiye Büyük Millet Meclisini tem-

silen katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 52 arkadaşının, uyguladıkları politikalarla ülkemizi 
ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün önlenmesi konusunda yeter
siz kaldıkları ve laik ve demokratik cumhuriyetimizi ciddî tehlike altına soktukları (11/17); 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve Sİ arkadaşının, izledikleri tarım politikası ile çiftçi
leri tahammül edilmez sıkıntılara soktukları, enflasyonu devlet politikası haline getirerek va
tandaşları âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olumsuzluklara neden oldukları (U/18); 

iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri okundu; 
önergelerin gündeme alınıp alınmayacağına dair öngörüşme gününün danışma Kurulunca 
tespit edilip Genel Kurula sunulacağı; 

İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin içinde bulunduğu 
idarî ve kanunî zorlukları (10/117); 

tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetçe izlenen tütün politika
sının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini (10/118); 

Tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin sırasında ya
pılacağı; 

Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın (6/791) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği; 

Açıklandı. 
— 384 — 
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10/37 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 17.10.1990 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin sorunları ve 1989 
ürünü tütün fiyatları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/23), yapılan 
öngörüşmesinden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze tlçesi adliye binasının ve bu ilçede ağır ceza 
mahkemesi kurulmasına ilişkin (6/200) sözlü sorusuna Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü ilçesinde devlet-miüet yardımlaş-
masıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açılacağına ilişkin (6/293) 
sözlü sorusuna Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman; 

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini geciktiren bir yü
kümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin (6/295) ve 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 yılında ikram fas
lından yapılan harcamaya ve "Hedef 1992" reklam kampanyasına ilişkin (6/378), 

Sözlü sorularına da Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci; 
Cevap verdiler. 
(6/108), (6/126), (6/128), (6/257), (6/258), (6/162), (6/169), (6/188), (6/317), (6/207), 

(6/333), (6/334), (6/335), (6/336), (6/286), (6/358), (6/298),(6/372), (6/384), (6/390), (6/405) 
numaralı sorular soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/60), (6/138), (6/168), (6/175), (6/177), (6/199), (6/224), (6/225), (6/332), (6/254), 
(6/269), (6/274), (6/348), (6/360), (6/370), (6/375), (6/376), (6/380), (6/381), (6/383) numa
ralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/234), (6/377), (6/386), (6/393), (6/406) numaralı sorular, soru sahipleri izinli bulun
duklarından; 

(6/184), (6/185), (6/186), (6/277) numaralı sorular, soru sahibi görevli bulunduğundan; 
(6/228) numaralı soru, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mah

sus olmak üzere; 
(6/320), (6/321), (6/227), (6/337), (6/294), (6/310), (6/313), (6/382), (6/385), (6/387), 

(6/389), (6/392), (6/397) numaralı sorular da, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş 
soruları bulunduğundan; 

Ertelendiler. 
(6/68), (6/202), (6/203), (6/214), (6/343), (6/311), (6/326) numaralı sorular, soru sahiple

ri iki cevap gününde de hazır bulunmadıklarından, düştüler. 
17 Ekim 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.26'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdıdhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ordu Konya 
Ertuğrul Ozdemir Kadir Demir 

• 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 10 . 1990 Çarşamba 

Tasarılar 

1. — İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun Tasarısı (1/751) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1990) 

2. — 1991 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/752) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.10.1990) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1991 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/753) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1990) 

Teklifler 

1. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 5.6.1986 Tarih ve 3308, 17.10.1983 Tarih ve 2925, 
17.7.1964 Tarih ve 506, 24.5.1983 Tarih ve 2828 No.'lu Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Ek 
Maddeler Eklenmesi ve Çocuk istismarı ve İhmalinin önlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/413) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.10.1990) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, Gelir Vergisi Kanunu ile Ku
rumlar Vergisi Kanununa Birer Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/414) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1990) 

3. — Manisa Milletvekili Münir Fuat Yazıcı ve 3 Arkadaşının, 5422 Sayılı Kanunun Geçi
ci 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/415) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1990) 

Tezkereler 

1. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar ve Gürbüz Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1405) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1990) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1406) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1990) 

3. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Diyarbakır 
Milletvekili Salih Sümer, Ankara Milletvekili Arif Sağ, Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, 
Adnan Ekmen, Adana Milletvekili Cüneyt Canver ile İstanbul Milletvekilleri Abdullah Baş-
türk, Kenan Sönmez, İsmail Hakkı önal ve M; Ali Eren'in \asama Dokunulmazlıklarının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1407) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1990) 

Raporlar 

1. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/726) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) (GÜNDEME) 

2. — Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/569) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) (GÜNDEME) 
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3. — istanbul Milletvekili Ali Topuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/S23) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) (GÜNDEME) 

4. — Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/906) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) (GÜNDEME) 

5. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/324) (S. 
Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul Özdemir (Ordu) 

; » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Birleşimini açıyorum. 

III.,— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bursa Milletvekili İlhan Askm'tn, hava kirliliğiyle mücadelede önceliklerin tespitine ilişkin 

gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın İlhan Aşkın, hava kirliliği ile mücadelede öncelikle
rin tespiti konusunda gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, muhterenvmilletvekilleri; hava kirliliği, özel
likle büyük şehirlerimizde, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmit, Eskişehir, Kayseri, Konya, Erzu
rum gibi şehirlerimizde, kış gelince hatırladığımız ve çok çeşitli önerileri de daima gündemde 
tuttuğumuz çok önemli bir çevre sorunudur. Belli ölçülerde çareyi de, belediyelerimizin, konu
nun üzerine çok ciddî olarak gitmelerinde bulabiliriz. 

Meseleye siyasî çıkar açısından değil, şehirlerde yaşayan insanımız açısından yaklaşılmalı-
dır; insanlarımızın sağlığı açısından yaklaşılmalıdır. Bunun için, belediyelerimiz, halkın ihti
yaçlarını kolaylıkla temin edebilecekleri tedbirleri almakta da gecikmemelidirler. Zira, gecik
menin acısını hep birlikte çekeceğimiz de kaçınılmazdır. 

Bu konuda uzmanların düşüncelerine de dikkat etmemiz şarttır. Zaten, Anavatan İktidarı 
döneminde bu konuya ne kadar önem verildiği, Çevre Fonunun oluşturulmasından da anlaşıl
maktadır. Mesela, birkaç gün önce gazetelerde bir uzman arkadaşımızın görüşlerine rastladık; 
gerçekten, önemli düşünceler yansımıştı. Doğalgaz ve ithal kömür, bugün için, temizlik ve ra
hatlık bakımından mutlaka tercihimizdir; ama, dumansız, ekonomik ön yakma sistemleri, ısı 
tecridi gibi konularda da süratle disipline olmamız ve uygulamalarını yapmamız şarttır. Çeşitli 
teşvik edici kredilerin bu işlere tahsisi de önem taşıyacaktır. Ayrıca, Türkiye'deki mevcut linyit 
kömürlerimizin kükürt ve partikül miktarlarını azaltıcı işlemlerden sonra halka satılması ko
nusuna gidilmesi de ayrı bir çözüm olacaktır; ama, öncelikli tedbirlerin mutlaka belediyelerce 
alınmasında zaruret vardır. 
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Sayın milletvekilleri, izninizle, şimdi, Eursa'da olan bir olayı huzurlarınıza getirmek isti
yorum. Bursa milletvekili olarak, Bursa'da yaşanan olaylardan üzüntü duymamamız müm
kün değildir. Bakınız, bu konuda bir gazeteci arkadaşımız, köşe yazısında, "Belediye Başkanı 
Yok mu?" başlığı altında neler yazıyor; aynen okuyorum... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Nerede, nerede?.. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Burada, isteyene gösterebilirim. 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim. Dışarıdan geldi, hadiseye muttali değil, hemen so

ruyor!.. Devam edin... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — öyle oldu. Sayın Başkanım. 
"Belediye Başkanı Yok mu?" başlığı bulunuyor bu yazıda. 
"Bursa şehrinin seçilmiş bir belediye başkanı var. Gel gör ki, bu Başkanın, Bursa sorun

ları hakkında kelam ettiğini görmüyoruz, duymuyoruz... Köşesine çekilmiş bir suskunlar ör
neğidir Başkan!.. 

