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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursa'daki hava kirliliği ve alınması gereken 

önlemlere ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Hüsamettin örüç cevap verdi. 
Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Heyetine 

Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 
Edirne Milletvekili İsmail Üğdül, Sosyaldemokrat Halkçı Partice kurulduğu açıklanan gölge 

kabineye ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, İskenderun Körfezinin kirlenmesi ve ekolojik dengesi

nin bozulmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler cevap verdi. 
Bursa Milletvekili İlhan Aşkın, Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in gündem dışı 

konuşmasında, kendisine; 
SHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş de, Edirne Milletvekili 

İsmail Üğdül'ün gündem dışı konuşmasında, Partisine; 
Sataşıldığı iddialarıyla birer konuşma yaptılar. 
Dilekçe Komisyonunun, başkanlık divanını oluşturmak için 25 Ekim 1990 Perşembe günü 

saat 14.00'te toplanacağına ilişkin Başkanlıkça yeniden duyuruda bulunuldu. 
Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadışının, izledikleri tarım politikası ile çiftçile

ri tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu devlet politikası haline getirerek va
tandaştan âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olumsuzluklara neden oldukları iddialarıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelirinin (U/18), yapılan ön-
görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

25 Ekim 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 19.39'da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yûmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaf 

• 

— 144 — 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 



T.B.M.M. B : 25 25 . 10 . 1990 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 10. 1990 Perşembe 

Raporlar 

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 ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/750, 3/1394) (S. Sayısı : 462) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 
(GÜNDEME) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Eğitim 
ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) (S. Sayısı: 467) (Dağıt
ma tarihi : 25.10.1990) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ertugrul özdemir (Ordu), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Dilekçe Komisyonunun başkanlık divanım oluşturması için toplantı gün ve saatine ilişkin 

Başkanlık duyurusu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 
30 Ekim 1990 Salı günü saat 14.00'te, ikinci kattaki 507 numaralı Dilekçe Komisyonu Salo
nunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Toplantının gün ve saati ayrıca ilan tahtalarına da asılmış bulunmaktadır. 
"Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Arnavutiuk'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar 

Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam M. Uhbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1423) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Balkan Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 22-26 Ekim 1990 tarihle

ri arasında Arnavutiuk'a gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum. 
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2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakam Mehmet Yazar'm dönüsüne kadar Devlet 
Bakanlığına,. Devlet Bakam Kemal Akkaya'mn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1424) 

Türkiye BüyUk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25-30 Ekim 1990 tarihleri arasında Federal Almanya'ya 

gidecek olan Devlet Bakam Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Kemal Akkaya'mn vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum. 
3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Aüvnkaya 'ntn dönüsü

ne kadar Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakam ibrahim Ozdemir'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 23-26 Ekim 1990 tarihleri arasında Federal Almanya'ya 

gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'mn dönüşüne kadar; Bayındırlık 
ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı tbrahim ozdemir'in vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Fostacı'ntn (6/928) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/214) 
BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
23.10.1990 tarihli gündemin Sözlü Sorular kısmının 498 inci sırasında yer alan (6/928) esas 

numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
5. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in (6/961) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi 

(4/215) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23.10.1990 tarihli gündemin Sözlü Sorular kısmının 539 uncu sırasında yer alan (6/961) 
esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Akın Gönen 

tzmir 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
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6. — Kars Milletvekili ttdat AUun'un (6/963) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner
gesi (4/216) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
23.10.1990 tarihli gündemin Sözlü Sorular kısmının 542 nci sırasında yer alan (6/963) esas 

numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Vedat Altun 
Kars 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
7 — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm (6/965) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
23.10.1990 tarihli gündemin Sözlü sorular kısmının 544 üncü sırasında yer alan (6/965) 

esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Almak 
Kars 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

C) ÖNERİLER 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 
1. — 25,10.1990 günkü gelen kâğıtlarda yer alan 462 stra saydı, Cumhurbaşkanınca bir defa 

daha görüşülmek üzere gönderilen kanunun, 48 saat geçmeden gündemin üçüncü svasma alınmasıyla, 
Gündemin ilk üç strastndaki kanun tasarılarının görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışma süresi

nin uzatümasma; görüşmelerin tamamlanamaması halinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam 
edilmesine ilişkin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubunun, içtüzüğümüzün 19 uncu 
maddesinin son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 25.10.1990 günü yaptığı toplantıda Siyasî Parti Grupları arasında görüş 

birliği sağlanamadığından; Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin Genel Kurulun onayına sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ülkü Güney 

Grup Başkanvekili 

öneriler : 
1. Bugün basılıp dağıtılan ve gelen kâğıtlarda yer alan 462 sıra sayılı "Cumhurbaşkanın

ca bir defa daha görüşülmek üzere gönderilen kanunun" 48 saat geçmeden gündemin 3 üncü 
sırasına alınması, 

2. Gündemin ilk üç sırasındaki kanun tasarılarının görüşmeleri tamamlanıncaya kadar 
çalışma sürelerinin uzatılmasını; görüşmelerin tamamlanamaması halinde saat 24.00'ten son
ra da çalışmalara devam edilmesi, 

önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, öneri üzerinde söz isteyen?.. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Sayın Güneş... Lehte... Aleyhte?.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ülkü Güney, lehte söz istemişlerdir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Gündem dışı söz talebimiz vardı... 
BAŞKAN — Sayın Tez, -zatı âlinize, dolaylı da olsa- bugünkü gündemde vaki değişiklik 

ve yoğun görüşmeler nedeniyle, daha önceki mutabakatımıza rağmen, gündem dışı görüşme
leri iptal ettiğimi, ama imkân bulursak, Allah ömür verirse, size salı günü söz vereceğimi söy
lemiştim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu gündem 

değişikliği, hiçbir şekilde savunulamaz. Eğer, bir tasan veya teklifin, gündemin açılarak görü
şülmesi isteniyorsa onun yolu başkadır. Onun yolu, içtenlikle söylüyorum ki, 1 inci maddenin 
boşaltılmasıdır. 1 inci maddedeki yasanın görüşülmesine karşı çıktığımızı biliyorsunuz, gerek
çelerimizi biliyorsunuz, o konudaki ısrarımızı biliyorsunuz. 1 inci maddeyi boşaltmadan, o ya
sanın geçirilmesi için, 3 üncü sıraya getirilmesi teklif edilen yasayı baskı aracı olarak kullan
mak, çok savunulabilir bir olay değildir. 

Milletvekillerini, çok sıkıntıda olan eski milletvekillerini, emekli milletvekillerini ilgilen
diren bir yasayı geçirmek için, bir yasayı beklentileri karşılayacak biçimde geçirmek için baskı 
aracı olarak kullanarak 1 inci sıradaki yasayı dayatmak, doğru bir olay değildir; bunu kabul 
etmiyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, bu gündem değişikliğine razı değiliz. Daha 
açıkçası, milletvekillerinin maaşlarını ilgilendiren bir yasayı çıkartacağız diye, 1 inci sıradaki 
yasayı geçirtiriz şeklinde düşünülüyorsa, bu, milletvekillerinin vicdanlarına bir baskıdır; bunu 
kabul etmemekteyiz. 

Onu ayrı konuşuruz, onu ayrı düşünürüz, onu ayrıca gündeme getiririz; ama, lütfen bu 
1 inci sıradakini, mutabakat sağlayacak biçimde ele almalıyız. Çok açık söylüyorum; ya bize 
tasarıdaki 17 nci maddenin görüşülmeyeceğini, 17 nci maddenin metinden çıkarıldığını garanti 
edersiniz ya da böyle bir değişikliği kabul edemeyiz. Çok açık ve net olarak söylüyorum. Doğ
rusu budur. Bunu kabul etemeden bu gündem değişikliğini getirirseniz, bu bir dayatmadır ve 
milletvekillerine, milletvekillerinin vicdanlarına bir baskıdır. Bu nedenle bu gündem değişikli
ğini kabul etmiyoruz. 

Saygıyla arz ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, konuşmamda "17 nci madde" de

mişim; "Madde 12; Ek Madde 17" olacak. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, 17'nin "ek madde 17" olduğunu tavzih ettiler. 
önerinin lehinde görüşmek üzere, Anavatan Partisi Grub Başkanvekili Sayın Ülkü Güney. 
Buyurun Sayın Güney. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1 inci sırasındaki 
kanun tasarısının ve bugün basılıp şu anda dağıtılmış bulunan 462 sıra sayılı kanun tasa-
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rısının birlikte müzakere edilmesi ve görüşmeler sona erinceye kadar çalışma süresinin uzatıl
ması isteğimizde, Anavatan Partisi olarak, ne sayın meslektaşımın dediği şekilde, emeklilik ta
sarısıyla 1 inci sıradaki kanun tasarısını baskı altında tutma gibi, bizim grubumuza yakışma
yan bir amacımız vardır ne de böyle bir düşünce içerisindeyiz. Amacımız şudur : Hepimizin 
malumları olduğu üzere, emeklilerle ilgili kanun tasarısı bugüne kadar Yüce Meclisimizi çok 
meşgul etmiştir. Bu kanun tasarısı, dışarıda, kamuoyunda muhtelif spekülasyonlara da neden 
olmuştur. Şimdi ise, en iyi bir şekilde düzenlenerek bugün gündeme girecek şekilde hazırlan
mıştır. Dışarıdaki emeklilerimizin durumları hepinizce malumdur. Biliyorsunuz durumlarını 
ve bizden çok yakın bilen arkadaşlarımız da vardır, Bizim bu kanun tasarısını acele olarak ge-
tirmemizdeki amacımız, dışarıdaki emekli milletvekillerimizin içinde bulundukları sıkıntıları 
bir an evvel ortadan kaldırmak, artı, Meclisimizi bugüne kadar yanlış anlaşılmaktan dolayı 
yıpratmaya yönelik olan bu kanunun süratle geçirilerek, olayın bitmesidir. Kesinlikle, birinci 
sıradaki kanun tasarısının geçmesi için yapılmış kurnazca bir manevra olmadığını özellikle ifade 

^tmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikincisi de öne alınmayacağını siz de bilirsiniz. Çünkü, birinci 
sıradaki kanun tasarısının konuşmaları, tartışmaları başlamıştır, maddelerine geçilmiştir. Bu
rada, yanlış yapılan bir şey yoktur; sadece, izah ettiğim gibi, artık yeteri derecede tartışılmış, 
üzerinde spekülasyonlar yapılmış bu kanun tasarılarının en iyi şekilde yine burada karşılıklı 
tartışarak en iyi noktaya gelip, geçirmek gayesiyle verilmiş bir öneridir. 

Ben, Yüce Meclisten, teklifimiz lehinde oy vermesini istirham ediyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
önerileri oylarınıza sunacağım : 
önce, bugün basılıp, dağıtılan ve gelen kâğıtlarda yer alan 462 sıra sayılı Cumhurbaşka

nınca bir defa daha görüşülmek üzere gönderilen kanunun 48 saat geçmeden gündemin 3 ün
cü sırasına alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kanun tasarısı bize dağıtılmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dağıtıldı Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kanun Tasarısı dağıtılmadı. 
BAŞKAN — Arşive müracaatınız halinde, ihtiyacınız kadar edinmeniz mümkündür. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — tstedik, gelmedi. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Dağıtılmayan bir kanun tasarısını nasıl görüşüyorsunuz? 
BAŞKAN — Diğer öneriyi oylarınıza sunacağım : 
Gündemin ilk üç sırasındaki kanun tasarılarının görüşmeleri tamamlanıncaya kadar ça

lışma sürelerinin uzatılmasını; görüşmelerin tamamlanamaması halinde saat 24.00'ten sonra 
da çalışmalara devam edilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş ve çalışma süresi uzatılmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben o kanun tasarısından bir tane istiyorum, 
lütfen dağıtılsın. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Buyurun, verilsin efendim... İstiyorum... 
BAŞKAN — Hay hay, istirahat buyurun, müracaatınızı... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Buyurun, verin efendim... Gündeme geçilmiş... 

BAŞKAN — Müracaatınızı aldık efendim, istirahat buyurun, zatı âlinize takdim oluna
caktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, hemen verin. 

BAŞKAN — Ayrıca, böyle bir usul olmamakla birlikte... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl yok? Ben, milletvekili olarak, incelemediğim... 
BAŞKAN — Efendim, basıldı, dağıtıldı, Meclis Arşiv Biriminde dilediğiniz kadar edin

mek imkânınız vardır. Bununla birlikte, takdim edeceğiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — ... bir kanun tasarısını nasıl müzakere edeceğim efendim? 

Getirip versinler. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar

dan Gelen Diğer İşler Bölümüne" geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — 1 inci sıradaki 1211 sayılı Kanun ile 2S47 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılma
sı ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
1 inci maddenin görüşmeleri tamamlanmış, madde ile ilgili önergelerin işleminde kalmıştık. 
önergeler veriliş sırasına göre okunmuştu, önergelerin aykırılığına göre işlemine başlan

mış, Sayın Turan Bayazıt ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında kalınmıştı; 
Önergeye komisyon ve Hükümet katılmamış, önerge sahibi olarak Sayın Bayazıt konuş

muş ve böylece önerge üzerindeki görüşmeler de tamamlanmıştı. 
Şimdi, önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
4S2 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. ibran Bayazıt 
(tzmir) 

ve Arkadaşları 

"Madde 1. — Bu Kanunun amacı, Atatürk ilke ve devrimlerinin ve çağdaş yaklaşımların 
ışığı altında; 

(1) 452 S. Saydı Basmayazt 4.10.1990 tarihli 16 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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a) Kadının eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, 
b) Tarım ve özellikle sanayi ve hizmetler kesiminde istihdamı artırmak, 
c) Sağlık sorunlarının çözüme bağlanması 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 statüyü kazandırmak üzere Başbakanlığa bağlı "Kadının Konu
mu ve Sorunları Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzen
lemektir." 

Genel Müdürlük tüzelkişiliğe sahiptir. Başbakan yetkilerini bir Devlet Bakanına devredebilir. 

BAŞKAN — Şimdi, okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı.) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama yapın efendim. 
BAŞKAN — Efendim, 10 kişi yok... Oylamaya geçtik. 
Kabul edenler... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, niçin dinlemiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sözlerimi niye dikkate almıyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, böyle bir irade izharında bulunacaksanız -usulün 

gerektirdiği- 10 değerli arkadaşım hazırlanır, kalkar, gereğini düşünürüz... istirham ederim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Dikkat buyurmadınız ki, Sayın Başkan. Lütfen efendim... 

BAŞKAN — Daha işin başında, 6 kişi kalkıyor, benden, oylamayı durdurmamı istiyor... 
Ben oylamaya geçmişim; önerge oylanmıştır ve reddedilmiştir efendim. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tşi geçiştirmeyin Sayın Başkan... Daha, ne söyleyece

ğim bilmiyorsunuz ki... 
BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu nasıl usul?.. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki diğer değişiklik önergesini okutuyorum... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 

"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." 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Söz istiyor musunuz Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak, Sayın Genc'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çalışmalarının tarafsız bir yönetimle yönetilmesi gerektiği kuşkusuzdur. İçtüzü
ğümüze göre, bir oylamaya başlamadan önce, 10 milletvekili kalkar ve yoklama isterse, bu tak
dirde yoklama yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde oturan kişinin takdirine 
bağlı değildir; zorunlu olarak, yoklama yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsün
de oturan kişi, hiçbir surette, kendi takdirini kullanarak bunu savsaklayamaz. Böyle davran
ması, taraflı olarak yönettiğinin açık seçik değildir. (ANAP sıralanndan sıra kapaklarına 
vurmalar) 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Niçin söz aldı?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer bu Meclis kürsüden böyle yönetilirse, burada sizin 

ellerinizi sıraya vurmanızdan bir sonuç çıkmaz, burası meclis olmaktan çıkar. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Sadede gel, sadede... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Evvela, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye 

Büyük Millet Meclisine işlerlik kazandıracak bir yönetimi ve İçtüzüğü benimsemesi ve uygula
ması lazım. Aksi halde, burada, Muhalefet olarak biz sorumluluğumuzu bildiğimiz kadar, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanının da kendi sorumluluğunu bilmesi lazım; iktidar olarak 
sizin de bilmeniz lazım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Ne için söz aldın?.. Sadede gel, sadede. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biliyorsunuz, bu kanun, iki haftadır Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündeminde ve bir türlü çıkmıyor. Laiklik ilkesini zedeleyen bir kanun olduğu 
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ve Türkiye'de büyük olaylara sebebiyet vereceğini düşündüğümüz için, bu kanunun çıkmasını 
muhalefet partisi olarak engelledik; ama, sizler ne yapıyorsunuz?.. Milletvekili maaşlarıyla il
gili taklifi getirip bu tasarının arkasına koyarak, milletvekillerini bu suretle burada tutup, bu 
kanunu çıkaracağınızı zannediyorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALI DOĞUŞLU (Bingöl) — Ayıp!.. Utan yahu! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, bir defa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şah

siyetine vurulmuş en büyük darbedir. Bakın, o kanunu da size çıkarttırmayacağız ve burada, 
24 saat de olsa çalışacağız, 48 saat de olsa çalışacağız... 

Şimdi, Kadının Statüsü ve Sorunlarıyla İlgili bir Kanun Hükmünde Kararname Hükümet 
tarafından buraya getirildi. Sayın Çalışma Bakanı da bu kanunla övünerek, sağda solda bunu 
propaganda aracı yaparak, kadınlarımıza birtakım özel imtiyazlar getirdiği inancında. Ancak, 
getirilen bu kanun tasarısıyla neyi kestettiklerUbelli değil. Biz bir defa, Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesini, bu uluslararası sözleşmeyi kabul etmişiz. Bu söz
leşmeye göre, kadınlara hangi türlü ayrıcalıkların tanınacağı bellidir. 

Bu getirilen madde ile kadınlara ne türlü olanaklar sağlanacağı belli değildir. "Bu Kanu
nun amacı, Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek..." deniyor. Nasıl yükselteceksiniz? 
Kadınlar için Özel bir üniversite mi açacaksınız, özel bir eğitim kurumu mu açacaksınız, yoksa 
kadınları kara çarşaf içine mi sokacaksınız? 

"Tarım, sanayi ve hizmetler kesiminde ekonomik hayata katılımını artırmak..." deniyor. 
Yani, burada genel ifadelerle bir kanunu düzenleyerek, ne söylemek istediğini, yazanın dahi 
anlamadığı bir kanun tasarısı ile bir yere varamayız. Kendileri bu kanun tasarısını okudukları 
zaman; zaten ne mana ifade ettiğini anlamadıkları gibi, uygulayıcıyı da zor duruma sokmak
tadırlar. Onun için, biz, bu kanun tasarısının, bu maddesinin, "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayı
rımcılığın önlenmesine tlişkin Uluslararası Sözleşmede" öngörülen sistem içinde düzenlenmesi 
gerektiği şeklinde bir değişiklik önergesi verdik. Verdiğimiz bu değişiklik önergesi, bizim daha 
önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu kanunu kabul ederken, anlaşmayı uygun gördü
ğüne ilişkin olarak 3232 sayılı Kanunda düzenlenen şekle ve metne uygundur. Bizim önergemi
zin esası budur. Yalnız, şunu söyleyeyim. Bu iş böyle giderse, bu kanun tasarısı bir haftada 
yine buradan çıkmaz. Bunu bilesiniz... 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Bugün çıkar. 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Bugün çıkacak. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, bunda sonuna kadar direneceğiz ve arkasında da 

milletvekilleri maaşıyla ilgili olan kanunu da çıkartmayacağız. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Onu da göreceksiniz. Burada söyleyeceğiz... Bakın, bir yandan kadın haklarından bahse
diyorsunuz, ondan sonra, bugün hapishanelerde işkence altında ezilen kadınların haklarını ni
ye korumuyorsunuz? Daha geçen gün arkadaşımız burada gündem dışı bir konuşma yaptı; po
lis tarafından gözaltına alınan hamile bir kadın, poliste gördüğü işkence sonucunda çocuğunu 
düşürdü. Bu gündem dışı konuşmaya, içişleri Bakanı cevap verdi... Peki, siz tatmin oldunuz 
mu, vicdanlarınız tatmin oldu mu? Kadına karşı evvela saygılı isek, kadın haklarına evvela saygılı 
isek; önce kadını toplum içinde verilmesi gereken yerde oturtmamız lazımdır. Hamile kadınla
rı içeriye alarak, ona her türlü işkence yaparak çocuğunu düşürten bir zihniyet, kadına saygılı 
zihniyet değildir; bu, kadına karşı en büyük darbeyi yaratmaktır. Bugün, kadının en büyük 
sıkıntısı -geçenlerde söylediğim gibi- mutfaktaki sıkıntısıdır, mutfağa düşen pahılüık yangınıdır... 
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BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, tamamlamanızı rica ediyorum. Lütfen ta
mamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz bunların hiçbirisini halletmiyorsunuz; "efendim, ka
dın sorunlannı halledeceğiz" diyorsunuz... Böyle göz boyama durumundaki kanunlarla, böy
le başı sonu belirsiz olan kanunlarla, hem meseleleri halledemezsiniz hem de kendi kendinizi 
aldatmış olursunuz. Zaten, bu kanunun uygulanabilir niteliği de bulunmamaktadır. 

Müteaddit önerge münasebetiyle de görüşeceğiz. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yoklama istiyoruz... Yoklama istiyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim... Buyurun efendim... istirham ederim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana bak, orada oturuyorsan, doğru dürüst oturursun... 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Güneş, şahsınızda, Grubunuza bir şeyi arz etmek istiyorum. Kürsü

den söylediği halde, konuyu uzatmamak için cevap vermedim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır!.. Yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — 10 sayın üye ayağa kalkmış olsa, göz göre göre niçin ben sizi aşmaya ça
lışayım?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gözün görmüyor mu? 

BAŞKAN — ... Buna mantıkî, buna siyasî, buna ahlakî sebep görüyor musunuz?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sende ahlâk olsa, şunu görürsün. Şurada kaç kişi ayakta... 

Sen eşkıya mısın? Eşkiya mısın? Sana soruyorum... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Terbiyesizlik etme!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Terbiyesizliği sen ediyorsun. 
MEHMET ALÎ DOÖUŞLU (Bingöl) — Biz sesimizi çıkarmıyoruz... Bu kadar terbiyesiz

lik olmaz. 
BAŞKAN — Sayın Güneş, ben sizden, özellikle Grup Başkanvekili olarak, bir konuya dik

katinizi istirham ediyorum : Bir arkadaşımızın, "yoklama" diye bağırması, 10 arkadaşımızın 
ayağa kalkarak, usulî müracaatı yerine sayılabilir mi? Siz bir hukukçusunuz... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 10 kişi kalktı ayağa Sayın Başkan. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Devamlı ayakta mı bekleyeceğiz? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, 10 kişi kalkıyor; acele ediyorsu

nuz. Hepsi ayakta bekleyemez ki. 
BAŞKAN — Efendim, 10 kişi kalkmadığı zaman?!., istirham ederim... Bir dakika sonra 

bir başka önerge gelecek... Arkadaşlarımıza söylüyoruz, böyle bir mekanizmayı kullanmak is
tiyorlarsa, gereğini yerine getirmeye mecburdurlar. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Böyle bir mekanizmayı her önergeden sonra kul
lanacağız Sayın Başkanım; lütfen, oldubittiye getirmeyin. 
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BAŞKAN — Efendim, kullanın en tabiî hakkınızdır; ama, kullanmak için, kullanmayı 
hak etmek için şekil şartlarına uymak da görevınizdir. Bitti!.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Görevimizdir... Bize bakarsanız, göreceksiniz. 
BAŞKAN — Bu defa da, maatteessüf, geç kaldınız; ama... 
EROL AGAGtL (Ankara) — Hayır efendimi 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen ne zaman gördün? Ne zaman oylayacaksın? 
BAŞKAN — istirham ederim... Hayır efendim, ben sizinle tartışmak için, göz göre göre 

10 arkadaşım ayağa kalktığı halde, kalkmadı demiyorum. 
EROL AGAGÎL (Ankara) — Sen ne zaman göreceksin? 
BAŞKAN — Ayrıca, Sayın Genc'in ifadeleri zapta geçmiştir, onun Türk adaleti önünde 

de hesabını soracağım. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz verecek misiniz? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, oylamaya geçmiş bulunuyoruz... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Hayır, geçmediniz Sayın Başkan! Oldu bittiye ge

tirmeyin... Size yakışmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini kabul edenler işaret buyur

sunlar... (SHP sıralarından gürültüler) Kabul etmeyenler... Sayın Kamer Genç ve arkadaşları
nın önergesi kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, lütfen, oldubittiye getirmeyin. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan; işle

me koysanıza... 
BAŞKAN — Sayın Güneş, ayın imkâna bu önergede de sahipsiniz. Lütfen, arkadaşları

mız gereğine uysunlar. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?!. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum, tşleme koyun; 

vermeyin... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, tutumumuzda usule aykırı hiçbir durum olmadığı için ve o 

konu Başkanın takdirine mevdu bulunduğu için tutumumuz hakkında söz vermiyorum. 
Buyurun efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? O kürsüye çıkaca

ğım şimdi, çıkacağım... 
BAŞKAN — Buyurun, okuyun. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4S2 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun tle 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
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"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, Başbakanlığa bağlı bir "Kadın Statüsü ve Sorunları Kurumu "nun 
kurulması, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığına göre; önerge sahibi önerge üzerinde söz 

istiyor mu? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İstemiyorum... Yoklama istiyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Yoklama istiyoruz. 
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, önerge sahibi olarak, söz istemediğini beyan etti. 
Yoklama istenmiştir. Yoklama isteyen sayın üyeler, ad ve soyadlarını yüksek sesle yazdırsınlar. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ayaktayız... Kâtip görsün, yazsın. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Usulü mü değiştiriyorsunuz? 
BAŞKAN — Uygulamada, müracaat sahibi sayın üye... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Biz ayaktayız... Kâtip görür, yazar, size arz eder. Biz, 

adımızı söylemeyiz. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Hep beraber ismimizi mi bağıracağız? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Ben yazdırayım efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Kâtip yazar, bırakın, usul çıkarmayın. 
BAŞKAN — Efendim, zahmet buyurmayın, Sayın Bayazıt yönetiyor... 
Sayın Bayazıt, Sayın Ersin, Sayın Çulhaoğlu, Sayın Tez, Sayın Altun, Sayın Ilıman, Sayın 

Şahin, Sayın Yılmaz, Sayın Hırfanoğlu, Sayın Cankurtaran. 
İsmini okuduğum sayın milletvekilleri, yoklama istemişlerdir. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

1. — 1211 Saydı Kanun ile 2547 Saydı Kanunda Değişiklik Yapdması ve Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Mülî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısına bakın... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Saymadın!.. 
Bana bak, şurada, görevini doğru dürüst yap... (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2S47 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
"Amaç; 
Madde 1. — Bu kanunun amacı, Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek, tarım, sa

nayi ve hizmetler kesiminde ekonomik hayata katılımını artırmak, sağlık, sosyal ve hukukî gü
venliğini sağlamak ve böylece kadının statüsünü genel olarak geliştirmek üzere eşitlik içinde 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda 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." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) <— Katıla

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önerge sahibi söz istiyor mu? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Kamer Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böyle, sinir harbi yaptı

rılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, insanların, milletvekillerinin çalışmalarını engelle
yemezsiniz. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Sen engelliyorsun çalışmaları. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, yasal hakkımı kullanıyorum. Şurada üç senedir mil

letvekilisin, daha İçtüzüğün ne olduğunu bilmeyecek kadar cahil bir insansın... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Cahil sensin ulan it... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Cahil adamsın. 
YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Hıyar... Cahil sensin. İt!.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, önerge üzerinde... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki, şunun söylediği lafları tutanaktan bir tespit eder mi

sin Sayın Başkan? Neyse... Yani... 
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BAŞKAN — Şimdi burada söylenen lafların bir kısmını, milletin acilen çıkarılmasını bek
lediği kanunlan çıkarmak ve Yüce Meclisi çalıştırmak düşüncesiyle, biz de fedâkârlık göstere
rek zabıtlara ve adlî mercilerin takdirine bırakıyoruz; yoksa, zatı âlinizin de bazı beyanları, 
çok iyi bilirsiniz ki, tçtüzüğe aykırıdır. 