Yasal, sorumlu Belediye Başkanından tek kelime yok; Onun yerine, yetkisi olmayan Doğ
ru Yol Partisi ti Başkanı, basın toplantıları düzenleyerek cevaplar vermeye çalışır!.. 

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, halkın seçtiği bir belediye başkanının, yetkisini, 
parti başkanına bıraktığı görülmemiştir. (SHP sıralarından "Meclisi yetkisiz bıraktınız" sesle
ri.) Belediyenin yasal sorumlusu, seçilmiş belediye başkanıdır. 

Bursa'yı temsil eden bir belediye başkanının, yetkilerini, başkasına kullandıracak kadar 
pasif olması, doğrusu ya, bu şehrin bir ferdi olarak beni çok üzüyor. Aksi halde, 'arkadan yö
netilen kukla başkan' yakıştırmalarından kurtulamaz. (DYP sıralarından "Ayıp ayıp" sesleri) 
önemli olan, o koltukta otururken, bazılarının maşası durumuna düşmemektir..." 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir dakika, bir dakika... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — "... Belediye başkanını biraz daha yürekli ve bağımsız ve 

kendi yetkilerini kullanan bir başkan olarak görmek istiyoruz..." 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir dakika, hop, hop!.. 
BAŞKAN — Devam et, devam et... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gazete yazıyor beyefendi, gazeteden okuyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kendisi burada yok!.. 
tLHAN AŞKIN (Devamla) — Gazeteden okuyorum, gazeteden; Bursa'da neşredilen ga

zeteden okuyorum. 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ayıp ayıp! Kendisi burada yok... 
BAŞKAN — Sayın Topçu, hava kirliliği konusunda... (Gürültüler) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kendisi burada yok... 
BAŞKAN — Dinleyin dinleyin... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yazısında aynen şöyle diyor yazar : "Belediye başkanını. 

biraz daha yürekli ve bağımsız ve kendi yetkilerini kullanan bir başkan olarak görmek istiyo
ruz. Kömür ve doğalgaz konusunda Doğru Yol Partisi ti Başkanının açıklaması yanlıştır..." 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman cevap hakkı verin bize. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Başkan, böyle şey olmaz. 
BAŞKAN — Otur efendim, otur. 
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İLHAN AŞKIN (Devamla) — "... Çünkü, Hükümet hiçbir şehre ithal kömürü için süb
vansiyon tanımamıştır..." 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, bir dakika müsaade buyurur musunuz? 
Arkadaşımız, hava kirliliği konusunda konuşma yapıyor; dinleyin efendim. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Ayıp ayıp; böyle şey olmaz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Cevap hakkı istiyoruz. 
BAŞKAN — Belediyelerin bu konuda duyarlı olmalarını istiyor, bunu ifade ediyor. 
Devam edin efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Cevap hakkı istiyoruz. Hava kirliliğiyle ne alakası var? 
ÎLHAN AŞKIN (Devamla) — Aynen gazeteden okuyorum : "Hükümet, hiçbir şehre it

hal kömürü için sübvansiyon tanımamıştır; fakat başta Ankara olmak üzere, hava kirliliğini 
önlemek için, ithal kömür anlaşması yaparak, gelen kömürleri 370 000 liradan satışa devam 
etmektedirler. Demek ki, bazı belediyeler tedbir almaya başlamış; 'Darısı Bursa Belediyesinin 
başına olsun' diyeceğim..." 

Yine yazarın sözlerinden devam ediyorum : "Bursa Belediyesinin DYP'li yöneticileri bu
nu göze alamadıkları için, suçu, şimdi Hükümete yüklemektedirler. Kaldı ki, Bursa Belediye
sinin, hava kirlenmesini önlemek için bir tek olumlu girişimi yoktur. Ayrıca, bugüne kadar 
gelmiş geçmiş tüm belediye sorumluları, yaz aylarından başlamak üzere, halka ucuz odun ve 
kömür satışı yapmışlardır; belediyeyi eline geçiren DYP'Iiler ise, halka bu hizmeti de çok gör
müşlerdir. Bursa halkını, ANAP Hükümeti kadar hizmet götürmeyerek, DYP cezalandırmak
tadır. Belediye, daha önceden, geçmişte olduğu gibi, orman idaresiyle anlaşarak, ucuz odun 
getirtip, halka satabilirdi; bunu yapmadı. Kömür için de aynı yöntem uygulanabilirdi; bu da 
yapılmadı. Şimdi bunu unutturmak için, 'Hükümet, ithal kömüre sübvansiyon tanımadı Bur
salıları cezalandırıyor' geçersiz teranesiyle, kusurlarını örtme çabası içindeler..." 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Açığa alın açığa... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — "Bugün, 'Hükümet, Bursalıları cezalandırıyor' diyeceği

nize, yirmi gün kadar önce Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı ve Başbakana bunu niye sormadı
nız, belediye başkanları olarak?.. Her biriniz, türlü bahaneler bularak şehirden uzaklaştınız. 
Yaptığınız siyasî cakanın karşılığını görünce de, 'Hükümet, Bursa'yı cezalandırıyor' feryadını 
basıyor ve aklınızca vatandaşları inandıracağınızı zannediyorsunuz." 

Değerli milletvekilleri, bu söylediklerim, satırı satırına, Bursa'da intişar eden mahallî bir 
gazetenin köşe yazarına aittir ve o köşe yazarı da, Belediyeyi yakından tanımaktadır, belediye 
başkanlarını da yakından tanımaktadır. 

Bu vesileyle, ben de durumu bir kere daha siz sayın milletvekillerine ve Yüce Meclise ve 
tüm kamuoyuna anlatmış oluyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, partimize sataşma vardır; söz istiyorum. 

2. —izmir Milletvekili M. Turan Bayazü'tn, üzüm üreticisinin durumu, sorunları, Tarif'in 
içinde bulunduğu ortam ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayazıt, buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — "Sataşma vardır" diyorum; kabul edip etmediğinizi... 
BAŞKAN — Üzüm üretimi konusunda söz istemişlerdir; buyurun. (DYP sıralarından gü

rültüler ve sıralara vurmalar) 
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Buyurun. (DYP sıralarından gürültüler) 
Buyurun efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kürsüde beklemek ayıp oluyor; konuyu halledin,.öyle 

çıkayım... 
BAŞKAN — Onu hallederiz efendim, siz buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, "sataşma vardır" diyoruz, siz de görüşünüzü 

açıklamak zorundasınız. 
BAŞKAN — Efendim, bir sataşma görmedim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Daha nasıl sataşma olsun?.. (DYP sıralarından "Sataşma var" 

sesleri) 
VEFA TANIR (Konya) — Oya sunun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, belediyelerin hava kirliliği konusunda vazifeli oldukları
nı, Bursa belediyesinin de bu vazifeyi yapmadığını ifade etmiş. Bu itibarla, partiye diye bir 
sataşma yoktur. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından "Var efendim" sesleri ve sıralara vurmalar) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Nasıl geleyim efendim, "Sataşma var" diyorlar!.. 
BAŞKAN — Sayın B ayazı t, aksi takdirde Cumhur Keskin'i çağırırım. (DYP sıralarından 

gürültüler, sıralara vurmalar) 
Buyurun efendim. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, içtüzüğe göre, sataşma nedeniyle söz 

istedik; zatı âliniz, "Sataşma görmedim" gerekçesiyle, cevap hakkı vermediniz, içtüzüğün bi
ze verdiği hakkı kullanarak, direniyoruz. 

BAŞKAN — O halde, oylama mı istiyorsunuz? 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Evet efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, oylama yapacaktınız da, niye beni kür

süye çıkardınız? 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, biraz dinlenirsiniz; ayakta da dinlenmeyi bilirsiniz. 
Efendim, arkadaşlarımız sataşma olduğu iddiasındalar; bendeniz, bir sataşma olmadığı 

iddiasındayım. Bu iddiada arkadaşlarımız direndiği takdirde, Genel Kurulun oyuna başvu
racağım. 

AHMET ERStN (tzmir) — Sayın Bayazıt nasıl oy verecekler? Kürsüde mi oy verecek? 
BAŞKAN — Onu hallederiz efendim, iş, bir reye kalsın. 
Oya sunuyorum : Sataşma olduğunu kabul edenler... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, kâtip arkadaşımız, "Daha saymadım" 

diyor; çünkü, Anavatanlı milletvekillerini, oturdukları yerde sayıyor. Bu olmaz!.. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir kâtip ve Başkan arasında mutabakat hâsıl olmuştur. 
Kabul etmeyenler... 

TEVFtK. KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, orası 84 kişi; ben saydım. 
BAŞKAN — Başkanlık görüşü benimsenmiştir efendim. (SHP ve DYP sıralarından gü

rültüler) 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Ne demek efendim?.. 
BAŞKAN — Efendim, itiraz ediyorsanız, S kişi ayağa kalkar, tekrar sayarım. 
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(DYP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Say, bir daha say!.. 
BAŞKAN — O halde tekrar sayıyorum. 
Sataşma olduğunu kabul edenler... (SHP ve DYP sıralarından, "Ad okunarak" sesleri) 
Efendim, tçtüzükte ne varsa, onu yaparız. İçtüzüğü öğrenin ondan sonra konuşun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısına lütfen riayet edin. 
GÜRCAN ERSlN (Kırklareli) — Karar yetersayısı yok. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Efendim, sataşma olduğu kabul edilmemiştir. (SHP ve 

DYP sıralarından gürültüler) 
Sayın Bayazıt, buyurun. (SHP ve DYP sıralarından "Kaça kaç? Yanlış saydın" sesleri) 
Ben, sekiz seneden beri hayatımda yanlış saymadım. Yanlış saymanın cezasını çok çek

tim. 1955 senesinde 1 oyla, oyumun çalınması sebebiyle, il genel meclisi üyesi olamadım; 1973'te 
1 oyla, milletvekili olamadım. Onun için, rey hırsızlığının, reyi eksik saymanın acısını ben nef
simde yaşadım. Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını temsil ediyorum. Lütfen... 
(ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Size güvenimiz sonsuz, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Devam edin, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, daha başlamadım ki, neye devam ede

yim efendim? Müsaade ederseniz başlayacağım, Sayın Başkan. (Gürültüler) 
BAŞKAN — özellikle sizler, reyimin nasıl çalındığını iyi bilirsiniz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkanım, siz bu Meclisin en ehliyetli başkanve-

killerinden birisiniz... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — "Söz veriyorum" diye başka şeyler söylettin. Bunu unutma, 

biz de söyleyeceğiz. 
BAŞKAN — Lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Başka konuda söz alıp, başka şeyler söyleyeceğiz... 
BAŞKAN — Otur otur, otur efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Haydi oturmuyorum, ne olacak? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sen ayaklarına acımıyorsan, ben ne yapayım? İstediğin kadar ayakta dur!.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman, karışma! Başımızda öğretmen misin? Karışma!.. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. Lütfen başlayın efendim, başlayın. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, zatı âliniz, bu Meclisin en ehliyetli 

başkanvekillerinden birisiniz. Biz, Başkanlık makamına nasıl saygı göstermeye mecbursak, za
tı âliniz ve Divanınız, kürsüye çıkan bir milletvekiline de aynı saygıyı gösterme hassasiyetini 
taşımalıdır. Ben kürsüdeyken oylama yapılması, zannediyorum ki, bu Meclisin tarihinde rast-
lanmyan bir garabettir ve zannediyorum ki, ilk defa kürsüde oy kullanan milletvekili, Turan 
Bayazıt olmuştur. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkanım, ikinci konu : önerinize, muhalefet partileri olumlu oy vermiştir, iktidar 
partisi olumsuz oy verecektir. Siz "Kabul edenler" deyip, muhalefet partilerinin oylarını sa
yarken, yanınızdaki kâtip arkadaşımız, Anavatan Partisi milletvekillerinin oturdukları yerde 
kaç kişi olduğunu saymaktadır ve zatı âlinize, "Daha saymadım" demiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt... 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, lütfen bunu, siyasî nezakete aykırı 
bir konuşma diye kabul etmeyiniz; Meclisin uygulanması gereken yöntemlerini vurgulamak ama
cıyla tutanaklara geçirttim; beni bağışlayınız. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu da sizin vazifeniz değil. Benim tutumum hakkında söz 
istersiniz, bunları söylersiniz. Bu konuda size söz vermediğime göre, gündem dışı konuşmanı
za geçiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Evet Sayın Başkanım, benim vazifem değil, ama be
nim hakkım; onu vurguladım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; üzüm üreticisinin durumu, sorunları ve Tariş'in içine 
düşürüldüğü olumsuz ortam konusunda çok kısa bilgi arz edeceğim. 

Dayandığım kaynaklar, çok objektif kaynaklardır : Sayın Bakanın verdikleri bir çizelge; 
borsanın ve ihracatçı birliklerinin kaynakları ve Tariş'in kaynakları; özetle, objektif kaynaklar. 
Bunu niçin söylüyorum? Sayın Sanayi ve Ticaret Bakam bir âdet yarattı; bu konulardaki her 
konuşma üzerine, bu kürsüye gelip, "Muhalefet, seçmene selam veriyor. Önceden bizimle irti
bat kursaydınız da, size bilgi verseydik" diye bir savunma yapma yöntemine girdi. Ben, Sayın 
Bakanı aradım, telefonla görüşmek mümkün olmadı; ama tesadüfen karşılaştığımızda, bana 
biz çizelge lütfetti; kaynaklarımın içinde o çizelge de vardır. 

Sayın Başkanım, üzüm üretiminin Ege Bölgesindeki yeri, ağırlıklıdır. Borsanın kaynakla
rına göre, 600 bin dekar; Tariş'in kaynaklarına göre 700 bin dekarlık alanda üzüm üretimi ya
pılmaktadır ve 65 bin aile, artı, bu tarımda çalışanlar, üzüm üretiminden geçinmektedir. Ama 
ne var ki, üzüm ekilen alanların genişliği, üzüm ekilen alanlar, Tariş'in destekleme görevinden 
alıkonulmasından bu yana, azalmaktadır. Elimizdeki belgelere göre, 1977 senesi 100 itibariyle, 
1988 de 79'a, 1989 da yine 79'a düşmüştür. 

Ege bölgesinde, geçen hafta Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekilleri olarak bir gezi 
yaparak, bütün üzüm bölgesini dolaştık ve üreticilerle konuştuk. Tespit ettiğimiz konuları bir 
fotoğraf şeklinde, önce hiçbir yorum yapmadan size arz etmek istiyorum. 

Maliyetler yüksektir ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin rakamlarına göre, çekirdeksiz 
kuru üzümün maliyeti, 2 304 liradır. 

Girdilerdeki artış, Ağustos 1990 rakamlarına göre çok yüksektir. Motorinde yüzde 83,4; 
gübrede 45.5; ziraî ilaçta 42.3; asgarî ücrette yüzde 85'tir. Tariş, başlangıç fiyatını 2 250 Türk 
Lirası olarak ilan etmiştir; yani bu rakam, enflasyonu bir tarafa bıraksak dahi, peşinen, mali
yetin altında bir rakamdır. 