önerge üzerinde lütfen görüşmenize devam edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, o, yeteri kadar tutanaklara geçiyor, onları, mahke

me kapısında sizinle hesaplaşacağım ve sizlere, hiç, öyle, yerinde... 
YILMAZ SANÎOĞLU (Ordu) — Dışarıda hesaplaşalım... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bak Sayın Başkan, orada... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Susturunuz efendim. Yani, ben kürsüde iken, işaret ediyor, 

hakaret ediyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ama, zatı âliniz şahıslan hedef alarak konuşursanız, bunu önlememiz im
kânsız. Genel Kurula hitap ederseniz, önergenizi izah ederseniz... Müdahale ederlerse, müda
hale ederim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bakın, ben şahısları hedef alarak konuş
muyorum. 

BAŞKAN — O zaman, devam buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seviyesine uygun bir 

müzakerenin burada cereyan etmesini istiyorum. Burada bu müzakerenin cereyan etmesini dü
zenleyen temel kurallar vardır; İçtüzük vardır, Anayasa vardır. Lütfen, tçtüzüğü, Anayasayı 
okuyun. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Ne diyor İçtüzük?.. Diyor ki: "Maddeler üzerinde iki tane üyenin ve gruplar adına birer 
kişinin konuşma hakkı vardır; önergeler üzerinde önerge sahibinin konuşma hakkı vardır." Biz 
bu hakkımızı kullandığımız zaman siz niye rahatsız oluyorsunuz? Söyleyin beyler, niye rahat
sız oluyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Biz kürsüye çıkıyoruz ve önergemizi izah etmek için konuşma hakkına sahibiz; siz çoğun
luğunuza güvenerek burada terör mü yaratmak istiyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Yani, eğer bunu yaratmak istiyorsanız, gücünüz yetmez. Çünkü, biz her zaman, terörle 
mücadele edeceğiz. (ANAP sıralarından gülüşmeler ve gürültüler) Biz, teröristlerle her zaman 
mücadele edeceğiz. (ANAP ve DYP sıralarından "Ne ilgisi var?" sesleri, gürültüler) 

ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, bunların önergeyle ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, kadının statüsünü getirmiş... Türkiye'de, son nüfus sayımına göre 57 milyon insan 
var; bunun yüzde 51-52'si kadın ve bu da 28 milyon eder. 28 milyon insanın kaderini, kendisi, 
emrine aldığı 20 kişilik bir personel heyetiyle, "ben tayin edeceğim" diyor... Bu kadar gülünç, 
bu kadar küçük iddialarla büyük meseleleri çözümlemeye kalkan bir kuruluşu ben daha 
görmedim. 

Şimdi, bizim önergemiz nedir?.. Yani maddede bir değişiklik yapıyoruz, "Kadın olmanın 
önündeki engelleri kaldırmak" diyoruz. 

Şimdi, Avrupa Sosyal Şartını kabul etmişiz; Avrupa Sosyal Şartına Türkiye'nin koyduğu 
,çekince var. Mesela Avrupa Sosyal Şartının 11 inci maddesinin (a) bendi diyorki; "Hamilelik 
ve analık izni sebebiyle ve evliliğe bağlı olarak işten çıkarma ayırımını yasaklamak, bu ayrımı 
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yapanları cezalandırmak." Bu, 3232 sayılı Kanunla katılmayı uygun bulduğumuz Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesine Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısına bağlı sözleşmedeki bir hüküm. Ancak, Türk Hükümeti bu sözleşmeyi imzalarken, bu
raya bir çekince koymuş; "Hamile bir kadın eğer hamilelik dolayısıyla izin alırsa, ben, icabın
da, o sıradaki kıdem tazminatını ödemek suretiyle onu işten çıkaracağım" diyor, tşte, bir yan
dan hükümet olarak, sırf birisi kadın olduğu için ve doğal bir yaşantının gereği için, kendi 
neslini üretmek için, topluma nüfus kazandırmak için doğum yapmak durumunda kalan bir 
kadının, bu fizyolojik ve fizikî durumu nedeniyle almak zorunda olduğu izini bahane ederek, 
bu kişinin icabında işine son veriyorsunuz, öte taraftan da, kadın haklarının korunmasından 
bahsediyorsunuz... Bu, bir çelişkidir, tşte, maddeye getirmek istediğimiz, kadın olmanın önündeki 
engelleri kaldırmak; birincisi bu. 

İkincisi; kadın ve erkeğin toplum içindeki yaşantılarında çok önemli ayrılıklar vardır. Me
sela, kadınları kaymakam tayin edemiyoruz; belirli mesleklere alınmıyorlar. Anayasa da diyor 
ki : "Cinsiyet, mezhep gibi konular esas alınarak kişiler arasında ayrıcalık yaratamazsınız." 

tşte, bu önergemizde biz de diyoruz ki, "kadın olmanın önündeki bütün engelleri 
kaldırmak" şeklinde bir ilke koyarsak, o zaman, birtakım idareler yarın çıkıp, "efendim, işte 
bu kadındır bu erkektir, ben şu mesleğe bu mesleğe alamam" diye bir ayırım yapamaz. Onun 
için, bence, bu kanuna bir muhteva kazandırma bakımından, bu kanuna bir işlerlik kazandır
ma bakımından ve bu kanunun getirilmesinde hâkim olduğu öne sürülen temel ilkelerin işle
mesine yardımcı olması bakımından, bu kuralın burada yer alması lazımdır. 

Aslında, kanun tümüyle incelendiği zaman, kadınlara karşı, kadın statüsüne karşı bir iyim
serlik getirmiyor; aksine, biraz da kadını küçümseyen bir davranış getiriyor. Siz, kanunla, be
lirli genel ilkelerle kadına ayrıcalık getiremezsiniz. Bugün, dağlık bölgede çalışan bir kadın, 
evli olduğu ve aile reisi olmadığı takdirde Bağ-kur'a üye olamıyor, dolayısıyla aidat da ödeye
miyor; fakat tarım kesiminde çalışan bir erkek, sosyal güvenlik kurumuna üye olabiliyor, ora
ya aidat ödeyebiliyor. tşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, evvela kadınla erkek ara
sındaki bu ayırımı giderecek birtakım tedbirleri alması lazım, onu kaldırması lazım. Böyle, 
genel hükümler getirmek suretiyle, kadınların statüsünü koruyanlayız, tşte, buraya ilavesini is
tediğimiz, bu önergeyle, "kadın olmanın önündeki engelleri kaldırmak" dediğimiz zaman, bu 
kanunun yorumu ve uygulaması sonucunda -biliyorsunuz özel kanun genel kanuna tercihen 
yorumlanır- mahkemelerde de, bir yorum yoluyla, bu kanun, o yasaklamayı getiren kanunun 
önüne geçecek ve dolayısıyla, kırsal kesimde, özellikle ziraat sahasında çalışan kadınlar, aile 
reisi olmasa bile, bir sosyal güvenlik müessesesine aidat ödeme hakkına sahip olabilir ve dola
yısıyla, o da sosyal güvenlik haklarından yararlanabilir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sürenizi 3 dakika aştınız; toparlayın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bugün, kadınlarımızın içinde bulunduğu şartlar gerçekten 

çok ağır. Biliyorsunuz, kadın mutfakta bulaşık makinesi, her gün sabah akşam bulaşıkla ilgi
lenmek zorunda ve çalışmayan bir kadının hiçbir sosyal güvencesi yok. Eğer kadına bir sosyal 
güvence sağlamak istiyorsanız, sabahtan akşama kadar ev işlerinde çalışan kadına bir güvence 
getirmek lazım. 

Ayrıca, ona ekonomik yönden ayrıcalık getirecek ve ona toplumda bağımsız hareket etme 
yeteneğini sağlayabilecek maddî olanakları sağlamak gerekir. 
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Ben verdiğim diğer Önergeler üzerinde de konuşacağım. Bu nedenle, maddeye önergemin 
kabulüyle "kadın olmanın önündeki ayrılıkları tamamıyla kaldırmak" yolunda bir ilave yapı
lırsa, kanun bir işlerlik kazanır ve bu kanunun getirilmesine temel teşkil eden esas amacın sağ
lanmasına yardıma olunur inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini... 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Karar yetersayısının dikkate alınmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı istiyorsunuz... 
Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kamer Genç 

ve arkadaşlarının önergesi kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun tle 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
"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." 

BAŞKAN -— Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi Sayın Kamer Genç söz istemektedir. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, önergedeki diğer imzalar okunmadı. 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, birinci okunuşunda bütün arkadaşlarımızın isimleri okun

duğu için, teamülen, bir dahaki okumalarda tekrar edilmiyor. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Bu önerge daha önce okunmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okundu efendim; malum, geliş sırasına göre okundu, şimdi de aykırılık de

recesine göre okunuyor. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, bir hususu belirt

mek istiyorum; Bundan önce alışılagelmiş bir sistem vardır : Yasa teklif veya tasarıları bastırı
lıp Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtıldığı zaman, sayfanın bir tarafına Hükümetin 
teklif ettiği metnin, bir tarafına da en son müzakere edilen komisyonun kabul ettiği metnin 
yazılması lazım. Böylece, milletvekiline, sayfayı açtığı zaman, aynı sayfada her iki taraftaki 
durumu görme kolaylığını sağlar. 
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HÜSEYÎN AYDIN ARVASt (Van) — Son şekil Plan ve Bütçe Komisyonu metnidir. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, son şekli ayrı bir şey. 
Bunun, şimdiye kadar bir yazılış ve alışılmış usulü var : önce Hükümet teklifi, arkasın

dan öteki komisyonların ve daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu metinleri yer alınca, millet
vekilinin, bunları karşılaştırabilmesi için; Hükümet teklifi nedir, hangi komisyonda ne gibi ta
dilata uğramıştır, onu takip edebilmesi için, aynı sayfada düzenlense daha kolay olur, incele
memiz bakımından da kolaylık olur. Aksi halde, bir orayı açıp bakacağız, bir burayı açıp ba
kacağız; bu, milletvekilinin olayı incelemesine engel teşkil eden bir durumdur. 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — önergeye geç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Canım, o kadar sabırsızlanmayın... 
BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim lütfen. 
Devam buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben devam buyuruyorum. 
Şimdi, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün kurulması ile 14.1.1970 tarihli 

ve 1211 sayılı ve 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 422 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci madde 
metninde çok muğlak, genel maksadı ifadeden çok uzak bir yazılış şekli vardır. Biz, konuyu, 
kadın sorunları ve statüsünü daha iyi bilen, bu konuda çalışmaları olan -zaman zaman belki 
hepinize de gelmiştir- kişilerin ve kuruluşların bize gönderdikleri metinleri de esas alarak, öner
gemizle yeni bir düzenleme getirdik. 

Sayın milletvekilleri, birtakım şeyleri kanunlarla düzenleme meselesi önemli değildir; önemli 
olan, insanların bunlara karşı olan inançlarıdır, bir şey yapmaktaki esas niyetidir. 

Şimdi, Türkiye'de Türk Kadınını Koruma Vakfı vardır; biliyorsunuz, bu vakfın Başkanı, 
her yerde, televizyonlarda, gazetelerde, yurt dışında, Türk kadını adına hareket ediyor iddia
sıyla her yere katılır. Kimden ne bağış almıştır, nasıl bir harcama yapmıştır, vergisini veriyor 
mu, vermiyor mu?.. Bazı müteahhit firmalardan, özel, zoraki bağışlar alıp almadığı konusun
da da ciddî tereddütler var. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — O senin dediğin, önergede var mı? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, dinleyin de neresinde olduğunu söyleyeceğiz. Her

halde size çok dokunuyor. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Metnin ismini dahi bilmiyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Biz, böyle, birtakım imtiyazlı kişilerin emrine bağlı olarak 

kurulmuş vakıfları da içerecek ve onları disipline edecek şekilde değişiklik yapmayı öneriyo
ruz. Tabiî, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı ile ilgili olarak aslında biraz sonra bir önerge ile 
eklenmesini istediğim bir fıkrada bu hususu uzun uzadıya izah edeceğim. 

Konuya bir açıklık getirilmesi için, burada kanun tasarısının amacının çok kısa bir şekil
de izah edilmesi lazımdır; çünkü, öyle bir şekilde düzenlenmiş ki, üzerinde her türlü yorum 
yapılabilir. Biz, kadının statüsüyle ilgilenen kuruluşların bize gönderdiği; daha doğrusu, bu 
konuda ihtisas sahibi olan kuruluşların öngördüğü biçimde, onların istedikleri tarzda bir deği
şiklik yapacak olursak, bu metin daha mükemmel bir şekilde düzenlenmiş olacaktır. Nitekim, 
önergemizi kabul ettiğiniz takdirde -zaten, basılıp önünüze gelecektir- bunu göreceksiniz. 

önergem bundan ibarettir. 
Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
önergeye komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Sayın Genç ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 1 inci maddesindeki "Bu kanunun 

amacı" kelimelerinden sonra "Atatürk ilke ve devrimlerinin ve çağdaş yaklaşımların ışığı altında" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Turan Bayazıt 

(tzmir) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmı

yor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Bayazıt; buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Meclislerin önemli oturumları vardır, 

Meclislerin tarihî oturumları vardır. Bu oturum, 18 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, Atatürk devrimlerine, Atatürk ilkelerine bağlı olanların, bağlı olmayan zihniyetle kavgası
nı sergilediği için, tarihî bir oturumdur. Bu tarihî oturumda... (ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Ayıp, ayıp!.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bu tarihî oturumda yüksek Başkanlığa düşen bir 

görev vardır... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Bu nasıl konuşma Sayın Başkan? Lütfen sözünü geri alsın 

efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben bilhassa konuşmuyorum; sözlerimin anlaşılma

sı lazım... Sözlerimin anlaşılması lazım... 
EROL ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Atatürk'e aykırı zihniyet yok burada. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakika efendim... 
YASİN BOZKURT (Kars) — Sözünü geri alsın efendim... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bunlar ayıp Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakika efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, sözümü tekrarlayayım. Bir dakika 

efendim... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakika efendim... 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Tekrarlıyorum sözümü... 
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda bırakmayın efendim; ben, size hitap ediyorum... 
EROL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Atatürk'e ters bir zihniyet Mecliste yok efendim. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Sözünü geri alsın efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sözümü geri almıyorum, geri alacak bir söz söyle

medim... (ANAP sıralarından "Yuh" sesleri ve gürültüler) 
EROL ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Bütün bunlar ayıp efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, sözünüzü kestim efendim. 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Efendim, bir dakika... Nasıl kesersiniz sözümü?.. 

BAŞKAN — Sözü, Başkan verir... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sözlerimi geri almıyorum efendim... 

BAŞKAN — Ben "sözünüzü geri alın" dedim mi? Siz neyin heyecanı ve telaşı içindesiniz?.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben heyecan içinde değilim, siz telaş içindesiniz. 

BAŞKAN — Söz verdim, konuşmanız Genel Kuruldan tepki aldı, bir süre daha tolerans 
gösterdim; ama, baktım ki, görüşmeler çığırından çıkma istidadı alıyor, onun üzerine "Sayın 
Bayazıt, bir dakika" dedim. Siz, Başkanlığa muhatap olmanız gerekirken, Genel Kurula yeni 
beyanlarda bulunmaya devam ettiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Siz, tepki aldı diye benim sözümü nasıl kesersiniz? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Evvela, Başkanlığın da yükümlü olduğu hu
suslar vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin her oturumu önemlidir, her kararı tarihîdir ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasaya göre, tam demokratik meşruiyet içerisinde teşek
kül etmiş bu heyetin de, Cumhuriyetin aziz kurucusu Atatürk'e, O'nun inkılaplarına, ilkeleri
ne bağlılıkta hiç kimsenin kimseden daha fazla hak iddia etmeye yetkisi yoktur. (ANAP sırala
rından gürültüler) Bu çatı altında, aksi sabit olmadıkça, bu gibi ayırımcılık, bu gibi töhmet 
yaratacak beyanların olmaması gerekir. 

Konuşmanızı, önergeniz üzerinde ve bu çerçeve doğrultusunda yapmanızı rica ediyorum. 
Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, sözlerimi çok iyi hatırlıyorum. İrtica
len konuştum, sözümü çok iyi hatırlıyorum. "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olanlarla..." 
Burada kişiler vardır "olanlar" derken; lütfen, cümleyi, Türkçeyi düşünerek, Türkçeyi bilen
ler, Türkçeyi değerlendirerek analiz etsinler. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Sözünü geri alsın. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Burada kişiler bahis konusudur. 
ikincisi, bu ilkelerin karşısında olan zihniyet bahis konusudur. Ben hiç kimseyi itham et

medim. Ayağa kalkan arkadaşlarımız, ayağa kalkan sayın bakanlar bu zihniyetin mümessiliy-
se, benim sorunum değildir o. (SHP sıralarından alkışlar ANAP sıralarından gürültüler) O 
benim sorunum değildir. Ben ne kimseye hakaret ettim, ne de bir şahsı kastettim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Neyin peşindesiniz? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben, zihniyeti kastettim. Yine kastediyorum; eğer, 

ayağa kalkan arkadaşlar, ayağa kalkan bakanlar, Atatürk devrimlerinin, Atatürk ilkelerinin kar
şısındaki zihniyetin mümessiliyse, alınabilirler bu sözümden. (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Neleri kaşıyorsunuz? 

— 164 — 



T.B.M.M. B : 25 25 . 10 . 1990 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben kişiyi kastetmiyorum; onun için, kimsenin alın

ması gerekmez. Zihniyetin mümessiliyşeniz alınırsınız, değilseniz alınmazsınız. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt... (Gürültüler) 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Valilik yapmış bir kimsesiniz, yakışmaz 

size. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Lütfen, kürsü masuniyetimi sağlayınız, sözlerime 

devam edeyim. 
BAŞKAN —. Sayın Bayazıt, içtüzük... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, bu tarihî oturumda... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, beni, sözünüzü kesmek mecburiyetinde bırakmayın. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Niye keseceksiniz sözümü? 
BAŞKAN — Ama, en azından, benim de size söylemek istediklerim olabilir, zaman za

man beni dinlemek mecburiyetindesiniz. Sözü Başkan verir, sözü Başkan keser. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Milletvekilinin sözünü kesme hakkınız yok! 
BAŞKAN — içtüzüğü açar okursunuz, Başkan, gerek görürse sözü keser. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Aç, İçtüzüğü oku!.. Milletvekilinin sözünü kesemezsin. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Başkan, beni dinle; milletvekilinin sözünü kesemezsin. 
BAŞKAN — Demin de ifade ettiğim gibi, hiçbir arkadaşımızı Atatürk ilkelerine ve inkı

laplarına bağlılık konusunda suizan altında bırakmaya hakkınız yoktur. Bu çatı altında, her
kes, cumhuriyetin kurucusu Ulu öndere tam saygı, tam bağlılık idraki ve ifası içindedir. Ben, 
bu konuyu daha fazla tartışma sebebi yapmadan, önerge üzerindeki görüşmenize devam etme
nizi rica ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Siz grup sözcüsü müsünüz? 

BAŞKAN — Grup sözcüsü değil efendim. Atatürk, bir grubun malı olmadığı gibi, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da bir grubun sözcüsü değildir. Burada, gün gelmiş, zatı 
âliniz dahil, başka grupların da hukukunu, gerektiği zaman savunmuşumdur. Bu, benim hem 
hakkım, hem görevimdir. Bunun bilinci içindeyim. Siz de öğrenin lütfen. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Hep sen mi konuşacaksın?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — ANAP Grubunun dışında kimsenin menfaatini korumu

yorsun. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, peşin hükümden sıyrılırsanız, tuta

nakları okursanız ve tutanakları arkadaşlar okursa, ben hiçbir zaman, sözlerimin, cümlemin 
ikinci kısmıyla kişileri hedef almadım; zihniyeti hedef aldım ve zihniyeti yine hedef alıyorum 
Sayın Başkan. Lütfen... 

BAŞKAN -— Devam buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, demek istiyorum ki, böyle tarihî otu

rumlarda Divan Başkanına büyük sorumluluk düşer. Biz, Divan Başkanının, Atatürk devrim
lerini ve ilkelerini savunanların yanında olmasını istemeyecek kadar tarafsız olmasını istiyo
ruz. Sizden bunu rica ediyoruz; lütfen tarafsız olunuz. 
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Sayın Başkan, biz ne teklif ettik?., önergemizde, maddeye şu kelimelerin girmesi geçiyor 
: Diyoruz ki, maddeye, "Bu kanunun amacı" kelimelerinden sonra, "Atatürk ilke ve devrimle
rinin ve çağdaş yaklaşımların ışığı altında" kelimeleri girsin. Yani, kadını nasıl geliştireceğiz? 
Kadının statüsünü, Türk kadınının geleceğini nasıl tanzim edeceğiz? Bu önerge ile ana hedefi 
koruyoruz. Diyoruz ki, "Bu statünün tesisinde esas mihver, baz olan, aslolan, Atatürk dev
rimleridir, Atatürk ilkeleridir." 

MEHMET PERÇtN (Adana) — O, Anayasada var zaten. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Buna Komisyon katılmıyor, tşte şimdi, fes düştü, 

kel meydana çıktı arkadaşlar. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkanım, acaba, Türkiye Cumhuriyetinde her kesimin ana ilkesi olan Atatürk il

keleri ve devrimlerinin bu maddeye konulmasından niçin kaçınılmaktadır? Bu, bir siyasî tak
dir değildir; bu, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin, bu devletin Meclisinin mecbur 
olduğu, kabul etmeye mecbur olduğu bir ana ilkedir. 

Sayın Başkanım, bu kabil olaylara dolaylı ve dolaysız benzeyen Mithat Paşanın bir hatıra
sı vardır; ona değinmek istiyorum. Mithat Paşa Tuna valiliği sırasında... (ANAP sıralarından 
"Bağırmadan konuş" sesleri)... Kız mekteplerini kurarken, kaza kaza, ilçe ilçe dolaşmış, halktan 
talebe istemiş. Akşam yemek yeniyor; eşraftan Ahmet Bey kalkmış, "Paşam, bir kızım var, 
size vereceğim" demiş; eşraftan Mehmet kalmış, "Paşam, iki kızım var, size vereceğim" de
miş. Ertesi gün paşa ilçeden ayrılacak, bakmış herkes gelmiş, fakat ortada talebe yok. Ahmet 
Beye "Kızınız nerede?" diye sormuş, Ahmet Bey de, "Paşam beni bağışla, ninesi göndermedi 
demiş; Paşa, Mehmet Beye sormuş "Mehmet Bey, nerede kızınız?" Mehmet Bey de "Paşam 
beni bağışla annesi göndermedi" demiş. O sırada, kasabanın papazı ilerlemiş, cüppesini aç
mış, cüppenin içerisinden iki kız çocuğu çıkararak, "Paşam, çocuklarımı size veriyorum" de
miş. Mithat Paşa yamndakine dönmüş, "tşte biz, Tuna'yı şimdi kaybettik" demiş. 

Biz, Atatürk devrimlerini yaşatmak için, biz, Atatürk devrimlerini bu toplumun vazgeçi
lemeyecek umdesi haline getirmek için, işte şimdi mücadelemizin değerini daha iyi anlıyoruz 
ve işte şimdi o mücadelemiz, o değerle başlıyor ve devam edecektir. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı olarak, Sayın Bayazıt'ın konuşması 
münasebetiyle, zabıtlara geçmesi açısından, bir inancımızı ifade etmek istiyorum. Hiç kimse, 
hiçbir sebeple, bu kutsal çatı altındaki hiçbir üyenin Büyük Atatürk'e olan saygısından ve bağ
lılığından şüphe etmemelidir ve edemez. (ANAP sıralarından alkışlar) Başkanlık Divanı ola
rak, bunun dışındaki bütün ifadelerin Yüce Meclise haksızlık olacağını ilan ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yorum sizin hakkınız değildir; suç varsa, işlem yaparsı
nız, yoruma yetkili değilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 10 sayın milletvekili yoklama istemiştir. Ondan önce, 
önerge üzerindeki işlemi tamamlamam gerekiyor. 

Sayın Turan Bayazıt ve arkadaşlarının önergesine Komisyon katılıyor mu? 

— 166 — 



T.B.M.M. B : 25 25 . 10 . 1990 O : 1 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Sayın Bayazıt söz istiyor musunuz? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Konuştum ya... Bir daha söz veriyor musunuz? 
BAŞKAN — Görüştünüz. 
Görüşmeler tamamlandı. O halde, lütfen, yoklama isteyen arkadaşlarımızı tespit edelim. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Bu, hakkın suiistimalidir Sayın Başkan. (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüz gereğince, 10 sayın milletvekili ayağa kalkarak... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, İçtüzükte var; ama, bunlar 10 

dakikada bir yoklama istiyorlar; hakkın suiistimalidir. Daha S dakika önce yoklama yaptınız; 
dolayısıyla, çoğunluk olduğunu anladınız... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Hakkın suiistimalini nasıl kabul ediyorsunuz Sayın Başkan? 
Buna imkân vermemeniz lazım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 10 sayın üye, İçtüzüğün ilgili maddesine dayanarak yok
lama yapılmasını istemişlerdir; ancak, daha çok kısa bir süre önce ad okunarak yoklama ya
pılmış olması suretiyle yeterli çoğunluğun bulunduğu tespit edilmiştir. O andan bu ana, birçok 
sayın üyenin de sonradan oturuma katıldığını müşahede etmiş bulunuyorum. 

Geçmişte, değerli Başkan arkadaşlarımız, benzer durumlarda, bir hakkı istimal için mü
racaat vukuunda, şartların yerinde olmadığı inancıyla; müracaatın, hakkın suiistimalini oluş
turduğu gerekçesiyle itirazlar gelince, Başkanlık durumu tetkik etmiş ve şimdi, Sayın Ferruh 
Bozbeyli'nin, zabıtlardan okuyacağım ifadesiyle, alenî ekseriyetin mevcut olduğu bir durum
da, böyle bir muameleye; bir başka ifadeyle, hakkın suiistimaline yol açılmasına yer olmadığı
na karar vermiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O İçtüzük, sonradan değişti... 
BAŞKAN — "Başkan Ferruh Bozbeyli - Bu Mecliste ekseriyetin olduğunu herkes gör

mektedir. Alenen ekseriyet olduğu halde, ekseriyetin olmadığı iddiası, bir hakkın suiistimalidir." 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, karar verdiniz, siz karar verdiniz, siz yok

lama yapmaya karar verdiniz. Karar vermeseydiniz olurdu. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Karar verdiniz, karardan dönemezsiniz. 
BAŞKAN — "Muhterem arkadaşlar, şu Mecliste bütün gruplar hazır olduğu halde ve her

kesin gözü önünde ekseriyetin olmadığını iddia etmek, bir hakkı suiistimal etmek için en güzel 
örneği vermekte bulunduğu halde, böyle bir yarışa çıkmanın anlamı yoktur" diyor. (SHP sıra
larından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Siz yoklamaya karar verdiniz ama. O emsal değil, siz 
karar verdiniz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Başkanlık, şu anda gerekli ve yeterli çoğunluğun bu
lunduğu inancındadır. O bakımdan, yoklamaya mahal olmadığı kanaatindedir. (ANAP sırala
rından alkışlar) 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Siz, karar verdiniz ama... 
ÖNER MİSKt (Hatay) — Kararınızdan dönüyor musunuz? 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Sayın İbran Bayazıt ve arkadaşlarının öner

gesini kabul edenler... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Tutumunuz hakkında. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz verin. 64 üncü 

maddeye göre söz vermeye mecbursunuz. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Başkan... Sayın Başkan, lütfen... Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Okuyun efendim : 
Okusun, vereceğim efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
Fıkra : 
Kamu hizmetine alınmada kadın ile erkek arasında hiçbir suretle ayrım yapılamaz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Başkan, yoklama yapılmasına karar verdiniz. 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Karar verilmedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Evet efendim. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Divan Üyesine, "isimleri tespit edin" dedi

niz. Arkadaşlarımızın itirazı üzerine kararınızı değiştirdiniz. 
Bu tutumunuzla ilgili söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Arz etmeyin, ben söz istiyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tutumunuz hakkında müzakere açın, arz etmeyin. 
BAŞKAN — O zaman, tutumumda usulsüzlük yoktur, söz vermiyorum efendim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? Sayın Komisyon?.. (SHP sıralarından gürültüler) 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Bunu takdir edemezsiniz, olmaz. Bunu takdir ede

mezsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? (SHP sıralarından gürültüler, sıra kapak

larına vurmalar) 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? (SHP sıralarından gürültüler) 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu haksızlık. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu haksızlık, bu yanlışlık... 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Bu haksızlık, bu suiistimal, bu edepsizliktir. Ya

pamazsınız... Bu haksızlıktır, bu yanlışlıktır... Olamaz... (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Güneş, size, ifade ettiğiniz, bu yakıştırmadığım... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bu, suiistimaldir, bu yanlışlıktır. Yapamazsınız 

bunu, hakkınız yok. Bu, suiistimalin babasıdır. 

BAŞKAN — Bu, size ve Meclise yakıştırmadığım beyanlarınıza cevap etmeyi de kendime 
yakıştırmıyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu, suiistimaldir, bu haksızlıktır, 
yapamazsınız bunu. (ANAP sıralarından, "Yuh" sesleri) Burada bu şekilde bu Meclis devam 
edemez. 

BAŞKAN — Başkan... (SHP sıralarından gürültüler) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bundan sonra çok kötü durumdasınız, haksızsınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Orası senin babanın malı değil. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Bu edepsizlik... Bu edepsizlik... Bu edepsizlik... 

Bu edepsizlik... Bu edepsizlik... Bu terbiyesizlik... Bu edepsizlik... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (SHP sıralarından gürültüler) 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Bu edepsizlik... Bu edepsizlik... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sen zıvanadan çıkarıyorsun toplantıları. Seni Millî Sa

vunma Bakanı yapmazlar, bekleme. 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Bu Meclisi senden daha başka yönetecek kimse yok 

mu? Her çıkışında böyle yapıyorsun. Grup adına bir grup başkanvekili söz istiyor, "vermem" 
diyorsun; vermezseniz böyle olur işte. 

BAŞKAN — Grup başkanvekiline söz tanınmıştır. 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Nasıl tanınmıştır? 
BAŞKAN — Yerinden müracaatını yapmıştır. İfade ettiği konularda cevap verileceği za

man, cevabı dahi umursamaz tepkilerle hakaret salvosu başlamıştır; ama, ben hakaret yarışına 
girecek kadar kendimi sorumsuz saymadığım için, bunu, adlî mercilerde hesabını sormak üze
re zabıtlara tevdi etmişimdir, görüşmelere devam edilmektedir. (ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP sıralarından gürültüler) 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Yaptıklarınız ortada. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Bu müzakere böyle olmaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir hususun zabıtlara geçmesi açısından bilinmesinde 
fayda görüyorum. 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Hep sen konuşuyorsun. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ayıp be! 

— 169 — 



T.B.M.M. B : 25 25 . 10 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — Kim söylerse, bize yakışır şekilde, bizden, misliyle cevabını alır, buna elham
dülillah her manada muktediriz; ama, görevimiz, Yüce Meclisi çalıştırmaktır; ayrıca da öyle 
her mektuba cevap yazacak adamlardan değiliz; hesabını, bağımsız Türk adliyesi önünde çatır 
çatır soracağımızı da herkes bilsin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sırala
rından gürültüler) 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Utan, utan... 
AHMET ERSÎN (tzmir) — Bu Meclisi çalıştıramazsınız böyle. Hesap soramazsın. Yazık

lar olsun sana. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Biraz yüzün kızarsın. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ayıp, ayıp! 

BAŞKAN — Şu anda... (SHP sıralarından gürültüler) 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Ayıp be, ayıp! 
BAŞKAN — Efendim, böyle bir usulümüz yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen Meclisi yönetemezsin. 
BAŞKAN — Grup Başkanvekiliniz benim "yoklamaya karar verdiğimi, sonra kararımı 

değiştirdiğimi" ifade etti. Ben Grup Başkanvekiline söz hakkı tanımadım değil, tanıdım. On
dan sonra da arzı cevap ettim, dedim ki, "Bir gruba mensup on sayın milletvekili Tüzüğün 
ilgili maddesine dayanarak yoklama için müracaat ettiğinde, bir başka gruptan başka sayın 
milletvekilleri, bunun bir hakkın istimali değil, bir hakkın suiistimali olduğu sebebiyle itiraz 
ve müteakip müracaatta bulunurlarsa, Başkanlık meseleyi müzakere eder, meseleyi mütalaa 
eder, bir karar verir." Ben de meseleyi arkadaşlarımla mütalaa ettim, zabıtları tetkik ettim ve 
vicdanî kanaatimle karara bağladım ki; önce, aksine itiraz olmasaydı, yoklama için müracaat 
edenlere söz hakkı tanımıştım. Sonra, haklı, yerinde, geçerli, zabıtlarda yer bulmuş bir itirazı 
görünce, uygun buldum, kararımı değiştirdim, ölülerle deKJer karar değiştirmez. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen taraflı hareket ediyorsun, sen ANAP Grup Başkanı gibi 
hareket ediyorsun. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tutumunuz hakkında müzakere açın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O hakkın yok senin, aç oku İçtüzüğü. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 64'e göre, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Usulî müzakere açın. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 64'e göre tutumunuz hakkında müzakere açsanıza. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun, bu tartışma sona ermiştir. 
Bu arada, teker teker değerli arkadaşlarımın naçiz şahsıma yönelttikleri, kendilerine de 

yakıştırmadığım, bu kürsüye de yakıştırmadığım beyanların hesabını mahkemede soracağım. 
Konu kapanmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O kürsüye layık ol. 
AHMET ERStN (tzmir) — önce o kürsüye layık olman lazım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunmadan önce, önerge sahibi Sayın Kamer Genc'in söz 
hakkı vardır. 

Konuşacak mısınız Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır, önerge sahibi Sayın Kamer Genc'e söz ve
riyorum. 

Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sen despot musun, despot musun Sayın Başkan? Nasıl, 

tutumunuz hakkında müzakere açmazsın? Hangi yetkiye dayanıyorsun?.. 
EROL AGAGtL (Ankara) — Kimden öğrendin Meclisi böyle yönetmeyi Hocaoğlu? Ayıptır 

yahu! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi 

kürsüsünü işgal eden adam... (ANAP sıralarından "Yumruğunu vurma" sesleri gürültüler) 
Türkiye'de bir terör yaratmaktadır. (ANAP sıralarından gürültüler) Bunu başınıza da vuraca
ğım böyle... Başınıza da vuracağım... Başınıza da, başınıza da vuracağım; tamam mı... Vura
cağım ben... (ANAP sıralarından gürültüler ve kürsü önüne yürümeler) Burada, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini işgal etmiştir. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — önerge hakkında konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 58 inci madde

sini açıp okuyalım. Okuması yazması olan herkese... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Ne diyorsunuz siz yahu (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, önerge üzerinde konuşun. Beni, sözünüzü kesmeye ve 
disiplin maddeleri uygulamaya mecbur bırakmayın; önerge üzerindeki konuşmanızı yapın efen
dim. Size önerge üzerinde söz verdim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Disipline evvela siz uyun. 
Bakın, şu söylenen sözler başka birine söylense, insanların taşıdıkları onur gereği, bu kür

süyü terk eder ve der ki: "Ben bu kürsüyü yönetemiyorum; çünkü ben taraflı hareket ediyo
rum." (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — O zaman, size söyleyeyim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sen, Millî Savunma Bakanlığı boşalmış diye Başbakana 

bu kadar yağ çekerek, ANAP Grubunun sözcülüğünü yaparak Millî Savunma Baklanı mı ola
caksın? (ANAP sıralarından gürültüler) Bu kadar da olmaz ki beyler... Yani, insanlar menfaa
tinin bu kadar kölesi olabilir mi?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İçtüzüğün 58 inci maddesini okuyalım. Bakın, 58 inci madde ne diyor... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — önerge üzerinde konuşmuyorsa, sözünü kesin 

lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Senin henüz ehliyetin yok; otur yerine! 
BAŞKAN — Sayın Genç, önerge üzerindeki konuşmanızı tamamlayın. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Benim ehliyetim var. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Senin ehliyetin yok. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Benim ehliyetimin zekâtı senin gibi kırk tane 

Kamer Genc'i cebinden çıkarır. 
KAMER GENÇ (Devamla) — O kadar küçük konuşuyorsun ki... Senin seviyene inmek 

istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç, sizi, önerge üzerinde konuşmaya davet ediyorum, 
aksi takdirde, sözünüzü keserim! önerge üzerindeki söz hakkınızı kullanın. 

EROL AĞAGlL (Ankara) — Burası babanın çiftliği mi? 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Bu Meclis müzakeresini bir kahvehaneye çevirdin. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Doğru konuş! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Başka birisi, otoriter bir başkan, bu Meclisin adabına göre 

hareket eden bir başkan, bu Meclisin içtüzüğünü uygulayan bir başkan, ne zaman bu Meclisi 
bu duruma soktu; sormak istiyorum size. Neden Meclis bu duruma geldi? 

BAŞKAN — Lütfen, önergeniz üzerindeki söz hakkınızı kullanın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, bu Başkan diyor ki, "Ben yoklama yaptırmama 

hakkına sahibim." 
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ferruh Bozbeyli'nin uyguladığı içtüzük o değil; o değişti. 

(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Genç, ihtar ediyorum, sizi uyarıyorum, sözünüzü kesmek mecburiye

tinde bırakmayın beni. 
KAMER GENÇ (Devamla) — O sizin sıralara vurduğunuz eller kafalarınıza vuruluyor, 

siz farkında değilsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, beni, sözünüzü kesmek mecburiyetinde bırakmayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, önergemi açıklayacağım... önergemi açıklayacağım... 
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşmadığınız takdirde, sözünüzü keseceğim. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sen bu Mecliste kavga mı çıkaracaksın, ha?!. Ayıp, ayıp. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan Başkanlık Divanı... 
BAŞKAN — Ben son ihtarımı yaptım. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Ayıp yahu, ayıp!. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Başkanlık Divanı, milletvekilinin üzerinde Demokles'in kıha 

gibi kullanılamaz; milletvekili kürsüye çıkar, özgürce konuşmasını yapar. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Başkanlık makamında oturan... 

BAŞKAN — Sayın Genç, sözünüzü... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bir dakika... 
BAŞKAN — Hayır efendim, Başkanlık hakkında konuşturmam... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sözümü nasıl kesersin? Ben, sen kesemezsin diye konuşu

yorum... (Gürültüler) 
BAŞKAN — içtüzüğü açar, okursanız... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi beni kızdırma... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. (Gürültüler) 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Kesemezsin!.. Kesemezsin!.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, içtüzüğün bana tanıdığı yetkiyi kullanarak, sözünüzü kestim 

efendim... (Gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benim sözümü kesebilmek için... 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sözünü nasıl kesersin?.. 
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BAŞKAN — Sayın tdare Amirleri, lütfen... 
Sayın Genç, sözünüzü kestim, kürsüyü terk etmenizi rica ediyorum... Kürsüyü boşaltın 

efendim... (SHP sıralarından "Boşaltma kürsüyü, boşaltma" sesleri, gürültüler) 
AHMET ERSİN (tzmir) — tnme aşağıya, inme! 
BAŞKAN — Sayın tdare Amirleri... 
(tdare Amirlerinden Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve Samsun Milletvekili Na

fiz Kurt kürsüye çıktılar) 
BAŞKAN — Sayın Genç, Başkanlık olarak, sözünüzü kestim... 
AHMET ERStN (tzmir) — Boşaltma kürsüyü, boşaltma. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Milletvekili zorla indirilmez... Ayıp!.. Zorla indirilmez. 

(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, içtüzüğün Başkana tanıdığı yetkiyi kullanarak, Sayın 
Genc'in sadede davet ettiğim halde usul dışı konuşması üzerine, sözünü kesmiş bulunuyorum. 

Kürsüyü terk etmediği takdirde birleşime ara vermek mecburiyetinde kalacağımı bildiri
yorum. (Gürültüler) 

Sayın Genç, lütfen kürsüyü terk edin... (SHP sıralarından "Ara verin" sesleri, gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben milletvekiliyim, indiremezsiniz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ayıp! Zorla indirmeyin. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şahsıma yönelik tehditlere mukabele etmiyorum, müs

terih olun. Amacımız, Yüce Meclisi çalıştırmaktır. Sayın Genç, beni tehdit ediyor, bana küfre
diyor; ama mukabele etmiyorum. (Gürültüler) 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, Sayın Genç önergesini açıklasın ve 
insin, müsaade edin lütfen. 

tBRAHtM TEZ (Ankara) — Sayın tdare Amirleri, siz kürsüden inin aşağıya lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benim şimdi kafamı kızdırma, yoksa... 
Birleşime ara ver de seninle dışarıda konuşalım. 
BAŞKAN — Beni dışarıya davet ediyor, bana daha önce "Kafanı keserim" dediği gibi, 

beni öldürmekle tehdit ediyor. Bunları kendisine iade ediyorum (Gürültüler) 
tHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Sayın Genç, o bardağa bakıp durma, yoksa kafanı 

keserim senin. 
BAŞKAN — Kürsüyü terk etmiyor mu?.. 
AHMET ERStN (tzmir) — Kürsüyü terk etme Kamer, terk etme kürsüyü. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Terk etmiyorum. 

' BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (Gürültüler) 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, ara veremezsiniz. Aksi takdirde, 

burada, birtakım anarşistler oturuma sık sık ara verilmesi için Divanı zorlarlar. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benim sözümü kesemezsiniz!.. Konuşacağım... 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, bu yaptığınız, görülmemiş bir uy

gulamadır. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati 17.05 

• — — — — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.17 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

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

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Kamer Genc'in önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı yok. 
Kabul eden yok... Etmeyenleri de söyle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç, yerinize buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kabul etmeyenleri de söyle. 
BAŞKAN — Sayın Genç, müracaatınızı aldım, gereğini yapacağım. Prosedürü; oylama

nın yapılması ve bu esnada mevcut sayın üyelerin sayılmasıdır. O takdirde, 114 sayın üye yok
sa, karar yetersayısı yoktur şeklinde müracaatınız karara bağlanır. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) —• İyi vakit geçiriyorsunuz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İzah ediyorum arkadaşıma. 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Çifte standart uyguluyorsun. 
BAŞKAN — Ayrıca, bildiğiniz gibi, sayın üyelerin girişi devam ettiği müddetçe sayım de

vam eder Sayın Ersin. 
Sayın Kamer Genc'in önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı; önergeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biraz evvel sundun, yeniden mi sunuyorsun? Aç tutanağı bak. 
BAŞKAN — Efendim, sayacağız. Lütfen... 
Kabul edenler işaret buyursunlar... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kadar taraflı davranma. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı istiyor musunuz Sayın Genç? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İstiyoruz tabiî. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Biraz daha bekle; geliyorlar. 
BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî bekleyeceğim; gizli bir şey yapmıyorum. Bir sayın mil

letvekili oy vermek gibi kutsal bir görevini ve hakkını ifa ve eda ederken, almayayım mı içeri? 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Demin yoklama istediğimiz zaman, bize, "yay S't» fırla" 

diyordunuz. 
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BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — tşi çığırından çıkarıyorsun, hepimizin sinirini bozuyorsun. 

Olmaz böyle şey. 
BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre... 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, 70 inci maddeye göre söz istiyorum. Beni din

lemiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, söz isteyin; söz verirsem konuşun. Hangi konuda söz istiyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kuliste arkadaşlarım söylediler, ben kürsüde iken, -ben 

duymadım- siz, "Kamer Genç beni öldürmekle tehdit etti" şeklinde bir beyanda bulunmuşsu
nuz. Ben böyle bir ifadede bulunmadım; izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu yüce kürsüde iken, ifade ettiğiniz galiz ve hakaretamiz ve 
güya meydan okuma ifade eden ifâdelerinizi tekrardan hicap ederim, ar ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizde hicap edecek yüz yok. 
BAŞKAN — Ama, bunu yaptınız, şimdi inkâr ediyorsanız, sizin bileceğiniz iş. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, 70 inci maddeye göre, -sataşma var- söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma yok efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz, "Kamer Genç beni ölümle tehdit ediyor" demişsiniz; 

bu sataşma değil mi? 
BAŞKAN — Etmediniz mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Etmedim. 
BAŞKAN — Kamer Genç beni tehdit etmemiş efendim; geri alıyor. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görevler 
MADDE 2. — Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kadının statüsünün korunması, sorunlarının çözümlenmesi için prensip, politika ve 

programlar hazırlamak ve gerekli çalışmaları yapmak, 
b) Kadının sosyal, ekonomik ve siyasî kararlara katılımını artırarak, kalkınma süreci ve 

toplumla bütünleşmesini sağlamak, 
c) Kadının statüsü ve sorunları konusunda gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında ya

pılan çalışmaları derlemek, 
d) Yurt içinde kadının statüsü ve sorunlarının çözümlenmesine temel teşkil edecek yaş 

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

liği ve koordinasyonu sağlamak ve bu kuruluşlardan konu ile ilgili bilgileri istemek, bu konuda 
faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları desteklemek, yerel yönetimlerin kadınla ilgili her tüflü 
faaliyetini izlemek, 

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

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

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Bir-
gen Keleş söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Keleş. (SHP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, Grup adına mı, şahsınız adına mı?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Grup adına efendim. 
Buyurun Sayın Keleş. 
SHP GRUBU ADINA BtRGEN KELEŞ (izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmün
de Kararname incelendiğinde görülmektedir ki, sözkonusu tasarı bir yandan kadın hak ve öz
gürlüklerinin savunulduğu izlenimini vermekte; öte yandan da kadın hak ve özgürlükleriyle 
ilgili çalışmaları, çabaları baskı altına almak istemektedir. Şimdi incelemekte olduğumuz 2 nci 
maddede görevler sıralanırken, tabiî ki, kadınla ilgili çalışmalar sınırlanacaktır ifadesi bulun
mamaktadır, böyle bir ifadeye yer verilmemektedir. Ancak, 2 nci madde, genel müdürlüğün 
görevlerinin tümünü kapsamamaktadır ve sınırlamalarıyla ilgili hükümler başka maddelerde 
de yer almaktadır, örneğin; Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri sıralanırken, 10 uncu 
maddenin (e) fıkrasında bu durumu açıkça görmekteyiz, Sözkonusu fıkrada, milletlerarası ku
ruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve derneklerinin millî değerler doğrultusunda yön
lendirileceği açıkça ifade edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kadın dernekleri ve kuruluşları, kadın hak ve özgürlükleri için çalı
şırlar. Atatürk ilke ve devrimlerinin eksiksiz uygulanması en önde gelen amaçlarıdır. Amaçla
rı, çağdaş olmaktır; amaçları, erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere ulaşmaktır. Yani, insan ola
rak, erkeklerle eşit hak ve özgürlük istemektedirler; insan hak ve özgürlüklerinin kendilerine 
eksiksiz uygulanmasını talep etmektedirler. 

İnsan hak ve özgürlükleri ise, evrenseldir. Evrensel kabul görmüş olan insan hak ve öz
gürlüklerine baktığımızda, bunların, çok üst düzeyde olduğunu, kusursuz olduğunu görmek
teyiz. O nedenle, millî değerler doğrultusunda kadın kuruluş ve derneklerinin çalışmalarının 
yönlendirilmesi, olsa olsa, çağdaş insan hak ve özgürlükleri taleplerinin kısıtlanması yönünde 
bir etki yapacaktır diyoruz ve buna karşı çıkıyoruz. 

Gerçi, millî değerlerin ne olduğu çok açıkça bilinmemektedir ve belirtilmemektedir. Ama, 
bu genel müdürlükle ilgili kanun hükmünde kararnamede, türbana geçit veren ek 17 nci mad
denin de bulunması, endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. 

Kaldı ki, bir süre önce kurulmuş olan Aile Araştırma Kurumu, o kurumun başında bulu
nan Sayın Bakanın gazetelerde yer alan ve çağdaşlıkla hiçbir şekilde bağdaşmayan açıklamala
rı, DPT'nin bazı raporları ve kadına karşı her türlü ayırımcılığa son veren sözleşmeye imza 
atılırken konulan çekinceler, iktidar partisinin kadına bakış açısının ve bu bakış açısının çağ
daşlıkla ve Atatürk ilke ve devrimleriyle nasıl ters düştüğünün açık göstergeleridir. 

ALÎ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Siz gelince değiştirirsiniz... 
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyelim. 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) — Tasarının, genel müdürlüğün görevlerini belirleyen 2 nci 

maddesinin (e) fıkrasında, yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü faaliyetlerinin izleneceği 
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belirtilmektedir; ancak, bununla da yetinilmemektedir. Aynı maddenin (O fıkrasında, kadına 
ilişkin eğitim faaliyetlerinin bile yönlendirileceği açıkça ifade edilmektedir. Yerel yönetimlerin 
özerkliği göz ardı edilmekte ve kadına ilişkin faaliyetlerinin izleneceği, bununla da yetinilme-
yip, yönlendirileceği itiraf edilmektedir. 