1989 yılında Tariş'in bir belgesinde yer alan "Çekirdeksiz kuru üzüm üreticileri, alın ter
lerinin karşılığını gerçek olarak alma imkânını bir türlü bulamamışlardır" şeklindeki ifade, 
1990 yılında da aynı geçerlilikle gündemde kalmıştır. 

Sayın Başkanım, başlangıç fiyatı olan 2 250 Türk lirası, hem maliyetin altında ve hem 
de geçen yıl borsanın kapanışı sırasında, ağustos sonu itibariyle gelişen, oluşan fiilî borsa fiya
tının da altındadır; çünkü bu rakam 2 400 Türk lirasıdır. Gezi tarihimizdeki borsa fiyatı ise, 
1 600 - 1 900 liradır; yani ilk ilan edilen başlangıç fiyatı 2 250 lira olmasına karşın, üretici, 
malını 1 600 liraya kadar düşürerek, hatta 9 numaradan düşük standartlı üzümler için 1 200 
liraya kadar düşürerek, satmak mecburiyetinde kalmaktadır. 

Sayın Başkanım, Tariş'in uygulamaları hangi düzeydedir; ona geçmek istiyorum. 
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Türkiye'de ilk defa tarım satış kooperatifleri ve birlikleri 193S yılında kurulmuştur. 1924 
Anayasasında, devletin, sosyal ve ekonomik görevleri, bir bölüm halinde yer almadığı halde, 
bakınız, o zamanın iktidarları, üreticiyi kalkındırmak amacıyla tesis ettikleri TARtŞ'e hangi 
görevleri yüklemişlerdir : Fiyatların zararlı dalgalanmalarını önlemek, en iyi fiyatla satışı sağ
lamak, içte ve dışta alıcılara giden kazancı üreticilere mal etmek, yabancı memleketlerdeki üre
ticilere karşı üreticileri kuvvetlendirmek. Bu, 1935 yılının üreticiye bakış açısıdır ve bugünkü 
bakış açısının çok çok üstünde, çok çok ilerisindedir. 

Günümüzdeki durum nedir? 1982 Anayasası, sosyal devlet ilkesini açıkça benimsediği, tarım 
ürünlerini ve üreticilerin korunmasını bir ödev olarak devlete verdiği halde, bugünkü iktidar, 
çıkardığı yasada, devlet adına destekleme alımı yapma esası mevcut olmasına karşın, TARİŞ'i, 
1987'den bu yana, devlet adına destekleme alımından alıkoymaktadır. Üstüne üstlük, hem des
tekleme yaptırmamakta, hem de -kelimenin altını çizerek arz ediyorum-fıyat empoze etmektedir. 

Yine, TARİŞ'in geçen seneki bir belgesinde yer alan "Tespit edilen fiyatın, Bakanlığın bil
gi ve olurları dahilinde yapılması neticesinde, Birliğimiz yetkili organları üretici maliyetleri doğ
rultusunda kaç lira üzerinden alım yapması konusunda takdir yetkisini kullanamamıştır" sö
zü, bu üretim mevsimi için de geçerli bir durumdadır. Yani Hükümet, hem, TARİŞ'i destekle
me alımı yapma fonksiyonundan alıkoymakta, buna karşın, üstelik TARtŞ'e fiyat empoze et
mektedir. TARÎŞ, yüksek faizli kredi ile mubayaa sermayesi (kapitali) bulmak mecburiyetine 
düşürülmüştür. Ziraat Bankasının, 3 ayda bir faizlerin üstüne eklenmesi suretiyle, yıllık yüzde 
100'ü bulan kredileri, TARİŞ tarafından, üreticiden alınacak üzümler için kullanılmaktadır. 

Sayın bakanların ve Sayın Başbakanın beyanının aksine, peşin ödeme yapılmamaktadır; 
9 numara altındaki üzümlere ise hiç ödeme yapılmamıştır. Ek ödeme bu yıl 60 - 65 lira civarın
da değişeceği cihetle, TARİŞ, ödemelerini vaat edilen sürede ve nispette yapamayacaktır. 

Sayın Bakanın lütfettiği çizelgede, 12.10.1990 tarihi itibariyle, üreticiden 53,6 milyar lira
lık üzüm satın alındığı ve üreticiye 27,8 milyar liralık borç kaldığı bildirilmektedir; yani, yüzde 
50'nin üzerinde üreticiye borç vardır. 

Sayın Başkanım, TARİŞ'in alımları ve TARİŞ'in ihracatı düşmektedir. 1987-1988 yılında 
rekoltenin yüzde 18,63'ünü mubayaa eden TARtŞ, bir yıl sonra, 1989 yılında yüzde 16,4'ünü, 
1990'da yüzde 13,53'ünü mubayaa etmiştir. TARİŞ'in ihracat hacmi de 1979'lardan bu yana 
yüzde 50 oranında düşmüş; 1979'larda 22 bin ton olan ihracat, geçen yıl 11-12 bin ton civarın
da gerçekleşmiştir. Hükümetin, uyguladığı bu politikayla varmak istediği hedef ve amaç nedir?.. 

Birincisini genel olarak ele almak gerekir. Genelde bu Hükümet, bu iktidar, tarımın, gayri 
safî millî hâsıla içindeki payını düşürmeyi ve bu şekilde kalkınmayı, stratejisinin bir esası ka
bul etmiştir. Nüfusunun yüzde 60'a yakını tarımla uğraşan bu ülkede, bunun ne kadar acıma
sız, ne kadar gaddarca olduğunu izah etmeye lüzum yoktur. TARtŞ politikası açısından da amaç, 
TARtŞ'i özelleştirmenin, psikolojik ve ekonomik ortamını yaratmaktır. TARtŞ ortağı, kâr et
meyen, zarar eden bir TARtŞ, kendisini desteklemeyen bir TARtŞ, kendisine peşin ödeme yap
mayan bir TARtŞ karşısında, muhakkak ki, dışarıya gidecek ve TARtŞ'i kendisi için bir gü
vence olmaktan çok uzak görecektir. Bu psikolojik ortam, onu TARİŞ'ten soğutmaya yetecek
tir ve TARİŞ'in özelliştirmesinin esasları vaz edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, toparlayınız efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
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Sayın Başkanım, bir de Destekleme ve Fiyat İstikrar Primi vardır; 1983'ten bu yana da 
kesilmektedir. Geçen yıl bu 8 milyon dolardı, bu yıl ise, yüzdesi artmasına karşın, yine aynı 
rakamları bulacaktır. Hükümete soruyorum : Bu fonda biriken para ne olmuştur? Adı üstün
de; destekleme ve fiyat istikrarını sağlama açısından kullanılması gereken bu fon, niçin üretici 
lehine kullanılmamaktadır ve bugün bu para nerededir? 

Sayın Başkanım, üreticinin beklentileri şunlardır : Devletin, tam destek olması ve tarımı 
koruyucu bir politika izlemesi; devlet destekleme alımlarının etkili bir şekilde yapılması; ürün 
fiyatlarının tespitinde maliyetin ve enflasyonun esas alınması; kampanya içinde vuku bulacak 
ekonomik gelişmeler nazara alınarak, fiyatların revize edilmesi; ucuz faizli ve reeskont ağırlıklı 
kredi temini; yaş üzüm ihracının Körfez krizinden etkilenmesi nedeniyle üreticinin takviye edil
mesi ve nihayet, yönetimde ortakların iradesinin ağırlık kazanması yöntemlerinin aranması ve 
bulunması. 

Sayın Başkanım, gezimizde vatandaşların bize söylediği iki konu var; arz ederek sözlerimi 
bitiriyorum. 

Bergama'nın Ayazkent Kasabasında Ahmet Tekin isimli vatandaşımız, bölge milletvekil
lerini ve bu arada bölge milletvekili Sayın Bakan Hüsnü Doğan'ı kasabalarına davet etmiştir. 
Elçiye zeval olmaz, iletiyorum. 