Tasan, bilimsel olarak özerk olduğu iddia edilen üniversitelerin bile kadına ilişkin faali
yetlerinin kontrol altına alınacağını göstermektedir. Sayın milletvekilleri, aksi halde 5 inci mad
denin (f) fıkrasının varlığını açıklamak mümkün değildir. S inci maddenin (g) fıkrasında, ka
dınların sorunları ve statüsü konusunda üniversitelerle bilgi alışverişinde bulunulacağı belirtil
mektedir; ancak, bilgi alışverişinde bulunulmakla yetinilmeyeceği açıktır. Çünkü, aynı madde
nin (f) fıkrasında, üniversitelerin ilgili birimlerinde, kadının statüsü ve sorunları konusunda 
yapılan araştırma ve çalışmalar hakkında, genel müdürlüğün bilgi almasının sağlanacağı be
lirtilmiştir. 

Görüleceği üzere, Genel Müdürlüğün görevlerini belirleyen 2 nci maddesi, Genel Müdür
lüğün Daire Başkanlıklarının görevlerinin hepsini kapsamamaktadır. Halbuki, bir genel mü
dürlüğün görevleri, o genel müdürlüğün içinde bulunan daire başkanlıklarının, birimlerin gö
revlerinin tümünü kapsamaktadır. Bu haliyle, incelemekte olduğumuz 2 nci madde, gerçeği yan
sıtmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Nairobi Konferansında da karar alındığı üzere, kadın sorunlarıyla 
ilgili bilgi, belge toplayacak, bu konularda öneri geliştirecek, bu öneriler doğrultusunda yetkili 
merciler nezdinde girişimde bulunacak ve bu girişimlerin sonuçlanmasını izleyecek bir kamu 
kuruluşuna gerçekten ihtiyaç vardır. Ama, burada yapılmak istenen böyle bir ihtiyacı bahane 
ederek kadınla ilgili çalışmaları kontrol altına almaktır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz, bu yasayla böyle bir birim kurulmasına karşı de
ğiliz; ancak, bu birimin kurulması bahanesiyle yerel yönetimlerin, kadın kuruluş ve dernekle
rinin ve üniversitelerin kadına ilişkin çalışmalarının kontrol altına alınmasına ve kadın kuruluş 
ve derneklerinin, kadın hak ve özgürlükleriyle ilgili taleplerinin yönlendirilmesine, kısıtlanma
sına karışıyız. Bu gerçeği tekrar tekrar ifade ettiğimiz halde Sayın Bakan, kendisinin kadın haklan 
için çalıştığını, muhalefetin de buna engel olduğunu söylemektedir ve bunu her vesileyle tek
rarlamaktadır. Bile bile gerçeği saptıran ve kamuoyunu yanıltan bu tutumu esefle karşıladığı
mı belirtmek isterim. Neyse ki, bugüne kadar Atatürk ilke ve devrimleriyle ve bu devrimler 
sayesinde yetişmiş olan pek çok kadın, kadın dernek ve kuruluşlarının başındadır ve Sayın Ba
kanın her yerde tekrarladığı ifadelerine rağmen, bu yasanın ne demek olduğunu çok iyi anla
maktadır. Biraz önce burada belirttiğim noktalara, yani yerel yönetimlerin, yani üniversitele
rin, yani kadın kuruluş ve derneklerinin çalışmalarının baskı altına alınmasına, kontrol edil
mesine ve yönlendirilmesine karşı çıkmaktadırlar. 

Bu tasarıya, çeşitli kadın kuruluş ve dernekleri tarafından gösterilen tepki, bence demok
rasi açısından çok umut vericidir, takdire değerdir ve kadınlarımızın çağdışına çekilemeyeceği
nin açık bir göstergesidir. Çoğunluğa dayanarak, bu, zorla çağdışına çekilişi kısa süre için ger
çekleştirebilirsiniz; ama, bu kadınların varlığı, verdikleri mücadele ve gösterdikleri tepki, bu 
geri çekilişin çok uzun süreli olamayacağının en güzel kanıtıdır. 

Tabiî, bu tasarının bir kadın bakan tarafından gündeme getirilmesi ve muhalefetin, kadın 
kuruluş ve derneklerinin bütün tepkisine rağmen, ısrarına rağmen değiştirilmemesi, gerçek bir 
talihsizliktir. Ben, bu maddeye ve bu maddenin sonunda gelecek olan diğer maddeye olumsuz 

— 177 — 



T.B.M.M. B : 25 25 . 10 . 1990 O : 2 

oy vermenizi ne yazık ki -gösterdiğiniz performans karşısında- düşünemiyorum ve bunun için 
de, gerçekten, varlığını Atatürk ilke ve devrimlerine borçlu bir kadın olarak derin üzüntü du
yuyorum. Ayrıca, bu tasarıyla yapılan işin Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı olduğunu, Ana
yasaya aykırı olduğunu ve Anayasa Mahkemesi ve Danış tayın kararlarına aykırı olduğunu bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keleş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk. 
Sayın Genç, madde üzerinde söz istemişsiniz. Zatı âlinizden önce Sayın Kâmil Ateşoğul-

ları, Sayın Turan Bayazıt söz istemişlerdir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 2 nci madde üzerinde değil, 12 nci maddede müracaatımın 

olması lazım. 
BAŞKAN — Ona, zamanı geldiğinde müracaat edersiniz. 
Buyurun Sayın öztürk. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Türk 

Kadınının statüsü ve sorunları hakkında uzun zamandan beri Türk kamuoyunu meşgul eden 
yasa tasarısı üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti say
gıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, her şeyden önce şu konuya bir açıklık getirmek lazım ve Türk kadınının 
tarifini yapmak lazım. Şayet Türk kadını deyince, bir nevi makyajlı, eli çantalı veya konfor 
içerisinde yaşayanlar anlaşılıyorsa son derece yanlış. Diğer taraftan, yine Türk kadını deyince, 
başını örtüyor diye üniversitelere sokulmayan veya tarlada, bahçede, fabrikada başını örtüyor 
diye horlanıyorsa, bu da son derece yanlış. 

Biz, burada İktidar Partisinden çifte standart görüyoruz, üzülmeyin çifte standart görü
yoruz. Her şeyden önce şurasını unutmayalım ki, istiklal Savaşında Atatürk'ün yanında çarpı
şan Türk kadının başı örtülüydü; bunu, kimse unutmasın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Çarşaflı mıydı Mahmut? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bizleri yetiştirenler çarşaflıydı ve başları örtülüydü. 

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
ikinci bir konu, "Türk kadını" deyince biz, eğer başını açmakla, Üstünü açmakla çağdaş

lık oluyorsa, bunu dünya çoktan yapardı. Her başörtü içerisinde aydın fikirler vardır. Hiç kimse, 
Türk kadınını burada tartışma zulmünü göstermesin. 

Bir diğer konu : Yine, "Türk kadını" deyince, bazı dernekler kurup, bazı vakıflar kurup, 
televizyonda boy gösterip, kocasının verdiği milyonlarla bu vakıflara üye olup, sonra kocasına 
milyarlarca tutarında ihale kazandıranları da Türk kadını olarak görmüyoruz. (SHP sıraların
dan "Kim onlar?" sesleri) 

Sayın Başkan, bu kanun tasarısı hazırlanırken Sayın Bakanın dahi haberi olduğu kanaa
tinde değilim. Bu kanun tasarısı birileri tarafından hazırlanmış, Sayın Bakanın önüne kon
muştur. Sayın Başbakan, sizin de dikkatinize sunuyorum; bu kanun tasarısını birileri hazırla
mış, Sayın Bakanın önüne sunulmuştur. Şimdi Sayın Bakana ve Yüce Heyete soruyorum; bu 
kanun tasarısı hazırlanırken tarlada, fabrikada veya işyerinde çalışanların, üniversiteye giden 
öğrenci ve kadınların ve çeşitli kadın derneklerinin görüşü alınmış mıdır? Alındıysa nerede
dir? Ben onu soruyorum; Sayın Bakan göstersin. Bu kanun tasarısı empoze bir kanun tasarısıdır. 
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Diğer bir konu : Sayın Başkan, şurası muhakkaktır ki, Türk kadınının hakkı, eğer bir 
genel müdürlükçe korunacaksa, Türk kadınının hakkı geriye götürülüyor demektir. Türk ka
dınının hakkını Kur'an-ı Kerim korumuştur.hadisler korumuştur, örf ve âdetlerimiz korumuş
tur, Anayasamız korumuştur, kanunlarımız korumuştur. Sayın bakanların ve Sayın Hüküme
tin yapamadığını, bir bakanın emrindeki bir özel kalem müdürlüğü, bir sekreterlik, bir genel 
müdürlük mü yapacak? Her şeyden önce, bu genel müdürlüğün bir bakanlığa bağlanması ka
dar büyük bir yanlışlık yoktur. 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Geri alsınlar Mahmut, geri alsınlar. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — İşte, yasa tasarısının doğmadan ölmesinin sebebi de budur. 
Bir diğer endişemiz : Bu yasa tasarısıyla, diğer bütün kadın derneklerinin, kadın kuruluşla

rının üzerine ambargo konmaktadır, faaliyetlerinin üzerine bir tehdit getirilmektedir. Şimdi, ben 
buradan şunu açıkça soruyorum : Böyle bir genel müdürlük kuruyorsunuz; tamam, şimdi Ana
yasanın koruyamadığını, dinimizin koruyamadığını, örf ve âdetlerimizin koruyamadığını bir ge
nel müdürlük mü koruyacak? Hayır. Bu genel müdürlük vasıtasıyla, bu genel müdürlüğe bir 
kadın vakfı veya kadın derneği etki yapacak, bunun vasıtasıyla diğer kadın kuruluşlarının üze
rinde Demokles'in kılıcı gibi kanunlar tehdit unsuru olarak kullanılacaktır; esas endişemiz budur. 

Doğru Yol Partisi olarak, Doğru Yol Partisi Grubu olarak Türk kadınına verilecek her 
türlü hakkın yanındayız. Çünkü, peygamberleri doğuran, kadındır. 

Sayın Başkan, bir diğer endişemiz : Türk kadını diye, Türk kamuoyunda bazı feminist 
kadın dernekleri ön plana çıkartılıp, diğer kadınlarımızın üzerinde baskı unsuru kurutuyorsa; 
buna da karşıyız. Bunu, Türk kadınının bizzat kendi iffeti korur. Bu sebeple, bu kadın dernek
lerinin, kurulan bu derneklerin görevlerinden sayılan hiçbir görevi bu genel müdürlük yerine 
getiremez; ancak, olacak tehlikeyi söyleyeyim; devletten ayrılacak fonlarla, devletten ayrılacak 
kaynaklarla, çeşitli vakıf kuruluşları; vay onlar iyi çalışıyor, vay bunlar iyi çalışıyor diye, devlet 
parasıyla alınacak, götürülecek, otellerde şaşaalı törenler yapılacaktır. 

Şimdi, bir derneğin iyi çalışıp çalışmadığını bir genel müdürlük nasıl tayin etsin? Meclise 
açıkça soruyorum : Semra Hanımefendinin başında olduğu bir vakfın kötü çalıştığını bu genel 
müdürlük söyleyebilir mi? Tenkit edebilir mi? Edemez; bakanlar edemiyor çünkü. O sebeple, 
kurulacak olan bu genel müdürlük, bu görevleri yapamaz. Bu genel müdürlük mutlaka etkin 
bir hale getirilmek isteniyorsa -Başbakanın imzası müessir imzadır; temayül budur- Başbakan
lığa bağlı olmalıydı ve Başbakanın müessir imzasıyla diğer bakanlıklara bildirilmeliydi. Bu gös
termelik bir genel müdürlüktür ve bununla, Türk kadınının hakkı korunmaz. 

Sayın Başkan, sözlerime son vermeden önce, milyonlarca kadınımızı rencide eden, onları 
âdeta toplum dışına itmeye çalışan özellikle türban ve başörtüsü meselesine geldiğimiz zaman, 
her şeyden önce şunu son derece açık konuşuyor ve söylüyorum : Başını örten kardeşlerimizin 
yanındayız; yeter ki, rejime bağlı kalsın ve bu rejimi savunsun. Başını açanın hürriyeti olduğu 
yerde, başını örtenin de hürriyeti olmalıdır. Aksi takdirde, bu Mecliste çifte standart var demektir. 

ANAP'h milletvekili arkadaşlarım, açıkça söylüyorum : Çok şeyde gösterdiğiniz cesareti
nizi, gözü karalığınızı niye bu konuda göstermiyorsunuz da bu kadınları perişan ediyorsunuz? 
Bu kadınları niye perişan ediyorsunuz; üç haftadır buraya getirip götürüyorsunuz? Bu, sizin 
çifte standart uyguladığınızı gösteriyor. 

Sayın Başkan, bu tasarının eksik olmasına rağmen, her şeyden önce, Türk kadınına, der
neklere ve kuruluşlara hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyete saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye bulunmamaktadır... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, biraz önce söz istedim, "Olmaz" dediniz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bu maddede zatı âlinizin müracaatı yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, biraz önce istedim, yok dediniz. 
BAŞKAN — Efendim, önce gruplar adına söz veriyoruz; Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu adına Sayın Keleş, Doğru Yol Partisi Grubu adına da Sayın öztürk görüştü; başka söz 
isteyen olup olmadığını sordum. 

KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, daha önce söz istemim vardı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ateşoğulları. 
KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmek

te olan tasarının 2 nci maddesiyle ilgili söz aldım. Konuşmama başlamadan önce, tümünüzü 
saygıyla selamlıyorum. 

1 inci maddeyle ilgili görüşmem sırasında, bu maddenin çok ayrıntılı bir düzenleme getir
diğini söylemiştim. 2 nci maddeye baktığınızda, yine ayrıntılı görevler sıralanmakta ve bu sıra
lama ister 1 inci maddede olsun, ister 2 nci maddede olsun, aynı; zihniyette ve niyette bir deği
şiklik yok, bunu görüyoruz. 

Niyet, kadın kuruluşlarını bir siyasal organa, iktidara bağlamak; ona göre de görevler ver
mek ve yönetmek. Bu kuruluş genel müdürlük olacağına, -Biz siyasal iktidardan şunu beklerdik-
bu bir bakanlık olabilirdi; kadın bakanlığı kurulurdu, bunun siyasal sorumluluğu da bu ba
kanlık tarafından yerine getirilir, bu sorumluluk alınırdı. Oysa, atanan bir genel müdürün, az 
önce konuşan değerli milletvekili arkadaşımın da dediği gibi, siyasal iktidardaki bir mensuba 
ya da bir derneğin siyasal iktidara yakın bir kişisine nasıl direneceğini, yanlış politikalar üret
meden, görevini bihakkın yerine nasıl getireceğini, gerçekten düşünmemiz gerekiyordu. Hem 
kadın sorunları gündeme geliyor, çözüm aranıyor hem de siyasal iktidar bu sorumluluğu al
maktan kaçınıyor... Anlamadığım olaylardan bir tanesi bu. 

Bu maddenin (a) fıkrasında, "kadın statüsünün korunması" diye, çok soyut, muğlak ve 
net olmayan bir ifade var; bunun açıklanması gerekirdi. Hangi statüsü? Kadınlara verilen her 
hak ve haklar bütünü bir statüyü belirler. Bu statü, Sayın Turan Bayazıt'ın değindiği gibi, çağ
daş normlara uygun, Cumhuriyetten bu yana kadınlarla ilgili gelişme ve birikimi dikkate alan 
ve ileriye götüren bir yaklaşım mı, böyle bir statü mü, yoksa, onları Cumhuriyetten önceki 
bir duruma getirecek, geriye götürecek, hak verme yerine, hak verme adı altında hak alan bir 
statü mü? Bu da statü, tşte açıklanması gereken konulardan bir tanesi bu. 

2 nci maddede şunu görüyoruz : Amaç, zaten kısıtlı olan hakların, bugünkü ekonomik 
zorlukların ağır yükünü çeken kadınlardan geri alınmasıdır ki, bu da bir statüdür, istemediği
miz bir statü; ama, geri ve çağdışı bir statüdür; ama, kadınları köleleştirecek bir statüdür. Bu 
da, üzülerek belirteyim, kadınlarla ilgili bir hakkın geri alınması da, yine bir kadın bakan tara
fından sağlanıyor; kadınlar adına üzülecek nokta budur. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. 

(d) fıkrasında istatistik! veri toplamadan bahsediliyor. Sayın milletvekilleri, 53 sayılı Ya
sayla, zaten bu görev Devlet İstatistik Enstitüsüne verilmiş. Yeniden, istaıistikî veri toplama 
görevini bir genel müdürlüğe vererek içinden çıkılmaz duruma getirmektense. önemli olan, 
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Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşuna, amacına uygun bir biçimde, çağdaş tekniklere uy
gun bir görev yapar duruma getirilmesidir. 

tstatistikî bilgileri topladığımızı kabul edelim. Zaten, bu verilerden, donelerden bilginiz 
var; ama bu yanlış, bozuk, ülkeyi felakete, insanı dejenerasyona götüren düzeni değiştirip, ye
rine, kadın olsun erkek olsun, insan gibi yaşanılan, insanoğluna yakışır bir düzen getirmek 
için, kısacası, yanlış ekonomi politikanızı değiştirmek ve bu konuda yardımcı olması için mi 
istatistik! bilgileri yeniden topluyorsunuz? Buna niyetiniz var mı, önce onun açıkça ortaya kon
ması gerekiyor. 

Şimdi, Sayın Bakanımıza soruyorum : 129 ülkede enflasyonda 7 nci sırada, 129 ülkede 
gelir dağılımı bozukluğunda 10 uncu sırada, 129 ülke içinde işsizlik oranında yine 10 uncu sı
rada olan bir ülkede, elinizde veriler de olsa, bugün, şunların yanıtlanmasını bekliyoruz : 

Kaç kız çocuğu okuma yazma bilmiyor? 
Üniversiteye giremeyen kaç kız çocuğu var? 
Çalışan kadının oranı, iktidarınızda, kaçtan kaça düşürüldü? 
Sosyal güvenliği sağlanmış kadınlarımızın sayısı kaç? 
2925 ve 3395 Sayılı yasaları çıkardınız. Bu yasalarda, kaç pamuk işçisi, kaç ev hizmetlisi, 

halıcılık alanında çalışan kaç kadının isteğe bağlı sigortası, 506 sayılı Yasanın 85 inci maddesi
ne göre sağlandı? Bunlar yok mudur elinizde? 

Fuhuş sektörünün metaı sayılan kadın sayısındaki artış, 1980'den sonra kaçtan kaça yük
seldi? Bunlar emniyet yetkilileri bilmiyor mu ki, ikinci defa bu genel müdürlüğe böyle bir gö
rev veriyorsunuz? (ANAP sıralarından "Niye bağırıyorsun?.." sesleri) Kulağınız duysun diye 
söylüyorum. 

Maddenin (e) ve (0 fıkralarında, bilgi istemek, eşgüdüm ve izlemek gibi kelimelere rastlı
yoruz. Bu da aslında, bir denetim mekanizması getirmektedir. Zaten, dernekler, Dernekler Ya
sasına göre kurulmuştur ve bu yasaya göre, yani 2908 sayılı Yasaya göre denetleniyor. Yerel yö
netimler ise, 1580 sayılı Yasayla, zaten merkezî hükümetin vesayeti altında, denetlemeler nor
mal; ama, ikinci kez var olan denetim mekanizmalarına bir denetim daha katarak, uygulama 
katı bir biçime getirilmek isteniyor. Bu uygulamalar varken, yeni bir denetimi ve vesayeti getir
meye gerek var mıydı? Bunu sormam gerekiyor. Denetleme eğilimi ve isteğiniz var. Peki, de
netlediğiniz bu derneklere ve yerel yönetimlere, kadınlarla ilgili çalışmalarına ne gibi maddî 
destek sağlayacaksınız? Bu da belli değil. Destek verilecekse, hangi ölçülere göre verilecek? 
Bu da belli değil. Bunların da net ve açık bir biçimde getirilmesi gerekirdi. 

İzlemek ve yönlendirmek mekanizmaları -çok açık söylüyorum- katılımcılığın, çoğulculu
ğun ve çoksesliliğin gündeme geldiği dünyamızda, çağdışı bir uygulamadır. Çoğulculuğu red
deden, antidemokratik gelişmelere dayanak yapılacak bir işleyişi beraberinde getirecektir. Amaç, 
kadın derneklerinin kapısına kilit vurmak, ülkede bir tek kadın örgütü bırakmak ki, bu da 
"Papatyalar" kadın örgütüdür. 

Tasarının geri çekilmesini, kadın derneklerinin ve hareketlerinin görüşlerinin alınmasını, 
katılımcı bir yöntemle, örgütlenmeyle yeniden Genel Kurula getirilmesini Sayın Bakanımızdan 
istiyoruz. 

Tümünüze saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere, Sayın Turan Bayazıt; buyurun efendim. 
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M.TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 2 nci madde, genel 
müdürlüğün görevlerini tadaden sayarak ortaya koymaktadır; ancak, hem 1 inci maddesiyle 
çelişkili ve hem de açıklık taşımayan bir madde halindedir. 1 inci madde olan "Amaç" madde
sinde, kadının statüsünü genel olarak geliştirmek, yani aldığı noktadan daha mütekamil, daha 
gelişmiş bir noktaya getirmek. Tabiî, hepimizin benimseyeceği bir görev; ama, 2 nci maddenin 
(a) bendine baktığınız zaman, "Kadının statüsünün korunması" diyor. Yani, siz görevleri sa
yarken, kadının statüsünün korunması diye, mevcut, o an mevcut bir durumu esas olarak alı
yorsunuz, amaç maddesinde bunun geliştirilmesini derpiş ediyorsunuz; ikisi arasındaki çeliş
kiyi vurgulamak için özellikle buna temas ettim. 

Bu maddede önemli konu, bugün Türk kadınının gelişmesini engelleyen -geneli üzerinde
ki görüşlerimi arz ederken de söylemiştim- değer yargılarının ve geleneklerinin, bu genel mü
dürlüğün başlıca çalışma konusunu teşkil edeceği, bu geleneklerin, bu değer yargılarının, Türk 
kadınını çağın dışına sürükleyen bu değer yargılarının ve geleneklerin ortadan kaldırılmasının, 
bu genel müdürlüğün esas görevini teşkil edeceği konusunda bu maddede bir açıklık yok; her 
ne kadar, gerekçeye bakarsanız, bazı hususlar derpiş edilmiş... 

Bu maddenin (b) bendinde, "Kadının sosyal, ekonomik ve siyasî kararlara katılımını artı
rarak, kalkınma süreci ve toplumla bütünleşmesini sağlamak" gibi, geniş anlama gelen bir ifa
de kullanılmış; fakat, maksadı hiçbir zaman dile getirmiyor. Türkiye'de bu gelenekler vardır. 
Türk kadınını geliştirmek istiyorsak, Türk kadınını çağdaşlaştırmak istiyorsak, Türk kadınını 
İstiklal Savaşında -demin Doğru Yol Partisi sözcüsünün söylediği gibi- Atatürk'ün yanında çar
pışan Türk anasının düzeyine getirmek istiyorsak, -çünkü, bugün Türk kadını o düzeyin çok 
gerisine düşürülmüştür- bu gelenekleri yıkmayı, açıkça, maddeye, korkmadan, medenî cesa
retle koymak mecburiyeti vardır. 

Sonra, ikinci bir konu : Lütfen, hiçbir kimse, hiçbir siyasî kuruluş ve şahıs, kadının kılığı
nı kıyafetini, kadının makyajını siyasî istismar mevzuu yapmasın; hiçbir zaman siyasî istismar 
mevzuu yapmasın. Çünkü, hepimiz şunda müttefikiz ki, bizim Sosyaldemokrat Halkçı Partili
lerin tümünün, istediği zaman, karısı da, anası da, kızı da başını örter. Hiçbir zaman, bir kadı
nın başını örtmesinin, hiçbir zaman, bir kadının makyaj yapmasının, hiçbir zaman, bir kadı
nın çağdaş medenî kıyafetle gezmesinin karşısında hiçbir kimse değildir, ama siz, kıyafeti bir 
simge haline getirmeye kalkarsanız; ama siz, kıyafeti, Türk kadınını gruplar haline düşürecek, 
a'raya ayırım sokacak bir araç haline getirmeye -maksadınız bu olmasa dahi- kalkarsanız; işte 
siz, samimî inançları siyasî istismar konusu yaparsanız; işte siz, bu kürsülerde şahit olduğu
muz gibi, çifte standart uygularsanız; o zaman, biz size, "Bunu istismar etmeyin" uyarısını 
yapmak mecburiyetine düşeriz. 

Sayın Başkanım, maddede, yerel yönetimlere yaklaşım ve bakış açısı ile gönüllü kuruluş
lara yaklaşım arasında birbirine çok zıt ifadeler var. Yerel yönetimler üzerinde, hükümetin, mer
kezî idarenin vesayet yetkisi, Anayasa göre, kanunlarla düzenlenir. Kanun, bu vesayet yetkisi
nin sınırını, şümulünü, kapsamını koyabilir; bu, Anayasaya uygundur; ama, tabiî, siyasî parti
lerin "demokrasinin beşiği" dediğimiz yerel yönetimlere bakışı ve yaklaşımı bu vesayetin sını
rını çizer. Bu tktidar, bu Hükümet, yerel yönetimlerin kadın sorunlarına yaklaşımında aşırı 
bir vesayete lüzum görmüş. O, bir noktada kendi sorunudur; ama niçin diğer dernek ve kuru
luşlarla yerel yönetimi; yerel yönetimlerin aleyhine ayrı bir statüye sahip tutmuş? Bakınız ne 
diyor : "Yerel yönetimlerin kadınla ilgili her türlü faaliyetini izlemek..." Bir polis gibi, bir sivil 
polis gibi, bütün yerel yönetimlerin; Hakkâri'nin Çukurca İlçesinin bilmem ne kasabasındaki 
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belediyenin; istanbul'un Şişlisindeki belediyenin, kadınlara yönelik bütün faaliyetlerini izle
mek... Dikkat buyurun. Ama, gönüllü kuruluşlara gelince, -edebiyat yapmıyorum, tsterse çi
çek kuruluşlar olsun, isterse diğer kuruluşlar olsun; dernekler, vesaireler olsun- bunlar için iz
lemek yok arkadaşlar. Bunlar için; özellikle, desteklemek var. Artık, insaf ve izanla sormak 
lazım. Siz, yerel kuruluşlan desteklemeyi görev olarak buraya vermiyorsunuz. Niçin? Siz, yerel 
kuruluşları, yerel yönetimleri izlemek görevini buraya veriyorsunuz; hangi ihtiyaç size bunu 
hissettirdi? Bugüne kadar yerel yönetimlerin kadına yönelik faaliyetlerinde merkezî hüküme
tin bir idarî vesayet yetkisiyle izlemesini gerektiren bir çarpıklık mı tespit ettiniz? Ve yine sor
malı : Niçin gönüllü kuruluşları izlemiyorsunuz? Bunlar, cevap arayan çelişkilerdir. 

Sayın Başkanım, yine(H) bendinde, eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendir
mek gibi bir görev verilmiş; yerel yönetimler başta olmak üzere. Bu görev, Millî Eğitim Bakan
lığının yetki alanına tecavüzdür. Türkiye'de eğitim faaliyetlerinin izlenmesi, yönlendirilmesi, 
Millî Eğitim Bakanlığının aslî görevidir ve Tevhidi Tedrisat Kanunu (öğretim Birliği Kanunu) 
zaten bu amaçla çıkarılmış bir yasadır. Bir inkılap, bir devrim yasasıdır. Anayasalarımıza göre, 
değiştirilmesi teklif edilemeyecek, mümkün olmayan bir devrim yasasıdır. Siz, Millî Eğitim Ba
kanlığının görevini bir genel müdürlüğe verirseniz, ileride, iki kamu kuruluşu arasında vazife 
ihtilatı, vazife karışımı yaratırsınız ve Millî Eğitim Bakanlığının aslî görevinin bir bölümünü 
bu bakanlıktan almış olursunuz. 

Değerli milletvekilleri, benim 2 nci madde üzerindeki teknik maruzatım bu kadar, öner
gelerimiz var. Bunun esasına katılmamakla beraber, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin uygula
dığı ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin programında yer alan "Kadın Sorunları Bakanlığı'-
'nın çok çok acemi bir kopyası halinde olan bu düzenlemeyi, genelde tasvip etmekle beraber, 
düzenleme olarak, kadına yaklaşım olarak tasvip etmekle beraber, hükümlerinin ıslah edilme
si gerektiğine de inandığımızdan bazı önergeler sunduk. Eğer bu önergeler kabul edilirse, te
menni ve tahmin ediyoruz ki, maddedeki bazı aksaklıklar ve çarpıklıklar düzelebilir; kabul 
edilmezse, takdir Yüce Heyetindir. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır, önce, veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okutup 

işleme koyduracağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç ibrahim Tez Rıza Ilıman 
Tunceli Ankara Çorum 

Mahmut Keçeli Rıza Yılmaz Cemal Şahin 
Adana Ankara Çorum 

Yüksel Çengel Mustafa Timisi Etem Cankurtaran 
istanbul istanbul içel 

Yaşar Yılmaz Neccar Türkcan 
Ankara izmir 
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"Madde 2. — a) Kadına çağdaş normlara uygun bir statü kazandırılması, kadına ilişkin 
tüm sorunların çözümlenmesi için politika ve programlar hazırlamak ve gerekli çalışmalar yapmak." 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cemal Şahin 
Çorum 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Kamer Genç Mustafa Kul 
Tunceli . Erzincan 

tbrahim Tez Mahmut Keçeli 
Ankara Adana 

Rıza Yılmaz Mustafa Yılmaz 
Ankara Gaziantep 

Rıza Ilıman Mustafa Timisi 
Çorum İstanbul 

Neccar Türkcan 
İzmir 

"Görevler : 
Madde 2. — a) Kadının statüsünün korunması, sorunlarının çözümlenmesi, toplumda 

saygın bir yere kavuşturulması için prensip, politika ve programlar hazırlamak ve gerekli çalış
maları yapmak." 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (e) bendinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Cemal Şahin 
Çorum 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Mustafa Kul -
Erzincan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Cemal Şahin 
Çorum 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Yüksel Çengel 
İstanbul 
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Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

' 'Madde 2. — e) Kadının statüsü ve sorunları konusunda görev verilmiş olan kuruluşlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluş
larla işbirliği yapmak, onları desteklemek." 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 2 nci maddesinin (e) bendinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. Hıran Bayazıt 
tzmir 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
tçel 
Mahmut Keçeli 

Adana 

Kâzım özev 
Tokat 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Yüksel Çengel 
istanbul 

tbrahim Tez 
Ankara 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

Vedat Altun 
Kars 

"e) Kadının statüsü ve sorunları konusunda görev verilmiş olan kuruluşlar arasında iş
birliği ve koordinasyonu sağlamak ve bu kuruluşlardan konuyla ilgili bilgileri istemek, bu ko
nuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşların, derneklerin ve yerel yönetimlerin çalışmalarını 
değerlendirmek ve bunları desteklemek," 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yavaş okusun da anlayalım. 
BAŞKAN — Hay hay Sayın Genç. 
Sayın özdemir... 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 2 nci maddesinin (0 bendinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Turan Bayazıt 
tzmir 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Kâzım özev 
Tokat 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

tbrahim Tez 
Ankara 

Neccar Türkcan 
tzmir 
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Etem Cankurtaran 
tçel 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Vedat Altun 
Kars 

Mahmut Keçeli 
Adana 

"f) Kadına ilişkin faaliyetlere etkinlik kazandırmak için, başta yerel yönetimler olmak 
üzere yapılan eğitim faaliyetlerini desteklemek ve kadının statüsü ve sorunları ile ilgili kamuo
yu yaratmak," 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4S2 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (g) bendinin tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Mustafa Timisi 
tstanbul 

tbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Rıza Ihman 
Çorum 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Cemal Şahin 
Çorum 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

tbrahim Tez 
Ankara 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Yaşlı ve kimsesiz kadınlar için bakımevleri kurmak ve çalıştırmak" 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç Mustafa Kul Yaşar Yılmaz 
Tunceli Erzincan Ankara 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

'Bent 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Mustafa Timisi 
tstanbul 

Mustafa Kul 
Erzincan 
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İbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

'Bent 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Kemal Duduoglu 
Hatay 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Nüfus planlamasının temini için gerekli önlemleri almak." 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik
lik \!apılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

tbrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Kemal Duduoglu 
Hatay 

Cemal Şahin 
Çorum 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Etem Cankurtaran Neccar Türkcan 
İçel tzmir 

"Bent : Çalışan kadınlar ile muhtaç durumda bulunan kadınların çocukları için kreşler 
açıp işletmek." 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesine aşağıdaki (k) bendinin eklenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Mustafa Kul tbrahim Tez 
Tunceli s Erzincan Ankara 

Cemal Şahin Mahmut Keçeli Yaşar Yılmaz 
Çorum Adana Ankara 

Mustafa Yılmaz Kemal Duduoglu Yüksel Çengel 
Gaziantep Hatay istanbul 

Etem Cankurtaran Neccar Türkcan 
tçel tzmir 

"k) Kadınlarla ilgili olarak kurulan dernek ve vakıfların gelir ve giderlerini denetlemek 
ve bu kuruluşlardan kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunanların faaliyetlerine son ver
mek için gerekli çalışmalar yapmak." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki değişiklik önergelerini, veriliş sırası
na göre okutuyorum; fakat, bu arada, Sayın Zeki Ünal ve arkadaşları tarafından verilen öner
genin ekinde, gerekçe metni olarak 6 daktilo sayfalık, hemen tamamı önergenin gerekçesi ol
maktan ayrı anlam taşıyan bir metin var. 
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Bir yanlışlık olabilir mi, yoksa okunmasında ısrarlı mısınız Sayın Ünal? 
ZEKÎ ÜNAL (Eskişehir) — Israrlıyım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 2 nci maddesine 

(ı) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Ünal Yüksel Çengel Mustafa Yılmaz 
Eskişehir İstanbul Gaziantep 

Halil Çulhaoğlu Musa Gökbel Gürcan Ersin 
İzmir Muğla Kırklareli 

Veli Aksoy Tayfur Ün 
tzmir Bilecik 

' 'i) Kadının bağımsızlığı, özgürlüğü ve çağdaşlığını sağlamak için Cumhuriyetin laiklik 
ilkesinin savunucusu olmasını sağlamak." 

önerge gerekçesi : 
Türkiye bugün bir iktidar boşluğu içindedir, iktidar partisinin ileri gelen milletvekilleri 

bile kendi iktidarlarından güldürü üslubu içinde söz etmekten çekinmiyorlar. 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortamın değişik nedenleri olduğu bilinmektedir. Eko

nomik, sosyal, kültürel ve yönetsel nedenler, yeni politikalar. 
Bugün büyük endişe kaynağı yaratan, ekonomiden de önemli olan irtica sorununa değin

mek istiyorum. 
irticaın kaynaklarına inmek gerektiğine inanıyorum. Kaynağa inilemezse çözüm sürekli 

değil geçici olur. Geçici çözüm müzmin hastalık gibi bünyenin her zayıf anında nükseder. Has
talıktan kurtulmanın tek çaresi, teşhisi doğru koyup tedaviyi özenle uygulamaktır. 

Nedir irtica : Gücünü kutsal inançlardan alan şeriatçı mihrakların eylemleridir, bizdeki 
irtica... 

20 yılı aşkın bir süreden beri bu eylemleri besleyen kuruluşlar arasında; Millî Türk Talebe 
Birliği, ilim Yayma Cemiyeti, imam Hatip Mezunları Derneği gibi kurulmuş örgütlerden baş
ka Nurcular, Süleymancılar, Nakşiler, Vahdetçiler, Yeniden Millî Mücadeleciler, Yeminliler, Ak 
Gençler, Ak Güçler, Yeni Rufailer, yani Osmanlı yenilikçileri gibi ayırımcı kamplar varsa da, 
hepsini bir doğrultuda toplayan ve aynı cephede birleştiren ideal, çağdaş yasaların kaldırılıp 
yerine şer'i yasaların uygulanmasıdır. 

Bunların amaçları çizmek istedikleri yol ibret vericidir, örneğin Atatürk'ün yerine Fatih'i 
ya da Alpaslan'ı millî kahraman olarak göstermek, medreseleri ihya etmek, müftülükten fetva 
olmadan kanun çıkarmamak, Devletin din için var olduğuna halkı inandırmak, kademeli ola
rak islam yasalarını uygulatmak, Kur'an kurslarını Diyanet tşlerine bağlamak, okullarda din 
dersi saatlerini artırmak, okullarda mescit açılmasını sağlamak, medenî nikâh yerine imam 
nikâhını geçerli kılmak, hem iç hem de dış siyasette Diyanet işleri Başkanlığını söz sahibi kıl
mak, Arap harflerini geri getirmek, imam-hatipli kızların başlarını örttürmek, ayrı bir radyo-
televizyon istasyonu kurmak, Atatürk'ü halifeye ihanet etmiş göstermek, Diyanet işleri Baş
kanlığına özerklik istemek, bakanlıkların çoğunda Ramazan ayında yemekhanelerini kapat-
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mak, işe girme sınavlarında soruları dinsel konularda seçmek, sokakları toplu namazların kı
lındığı yerler haline getirmek, Hıristiyanlıktan aforoz müessesini İslama uygulamak, imamla
rın tüm köylerde lider olmalarını istemek, cami dışında her yerde vaazlar vermek, memurların 
din konularında bilinçlenmesi için din derslerine devamlarını sağlamak. 

Okullarda zorunlu din dersi koymak, Atatürk'ün bütün yeniliklerine karşı cihat çağrıla
rıyla halkı ayaklandırmaya özendirmek; laiklikle bağdaşmadığı halde "İslam, Misyoner 
Teşkilatı" kurmak; İslam ülkeleriyle Türkiye'nin savunmada birleşmesini ve bunda Tür
kiye'nin aktif rol almasını istemek; kızların okumasının fuhuşa neden olacağını ileri sürmek; 
bir din sınıfı yaratmak amacına yönelik olarak kıyafet yönetmeliği getirmek, istemek; devlet 
dairelerinin mesai saatlerini namaz vakitlerine göre düzenlemek; din derslerinin üniversiteler
de yaygınlaştırılmasını istemek ve bunun gibi daha birçok irtica tohumları içeren oluşumlar 
Türkiye'nin siyasal yaşamında yer almış bulunmaktadır. 

Bu saydığım gerici oluşumların birçoğu ne yazık ki, yasalarla ya da kararnamelerle mes
netsiz olarak, yani kanun maddesi olmaksızın "Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği 
için" çıkartılan kararnamelerle gerçekleştirilmiştir. 

1982'den sonra dinsel kökenli çabalar anayasalaşmıştır. Zorunlu din derslerinin Anayasa
ya girmesi gibi. 

Belli gruplar Türk - İslam sentezcilerini destekler durumdadırlar. Desteğin dış kaynaklı 
boyutları iç kuruluşlardan ölçülemeyecek kadar güçlüdür, özellikle astronomik parasal yönle
riyle güçlüdür. Bu da ekonomik sıkıntısı olan ülkeler üzerinde Arap emperyalizmini kolaylaş
tırmaktadır. Bunlardan Rabıtatül Âlem, İl Islamî veya Hizbüt-Tahrir veya Hizbi tslami veya 
Siret-ün Nebi gibi kuruluşların Türkiye'deki etkinlikleri tabanda dine bağlı halk kitlesinin şe
riata gelmesi yolunda kendilerine yandaş kılarken, bir yandan da cihada gitmek gereğini hazır
lamak için yoğun biçimde sürdürülmektedir. Son bir hafta içerisinde olaylar birbirini izler ol
muştur. 

Ankara'da Kocatepe Camiinin önünde meşaleli, tekbirli cihat çağrıları, Denizli'deki teh
ditler ve tekbirler, cihat çağrıları derken, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollalar geçen hafta 
sonunda Edirne'ye geldiler. Çevirmen aracılığıyla cihat çağrılarını dile getirmekten çekinmediler. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergenin gerekçe metniyle ne ka
dar irtibatsız olduğunu zabıtlara tescil etmek ve değerli arkadışımın arzusunu yerine getirmek 
bakımından okuttum; ama, bundan böyle, benzer metinler olursa, Yüce Meclisi fuzuli işgale 
maruz bırakmamak için okutmayacağımı ve önergeyi işleme koymayacağımı arz ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O sizin göreviniz mi?.. O senin görevin değil. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (0 bendinde yer 

alan "Başta yerel yönetimler olmak üzere yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek^ön-
lendirmek ve" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

İbrahim Tez 
Ankara 

Ekin Dikmen 
İçel 

Erol Ağagil Gürcan Ersin 
Ankara Kırklareli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
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Gerekçe : 
Yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine müdahale edilmesini önlemek. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki değişiklik önergelerini aykırılık sırasına göre okutup, iş

leme koyacağım. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

"Görevler : 
Madde 2. — a) Kadının statüsünün korunması, sorunlarının çözümlenmesi, toplumda 

saygın bir yere kavuşturulması için prensip, politika ve programlar hazırlamak ve gerekli çalış
maları yapmak," 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ka

tılmıyor efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istiyor mu? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Kamer Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçi, Sayın Başkan, bi

ze hitap ederken, "Sayın" kelimesini kullanmıyor; ama, biz yine onun seviyesine düşmeyelim. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Şimdi söyledi, şimdi söyledi; Allah'tan kork. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Verdiğimiz önergemizle maddede bir değişiklik yapıyoruz; 

kadına toplumda bir saygınlık kazandırmak yönünde bir değişiklik getirmek istiyoruz. Bunu 
izah etmek için, evvela, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrıcalığın önlenmesi Sözleşmesine Katıl
manın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun kabulü sırasında uluslararası düzeyde kabul edilen 
anlaşmadan biraz bahsetmek istiyorum. 

Buna göre, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Uluslararası Sözleşmesin
de şöyle belirtilmiştir : "Bu sözleşmeye taraf olan devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının temel 
insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle kadınların eşit haklara sahip olmaları 
gerektiğine inancını tekrar teyit ettiğini kabul ederek, İnsan Hakları Evrensel Beyannemisinin 
insanlara karşı ayırımcılığın.kabul edilmezliği prensibini teyit ettiği ve tüm insanların özgür 
doğduğunu ve eşit itibar ve haklara sahip olduklarını ve bu beyannamede böylece öne sürülen 
tüm hak ve hürriyetlerinin cinsiyete dayalı olarak buna dair hiçbir ayırıma tabi olmaksızın her
kes tarafından kullanılabileceğini beyan etmektedir. İnsan Hakları Sözleşmesine taraf devlet
lerin, kadınlarla erkeklerin tüm ekonomik, sosyal, kültürel, medenî ve siyasî haklar-
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dan eşit olarak yararlanmalarını teminle mükellef olduğunu belirtir. Birleşmiş Milletler ve ona 
bağlı ihtisas kuruluşları nezaretinde kabul edilmiş ve erkeklerle kadınların eşitliğini sağlamaya 
çalışan uluslararası sözleşmeler göz önünde tutulacaktır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve ona bağlı 
ihtisas teşekküllerinin kabul ettiği, erkek ve kadınların haklarının eşitliğini sağlamayı amaçla
yan kararları, beyanları ve tavsiyeleri de dikkate alınacaktır; ancak, bu çeşit belgelere rağmen, 
kadınlara karşı ayırımcılığın halen devam etmekte oluşundan endişe duyulmaktadır. 

Kadınlara karşı ayırımcılığın, hak eşitliği ve insan şeref ve haysiyetine saygı ilkelerini ihlal 
ettiğini, kadınların erkeklerle eşit olarak, ülkelerinin siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel ha
yatlarına katılmalarının engellendiği, toplumun ve ailenin refahının artmasına engel teşkil et
tiği ve kadınların, ülkeleri ve insanlık hizmetinde kullanabilecekleri olanakların geliştirilmesi
nin zorlaştırıldığı belirtilmektedir. 

Yoksulluk hallerinde, kadınların yiyecek, sağlık, eğitim, öğretim ve iş bulma vesair ihti
yaçlarının karşılanması bakımından en az imkâna sahip oldukları endişesi bulunulmaktadır. 

Hakkaniyet ve adalete dayalı yeni uluslararası ekonomik düzenin kurulması, kadınlarla 
erkekler arasındaki eşitliği sağlamak için önemli aşama teşkil edeceğine inanılmaktadır. 

Irkçılığın her şeklinin, ırk ayırımının, sömürgeciliğin, yeni sömürgeciliğin, saldırganlığın, 
yabancı devlet işgal ve hâkimiyetinin ve ülkenin iç işlerine müdahale etmenin ortadan kaldırıl
masının, erkeklerle kadınların eşit haklardan yararlanmaları için gerekli olduğunu belirtmek 
isteriz. 

Uluslararası barış ve güvenliğin kuvvetlendirilmesinin, uluslararası gerilimin azaltılması
nın; sosyal ve ekonomik sistemlerine bakılmaksızın bütün ülkeler arasında karşılıklı işbirliği
nin, genel ve tam silahsızlanmanın ve özellikle sıkı ve etkili bir uluslararası denetim altında 
nükleer silahsızlanmanın; ülkeler arasında ilişkilerde, adalet, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilke
lerinin teyidinin, yabancı ve sömürge yönetimi ve yabancı işgali altında bulanan yerlerdeki halk
ların kendi kaderlerini tayin ve bağımsızlık elde etme hakları kadar, ulusal hükümranlık ve 
toprak bütünlüğüne saygının gerçekleşmesinin, sosyal gelişme ve kalkınmaya ve bunun bir so
nucu olarak da erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin, elde edilmesine katkıda buluna
cağı belirtilmektedir. Bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınmasının, dünyada refahın ve barışın 
elde edilmesinin, kadınlarla eşit şartlarda ve her alanda azamî katkılarda bulunması gerektiği
ne inanmaktadır. 

Kadınların, ailenin refahına ve toplumun kalkınmasına yaptıkları büyük katkının henüz 
tam olarak idrak edilmediğini, analığın sosyal emniyeti, ana ve babanın aile içindeki durumu 
ve çocukların büyütülmesi de göz önünde bulundurularak ve kadınların, nesillerin üretüme-
sindeki önemli rolünün aile içinde ayırma nedenleri olmaması gerektiğini; nitekim, çocukların 
yetiştirilmesinin kadın ve erkekle beraber, toplumun tamamının sorumluluk paylaşımlarının 
gerektirdiği bilinmektedir. Erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için, ka
dınlarla erkeklerin toplumdaki geleneksel rollerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunduğu bilinmek
tedir. Kadınlara karşı ayırımcılığın kaldırılması, kadının toplum içinde hak ettiği yere oturma
sı, elbette ki, bu kanunun temel amacıdır. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Sen kendi fikrini söyle, bize, sözleşmeyi okuma. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne diyorsun sen?.. Sana ne... Sana ne... 
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BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sana ne; benim ne okuduğum seni ne ilgilendirir? Senin, 
sözleşmeden haberin var mı? Ben, sözleşmeyi okumuyorum, kendi yazımı okuyorum. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Senin kafada bir şey var mı onu söyle? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Benim kafamda senin gibi bin tane adamın bilgisi var. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) Sen ne yapacaksın benim kafamı. Sen benim ne okuduğumu 
ne biliyorsun? Niye müdahale ediyorsun bana? 

BAŞKAN — Sayın Genç, görüşmenizi tamamlayın. Süreniz zaten doldu; ama, ben sözü
nüzü kesmek istemedim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, oradan müdahale ediyor...Müdahale etmeye hakkı 
yok ki. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Müdahale ediyor, sözümü kesiyor, insicamımı bozuyor. 
TALAT SARGIN (Tokat) — Kitaptan okuyorsun, senin ne insicamın var. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Biraz önce genel ilkelerini okuduğum, kadınlara karşı ayı

rımcılığın giderilmesine ilişkin olarak, sözleşmede genel ilkelerini kısaca vurguladığım bu me
tinde de belirtildiği üzere, kadınlara, toplumda var olması gereken saygınlığın kazandırılabil-
mesi için, evvela, maddede bu yönde bir düzeltme yapılması lazım. Tabiî, bu, lafla olmaz. Ka
dına saygınlık nasıl kazandırılır, kadının erkek karşısında bağımsızlığının sâğlanması.aile reisi
nin tayininde, aile kararının verilmesinde, çocuk yetiştirilmesinde, gelir sağlanmasında belirli 
birtakım temel ilkeler koymak lazım. Eğer, gerçekten kadının, toplum içindeki saygınlığı ve 
o saygınlığa uygun bir statüye kavuşturulmasını istiyorsak, bu maddenin bu yönüyle ve bizim 
verdiğimiz önerge yönüyle değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

önergem bu yöndedir, kabulünü diliyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Araya fasıla girdi. 
BAŞKAN — Ne efendim?!. 
HALÎL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Kaç kişisiniz? (SHP sıralarından "10 kişiyiz" sesleri) 
Hani?.. 9. 
Oylamaya devam ediyorum efendim : Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (SHP sıra

larından gürültüler) 
istirham ederim... öndekiler, arkayı saysın da bana öyle itiraz etsin... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Buhrandan görmüyorsun... Mantık var, saysana. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Saysana kaç kişi var diye. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben, değerli arkadaşlarımı görmezlikten, duymazlık

tan gelmek niyetinde değilim... 
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EROL AĞAGİL (Ankara) — öyle. 
BAŞKAN — ...ama değerli arkaraşlarım 10 sayın üyeyi tamamlamadan, kimsede arkası

na dönüp bakmadan, bana bağırıyor... Bana bağırmakla usul tamamlanmaz. 9 idiniz, 9 ile 
10'u sayamıyorsunuz, ben sayıyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ayıp, ayıp!.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini "Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler..." diye oyladım; ama sahih olsun diye tekrar ediyorum. 
Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini kabul edenler... 
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Değerli arkadaşlarım, lütfen, 10 kişi olun, ben sizi yormadan uygularım; ama 9'u 10 

sayamam. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Bakmıyorsun ki buraya. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2S47 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