İkinci konu : Sarıgül'ün, Ahmetağa Kasabasında bir vatandaşımız, "Bizi ağaç gibi orta
mızdan kestiler, kıpırdayamıyoruz. Biraz aşağıdan, biraz yukarıdan kesselerdi, çabalayabilirdik" 
demiştir. 

Bunların yorumunu Hükümetin takdirine arz ediyorum ve pamukta aynı tabloların ya
şanmakta olduğunu, yaşanacağını; tütünde aynı tabloların yaşanacağını, bugünden görür gibi 
olduğumu arz ediyorum ve saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Reskin'in, ölüm cezalartmn infazıyla ilgili Hükümet adına 
yapılan açıklamalara ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu 'nun cevabı 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin, ölüm cezalarının infazıyla ilgili 
Hükümet adına yapılan açıklamalara ilişkin gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Keskin. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Devlet Bakanı Sayın Meh

met Keçeciler, birkaç gün önce TV ve radyodan da verilen bir konuşmasında, ölüm cezalarına 
ilişkin dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirebileceklerine ilişkin talihsiz bir 
konuşma yapmışlardı; o konuşmaya ilişkin düşüncelerimi açıklamak istiyorum. Bu düşünce
ler, Türkiye nasıl bir ortamda iken yapılmıştı; ilk önce ona bir göz atalım. 

Türkiye, tarihinin en bunalımlı ve en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Sömürü ve 
eşitsizlik, insanlarımız arasında her geçen gün daha da büyüyor, daha da yoğunluk kazanıyor. 
İşsizlik giderek artıyor; gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün daha da kötüleşiyor, ye
ni boyutlar kazanıyor. Enflasyon, başını almış gidiyor... İnsan hakları ihlalleri, halkımız için 
yaşamın bir parçası haline geldi... Doğuda, halkımız üzerindeki baskı ve zulüm politikası yo
ğun biçimde devam ediyor; uygulamalar teröre dönüştü. Halk, hızla, atalarından, babaların
dan kalma topraklarını, evlerini terk ediyor, boşaltıyor; köyler yakılıyor, bölgede yoğun bir 
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göç olayı yaşanıyor... Olağanüstü hal uygulaması, zorunlu köy koruculuğu gibi uygulamalar, 
halkımız için, yaşamı çekilmez hale sokmaya devam ediyor... Amerika Birleşik Devletleri emper
yalizminin jandarmalığına heveslenenler, körfez krizi nedeniyle aldıkları yanlış politikaların 
faturasını yoksul halkımıza ödetmeye başlamışlardır. Bütün bunlar, Türkiye'yi tam bir kaos, 
tam bir kargaşa ortamına sokmuştur. 

Böyle bir ortamda da düşünce özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü savunan insanlara, ay
dınlara, bilim adamlarına silahlı saldırılar başladı. Bunları tezgahlayanlar, gerçekleştirenler de 
bellidir; zaten, kendileri gizlemiyorlar da... Ancak, her nedense, failler yakalanamıyor!.. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımı gizlemek, en azından bunalımın sorumluluğun
dan kaçmak, kurtulmak, başkalarını sorumlu tutmak amacıyla, Hükümet, suçlu aramaya baş
ladı. Hükümet sözcüleri, olaylar devam ettiği takdirde, beklemekte olan ölüm cezası dosyala
rını Meclis gündemine getireceklerini ve Meclisten geçireceklerini söylemeye başladılar. Bunu 
ifade ederken, Meclis Genel Kurulu sanki bir noter mercii, sanki bir onay merciiymiş gibi bir 
izlenim yaratmaktan da geri kalmadılar... 

Değerli üyeler, bu anlayışın, devlet yönetme, hükümet etme sorumluluğuyla bağdaşır yanı 
yoktur. Bugün, en geri toplumlarda bile, cezaların ve suçların kişiselliği ilkesi uygulanmakta
dır. Ceza sorumluluğu, kişiseldir. Dışarıda olan olaylardan dolayı cezaevlerindeki insanları so
rumlu tutmak, mantıksızlıktır. 

Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler'in talihsiz açıklaması, Türkiye'de, yaşamları bo
yunca, inanç özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü savunan aydınlara, bilim adamlarına, düşü
nürlere silahlı saldırılar gerçekleştirildikten hemen sonra yapıldı. 

Muammer Aksoy'u, Çetin Emeç'i, Turan Dursun'u, Bahriye Üçok'u katledenlerin hangi 
siyasî düşüncede oldukları bellidir; bunu gizlemiyorlar da..>.Gazete bürolarına telefon ederek, 
katletme olayını üstleniyorlar. Adresleri belli... öyle anlaşılıyor ki, Sayın Keçeciler ve bu arada 
Hükümet, ya yanlış adres aldı ya da gerçek adresi gizleme gayreti içindedir; ama, şu kesin ola
rak bilinmelidir ki, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bunalımın, kargaşanın ve sıkıntının 
sorumluları, cezaevlerindeki insanlar değildir. Dolayısıyla, adres olarak cezaevlerini göstermek 
yanlıştır, hatalıdır; bu yoldaki gayretler de boşunadır. Dolayısıyla, siyasî iktidar, ülkenin için
de bulunduğu sıkıntıların sorumluları olarak, 1980 öncesi olaylarıyla ilgili itham edilen, ola
ğanüstü yargı mercilerinde ve olağanüstü yöntemlerle, hukuk zorlamaları sonucu değişik ceza
lara çarptırılan insanları göstermekten vazgeçmelidir. 

Değerli üyeler, uygulanan politikalar sonucu içine düşülen bunalımın faturalarını, toplu
ma, halka zorla kabul ettirmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde beklemekte olan ölüm 
cezası dosyalarını koz olarak kullanmaya, bu cezalara çarptırılmış insanları, belli istekleri top
luma dayatmak için rehin tutma görüntüsü vermeye, kimsenin hakkı yoktur. Bunun, devlet 
yönetme sorumluluğu ile de bağdaşır yanı yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde beklemekte olan dosyaların çoğu, Türk Ceza Kanunu
nun 146 ncı maddesinde yazılı suçla ilgilidir; henüz intikal etmemiş dosyaların çoğunun da 
bu maddeyle ilgili olduğunu biliyoruz. Bu yargılamaların hangi koşullarda gerçekleştirildiğini 
de biliyoruz. Olağanüstü yargı mercileri oluşturularak, olağanüstü yöntemler uygulanarak, iş
kence sonucu alınan, polis yâ da sorgulama timi ifadelerine dayalı mahkûmiyet kararı verildi
ği, bilinen bir gerçektir, özellikle, bu Meclisin kabul ettiği, işkence ve başkaca zalimce in-
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sanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ya da cezaya karşı sözleşmenin 15 inci maddesi karşısında 
bu kararların gözden geçirilmesi gereği de ortadadır. Buna rağmen, Hükümet sözcülerinin, sı
kıştıkları zaman bu dosyalardan söz etmelerinin, hukukla, devlet yönetme sorumluluğu ile bağ
daşır yanı bulunmamaktadır. 

Bu açıklamalarla, geçmişle hesaplaşma mı amaçlanmaktadır? O zaman, Hükümet -bize 
göre- şunu yapmalıdır : 12 Eylül darbesi ile, Anayasa, rejim, yürürlükten kaldırılmıştı; Türki
ye Büyük Millet Meclisinin kapısına kilit vurulmuştu; devletin diğer anayasal kurumları devre
den çıkarılmış, siyasî partiler kapatılmış, tüm demokratik haklar ve faaliyetler durdurulmuş
tu; beş general, açıkça, devletin anayasal düzenini ortadan kaldırmış, Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesini ihlal etmişlerdi... 

Onun hesabım sorun, onun hesabını soralım... 