"MADDE 2. — a) Kadına çağdaş normlara uygun bir statü kazandırılması, kadına iliş
kin tüm sorunların çözümlenmesi için politika ve programlar hazırlamak ve gerekli çalışmala
rı yapmak." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Sayın Genç, söz istiyor musunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istemiyorum, yoklama istiyorum. 
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Genç, söz istememektedir, yoklama istemektedir. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayımız tamam mı Sayın Başkan? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Sa

yın Başkan, ekseriyet olduğu açık görülüyor. 
BAŞKAN — İsimleri yazalım. 
TALAT ZENGİN (Tokat) — Grubumuzun çoğunluğu vardır Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, ANAP Grubu değil. 
BAŞKAN — Yoklama isteyen arkadaşlar; Sayın Genç... 
Adı okunan sayın üye "Burada" diyecek ki yoklama işlemini yapalım. 
Sayın Bayazıt?.. 
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RAŞtT DALDAL (Niğde) — Yeterli sayı var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt?.. 
Burada diyeceksiniz efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Görmüyor musunuz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Diliniz tutuldu mu? Ben görüyorum... Sizin diliniz tutuldu mu?.. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Görüyorsanız, mesele yok. 
BAŞKAN — Usule uyacağız, hiç çaresi yok. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, yeni âdet mi çıkarıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu?.. Burada. 
Sayın Ilıman?.,. Burada. 
Sayın Arif Ağaoğlu?.. Burada. 
Sayın Keleş?.. Burada. 
Sayın Ağagil?.. Burada. 
Sayın Kalkan?.. Burada. 
Sayın Şahin?.. Burada. 
Sayın Ünal?.. Sayın Ünal?.. 9 kişide kalıyor. (SHP sıralarından ayağa kalkan bir grup mil

letvekilinden "Biz varız Sayın Başkan" sesleri) 
EROL GÜNGÖR (tzmir) — Sayın Başkan, ben varım. 
BAŞKAN — Efendim, tebessümün manası yok, usulde, sayın üye, -5 kişiye de gerek yok-

tebessüm edeceğine, Sayın Erol Güngör "Takabbül ediyorum" der, şerefli adı da kayda geçer 
burada. (SHP sıralarından gürültüler) 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Ben varım, 5 dakikadır ayakta duruyorum. 
BAŞKAN — öğreneceksiniz bunları. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Siz de öğreneceksiniz. 
BAŞKAN — Sayın 10 milletvekilinin... 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Daldal; bir şey mi söylüyorsunuz? 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, salonda çoğunluk var. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 10 sayın üye yoklama istemişlerdir. Bununla birlikte, 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekilinin, "görülür ekseriyetin bulunduğuna" dair itirazını kale 
alan Başkanlık; Doğru Yol Partisi Grubunun da, kahir çoğunluğuyla burada bulunduğunu, 
Sosyaldemokrat Halkçı Partiye mensup değerli birçok üyenin de bulunduğunu ve toplantı ye
tersayısının çok üzerinde ekseriyetin mevcut olduğunu gördüğü için yoklamaya gerek görme
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Biz bu oturumu terk etmeyeceğiz... Senin niyetin bizi 

bu oturumdan çıkarmak; ama, oturumu terk etmeyeceğiz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama yapmak zorundasın. Biz aksini iddia ediyoruz; biz 

o görüşte değiliz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi oyluyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kadar utanmaz bir adam görmedim, tnsanlarda utanma 

duygusu bu kadar kaybolur. 
BAŞKAN — Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — insanlar bu kadar utanmaz olur, insanlar bu kadar menfaa

tini düşünür... 
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BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (e) bendinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim yoklama yapmıyorsunuz... 
BAŞKAN — Efendim, itiraz olmasa ve gözle görülür çoğunluğa inanmasak... 
HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Bizi neden ayağa kaldırıyorsunuz? 
BAŞKAN — Görevim efendim, görevim. 
Müracaatınızı kabul ediyorum. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi Kamer Genç; buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin iradesine ipotek konulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün öyle bir yönetimle yö
netilmektedir ki, hukuk dinlenmiyor, Anayasa dinlenmiyor, kanun dinlenmiyor, İçtüzük din
lenmiyor, keyfiliğin en büyüğü var, bunu eşkıyalar bile yapmaz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, gülüşmeler, sıra kapaklarına vurmalar) Ben de size gülüyorum; çok yazık size. Emir 
almışsınız, illa bunu çıkaracaksınız; ama, biz bu kadar... Siz yine burada... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Beyler, bakın, burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gelen her üye, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şeref ve onuruna uygun bir davranış içinde 
olmak zorundadır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, gülüşmeler) Burada, iki gün fazla ça
lışacaksınız; ama, bizim de yasal haklarımızı kullanmamıza engel olmayacaksınız. Bugün, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi işgal altındadır. Bugün siz ne yapsanız da, biz bu kanun tasarısı 
için gerekli olan bütün çabamızı sarf edeceğiz; ama, bundan sonra bu Başkanvekili bu kürsüye 
çıktığı zaman, biz grup olarak gelmeyeceğiz bu Meclise. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Çünkü, siz, hukuk tanımıyorsunuz. Şahsiyetinize ve hareketlerinize yakışacak tarzda 
size söylemem gereken sözleri, söylemeye terbiyem elverişli değil; bunu iyi bilesiniz. [ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(l)] Bu Meclisi bu kadar tarafgirliğe getiremezsiniz. Bu 
Meclise anaşiyi sokamazsınız. Bu Meclise terörü sokamazsınız... 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, ne biçim konuşuyor? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi çoğunluk sizde diye, biz bu Mecliste çalışamayacak 

mıyız? Biz, bu Mecliste muhalefet görevimizi yerine getiremeyecek miyiz? Burada İçtüzüğün 
58 inci maddesi diyor ki, "10 üye yoklama isteyebilir." 10 üye yoklama istiyorsa, çoğunluk yoktur 
demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 üyesinin verdiği bir söz, beyan ettiği bir irade 
önemli bir iradedir. 
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DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 200 üye var 200. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyan ettiği bir irade, önemli bir iradedir. Bir Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanvekili, peşin hükümlü, kesin kararlı, her vesileyle bu kanun tasarısını 
müzakere ettirmemek için özel koşullandırılmış, özel tutulmuş bir kişi olarak bu kadar taraflı 
hareket edemez; ederse ve siz desteklerseniz büyük günah altına girersiniz. Bu memlekette hak 
vardır, adalet vardır, hak arama yollan vardır. Biz, yine bu kanunu da Anayasa Mahkemesine 
götüreceğiz; ama Anayasa Mahkemesine birtakım çevreler Sayın Başbakanın eşini üye seçerse, 
onları da ipotek altına alırsa, elbette ki, bunun cezasını, kamuoyu verecektir. (ANAP sırala
rından "Ayıp ayıp" sesleri) En fazla, bu Meclisin çalışmasını belli bir süre için erteleyebilirsi
niz; ama, yarın halkın arasına çıkamazsınız... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — %hu, atın bu manyağı, yeter artık! 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bugün, bu tutanaklar, tarihte, bizi muhalefet olarak çalış
tırmayan kişilerin yüzüne kara bir sayfa olarak geçecektir, başına kara bir leke olarak geçecek
tir. Denilecektir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tek başına muhalefet yapan bir SHP Grubu, 
çalıştırılmamak için her türlü tertipler içine girilmiş ve o tertibin içine giren Başkanvekili, Doğru 
Yol Partisi ile ANAP Grubu tarafından desteklenmiştir. 

Beyler, insanlar, zorbalıkla, toplum içinde bir yere gelemezler; insanlar seviyelerine göre 
hareket ederler. Zorbalık yapacak insanlar, bizim seviyemizdeki insanlar değildir; ama bugün 
bu Mecliste gördüğüm şey zorbalıktır. Zorbalıkla Türkiye Büyük Millet Meclisini gasp ede
mezsiniz; bu sizin hakkınız değildir. Burada herkesin hakkı vardır. Buraya bir kanun tasarısı 
gelmiştir, biz bunu görüşeceğiz. Parti olarak, ilkelerimize aykırı bulduğumuz bir kanunu gö
rüştürmemek de bizim hakkımızdır; ama siz böyle bir Başkanvekilini karşımıza çıkararak, kendi 
menfaatini her iyi şeyin üzerinde gören bir Başkanvekilini çıkararak, hukuku tanımayan bir 
Başkanvekilini çıkararak, Meclisin çalışmasını ve Meclisin itibarını sarsar bir davranış içindesiniz. 

Şimdi, biz burada muhalefet görevimizi yapmak zorundayız; yaptırmıyorsunuz, sinir har
bine döndürüyorsunuz, hakaretler ediyorsunuz, kürsülere yürüyorsunuz... Bunlar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şanına yakışan davranışlar mıdır?.. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Hakaretleri kimin yaptığı tutanaklarda belli. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, tutanaklara bakacağız ve bana hakaret edenlerin hep
sini teker teker mahkemeye vereceğim, oradan gelen tazminatların yarısını Turgut özal'a gön
dereceğim, yarısını da düşkünler yurduna, muhtaçlara vereceğim... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Ayıp ulan! Otur yerine!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bana bak, at da görelim... 
BAŞKAN — Sayın üye... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Diyeceğim ki, "Ey düşkünler, ey fakirler, bakın size bu 

paraları gönderiyorum, tarihe de tescil ediyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir ferdi 
olarak, milletin bir vekili olarak, yasal görevimi yaparken bakın işte belirli birtakım koşullan
dırılmış insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmaları engellemek için, içine girdik
leri tepkileri görün" diyeceğim. Sonra bunları seçim meydanlarında söyleyeceğim, bana bun
ları söyleyen milletvekillerinin gidip memleketlerinde söyleyeceğim, "Ey ahali, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine böyle küfür eden, fakirin hakkını savunan insanları kahreden; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde demokrasiyi uygulamaya çalışan insanları susturan bu insanları bir da
ha Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermeyin, bunları seçmeyin gönderirseniz vebal altında 
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kalırsınız, gönderirseniz büyük günah altında kalırsınız" diyeceğim ve bunu yapan milletveki-
lerine de "Utanın ve bir daha buraya gelmeyin" diyeceğim... 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Önerge üzerinde konuşsun Sayın Başkan. 
MEHMET PERÇİN (Adana) — Süresi dolmadı mı efendim?.. (DYP şıralarından "Vakit 

doldu" sesleri ve gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müdahale etmeyin... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Evet, bunu yapan milletvekillerine de "Utanın bir daha 
buraya gelmeyin" diyeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, sözünüzü tamamlayın. 
TALAT SARGIN (Tokat) — Önergeye gel, önergeye. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Elbette önergeye geleceğim daha zamanım var... 
BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Genç, süreniz doldu efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Süre dolmadı... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Doldu... Başkan da öyle söylüyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Dolmadı efendim, o kadar sabırsızlanma... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım sayın milletvekilleri. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, bizim tabiî burada verdiğimiz önergede belirtmek 

istediğimiz, kadını çağdaş bir seviyeye getirmek, çağdaş bir görüntüye getirmektir, bunu ifade 
ediyoruz... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Kadınlarımız zaten çağdaş. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, çağdaşlık size yakışmaz. Siz her ne kadar, "Biz çağ 

atladık" diyosamz da, siz geriye çağ atladınız. Siz, kadını kara çarşaf içine sokup, Türkiye'de 
Anayasa Mahkemesince birkaç defa iptal edilmiş, yargı mercilerinde -sırası geldiğinde, madde
si geldiği zaman yine konuşacağım- reddedilmiş kanunları, tekrar tekrar karşımıza getirerek, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin zamanını alıyorsunuz. 

Ben gerçekten utanıyorum, millet aya giderken, siz, Atatürk'ün bu memlekette İstiklal Sa
vaşını kazanarak yaptığı büyük bir devrimi, Türk kadınına getirdiği büyük bir devrimi bir an
da yok edip, kadını kara çarşaf içine sokuyorsunuz. Bu kara çarşaf daha birinci adım. Arka
sından tam İslamî kaideleri geri getirmek için gayret sarf ediyorsunuz. Aslında bu kara çarşafı 
giyen kızlarımız, kadınlarımız bunun farkında değil. Yarın öbür gün şeriat kurallarını getire
ceksiniz, diyeceksiniz ki, kız evlat erkek evladın aldığı mirasın yarısını alır, aynı hakka sahip 
olmaz. Çünkü, İslamda o var. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Senin beynin kapkara, senin beynin simsiyah. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Arkasından, yine Arap sosyalizmini getirmeye çalışacaksı

nız. Mecbur; yani araplardaki İslamî kuralları getireceksiniz de Arap sosyalizmini getirmeye
cek misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen tamamlayın efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Saddam tipi bir rejimi getirmeyecek misiniz, Suriye'deki 

rejim tipini getirmeyecek misiniz? Mısır tipi bir rejimi getirmeyecek misiniz? İşte buraya, bu 
Kanunun içine getirip monte ettiğiniz maddelerin şeyi bu. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, kaç dakikadır konuşuyor... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — tsmail Köse, çok heyecanlanma. Ağzımı açarsam oturtu
rum seni yerine. Otur yerine otur, otur sen yerine.. Senin ne kadar şeriatçı olduğunu, ne kadar 
şeriat örgütleriyle birlikte olduğunu biliyorum ben. Otur sen, otur... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Ahlaksız, terbiyesizsin sen. 
BAŞKAN — Sayın Genç, sürenizi aştınız. Tamamlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Onun için, diyoruz ki, kadılarımız bugün çağdaş olsun. 

Bugün, Amerika'daki, Avrupa'daki ileri çağdaki bir kadının görüntüsü neyse bizim kadınları
mıza da o görüntü verilsin. İşte görüyoruz, şimdi seyirci locasında oturan arkadaşlarımız, hem-
şerilerimiz, vatandaşlarımızın birçoğu, bu giydikleri kıyafetin belki bugün ne anlama geldiğini 
bilmiyorlar; bununla sizlerin ne yapmak istediğinizi bilmiyorlar. Yarın bu insanları kara çar
şafla, evin içine hapsedeceksiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

tşte, bunu önlemek için, biz diyoruz ki, kadın, çağdaş medeniyet seviyesine uygun bir sta
tüye kavuşturulsun. 

Çok heyecanlanıyorsunuz ve konuşmalarımdan çok rahatsız oluyorsunuz; ama, maale
sef, size bu zulmü her zaman yaşatacağım burada. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yerinizden söyleyiniz. 
(SHP ve DYP'li milletvekilleri arasında tartışma) 
Lütfen arkadaşlar... Lütfen... 
Sayın Ağagil, lütfen... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclis İçtüzüğe göre yönetili

yor. İçtüzükte amir hükümler vardır. 
BAŞKAN —• Sayın Topkaya, tamam efendim... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Her vesileyle Başkanlığa hakaret eden bir şahsın tec

ziyesi gerekir. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Köse, Sayın Ağagil... 
Sayın milletvekilleri, önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
(Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında ayakta tartışma) 
ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Bu Meclisi bu hale getiremezsin! Köpeksin sen, köpek! 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Genç, Sayın Çeliker, lütfen efendim... Sayın İda

re Amirleri, lütfen... 
ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Köpeksin köpek! 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
Sayın milletvekilleri, önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Kamer 

Genç ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesi reddedilmiştir. 

Sayın Kamer Genç, İçtüzüğün tanıdığı hakları kullanmanız münasebetiyle, Meclis kürsü
sündeki konuşmalarınız esnasında, gerek oturumu yönetem Meclis Başkanvekiline gerekse şu 
anda oturumda bulunan diğer sayın milletvekillerine, İçtüzüğün müsaade etmediği ifadelerle 
hakaretlerde bulunmuşsunuz. 

(Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında tartışma) 
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Başkanlık olarak... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şunu susturmayacak mısınız? Burad bir milletvekili arkada

şımızı öldüren bu adam hâlâ konuşuyor. 

VI. — DtStPLÎN CEZALARI 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'e yaptığı konuşma ile oturumu yöneten Başkanvekili ile mil

letvekillerine hakaret ettiği gerekçesiyle üç birleşim Medisten geçici çıkarma cezası verilmesi 

BAŞKAN — Sayın Genç, Başkanlık olarak tutanaklardan da tespit etmiş bulunduğum 
bu durumunuz muvacehesinde, içtüzüğün bana tanıdığı yetkileri kullanarak, içtüzüğün 137 
ve 138 inci maddesine göre, size, Meclisten üç birleşim geçici çıkarma cezası verdiğimi tebliğ 
ediyorum. 

Savunma hakkınızı kullanacak mısınız? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Herhalde... 
BAŞKAN — Savunma hakkında söz süreniz on dakikadır. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Güleyim bari halinize, bugün çok güzel güleceğim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi, hukuk anlamaz, kanun anla

maz, içtüzük bilmez bir Başkanvekili... Bakın, üç birleşim geçici ihraç cezasının verilmesine 
ilişkin Meclisimizin içtüzüğünün 134 üncü maddesini okuyalım. (ANAP sıralanndan "137 nci 
maddesi" sesleri) Pardon, 137. Neyse... Geçici çıkarma... 

Üç birleşim geçici çıkarma değil mi? Bileyim efendim. 
BAŞKAN — Savunma hakkınızda bana ihtiyacınız varsa, müdahale etmem de, yardım 

ederim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır. Ben anlamadım diyorum, kaç birleşim çıkarma ce

zası verdiniz? 
BAŞKAN — içtüzüğün 137 nci ve 138 inci maddeleri uyarınca üç birleşim geçici olarak 

çıkarma cezası verdim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, bakın sayın milletvekilleri, oakm siz beni çıkarın, 

ben yine geleceğim. Bakın, içtüzüğü bilmeyen bir Meclis Başkanvekili, şimdi siz bana üç birle
şim çıkarma cezası vereceksiniz, ben onbeş dakika sonra bu Meclise geleceğim. Geleceğim, hiç 
heyecanlanmayın; çünkü içtüzüğün bana bu yetkisi var... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Anarşi yaratacaksın, ara verdireceksin; öyle mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Anarşi... Ben içtüzük içinde kalıyorum. Yalnız, hepiniz

den rica ediyorum, bu içtüzüğü okuyun; ama rica ediyorum, okuyun. 
Bakın sayın milletvekilleri içtüzüğün 138 inci maddesi diyor ki: "Meclisten geçici olarak 

çıkarma cezası, en çok üç birleşim için verilir." Sayın başkan en yükseğini verdi. "Bu ceza... 
ALÎ TOPÇUOGLU (Kahramanmaraş) — Keşke devamlı verseler. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Keşke devamlı verseler değil mi? Sizin zaten aklınız o. Ya

ni, sizde hak, hukuk, insanlık denilen bir şey yok. (ANAP sıralarından gürültüler) Yani, di
yorsunuz ki, "Biz herkesi susturalım, Meclisten çıkaralım." 

Şimdi, "Bu ceza, verilir verilmez... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Sayın Başkan, "insanlık yok" dedi; sözünü geri alsın. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... Savunmamızı kısıtlamayın be
yefendi savunmamızı kısıtlamayın. 

"Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine getirilir. Bu cezaya uğrayan milletvekili cezasının 
yerine getirilmesine karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal kapatarak..." 

Bakın... Yani, her şeyi iyi okuyalım. Ben şimdi Meclisten çıkmazsam, Başkan, oturumu 
kapatmak zorunda. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sen o yüzsüzlüğü yaparsın zaten. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, cezaya bakalım. Meclisten geçici çıkarma cezası : 

"Meclisten geçici olarak çıkarma cezası aşağıdaki hallerde verilir : 
1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak". Bana kınama cezası veril

di mi arkadaşlar?.. Verilmedi. 
"2. Bir ay içinde beş kere kınama cezası almak... 
ÎHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — 4 üncü fıkraya gel. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Dur, okuyacağız canım. Heyecanlanmayın beyler, heyecan

lanmayın!.. Biz yavaş yavaş geliyoruz oraya!.. Çok mu heyecanlısınız!.. Kınama cezasını alan 
benim!.. (ANAP sıralarından, "Dördüncü defadır su içiyorsun" sesi) Canım, su da içeceğiz, 
dördüncüyü de içeceğiz.. Siz yeter ki yerinizde çok fazla sıkılmayın!.. 

"3 . Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Senatosu Başkanına, Millet 
Meclisi Başkanına, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarına, Başkanlık 
görevini yerine getiren Başkanvekiline hakarette bulunmak, sövmek..." (ANAP sıralarından 
gürültüler) Durun bakalım, bir dinleyin yahu, burayı tiyatro sahnesine çevirmeyelim beyler!.. 
Durun, bir dinleyin bakalım. Ben, elbette ki bunu savunacağım. 

Şimdi, Başkanvekiline, hemen can simidine sarıldınız. Başkanvekiline hakaret etmişim... 
Ben yapmadım böyle bir hakaret. Okusun bakalım, kendisine ne hakaret etmişim? 

"...yahut Türkiye Cumhuriyetine ve Anayasa düzenine sövmek..." Haşa, biz böyle bir şey 
yapmadık. "Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş 
ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hükülerini bozmaya teşvik 
veya tahrik etmek..." Bilakis, ben Anayasa düzenini korumak istiyorum; Başkan, Anayasa dü
zenini ortadan kaldırmak istiyor. Aslında, geçici çıkarma cezası verilmesi gereken, Başkanve-
kili... (SHP sıralarından alkışlar) Ama, tabiî, işte burada bir kürsü yapmışlar, kürsünün birta
kım yerlerine bazı insanları oturtmuşlar; fakat o kürsünün, o kürsüde oturanların, bir insan 
olarak, bir hukuk nosyonunu taşıması gerektiğine inanıyorum. 

Şimdi, devam ediyorum : "Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsaları içine si
lahlı olarak girmek..." Arayabilirsiniz, silah da yok üzerimde. "Meclis yapıları yahut eklenti
leri içinde yasak eylemde bulunmak." Hiç böyle bir hareketimiz olmadı. 

Şimdi, tabiî, görüyorsunuz, bu kanun için 35 tane önerge vermişim. Bunları çalıştım, ha
zırladım, geldim ve verdim. Bir milletvekili olarak bu önergelerimin görüşülmemesi, beni üzer, 
üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu çatısı altında beni konuşturmamak gibi bir görevi 
var bu Sayın Başkanvekili Beyefendinin. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Konuşmuyorsun, gürültü ediyorsun, başka bir şey yap
tığın yok... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, arkadaşlar, insanlar, insanlara, birtakım belirli yer
lerde hak, hukuk gibi birtakım yetkiler tanır. Bu yetkileri tanırken, insanlar, suiistimal içinde 
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olursa, hak içinde olmazsa, adalet içinde olmazsa, hak tanımaz, kural tanımazsa, o insanlara 
karşı insanların sabrı belli bir noktaya kadar tahammül eder; ama şu Başkan kürsüsünde otu
ran Başkanvekilinden, evvela, öğrenmek istiyorum; şu salonda, hangi fıkraya göre bana cezayı 
verdi öğrenmek istiyorum, çünkü, söylemedi. Hangi fıkraya göre verdinse söyle?.. 

tHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Savunmanı yap, savunmanı... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bilmiyorum.savunmamı yapmam için fıkrasını 

söylesin. "137 nci madde" dedi; lütfen...'öyle değil mi Sayın milletvekilleri?.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, 4 dakikanız var, devam buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır, cezayı hangi fıkraya göre verdinizse, savunmamı ona 

göre yapayım canım... Yani beyler, ben okudum burada. Başkanlık bana hangi maddeye göre 
geçici ceza veriyorsa, lütfen, onu belirtsin; belirtmediği takdirde benim savunma hakkım... Ben 
diyorum ki, "Benim bu maddelere giren bir eylemim yok." Başkan bunu belirtsin. (ANAP 
sıralarından "Üçüncü fıkra" sesleri) 

Ben, zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarını inceleyen bir insanım. Bu
rada, şimdiye kadar hiçbir uygulamada, bir milletvekilini sırf konuşturmamak için... Bu Baş
ka nvekilinin bana üç oturum çıkarma cezasını verme eylemi, ikinci defa oluyor. Sırf beni bu
rada konuşturmamak için bu cezayı vermeyi teklif ediyor. Bu cezayı vermek, tabiî kendi bilece
ği iş ve sizin de el kaldırma konusunda kendinizin bileceği iş, beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgi
lendiren, vicdanıma karşı, milletime karşı, toplumuma karşı, hakkaniyet, adalet, hukuk, ana
yasa nizamı içinde verdiğim, yaptığım görevdir. Ben buna samimiyetle inanıyorum. Ben, bu 
Meclise girerken yaptığım yemine bağlı olarak, laik Türkiye Cumhuriyetinin korunması için, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin korunması için, her yerde, her koşulda ve bıkmadan mücade
le veren bir insanım; bu mücadeleden de hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ve bu mücadelemi, 
bana ceza vermek suretiyle de kıramazsınız. Bakınız; şimdi arkadan tabiî oturumu kapatacak
sınız, cezayı vereceksiniz. Ceza almak benim için onur verici bir şey. Ben burada yüz kızartıcı 
bir davranış içinde olmadım. Ben, burada hukuku savunuyorum. 58 inci maddede diyor ki, 
"On milletvekili çıkar yoklama isterse, Başkanvekili yoklama yaptırmak zorundadır." On mil
letvekilinin iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir hüküm ifade eder beyler. Bunu, huku-
çu olan anlar; bunu içtihattan anlayan anlar; ama insanlar gözlerini kapatırsa, kör kör olayla
ra bakarsa, elbette ki, en açık ve seçik hukuk kurallarını kendi kişisel yararları doğrultusunda 
yorumlar ve hukuku katleder, hukuku ortadan kaldırır. 10 milletvekili yoklama istediği zaman, 
demek ki, o 10 milletvekilinde, o sırada Mecliste çoğunluğun olmadığı konusunda ciddî şüphe 
vardır. 

Bakın, Avrupa ülkelerinde 100 kişilik bir Mecliste 99 kişi bir yönde düşünse, 1 kişi aykırı 
düşünse, o 99 kişi, aykırı düşünen o 1 kişiyi ikna etmeye çalışır; çünkü, belki onun o ayrı fik
rinde bir gerçek yatıyor; ama, bizde 10 milletvekilinin iradesini hiçe sayan bir Başkanlık Diva
nının burada zaten taraflı hareket ettiği açık ve seçiktir. 

Şimdiki içtüzüğümüz, Sayın Ferruh Bozbeyli başkanlık yaptıktan sonra çok değişti ve çok 
değiştikten sonra bu maddeler getirildi. Tabiî, burada çalışan kamu görevlilerine bir şey söyle
mek istemiyorum; o arkadaşlarımız iktidar Partisi Grubuna bu kadar yardımcı olurken, bize 
de biraz yardımcı olsalardı daha memnun olurduk. Hemen, orada -1950'lerde mi, bilmiyorum 
hangi yılda, tabiî, Ferruh Bozbeyli'nin başkanlık tarihini de kesin bilmiyorum- yapılan bir uy
gulamayı getirip burada aynen uygulatmak bu Meclise yakışmaz. 
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Sayın milletvekilleri, şahsî kanaatime göre, çok hissî hareket ediyorsunuz. Bu kanunu çı
karmakla çok fazla da bir şey yapacağınızı zannetmeyin. Bunun arkasından gelecek kanun için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kendi kişisel menfaatlarının sözkonusu olduğu millet
vekili maaşını artırmak için, bu saatte çoğu milletvekili buradadır. Bundan önce niye yoktu
nuz? Bundan önce, iki haftada, bir tek önerge bu Meclisten geçmedi; ama ANAP Grubu bir 
kurnazlık yaptı burada... 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) — O maaşı aldın mı, almadın mı? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir kurnazlık yaptı; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

nin maaşlarını artırmak için bir teklifi getirdi, hemen bunun başına koydu; maaşları da artır
dı, emeklilik maaşlarını da artırdı. Bu bir kurnazlıktır. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — O senin anlayışın, sen kendi kurnazlığını söylüyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki, eğer sizin böyle bir düşünceniz olmasaydı, sırf kendi 

maaşınızı yükseltmek için burada toplanma gayretiniz olmasaydı, geçen hafta neredeydiniz, 
evvelki hafta neredeydiniz? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hep buradaydık. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tek önergeyi çıkartmadınız; ama, şimdi ne yapıyorsunuz; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yani kendinizin maaşını artırmak için, her ne pahası
na olursa olsun, bu Mecliste engel teşkil edecek kim olursa olsun, onu bertaraf edip, ondan 
sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin maaşlarını artırıyorsunuz. Tabiî, size yakı
şan bu, size yakışan bu; çünkü, bu maaş, önce Anayasa Mahkemesine gitmiş, üç defa iptal 
edilmiş; Anayasanın açık hükmü var, 153 üncü madde "Anayasa Mahkemesi kararları, yargı
yı, yasamayı, yürütmeyi bağlar" diyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının aksine yeni bir ka
nun yapılamaz. Anayasanın 6 ncı maddesinde, devlet yetkilerinin kullanılmasında bağlayıcılık 
ilkesi vardır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sürenizi üç dakika aştınız... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu bağlayıcılık ilkesinde hiçbir devlet organı; yani yaşama
sıyla, yürütmesiyle, yargısıyla, idaresiyle, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini 
kullanamaz. Devlet yetkilerinin ne olduğu Anayasada belirtilmiştir. Yargı da bunun içinde en 
önemli yetkidir ve Anayasanın yetkisi de bunun içinde en büyük yetkidir. Anayasa Mahkeme
sinin kararlarını hiçe sayanlardan, kendilerine de, topluma da bir fayda gelmemiştir. 

Ben şahsen, ceza vermenizden dolayı, çok sevinçliyim; ama ben sizin cezanızı bertaraf 
edeceğim. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Kamer Genç savunmasını yapmış bulunmaktadır. Başkanlık, 

savunmanın, cezanın isabeti hakkında bir itiraf olduğu kanaatindedir. Bu itibarla, üç birle
şim, Sayın Genc'in Meclisten geçici olarak çıkarılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Genç, Genel Kurulu terk etmiyor musunuz? 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Çıkmıyorum! 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 
Sayın tdare Amirlerini, görevlerini yapmaya davet ediyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), AU Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşiminin Üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

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

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

BAŞKAN —' Çalışmalara, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
önergeleri aykırılık sırasına göre okutmaya devam ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaştan 

' 'Madde 2. — e) Kadının statüsü ve sorunları konusunda görev verilmiş olan kuruluşlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluş
larla işbirliği yapmak, onları desteklemek." 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Bir 

dakika... Komisyon toplantı halinde, istişare edeyim Sayın Başkan. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, hakkın suiistimaline göz yumacak mısınız? 

BAŞKAN — Hayır efendim; 14*e kadar sayıyorum; anında cevap vermediği takdirde, 14 
yoksa, katılmamış kabul edeceğim. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hayır efendim, ben nisaba itiraz etmiyorum. 
BAŞKAN — Ya neye?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Katı
lıyoruz efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — "Katılıyoruz" demeleri, önerge sahiplerinin konuşma
sını engellemek için. 

BAŞKAN — Eğer 14 üye varsa, katılabilir efendim. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu, hakkın suiistimalidir; buna müsaade edecek misiniz? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sorduğunuz anda yoktu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, soruyorum : 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Katı

lıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Bu da hakkın suiistimalidir Sayın Başkan; konuşma 

hakkını ortadan kaldırıyorsunuz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 2 nci maddesinin (e) bendinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt 
(tzmir) 

ve Arkadaşları 
"e) Kadının statüsü ve sorunları konusunda görev verilmiş olan kuruluşlar arasında iş

birliği ve koordinasyonu sağlamak ve bu kuruluşlardan konuyla ilgili bilgileri istemek, bu ko
nuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşların, derneklerin ve yerel yönetimlerin çalışmalarını 
değerlendirmek ve bunları desteklemek," 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Hükümetin katılmaması söz hakkı 

doğurur. 
BAŞKAN — Hayır efendim; İçtüzüğümüzde, komisyonun katılmaması hakkında hüküm 

vardır. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Hayır efendim, hakkın suiistimaline göz yumuyorsunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Bayazıt, hakkın suiistimali konusundaki icraatımın, hakkın suiistima
li konusundaki uygulamamın mesnedi, Sayın Ferruh Bozbeyli'nın uygulamaları ve Sayın Ha
lim Aras'ın 18-19 Mart 1988'deki uygulamalarıdır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sizinki gibi yanlış bir uygulamadır. 
BAŞKAN — Şahsî yorum, yeni yaklaşım yoktur; ama burada Komisyon Başkanı ve arka

sında da 14 Komisyon üyesi oturup "Katılıyoruz" dediği halde, "Bunu hakkın suiistimali ola
rak kabul ediyorum" diye bir uygulama da yoktur. Olmadığı için örnek yoktur, emsal yoktur. 

Arz ediyorum efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (f) bendinde yer 

alan "Başta yerel yönetimler olmak üzere, yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, 
yönlendirmek ve" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon Katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Kabul etsinler o zaman Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 2 nci maddesinin (O bendinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt 
(tzmir) 

ve Arkadaşları 
"f) Kadına ilişkin faaliyetlere etkinlik kazandırmak için başta yerel yönetimler olmak 

üzere yapılan eğitim faaliyetlerini desteklemek ve kadının statüsü ve sorunlarıyla ilgili kamuo
yu yaratmak," 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, önergemi geri çekiyorum efendim. İçtü
züğe aykırı şu tablonun tekrar etmemesi için, bu önergemi geri çekiyorum ve bunları, tutanak
lara geçmesi açısından söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, talebiniz üzerine, önergeniz işlemden kaldırılmıştır; önerge 
geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2S47 Sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesinin (g) bendinin tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet Katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4S2 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
"Bent : Yaşlı ve kimsesiz kadınlar için bakımevleri kurmak ve çalıştırmak." 
BAŞKAN — Komisyon, okunmuş olan önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA'VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile, 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Bent : Nüfus planlamasının temini için gerekli önlemler almak." 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, oylamada Komisyona niçin bakmıyorsu

nuz?.. Oy vermiyorlar. 
BAŞKAN — Bakıyorum da, onun süresinin takdiri benim görüş süratime bağlı, intika

limde eksiklik hissetmiyorum. İsteyen istediği kadar bakar. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayan Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesine aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
"Bent : Çalışan kadınlar ile muhtaç durumda bulunan kadınların çocukları için kreşler 

açıp işletmek." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmı

yoruz. önergede istenen, bu konu ile ilgili değildir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 2 nci maddesine aşağıdaki (k) bendinin eklenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
' 'k) Kadınlarla ilgili olarak kurulan dernek ve vakıfların gelir ve giderlerini denetlemek 

ve bu kuruluşlardan kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunanların faaliyetlerine son ver
mek için gerekli çalışmalar yapmak." 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÎMREN AYKUT (İstanbul) — Katamıyor. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 2 nci maddesine 

(ı) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Zeki Ünal 
(Eskişehir) 

ve Arkadaşları 
"ı) Kadının bağımsızlığı, özgürlüğü ve çağdaşlığını sağlamak için Cumhuriyetin laiklik 

ilkesinin savunucusu olmasını sağlamak." 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Gerekçesi var. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler, bilindiği gibi, önce veriliş sırasına göre okunduğu için, 
gerekçe de okundu. Aykırılık sırasına göre de işleme konulduğu için, gerekçenin okunmasına, 
imzaların tümünün okunmasına uygulamada yer yok. 

Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (a) fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Mehmet Sağdıç Tevfik Ertürk 
Gümüşhane Ankara Ankara 
Raşit Daldal A. Cengiz Dağyar 

Niğde Antalya 

a) Kadının statüsünün korunması ve geliştirilmesi, sorunlarının çözümlenmesi için, Ata
türk ilke ve inkılapları doğrultusunda prensip, politika ve programlar hazırlamak ve gerekli 
çalışmaları yapmak, 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Ka

tılıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının 2 nci maddesini, değişikliği kabul edilen önergelerin değiş

tirdiği şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Soru var efendim... 

BAŞKAN — önerge safhasında soru olmaz. 
Kabul etmeyenler... 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Maddeyi oyluyorsunuz efendim, niye söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — 2 nci madde kabul edilmiştir. 
EROL AGAGÎL (Ankara) — Maddeyi oyluyorsunuz efendim, neden söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Oyladım efendim. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 
MADDE 3. — Genel Müdür, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün en üst 

amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerini; kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak 
. yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve ku
ruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanına karşı sorumludur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde, grubu adına söz isteyen var mı? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Cemal Şahin konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cemal Şahin; buyurun. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekili ar
kadaşlarım; görüşülmekte olan yasa tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili olarak söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yasa tasarısının bu ilgili 3 üncü maddesi tetkik edildiğinde, kurul
ması düşünülen genel müdürlüğün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmayı ön
gördüğü açıkça görülmektedir. Biz, böyle önemli bir genel müdürlüğün Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına bağlanmasının sakıncaları olduğuna inanıyoruz. Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin de geleneklerine uygun olarak, kadı
na çok büyük önem veriyoruz. Burada, Sosyaldemokrat Halkçı Partili üyeler, kadına verilen 
önemle ilgili olarak çok güzel konuşmalar yaptılar; bunların hepsi, tarihî birer vesika olarak, 
teker teker ayrı ayrı zabıtlara geçti. 

Biz, bu açıklamayı yapmakla şunu arz etmĞk istiyoruz : Eğer, mutlaka, böyle, kadınla 
ilgili, sosyal içerikli, çok yönlü bir kurum getirilecekse, bunun müstakil bir bakanlık şeklinde 
kurulmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Yoksa, "Kadının hak ve menfaatlarını 
koruyorum" diye kurulacak bir genel müdürlüğün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gi
bi, bugüne kadar, gerçekten, yasayla verilen görevlerini yüz akıyla yapamayan bir bakanlığa 
bağlanması, daha başka gariplikler meydana getirecektir. 
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Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, bizde, devletin kurum ve kuruluşları müstakil birer ya
sayla kurulurlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da, hepinizin bildiği gibi, 9.1.1985 
tarihinde çıkarılan 3146 sayılı Yasayla kurulan bir kuruluştur. Bu yasamızın maddeleri tek tek 
tetkik edildiğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetkilerini sayan, tadat 
eden maddelerin içerisinde, kadınla ilgili müstakil hiçbir maddenin, hiçbir fıkranın yer alma
dığı görülür. 

Şimdi, bu, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün de Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına bağlanması, diğer bir gariplik meydana getirecektir. 

3146 sayılı Yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen yetkiler bugün Türki
ye'de nasıl uygulanıyor? Milyonlarca sigortasız işçinin meydanlarda dolaştığı, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarında, yapılamayan uygulamaların sonucunda milyonlarca insanın mağdur 
olduğu, dünya çapında skandallara meydan verildiği, milyarlarca lira prim alacağının hala tahsil 
edilemeyişi gibi garipliklerin yanında, hepinizin çok iyi bildiği, ülkemizde, Parlamentomuzun 
da hala içinden çıkamadığı "Süper emeklilik" olayı gibi uygulamaları da nazara aldığımızda, 
biz diyoruz ki, bu yasayla bu genel müdürlüğün bu, Bakanlığımıza bağlı olması, yine başka 
gariplikler meydana getirecektir. 

Eğer, bugün, ANAP yetkilileri, ANAP Hükümeti, buraya kadının haklarıyla ilgili bir ba
kanlığın teşkilat yasasını getirmiş olsalardı, biz, sosyal demokratlar olarak, böyle bir yasayı 
desteklemeye hazırdık. 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Ona da muhalefet ederdiniz. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ama, ne yazık ki, münhasıran, yasanın amacı ve kapsamı 

dışında kalan olayları belli bir yasanın bünyesine monte etmek amacıyla bir genel müdürlük 
kuruluyor. Bu genel müdürlükle ilgili, demin Yüce Meclisin kabul ettiği 2 nci maddesinde, öy
le gariplikler işlenmiş ki, tıpkı demin saydığım gariplikler gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı eğitim hizmetlerine de dil atıyor, kadının eğitimine de dil atıyor. Peki, kadının eğiti
mini yerel yönetimler birimleri de dahil, yönlendirecek ise, o zaman, bizim Millî Eğitim Ba
kanlığının görevi ne oluyor? Millî Eğitim Bakanlığı neyi yönlendirecektir? Biz inanıyoruz ki, 
bu madde ile getirilen esas maksadı hâsıl etmek için yeterli değildir. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu genel müdürlüğün Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına bağlanmasının sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Gruplar adına başka söz isteyen bulunmadığına göre, madde üzerinde, şahsı adına, Sayın 

Kâmil Ateşoğulları... 
Bulunmadığına göre; şahsı adına, Sayın Turan Bayazıt... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt söz hakkından feragat ediyor. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Rıza Yılmaz O. Veli Yıldırım 
Tunceli Ankara Tunceli 

Halil Çulhaoğlu Veli Aksoy Neccar Türkcan 
izmir tzmir tzmir 
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Fıkra : Genel Müdür, Genel Müdürlüğün faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemekle görev
li, yetkili ve sorumludur. Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı gö
revlendirilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 3 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

Kamer Genç Rıza Yılmaz Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli Ankara Tunceli 

Halil Çulhaoğlu Veli Aksoy Neccar Türkcan 
îzmir tzmir tzmir 

İkinci fıkra : Genel Müdür hukuk, iktisat veya sosyal bilimler konularında en az 4 yıllık 
yüksek eğitim görmüş ve en az 5 yıllık kamu hizmeti bulunan kişiler arasından müşterek ka
rarname ile atanır. 

BAŞKAN — Veriliş sırasına göre okunmuş önergeleri, aykırılık sıranısa göre okutup işle
me koyacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
Fıkra : Genel Müdür, Genel Müdürlüğün faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemekle görev

li, yetkili ve sorumludur. Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı gö
revlendirilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN Vfi BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılıyo

ruz efendim. 
AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Bakan "Katılıyoruz" deyince duraksadınız, şaşırdınız; 

Bakandan böyle bir şey beklemiyordunuz herhalde...' 
BAŞKAN — Zatı âliniz heyecanlanmayın, net anlamak, yanlış yapmamak itinamdan do

layı... (ANAP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ne büyük laf, ne büyük siyasî espri!.. Allah Allah!.. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa tasa
rısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
Fıkra : Genel Müdür, Genel Müdürlüğün faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemekle görev

li, yetkili ve sorumludur. Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı gö
revlendirilir. 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÎMREN AYKUT (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi, kabul edilen önergeler istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün hizmet birimleri aşa

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

rulabilir. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde grupları adına söz isteyen sayın üye bulunmadığına 

göre, şahsı adına, Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt feragat etmektedir. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Protesto ediyor da ondan... 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa 
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Tasarısının 4 üncü maddesinin son fıkrasının madde metninden çıkarılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç İbrahim Tez Mahmut Keçeli 
Tunceli Ankara Adana 

Mustafa Yılmaz Yüksel Çengel M. Kemal Duduoglu 
Gaziantep tstanbul Hatay 

Mustafa Kul Neccar Türkcan Etem Cankurtaran 
Erzincan tzmir tçel 

Mustafa Timisi Rıza Ilıman 
istanbul Çorum 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (tstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 

ı önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

4 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 5. — Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek ve özellikle, kadının işgücü piyasasına 

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

karar mekanizmalarına katılmasını sağlamak, 
e) Kadının gerek kendisini yetiştirmesi ve gerekse topluma katkısını artırması açısından 

boş zamanlarını değerlendirmek, 
f) Üniversitelerin ilgili birimlerinde kadın statüsü ve sorunları konusunda yapılan araş

tırma ve çalışmalar hakkında Genel Müdürlüğün bilgi almasını sağlamak, 
g) Kadının statüsü ve sorunları konusunda Üniversiteler ile bilgi alışverişinde bulunmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Grup adına siz istiyorum... 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Turan Bayazıt söz istemiş

lerdir. 
HALİL ÇULHAOGLU (tzmir) — Sayın Başkan, yemek arası vermeyecek misiniz? 
BAŞKAN — İçtüzüğümüz, sayın üyelerin bu kabil ihtiyaçlarını gidermesi için dışarı çık

malarını engelleyen bir hüküm ihtiva etmiyor. Genel Kurul karar aldı, çalışmaya devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
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SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; önce, SHP Grubunun bir husustaki memnuniyetini belirtmek istiyorum. Atatürk devrim
leri ve ilkeleri kavramı -her ne kadar "inkılap" sözcüğüyle eklenmiş olsa da- geçtiğimiz mad
delerden 2 nci maddeye eklenmiştir. Tabiî, yine acayip bir çelişki var; bir kuruluşun amacında 
bunu göstermiyorsunuz; görevlerinde buna temas ediyorsunuz. 1 inci maddeye münhasır öner
gemiz vardı, aynı amaca yönelik; ama muhalefet tarafından verilen bir önerge diye reddettiniz. 
2 nci maddeye bunu ithal etmenizi; yarın, bu zabıtlar tetkik edildiğinde, yarın, tarih bu görüş
meleri yargıladığında, sizin serbest iradenizin dışında, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin inancı, 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ısrarı ile buraya girdiğini herkes görecektir ve sizlere soracak
tır; "Feneri nerede söndürdünüz?" diye. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir şey mi dendi? 
BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeyelim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, keyfî yönetimlere muhatap oldu

ğumuz için, bağışlansın, ara sıra söz almada ve konuşmada, tabiri caizse, korsan hatiplik yap
mak mecburiyetinde kalıyoruz; bu da bizim bir hakkımız oluyor. 

Sayın Başkan, bu madde, kanun hükmünde kararnamenin en önemli maddesi ve kanı
mızca, bu teşkilatın belkemiğini oluşturan görevleri içeriyor, (a) ve (b) fıkralarında, kadına bir 
istihdam yaratmak ve kadının eğitim seviyesi yükseltilerek, kadını özellikle işgücü piyasasına 
hazırlayan bir eğitime yöneltmek deniyor. Tabiî, bunun karşısına çıkmak mümkün değil; ama, 
aklımızda bazı istifhamlar, bazı sorular var : Bugün, erkek nüfusa dahi iş bulamayan bir ikti
dar, uyguladığı ekonomik politikalarla, işsizliği âdeta bu toplumun kaderi haline getiren bu 
iktidar, erkek nüfus yanında kadına nasıl bir istihdam imkânı sağlayabilecek? Bütün dileği
miz, bunun sağlanmasıdır; ancak, kuşkumuz dileğimizden daha kuvvetlidir. 

Sayın Başkan, bu maddelerin kaleme alınışındaki acayipliklerden bahsetmiştim tasarının 
geneli üzerinde konuşurken. Tabiî, önergelerimiz dikkate alınarak bunlar tashih edilmiyor. Şimdi, 
şu (c) bendini lütfen okuyalım ve lütfen herkes, bırakın üst tarafını, ilkokul üçüncü sınıf düze
yine inerek, bu cümleden ne anladığını söylesin, (c) fıkrası: "Sağlık ve sosyal güvenliğini ar
tırmak." Sağlık artırmak... "Sağlık" ve "Sosyal güvenlik" ayrı iki deyim. Sağlık artırmaktan 
amaç nedir arkadaşlar? Kadının sağlığının nesini artıracaksınız? Kadının sağlığını korumayı, 
kadının sağlığının gelişmesini; kadının, analık döneminden başlayarak (lohusalık dönemi, analık 
dönemi, emzirme dönemi) bütün hayatı boyunca sağlık düzeyinin yükseltilmesini, devletin, 
kadına yönelik sağlık hizmetini yerine getirmesini amaçlıyorsanız, onun ifade tarzı bu değildir. 

Sosyal güvenliği artırmak... Aristo mantığından hareket ederseniz, bir şeyi artırmak için, 
onun mevcudiyeti şarttır. Şimdi soruyorum : Türkiye'da kadına yönelik sosyal güvenlik var 
mıdır? Mevcut sosyal güvenlik şemsiyesi altında kalan kadınlar değil, kadına yönelik sosyal 
güvenlik var mıdır? Eğer kadına yönelik sosyal güvenlik mevcut ise, onu artırmaktan bahsede
bilirsiniz. işte bu fıkra da, demin tekrarladığım gibi, kaleme alınıştaki sakatlıkları, ama, tas
hih etmek için verdiğimiz önergelerin reddiyle de, tashih imkânını vermediğiniz bazı aksaklık
ları içeriyor. 

Sayın Başkan, (d) bendi çok önemli : "Kadının toplumsal hayatla bütünleşmesi ve kal
kınmaya katkısını temin etmek üzere, tüm karar mekanizmalarına katılmasını değerlendirmek..." 
Çok güzel bir hedef, çok güzel bir amaç. Yine, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin uygulamala
rından kopya edilen bir cümle. Biliyorsunuz, biz tüzüğümüzde yaptığımız değişiklikle ka-
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dınlarımıza, kadın üyelerimize, örgütlerimizde ve merkez karar organlarımızda muayyen bir 
kontenjan, bir kota içerisinde görev alma imkânını tanıdık. Bu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin Türk kadınını siyasal hayata entegre etmek, Türk kadınını siyasal hayata katmak amacıyla 
aldığı çok asil bir önlemdir. Bu var mı diğer partilerde? Veya şunu sormak istiyorum : Kadını 
böyle bir düzeye getirmek amacını güderi iktidar Partisi, kendi üyeleri arasındaki kadınlara 
böyle bir yer, böyle bir pozisyon temin etmeyi düşünmekte midir? 

ADtL KÜÇÜK (Konya) — Yüzde 10 değil bizde yüzde 100. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Gene, bununla beraber, çok önemli bir nokta da; 

Anayasanın, kadın kolları kurulmasını önleyen hükmünü kaldırmayı, değiştirmeyi düşünüyor 
musunuz? Siz, kadının karar mekanizmalarına katılmasını, siyasal yaşama katılmasını en üst 
düzeyde sağlamayı hedefliyorsanız, bu amacınızda samimiyseniz, Anayasanın, siyasî partile
rin kadın kollarını kaldıran hükmünü de kaldırmanız gerekir; ama siz bunu bir taraftan yap
mayarak, anayasada gene o çağdışı kısıtlamayı muhafaza ederek "Ben kadının siyasal düzeyde 
azamî şekilde rol almasını sağlayacağım" derseniz, samimiyetinize ancak kendiniz inanırsınız. 

Sayın Başkanım, gene (0 fıkrasındaki bir hüküm, mevcut olmayan üniversite özerkliğini, 
bilimsel alandaki özerkliği zedeleyecek niteliktedir. (0 bendi, "üniversitelerin ilgili birimlerin
de kadın statüsü ve sorunları konusunda yapılan araştırma ve çalışmalar hakkında -dikkat 
buyurun- Genel Müdürlüğün bilgi almasını sağlamak" demektedir. Burada, genel müdürlük, 
burada, siyasî iktidar, üniversitelerin mutfağına girmek istemektedir. Her ne kadar Anayasa
mızın 130 uncu maddesi, üniversiteleri, devletin denetim ve gözetimi altında bir kurum olarak 
nitelendirmişse, de, hiçbir zaman buradaki nitelendirme, devletin, daha doğrusu iktidarın, üni
versitelerin mutfağına girmesine haklılık kazandıramaz. 

Biz, bu (f) bendinin uygulamadan çok tehlikeli sonuçlar yaratabileceği inancındayız ve 
bunun başka türlü, yani "üniversitelerin yayınlarından yararlanmak" şekliyle legal bir düzeye 
getirilmesi gerektiği kanısındayız. Bu amaçla verdiğimiz önergelerimiz de var; ama, öyle bir 
uygulama yapılıyor ki, muhalefetin, İçtüzükteki mekanizmalardan kaynaklanan hakkını kul
lanması, hakkın suiistimali olarak değerlendiriliyor; ama, iktidarın, gene içtüzükten doğan 
bir hakkını kullanması, bir hakkın suiistimali amacını taşıdığı halde, hakkın suiistimali olarak 
değerlendirilmiyor... Çifte standartlı bir uygulama, işte bu uygulamanın bir doğal sonucu ola
rak, şu andan itibaren, görüyoruz ki, bu önergeleri de reddedeceksiniz; ama, sizin, bu (0 fık
rasını olduğu gibi muhafaza etmeniz, hakkınız değildir. 