Değerli üyeler, demokrasiyi, tüm kurum ve kurallarıyla işletme gayreti içindeyiz; bunun 
kavgasını veriyoruz; 12 Eylül darbesinin toplulumuzda yarattığı tahribatı onarma mücadelesi 
veriyoruz. Zaman zaman, 12 Eylül darbesinin getirdiği yasal düzenlemeleri kaldırma ya da de
ğiştirme konusunda benzer düşünceler de ileri sürüyoruz. Toplumun temel sorunları çözüm 
bekliyor. 

işsizlik, enflasyon, yaşam pahalılığı, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik, eğitim, 
sağlık gibi temel sorunlar ortada çözüm beklerken, Hükümetin ikide bir, ölüm cezası dosyala
rını, bir tehdit ve bir rehin aracı olarak kullanması üzüntü vericidir. Ne olacak birkaç genci 
boğazladığınız zaman? Ülkenin ekonomisi düzelecek mi? İşsizlik çözümlenecek mi? Açlık, yok
luk, son mu bulacak? İnsan hakları ihlallerine son mu verilecek? 

Devlet, bütün bu sorunlarla uğraşacağı yerde, 12 EylüPün olağanüstü koşullarında birta
kım zorlamalarla cezalara çarptırılmış insanlarla, onların cezalarının infazı çok önemli bir so-
runmuş gibi sürekli gündeme getirilir hale sokulmuştur. 

Çağımız, insan hakları çağı olarak tanımlanmaktadır. İnsan haklarının en önemlisi de, 
yaşama hakkıdır. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, toparlayınız efendim. 
CUMHUR KESKtN (Devamla) — İnsanlık, yaşama hakkını, İnsan Haklan Evrensel Bil

dirgeleriyle güvence altına almıştır, ölüm cezası, bir ceza olarak görülmemektedir artık; çün
kü, insanı insanlıktan çıkarmaktadır. Hukuk açısından da, ölüm cezasına, ceza olarak bak
mak mümkün değildir. Çünkü, günümüz hukuk anlayışında cezanın amacı, insanları topluma 
kazandırmaktır, ölüm cezası ile, suçlu ortadan kalktığından, topluma kazandırılacak kişi yoktur. 

öte yandan, ölüm cezası, öç alma, kan gütme aracı olarak görülmektedir. Kişi için kan 
gütmeyi yasaklayan devletin, kendisinin kan gütmesi, bir çelişkidir. 

ölüm cezasına yapılan itirazları çoğaltmak mümkündür. Bu konuşmamda bunların hep
sine değinmem mümkün değildir; ancak, 1948'Ier Fransa'sında büyük düşünür Victor Hugo, 
bu ceza için şöyle diyordu : "ölüm cezası, vahşiliğin bir simgesidir ancak, ölüm cezası nerede 
çoksa, vahşilik egemendir orada ve nerede seyrek olmuşsa, hüküm süren de uygarlık olmuş
tur." Gerçekten de, örnek almaya çalıştığımız Avrupa ülkelerinin tümünde, bu anlayışın ürünü 
olarak, ölüm cezası uygulanmamaktadır. 
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Çağdaş ve demokratik bir toplum olma savındaysak, intikam şekline dayalı ya da bu şe
kilden kaynaklanan ceza anlayışının ürünü olan ölüm cezalarını yasalarımızdan çıkarmalıyız 
ye ne olursa olsun, beklemekte olan ölüm cezası dosyalarını gündeme getirmemeliyiz. 

Hükümet de, uyguladığı ekonomik politikaların doğurduğu bunalımı, uyguladığı baskı 
ve haksızlıkları gözlerden uzak tutmak için, bu dosyaları tehdit ve rehin aracı olarak kullan
maktan vazgeçmelidir. 

Eğer Hükümet, son günlerde ülkemiz aydınlarına karşı girişilen silahlı saldırıların failleri
ni yakalamak istiyorsa -bunlar bellidir, bunları himaye edenlerin de kimler olduğu bellidir- Hü
kümet, ölüm cezası dosyaları ile uğraşacağına, bunları yakalasın, bu çevreleri himaye etmek
ten vazgeçsin. 

Değerli üyeler, biz, yasalardan da doğsa, yasalarda da yer alsa, yasalardan da kaynaklan
sa, başkalarını, başka insanları boğazlama hakkını kendimizde görmüyoruz. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Sayın Cumhur Keskin, ölüm cezalarıyla alakalı bir konuşma yaptı
lar. tnsan hayatı çok kıymetli bir şeydir. Bu sebeple, inşan hayatının sona ermesi konusunda 
söz söylemek, bunu müdafaa etmek fevkalade kolaydır; ama, hadise yalnız bununla bitme-
mektedir. 

Sayın Cumhur Keskin, bu vesileyle 1980 öncesi veya sonrası Türkiye'deki anarşi olayları
na da dokundu. Doğrudur; Türkiye zor günler geçirmiştir. Bu zor günlerin geçirilişinde ve bu 
zor günlerde hepimizin, her birimizin -düşünürsek- kusuru vardır. Biz o kusurları tekrar işle
memek için elbirliği yapmak zorundayız. Nitekim, Türkiye'yi aynı günlere çekmek isteyen gay
retler karşısında Türk kamuoyu, 1980 öncesi gibi, heyecanlı, çabuk karar verir, yanlış istika
metlere gider yönde değildir. Şimdi, olaya çok daha şuurlu bakmaktadır ve bütün bu hadisele
ri yapanların, bizden olmayıp, bize karşı olanların yaptığının farkındadır. 1980 öncesi gibi, ta
raflara ayrılıp, "bizden-sizden" demek suretiyle bu kabil suçları işleyenlere kimse sahip çık
mamaktadır. Suçlu, suçludur; topluma karşıdır, ülkemize karşıdır ve hepimizin huzuruna kar
şıdır. Bunu, ülkemiz çok acı tecrübelerden sonra görmüştür ve bunun sıkıntısını bir daha yaşa
mamak istemektedir. 

Ben bu kürsüden bu mevzuda birçok defa konuşma yaptım. Bildiğim bir husus vardır : 
Anarşi ve kötülüğün olduğu yerde, karşı taraftan şüphe etmek bile, anarşiye hizmet etmektir. 
Bu mevzuda son derece adil, doğru ve hakikî deliller üzerinde hareket etmek zorundayız. Suç
lamak, anarşiye hizmetin ilk unsurudur. Bu itibarla, bu noktada hepimizin çok dikkatli olma
sı lazım geldiğini bir daha tebarüz ettirmek istiyorum. 

ölüm cezası, doğu Avrupa ülkelerinde değil, Rusya'da değil, Birleşik Amerika'da değil 
Batı Avrupa ülkelerinde kalkmıştır. Acaba kalkmış mıdır? Batı Avrupa ülkelerinde ölüm ceza
sı kaldırılmış mıdır? 

Sayın Cumhur Keskin'e ve birçoklarına göre, "İnsanın hayatına son verme hakkı hiç kim
sede yoktur; toplumda da yoktur; toplumun yararına da olsa yoktur. O halde, bu cezanın kal
dırılması lazımdır" böyle deniyor. 
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Bu, bir düşünce tarzıdır; ama, dikkat edin, ölüm cezasının kalktığı bütün ülkelerde, sulh 
ve sükûn vardır, ölüm cezasının kalktığı bütün ülkelerde, anarşi ve terör yoktur, onbinlerce 
terör kurbanı yoktur. Bundan çok daha çarpıcı bir şey daha söyleyeceğim; ölüm cezasının kalktığı 
ülkelerde, ölüm cezası kalkmamıştır; askerî suçlarda yine ölüm cezası vardır, harp halinde yine 
ölüm cezası vardır. Eğer, ölüm cezası, mücerret, ölüm cezası olarak, o toplumlarda bile, insan
lığa aykırı bir hadiseyse, belirli hallerde neden konmuştur? Demek ki, ölüm cezası kalkmamış
tır; o toplumlarda, ihtiyaç olmayan sahalarda ölüm cezası kaldırılmıştır; ihtiyaç duyduğu sa
halarda toplum, kendini korumak için, halen, ölüm cezalarını muhafaza etmektedir. Ama, "Baş
ka ülkelerde kalkmış veya kalkmamış"ın ötesinde, bizim ülkemizde ölüm cezası vardır. 

ölüm cezalarının kaldırılması yönünde SHP'nin görüşünü biliyoruz; ama, Anavatan Partisi 
olarak, şu anda Türkiye'de ölüm cezalarının kaldırılması yolunda bir görüşe iştirak etmediği
mizi de bir çok defalar ifade ettik. Buna mukabil, ölüm cezalarıyla ilgili bir Anayasa değişikli
ği teklifini imzaladık ve Yüce Meclise sevk ettik. 

ölüm cezalarıyla ilgili o teklifin Anayasa Komisyonundaki defaatle müzakerelerinde bü
tün milletvekili arkadaşlara da ifade etmeye çalıştım; şu anda cezaevlerinde ölümü bekleyen 
yüzlerce insan var. 

Kanunlar ve cezalar, infaz edilmek üzere konur, infaz edilir veya bizim Meclisin yetkisi 
gereği, infaz edilmemesine, yerine getirilmemesine karar verilir ve mesele bitirilir. 

Bu insanlar, "Bizim hakımızdaki bu hükümler yerine getirilecek mi, getirilmeyecek mi?" 
diye sekiz on senedir beklemektedirler. Bu mevzuun asgarî bir tasfiyeye uğraması lazım geldiği 
kanaatindeyim. En büyük sıkıntısını da, bütün bu edebî lafların dışında, bir Adalet Bakanı 
olarak bizim çektiğimizi kabul etmeniz gerekir. 

Bu teklifimiz Anayasa Komisyonundadır. Mesele, ölüm cezaları kaldırılmadan, bugün için 
birikmiş dosyaları tasfiye edecek bir kanundur. Bunu açık ve seçik ifade ettik; ancak, SHP 
bu nontada, "Biz ölüm cezalarına karşıyız, böyle kolaylaştırıcı bir kanunun yanında olama
yız. Buna 'evet* dediğimizde, ölüm cezalarını, zımnen de olsa, kabul etmiş sayılırız" diyor. 

Aslında, biz orada da ifade ettik; bizim getirdiğimiz teklif, bizim tam olarak kabul ettiği
miz ve inandığımız görüş değildir. Biz, aslında, ölüm cezalarının, Yüce Meclisin onayının dışı
na veya Yüce Meclisçe yerine getirilip getirilmemesi hususunun dışına çıkarılmasını ve hukuk 
formu içerisinde kalmasını; bütün dünyadaki tatbikatlara benzer bir tatbikat içinde olmasını 
öneriyoruz. Çünkü, dünyada ölüm cezaları hakkında karar veren tek meclis, Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir; başka bir meclis yoktur ve onun için de, görüldüğü gibi, mesele çıkmazda
dır, çözüm bulamamaktadır. Çok açık söylüyoruz, komisyonda da ifade ediyoruz. 

Ancak, bugün için bu meselenin Meclisin yetkisi dışına çıkarılmasına, SHP'nin "Evet" 
diyeceği kanaatinde olmadığımız için -belki yanılıyoruz- geçici bir formül olarak, bugünkü mev
cut teklifi getirdik. 

ölüm cezalarına karşı olmak ayrı meseledir, bugünkü meseleye çözüm bulmak ayrı bir 
meseledir. Bugün yine bu kürsüden ifade ediyorum; bu meselenin çözümü için, elbirliğiyle, 
getirdiğimiz teklifin desteklenmesi lazımdır. Daha ileri bir kademe olarak düşünülürse, bu me
selenin, Meclisin yetkisi dışına çıkarılması lazımdır; hukukî bazına oturtulması lazımdır. Bu
nun dışında, ölüm cezalarıyla alakalı meselenin -hâkim gibi- Yüce Mecliste müzakere edilip, 
karara bağlanması hususu, elbette ki, sıkıntılar yaratacaktır. Ancak, şu anda bütün bu dos-
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yalar Yüce Meclistedir. Adalet Komisyonundadır. Hatırladığım kadarıyla, iki defa Meclis gün
demine gelmiş, bir kısmı hakkında karar verilmiş; diğer kısımları, karar verilmeden, Adalet 
Komisyonuna iade edilmiştir. Hükümetin bir tasarrufu söz konusu değildir. Tasarruf yetkisi, 
karar yetkisi, Yüce Meclisindir. Yüce Meclis, bu hususta, bu dosyalar hakkında cezaların yeri
ne getirilmesi veya getirilmemesi için karar verecek durumdadır. Elbette ki, kararını verecektir; 
ama, bir daha ifade etmeye çalışıyorum : Bu meselenin Yüce Meclisin gündeminde kalması 
yanlış bir hadisedir; politik açıdan yanlıştır, hukuk açısından yanlıştır ve bu yanlışlık sebebiyle 
de, Türkiye'nin gündemini de, polemik olarak işgal etmektedir. Meleseye hukukî bir çözüm 
bulunması lazım geldiği kanaatimi bir daha ifade ediyor, siyasî partilerin -bu noktada bir Anayasa 
değişikliği icap ettiği için- görüş birliğine varmaları gerektiğini, illa ki herkesin kendi görüşünü 
geçirme durumunda olmadığını tekrar tekrar ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüsü

ne kadar Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1408) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 14-18 Ekim 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum

huriyetler Birliği'ne gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın tekli-
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek '-

in dönüşüne kadar Kültür Bakanlığına vekalet etmesi uygun görülen Turizm Bakanı ilhan Aküzüm aynı 
tarihte yurt dışında olacağından, Kültür Bakanlığına Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 5 Ekim 1990 gün ve 39-06-128-90-465 sayılı yazımız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 8-17 Ekim 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum

huriyetler Birliğine gidecek olan Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kül
tür Bakanlığına, Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görül
müştü. Ancak, Turizm Bakanı tlhan Aküzüm 15 Ekim 1990 tarihinde yurt dışında olacağın
dan, Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. —Japonya, Singapur'a ve Tayland'a gidecek olan Turizm Bakam ilhan Ahüzüm'ün dönüşüne 
kadar Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Tasar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1410) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15-24 Ekim 1990 tarihleri arasında Japonya, Singapur ve 

Tayland'a gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Mustafa Taşar'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. —Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüsüne kadar Devlet Bakan

lığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1411) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 18-24 Ekim 1990 tarihleri arasında Japonya'ya gidecek 

olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işm Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Ba

kanlığına, Ulaştırma Baham Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1412) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"\akın Doğudaki Gelişmelerin Türkiye'ye ve Türkiye Ekonomisine Etkileri" konulu Kon

feransa katılmak üzere, 18-22 Ekim 1990 tarihleri arasında Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un (6/320) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/211) 

BAŞKAN — 2 sözlü sorunun geri alınmasına ilişkin önerge vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16.10.1990 Tarihli 20 nci Birleşim Gündeminin 25 inci sırasında (6/320) Sıra Sayılı sözlü 

soru önergemin, güncelliği kaybolduğu nedeniyle geri verilmesini arz ederim. 
Alâettin Kurt 

Kocaeli 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 
7 — İzmir Milletvekili Fuat Kucı'mn (6/430) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi 

(4/210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16.10.1990 Tarihli 20 nci Birleşim Gündeminin 104 üncü sırasında yer almış bulunan sözlü 

sorumun, aynı bakanlıktan yazılı olarak cevabını almış olduğumdan, gündemden çıkarılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Fuat Kılcı 

tzmir 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 
C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Genel Kurulun 16.10.1990 tarihli 20 nci Birleşiminde okunmuş bulunan (11/17) ve (11/18) 

esas numaralı gensoru önergelerinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler Kısmında "yer alması
na ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin gün ve saatlerine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 

2. — Gündemin 'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler Kısmamı" 
39 uncu sırasında yer alan 460 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 2 nci sırasına alınmasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 

3. — Gündemin 'Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler Kısmamı" 
37 nci sırasında yer alan; Mecliste kukandan ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan yabancı arabala
rın satdmastnı ve yerine yerli arabaların alınmasını öngören 450 sıra saydı kanun teklifinin bu kısmın 
3 üncü sırasına alınmasına diskin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

Abdul halim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

— 402 — 



T.B.M.M. B : 21 17 . 10 . 1990 O : 1 

öneriler : 

1. Genel Kurulun 16.10.1990 tarihli 20 nci Birleşiminde okunmuş bulunan (11/17) ve (U/18) 
esas numaralı gensoru önergelerinin Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında 
yer alması; (U/17) esas numaralı gensoru önergesinin Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince 
Gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 23.10.1990 Salı günkü 
Birleşiminde, (11/18) esas numaralı gensoru önergesinin görüşmelerinin ise Genel Kurulun 
24.10.1990 Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması; bu görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına 
yapılacak konuşma sürelerinin 30'ar dakika olması önerilmiştir. 

2. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 39 uncu sırasında yer alan 460 Sıra Sayılı kanun teklifinin, bu kısmın 2 nci sırasına alınma
sı önerilmiştir. 

3. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 37 nci sırasında yer alan; Mecliste kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 
yabancı arabaların satılmasını ve yerine yerli arabaların alınmasını öngören 450 sıra sayılı Ka
nun Teklifinin, bu kısmın 3 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
1 inci öneriyi okutuyorum : 

öneriler : 
1. Genel Kurulun 16.10.1990 tarihli 20 nci Birleşiminde okunmuş bulunan (11/17) ve (11/18) 

esas numaralı gensoru önergelerinin Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında 
yer alması; (11/17) esas numaralı gensoru önergesinin Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin, Genel Kurulun 23.10.1990 Salı günkü 
Birleşiminde, (11/18) esas numaralı gensoru önergesinin görüşmelerinin ise Genel Kurulun 
24.10.1990 Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması; bu görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına 
yapılacak konuşma sürelerinin 30'ar dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci öneriyi okutuyorum : 
öneri 2. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 

kısmının 39 uncu sırasında yer alan 460 sıra sayılı Kanun Teklifinin, bu kısmın 2 nci sırasına 
alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci öneri 
de kabul edilmiştir. 

3 üncü öneriyi okutuyorum : 
öneri 3. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 

kısmının 37 nci sırasında yer alan; Mecliste kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış bu
lunan yabancı arabaların satılmasını ve yerine yerli arabaların alınmasını öngören 450 sıra sa
yılı Kanun Teklifinin, bu kısmın 3 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — 3 üncü öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü 
öneri de kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

8. — Türkiye-ATKarma Parlamento Komisyonunda Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan'm isti
fasıyla boşalan bir üyeliğe ANAP Grubunca Denizli Milletvekili Ayçan ÇakıroğuUarı'nın aday gösteril
diğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1444) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonunda, Ankara Milletvekili Sayın Ercan Vural-

han'ın istifasıyla boşalan bir üyeliğe, Anavatan Partisi Grup Başkanlığınca, Denizli Milletve
kili Sayın Ayçan Çakıroğullan aday gösterilmiştir. 

TBMM'nin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci madde
si uyarınca, Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunda, Bursa Milletvekili Ahmet Kurtcebe 

Alptemoçin'in Dışişleri Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan üyeliğe ANAP Grubunca Ankara Millet
vekili Ercan Kıralhan'ın aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1413) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunda, Bursa Milletvekili Sayın Ahmet Kurt
cebe Alptemoçin'in Dışişleri Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan bir üyeliğe, Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığınca, Ankara Milletvekili Sayın Ercan Vuralhan aday gösterilmiştir. 

TBMM'nin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci madde
si uyarınca, Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız üyelere isabet eden 

üyeliğe ilişkin Başkanlık duyurusu. 
BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bir üyelik boşalmıştır. Bu üyelik, 

bağımsız üyelere isabet etmektedir. Bu itibarla, bağımsız üyelerin adaylık için Başkanlığa yazı
lı olarak başvurmalarını rica ediyorum. 

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

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

(1) 452 S. Sayılı Basmayazı 4.10.1990 tarihli 16 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 1 inci sırada, 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve MiUÎ Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının 1 inci maddesinin görüşmeleri tamamlanmış, madde ile ilgili önergelerin işlem

lerine başlanmış, önergeler okunmuş, önergelerin aykırılık derecesine göre oylanması sırasın
da müzakere eksik kalmış ve önergelerin oylanması bugüne kalmıştır. 

Bu itibarla, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Turan Bayazıt'ın önergesi okunmuş : Komisyon, önergeye iştirak etmediğini bildir

miş. Sayın Bayazıt ise itirazen konuşma yapmış ve oylama sırasında karar yetersayısı bulunma
dığı için... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok efendim, yoklama yapıldı, çoğunluk olmadı. 

BAŞKAN — Aynı şey, karar yetersayısı veyahut da yoklama efendim; yani bu sebeple ek
sik kalmıştı. 

Şimdi, Sayın Turan Bayazıt'ın önergesini okutup, oylarınıza sunacağım. 
Buyurun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
452 sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt 
(tzmir) 

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 suretiyle, eşitlik ilkesi içinde sosyal, ekonomik, kültü
rel ve siyasî alanlarda hak ettiği statüyü kazandırmak üzere Başbakanlığa bağlı "Kadının Ko
numu ve Sorunları Genel Müdürlüğü"nün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları dü
zenlemektir. 

Genel Müdürlük tüzelkişiliğe sahiptir. Başbakan yetkilerini bir devlet bakanına devredebilir." 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
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BAŞKAN — Efendim, kimler istiyorsa... Efendim, karar yetersayısını arardık, ondan sonra 
yapardınız, şimdi niye bir saat uğraştırıyorsunuz? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu bizim hakkımız, yoklama yapmaya İçtü
zük gereği zorunlusunuz, yoklama istiyoruz efendim. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Bu ne laubalilik!.. 
BAŞKAN — İçtüzük neyse, onun gereği yerine getirilir efendim. Yoklama istemek, her 

milletvekilinin hakkıdır, onlar da haklarını kullanıyorlar. 
Yoklama isteminde bulunan sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum : Sayın Yılmaz, 

Sayın Keçeli, Sayın Miski, Sayın Koçak, Sayın Tez, Sayın Köse, Sayın Bayazıt, Sayın Çakır, 
Sayın Ilıman, Sayın Ersin. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, kâğıt gönderen arkadaşların ismini okur 

musunuz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, milletvekillerini bu kadar itimatsızlıkla karşılamayalım lüt

fen... Lütfen efendim... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — itimatsızlık değil efendim, yanlış anlaşılmasın... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, şüphe içerisinde olmayın efendim. 
Yoklama işlemi bitmiştir; yetersayımız yoktur. Bundan sonraki ara vermede de ekseriyetin 

bulunacağı şüpheli bulunduğundan, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için 18 Ekim 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

21 İNCt BİRLEŞİM 

17 . 10 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI ' 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SECİM 

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 Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

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. îstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'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 : 12Al990) 

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. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi. Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin 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 îç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş 
dirilmesine 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 
39.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kamın 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 Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

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. Sayıları : 155 ve 
I55'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

15. — tçel 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 Saydı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içi len Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

19. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 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 imar Kanununun Bazı Maddelerinin" Değiştirilmesi, 
8u Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.19!mv 

21. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki 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 Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

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

27. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (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. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

31. — içel 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 işbirliği 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 Yıh 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) 

39. — Çanakkale Milletvekili M. Cumhur Ersümer ile Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/408) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma ta
rihi : 12.10.1990) 
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(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
(21 inci Birleşim) 
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