Sayın Başkan, bunları arz etmek istedim; teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Gruplar adına söz isteyen başka sayın üye bulunmadığına göre; şahsı adına, Sayın Ilıman; 

buyurun efendim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerçekten, huzurunuza 

çok heyacanlı çıkıyorum. Ayrıca, şu kürsüye gerçekten çok büyük üzüntüyle gelmiş bulunuyo
rum. Çünkü, ben öğretmenim. Bugüne kadar, Atatürk devrim ve ilkelerini savunan, Atatürk 
devrimlerinin yılmaz bekçileri olan insanlarımızın yetişmesinde katkısı olan, onlara katkıda 
bulunan ve onları öyle yetiştirdiğime inanan bir insan olarak, gerçekten kendimi mutlu adde
diyordum; ancak, ne yazık ki, şu anda, bugünkü bu Meclis toplantısında, çok büyük bir üzün
tüyle, büyük bir yıkımla bu oturumu izlemek durumunda kaldım. 
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Muhterem arkadaşlarım, pek fazla söz alanlardan değilim, gerekli-gereksiz demiyorum 
ama, iki de bir kürsüyü işgal etmek isteyenlerden de değilim. Ancak, gerçekten bugün, bir dev
ri kapatıp, yeni bir devir açan; eski, köhne zihniyetin yerine yeni bir cumhuriyet düzeni kuran, 
yeni bir devlet kuran Atatürk'ün devrim ve ilkelerinin budana budana, biçile biçil e, tükene tü-
kene gelip, bugün de onlardan bir tanesinin daha yok edilmek istendiğini burada görmekten 
çok büyük üzüntü ve esef duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada öyle enteresan bir şey var ki, gerçekten, hani Gothe'nin çok 
güzel bir sözü var, "Hiçbir şey, eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz" diyor; evet, ger
çekten bu kadar korkunç, bu kadar tehlikeli, bu kadar eyleme geçmiş bir cahillik tasavvur edi
lemez. Niçin, niye? Bir, kadının statüsü, bir kadın genel müdürlüğü nedir arkadaşlar? Bugün, 
bizim Anayasamızda ve bizim ülkemizde olduğu gibi, dünya ulusları da ırk, renk, dil, din, cin
siyet gibi ayırımları yok etmek için uğraşırken; çağdışı bir düşünceyi, çağdışı bir zihniyeti bu 
kürsüye getirmek, burada, hileli ve dolaylı yollarla Atatürk devrimlerine saldırmak ve yok et
mek, gerçekten utanılacak bir durumdur, üzüntü duyulacak bir durumdur. 

Değerli arkadaşlarım, burada, kadını küçültmek vardır. Ne demek kadın genel müdürlü
ğü? Kadına şu haklan vermek, bu hakları vermek ne demek? Biz insanlarımızı eşit ve beraber 
kabul ederken, siz ne hakkı veriyorsunuz, kime ne veriyorsunuz? 

Ayrıca, gerçekten üzüntüyle izliyorum, şurada karşımda görüyorum; türbanlı analarımız, 
bacılarımız var. Bunlara hiçbir zaman, başını aç ya da ört dendiğini görmedim ve duymadım, 
yaşamımda da görmedim... 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Var, var! 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Otur, adam gibi otur yerine! 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Oraya laf atma. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Terbiyesiz! Otur yerine! 
HÜSEYÎN AYDIN ARVASt (Van) — Terbiyesiz sensin. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Adam gibi otur yerine. 
BAŞKAN — Sayın Ilıman... Sayın Ilıman... 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Gel, buraya gel... 
HÜSEYtN AYDIN ARVASt (Van) — Oraya laf atma. Gelirim... Sen dışarı çık! 
RIZA ILIMAN (Devamla) — öyle, senin bağırmanla buradan gidecek değilim ben bili

yor musun... Ben senin gibileri çok gördüm, çok ders verdim. 
HÜSEYtN AYDIN ARVASt (Van) — Orada bağırıp durma. Sen oraya karışamazsın. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Atatürk düşmanı yobaz, dinle! Atatürk düşmanı yobaz, dinle! 

tyi dinle, dikkat «t... 
HÜSEYtN AYDIN ARVASt (Van) — Sensin Atatürk düşmanı. 

BAŞKAN — Sayın Ilıman... 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Burası milletin kürsüsü... (ANAP sıralarından, sıra kapak

larına vurmalar) Evet, evet... Tekrar ediyorum, yine aynen tekrar ediyorum, burası milletin 
kürsüsü, kimsenin değil; buraya kimse çıkıp da ona, buna sataşamaz, laf atamaz... 

BAŞKAN — Sayın Ilıman... 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Burası, hür düzenin, demokrasinin yürüdüğü yer... 
HÜSEYtN AYDIN ARVASt (Van) — Oraya laf atamazsın. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Konuşma orada, konuşma... Konuşamazsın... 
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HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Sen locaya karışamazsın. 
BAŞKAN — Sayın Ilıman... 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Sayın Başkanım, ben kimseye bir şey demiyorum. 
ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Daha ne diyeceksin... 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Ben, geldiğim laik Türkiye okullarında söylediğimi söylü

yorum burada. Bana şimdiye kadar, söylediğim bu sözlerden dolayı hiçbir resmî kuruluşta tah
kikat açılmadı; hiçbir soruşturma geçirmedim ve hiçbir yerde suçlu sayılmadım. Ne bağırıyor 
oradan? Bana demeyin, ona söyleyin... 

BAŞKAN — Sayın Ilıman... 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Burası milletin kürsüsü; ben burada konuşacağım... 
HÜSEYtN AYDIN ARVASt (Van) — Sen locaya laf atamazsın. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Sus!.. 
BAŞKAN — Sayın Ilıman, dinliyor musunuz? 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siyasî yorumlarınıza, düşüncelerinize tabiî ki kimse Icarışamaz; ama, "Bu

rası milletin kürsüsü" dediğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hitap ederken, bir 
sayın milletvekili, Genel Kurula "terbiyesiz" kelimesini kullanma hakkına sahip değildir. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Genel Kurula demiyorum Sayın Başkanım, bana hakaret 
edene söylüyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Bu sözünüzü... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — O mikrofon o hakkı vermiyor sana. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Sana ne oldu!.. 
BAŞKAN — Sayın Ilıman, siz bana bakın efendim. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Ben Genel Kurula demiyorum Sayın Başkanım; bana haka

ret edene, "sus" diyorum. 
BAŞKAN — Ne hakaret edildi? 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Efendim, bana... 
BAŞKAN — Bakın, ben söyleyeyim. Sizin "Aç, ört deniliyor mu, böyle diyen var mı?" 

şeklindeki ifadenize, Sayın Arvasi, "Var, evet var" şeklinde mukabele etti. Müdahalesi yanlış
tır. Ben müdahalesine, müdahale ettim; ama... 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Üzerime yürüdü. 
BAŞKAN — ... Buna cevaben siz, "terbiyesiz" diyorsunuz. Buna müsaade etmem müm

kün değil. Lütfen, bu sözünüzü geri alın. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Müdahale edene bir şey yok mu? 
BAŞKAN — Var efendim, var... 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Sayın Başkan, ben burada konuşuyorum. Ben konuşurken, 

hakaret etmediğim halde, kalkıp da oradan... 
BAŞKAN — Efendim, "terbiyesiz" sözünü... 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Ben çocuk değilim, beni dövmeye geliyor... 
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BAŞKAN — Sayın Ilıman, kimse kimseyi dövmeye gelemez, "terbiyesiz" sözünü geri alı
yor musunuz, almıyor musunuz? 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Kimsenin kürsüye yürüme hakkı yok. 
BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline 'Terbiyesiz" sözünü, bu kürsü ve bu içtüzük kabul 

etmez. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Efendim, terbiyesizlik yapmadıysa, ben, "Terbiyesiz" de

mem; yaptıysa, söylüyorum. 

BAŞKAN — "Terbiyesiz" sözünü geri alıyor musunuz?.. Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum... 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Sayın Başkan, terbiyesizlik yapmadıysa ben sözümü geri 
alıyorum; yaptıysa, aynen tekrarlıyorum. 

BAŞKAN — Terbiyesizlik yapmadı; ama, zaten bir sayın milletvekilinin "terbiyesizlik" 
kabul edilecek bir ifadesi, "var" kelimesiyle düşünülemez. Siz sordunuz, "Var mı?" diye, "Var" 
dedi. Bu, terbiyesizlik değildir. Siz, bu takdirde sözünüzü geri alıyor musunuz? 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Sayın Başkan, ben tekrar ediyorum; eğer terbiyesizlik yap
mış ise, ben de bunu söylemek zorundayım; eğer yapmamışsa, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz?.. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Evet, yapmamışsa... 
BAŞKAN — Peki. 
ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — "Atatürk düşmanı, yobaz" diyorsun... 
BAŞKAN — Sayın Ilıman, süreniz dolmak üzere; şahısları bırakın, görüşlerinizi ifade edin. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Atatürk devrimleri, kanla, canla, 
büyük uğraşlarla yapılmıştır. Atatürk'ün müesseseleri, bugüne kadar bütün özellikleri ve gü
zellikleriyle, her şeyi ile, çağımıza, bilim adamlarını, fen adamlarını, gerçekten de değerli in
sanları yetiştirmiştir. Bugün, bizim çağdaş bir ülke oluşumuz, Avrupa'ya yakın bir ülke oluşu
muz bu kişiler sayesindedir. Eğer, Avrupa Topluluğuna girmek için böyle bir hazırlığımız var
sa, o kuruluşların, o zihniyetlerin, o değerlerin bize verdiği ifade ve bize verdiği imkânlarla 
bugün oraya kavuşmuş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütün bunlara rağmen, Atatürk devrimlerini bir bir yıkarak, 
yapılan bir kıyafet devrimini de yok edip, ortadan kaldırarak, bunu ideolojik bir hale sokarak 
ve yarın da... Bakın arkadaşlar, dün çıkan bir gazeteyi örnek olarak okumak istiyorum. Ço
rum milletvekili olan arkadaşlarım da bilir, belki de okumuşlardır. Bakın, ne diyor gazete; "'Sar
gılanan Atıf Hocanın itibarının iadesi yapılmalıdır." \arın, çarşaftan dolayı yargılananlar -Bunlar 
ne için! yargılanmış; Atatürk'ün kıyafet devrimine karşı çıktığı için- bu defa da çıkacaklar ve 
"Atatürk'ü yargılayalım, buradaki Anıtkabiri kaldıralım" diyecekler; çünkü, bunlar, "Şu ve 
buna benzer durumlar yapıldı" denecek. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayalî konuşuyorsun, hayalî. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Var, gazetede var. 
BAŞKAN — Sayın Ilıman, süreniz dolmuştur, tamamlamanızı rica ediyorum. 
ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayatî konuşuyorsun. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Oku, gazetede var. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, müdahale etmeyelim. 
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RIZA ILIMAN (Devamla) — Ayrıca, istersen bugün... 
BAŞKAN — Efendim, siz konuşmanızı tamamlayın. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Yine başkanlık yapıyorsun. Basına dikkat ettiysen bugün 

bir öğretmen ne diyor? tşte bu irticaın, işte bu kafanın yetiştirdiği bir öğretmen, -evet, ben 
aydın bir öğretmenim- "Kızlarla erkeklerin konuşması zinadır" diyor. Bakın, Günaydın... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ADtL KÜÇÜK (Konya) — Uydurma, uydurma. 
RIZA ILIMAN (Devamla) — Bakın, Türkiye Cumhuriyeti okulunda söyleniyor bu arka

daşlar. Bu tehlike, çok büyük tehlike. 
Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum. Şu anda Atatürk devrimleri bir bir yıkılırsa, Ata

türk'ün kurduğu müesseseler bir bir yok edilirse, yarın gelecek bir düzen ve o düzeni getiren
ler, emin olun, bu çatının ve buna benzer durumların altında mutlaka sizler de kalacaksınız, 
tarih sizi mahkûm edeceği gibi, bu çatının altında mutlaka sizler de ezileceksiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ihman. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, değişiklik önergelerini 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 5 inci maddesinin (b) bendinin tasarıdan çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mustafa Timisi 
istanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Cemal Şahin 
Çorum 

Mehmet Keçeli 
Adana 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Ali Uyar 
Hatay 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 5 inci maddesinin (0 bendinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

ibrahim Tez 
Ankara 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Kâzım özev 
Tokat 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
İçel 
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Yüksel Çengel 
İstanbul 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Vedat Altun 
Kars 
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"O Üniversitelerin ilgili bölümünde kadın statüsü ve sorunları konusunda yapılan araş
tırma ve çalışmalardan yararlanmak," 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun tasarısının S inci maddesinin (g) bendinin mad

de metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil Gürcan Ersin ibrahim Tez 
Ankara Kırklareli Ankara 

Abdülkadir Ateş Ekin Dikmen 
Gaziantep içel 

Gerekçe : 
Üniversiteler özerk kuruluşlardır ve araştırma ve çalışmaları konusunda bir daire başkan

lığına bilgi vermek mecburiyetinde olmamalıdır. 
BAŞKAN — önergeleri veriliş sırasına göre okuttum; aykırılık durumlarına göre tekrar 

okutup işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 5 inci maddesinin (b) bendinin tasarıdan çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza... 
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Yoklama mı?.. Ben yetersayı anladım da. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Allah, Allah... öyle şartlanmışsın ki, kulağın duymuyor. 
BAŞKAN — Yoklama isteyen sayın üyeleri tespit edelim. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 10 kişi kalktı ayağa; yetersayı mı demektir? 
BAŞKAN — Efendim, her halükârda oylama esnasında sayacağımız için Sayın Bayazıt, 

netice... 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Bırak şimdi, bırak... Yoklama yapalım, hadi yoklama 

yapın... Vazifen... 
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BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Sayın Çulhaoğlu, Sayın Erçetin, Sayın Cankurtaran, Sayın 
Ateş, Sayın Ilıman, Sayın Miski, Sayın Ünal, Sayın Keskin, Sayın Yılmaz, Sayın Keçeli. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

1. — 1211 Sayılı 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 komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) (Devam) 

BAŞKAN — Çalışmalara, kaldığımız yerden devam ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 5 inci maddesinin (0 bendinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt 
(İzmir) 

ve Arkadaşları 

' *f) Üniversitelerin ilgili bölümünde kadın statüsü ve sorunları konusunda yapılan araş
tırma ve çalışmalardan yararlanmak" 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan 14 kişi yok efendim. 
BAŞKAN — Katılmamış telakki ediyoruz. 
Komisyonun 14 sayın üyesi hazır bulunmadığı için katılmamış kabul ediyoruz. Hükümet 

katılmaktadır. Turan Bayazıt ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin (g) bendinin mad

de metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
5 inci maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergelerdeki değişik haliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hukukî ve Kültürel Statü Dairesi Başkanlığı 
MADDE 6. — Hukukî ve Kültürel Statü Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Türk kadınının hukukî statüsünün tespit edilmesi ve bu konu ile ilgili mevzuat çalış

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

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

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

oyunun oluşturulmasını sağlamak, 
e) Genel Müdürlüğün ilgili kuruluşlarla uygun gördüğü konularda araştırmalar yapmak, 

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

tirilmesine çalışmak, 
g) Kadının statüsü ve sorunları konusunda çalışma hayatına ilişkin mevzuat ve uygula

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Turan 
Bayazıt. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, saat 20.30, bir 

acayip uygulamanın içindesiniz yine. özellikle bunun teamül teşkil etmemesi, yarın aynı tip 
uygulamalar yapıldığı zaman emsal gösterilmemesi İçin, zabıtlara geçirmek amacıyla konuşu
yorum. Bu Meclisteki uygulamalarda, böyle biteviye çalışmalarda yemek molası verilir, yemek 
arası verilir. Yemek arası vermemeniz bir işkencedir. Yemek arası vermemenizin daha üstünde, 
"Lokanta açıktır; sayın üyeler gidip yiyebilirler" şeklindeki ifadeniz, Başkanlık ciddiyetiniz 
ve görevinizle -benim değerlendirmeme göre- bağdaşmaz. 

Siz, milletvekillerine "Arkadaşlar, oturum devam ediyor, görüşmeler devam ediyor; ama, 
gidin yemeğinizi rahatça yiyin" nasıl diyebilirsiniz, hangi yetkinizle diyebilirsiniz? Bunu özel
likle vurgulamak istedim. 
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Bunu, bizim Grubumuzun şu an bir yemek yeme ihtiyacını ortaya koymak amacıyla değil; 
çünkü, görüyorum, burada müzakerelerde devamlı olarak bulunma mecburiyetini hisseden yalnız 
SHP Grubu üyeleridir. Bu ihtiyacı ortaya koymak amacıyla değil, bunu özellikle bundan son
raki uygulamalarda bir emsal teşkil etmemesi için söylüyorum. (ANAP sıralarından "Kaç ta
ne SHP'li var?" sesleri, gürültüler) 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Beş on tane SHP'li var. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hepiniz yemeğinizi yediniz. Ağzını oynata oynata 

gelenleri çok gördük, tçinizde görevini layıkı ile yapanları kutlarım; ayrı mevzu. 
Sayın Başkan, bu maddede yalnız (h) fıkrasındaki bir yaklaşımı tenkit etmek istiyorum. 

Bir önergemiz var. Temenni ediyorum. Sayın Bakan onun da haklılığını kabul eder. (h) fıkrası
nı okuyorum. 

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

İşçi ve işveren ilişkileri normal bir düzende, tarafsız bir düzende, barışçı bir ortamda çö
zülebilir. îşçi ve işveren ilişkileri yine normal bir ortamda, adil esaslara dayanarak çözülebilir. 
Eğer siz işçi ve işveren ilişkilerinde işçiyi ve işvereni terazinin aynı kefesine koyarsanız, "eşitlik
çi görüşle ihtilafları çözeceğiz, sorunları eşitlikçi görüşle halledeceğiz" derseniz, ağırlığınızı 
işverenden yana koymuş olursunuz. Bence, bu büyük bir hatadır. Bizim önergemiz -çünkü önerge 
üzerinde konuşma hakkı vermiyorsunuz- "Eşitlikçi" sözcüğünün "Adil" olarak değiştirilme
sini amaçlamaktadır ve bize göre işçi ve işveren ilişkilerine objektif yaklaşımın gereği de bu
dur. Hiçbir zaman eşitlikçi yaklaşım olamaz. Barışçı yolu izlemek, barışçılığı esas almak mu
hakkak ki gerekir; ancak, adil bir ilişki ortamı içerisinde olaya yaklaşma zorunluluğu vardır. 

önergemiz bu amaçla verilmiştir. Kabul edildiği takdirde, buradaki çalışan kadınlar aley
hine sonuç verebilecek düzenlemenin düzeltilebileceğini umuyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk. 
Buyurun Sayın öztürk. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu Sebeple, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü konusu görüşülürken, maksat 
birbirine çok karıştırıldı. Maksat, üzüm yemekse, üzüm de ortada, bağcıyı dövmekse bağcı 
da ortada... Bazen üzüme el atıldı, bazen de bağcıya el atıldı. Tabiî ki, buradaki bağcı, özellik
le sık sık gündeme getirilen türban konusu ve bu türban konusunun arkasında gösterilmek is
tenen tehlikeler. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, ben, herşeyden önce bir Türk evladı olarak ve "Ne Mutlu 
Türküm" diyen Büyük Atatürk'e inanan bir insan olarak, bu tür yasalarla, Atatürk'ü ve Ata
türkçü fikirleri karşı karşıya getirmenin yerinin burası olduğuna hiç inanmıyorum. Her şeyden 
önce, Büyük Türk Annesi Zübeyde Hanımefendinin başı örtülü, başı bağlı; resimleri de öyle, 
büstleri de öyle. Eğer, Türkiye Cumhuriyetinde bu konuda bir tehlike bekleniyorsa, devletin 
bu işe sahip çıkmasından değil, çıkmamasından ileri geliyor. Tabiî, bu türban konusu Tür-
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kiye'de çok şeyi ortaya çıkardı. Başka, pek çok üniversite rektörümüzün tıynetini ortaya çıkar
dı. Asker gelir, Evren gelir, ona göre bir yasa çıkarırlar, uygularlar, yerlerinde kalmak için; özal 
gelir, özal'a göre bir tavır takınırlar, yerlerinde kalmak için ve bu evlatlarımız, bu kardeşleri
miz de bunların çifte standardından bugünkü sıkıntıya düşerler... ANAP içerisinden dört Mil
lî Eğitim Bakanı değişti; bu dört Millî Eğitim Bakanının bile, bu türban konusunda, başörtüsü 
konusunda fikirleri birbirine uymuyor; ama, bunların sıkıntısını da devlet kapısından kapısı
na dolaşın evlatlarımız çekiyor; işte çifte-standart burada. 

Sayın Başkan, hiç kimse endişe etmesin, türban takmış, başını örtmüş bir kişinin eline 
silah alıp da Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı kurşun sıktığını şu ana kadar görmedim de 
duymadım da. Arkadaşlar, belli bir şeyi boy hedefi haline getirip de bir yerlere mesaj vermek 
bu Meclise bir şey kazandırmaz. 

6 ncı maddeye gelelim : Sayın Başkan, 6 ncı madde öyle önemli ifadeler içeriyor ki, emin 
olun, bırakın bunlarla bir sekreterli, bir özel kalem müdürlü, üç memurlu bir genel müdürlü
ğün başa çıkmasını, beş altı tane bakanlık bununla başa çıkamaz. 

Biraz önceki konuşmamda demiştim ki, bu tasarıyı birileri hazırladı; Sayın Bakanın dahi 
bu tasarıdan haberi yok. Komisyonda geldi, eline tutuşturuldu, parmaklar kalktı, parmaklar 
indi, tasarı buraya kadar geldi. 

Şimdi, bir şey söylesem ANAP ayağa kalkar; kaldırmak için de söylüyorum : (f) fıkrasın
da şöyle deniyor : "Kadının kültürel değerlerini çağdaş yaşam ve teknoloji gereklerine uygun 
düzeye getirilmesine çalışmak." Ne demek bu? Bunu anlayan varsa çıksın buraya anlatsın. Şimdi, 
teknolojinin süper olduğu Japonya'da bile Japon kadını geleneklerinden vazgeçmiyor, hatta 
teknoloji geliştikçe geleneklerine bağlı kalıyor. Bu tasarıyı, bu maddeyi kim hazırladı, kim bu
raya koydu? Sayın Bakan okudu mu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Ben oku
dum, ben. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Veya bakanlık yetkilileri, hukuk müşavirleri, Başba
kanlığın hukuk müşavirleri, buradaki komisyonun hukuk müşavirleri bunu inceledi mi? "Ka
dının kültürel değerlerini çağdaş yaşam ve teknoloji gereklerine uygun düzeye getirilmesine 
çalışmak" ne demek? Anlayan varsa Allah için, çıksın buraya anlatsın. 

Sayın Başkan, maksat güçlü; biz Türk kadınının bütün statüsünün korunmasını istiyo
ruz, taraftarız, hatta bununla ilgili ne kadar ilkel düşünce varsa ayıklanmasına da taraftarız; 
ancak, maksadı gerçekleştirmek için kullanılan araç son derece zayıf. Çünkü, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir genel müdürlük, sağdan soldan getirilecek 
birkaç sözleşmeli personel, Türk kadınının sorunlarını, statüsünü araştıracak, ondan sonra Ba
kanlığa not halinde bilgi yazacak, Bakanlığın müsteşarından geçecek, müsteşar yardımcısın
dan geçecek, bakandan geçecek, Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut'a bu bildirilecek, şu şu mad
deleri uygula denecek. Bunun, daha doğmadan öldüğü ortada, önce, bunun bağlandığı yer 
yanlış. Bu yanlışlık da oyalanmadan öte bir şey getirmez. Bu bir gösteriş yasasıdır. Ciddî ola
rak ele alınmamıştır; derme çatmadır. Şunu da yazalım, bunu da yazalım diyerek, çalakalem 
yazılmıştır. Buraya, yok Avrupa'yı karıştırıyor, yok şunu karıştırıyor, yok bunu karıştırıyor... 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum : Avrupa'yı karıştırdın, AET'yi karıştırdın, Amerika'yı 
karıştırdın, kısacası Batı'yı karıştırdın da, kendi tarihimiz içerisindeki kadının durumunun araş
tırılmasıyla ilgili madde niye buraya yazılmadı? Çünkü, bu tasarı çalakalem ele alındı da onun 
için. 
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Sayın Başkan, sözlerimi uzatmak istemiyorum. Kadının statüsünün korunmasına tarafta
rız; ancak, son derece ağır yük yüklenen, son derece iddialı maddeler taşıyan ve Avrupa'dan 
Amerika'ya kadar, Japonya'ya kadar her şeyi ilgilendiren maddelerle, bu genel müdürlük başa 
çıkamaz. Bu genel müdürlüğün bağlanış yeri yanlış. Eğer, Sayın Başbakan, Hükümeti ile bir
likte ciddî olarak bu işe sahip çıkmak istiyorsa, kendisine bağlasın; ona taraftarız. 

Bir de, Sayın Turan Bayazıt Ağabeyime bir şey söyleyeceğim; tkide bir yoklama istiyor; 
halbuki, burada SHP'nin sadece beşaltı üyesi var. Eğer gerçekten uğraşılmak isteniyorsa... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Doğru Yol'dan kaç kişi var, bir de ona bak. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Biz de azız efendim, ama... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
Sayın öztürk, süreniz doldu, tamalayın lütfen. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — ANAP Grubunun 280 kişisinden kaç kişi var? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bu maddeler derleme. Bu tasarı alela

cele hazırlanmış, Bakanın ve Bakanlığın ilgisi yok. Kimin hazırladığı ve Sayın Bakana kimin 
takdim ettiğini bilmiyoruz, ama... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Ben ha
zırladım. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — ... bu maddelerle, Türk kadınının hakları korunmaz; 
sadece, Türk kadınının hakları birkaç bürokratın elinde yazışma konusu olur ortada kalır. Böyle 
bir tasarı da doğmadan ölür. 

Görüşlerimi arz ettim. Sabrınız ve ilginiz için teşekkürler Sayın Başkan. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, değişiklik önerge

si vardır, okutup işleme koyacağım. 
Yüksek Başkanlığa 

452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 6 ncı maddesinin (h) bendindeki 
"Eşitlikçi" sözcüğünün "Adil" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Kâzım özev 
Tokat 

Tayfur Ün 
Bilecek 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Vedat Altun 
Kars 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının önergesine katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmamaktadır, katılamıyoruz. (ANAP sıralarından "Var, var" 
sesleri) 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, çoğunluğumuza bakıyorum efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz efendim. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önerge sahibi söz istiyor mu?.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Hayır. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Karar yetersayısını arayın. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (SHP sıralarından "Edildi efendim" 

sesleri) 
Efendim?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Kabul edildi efendim. 
BAŞKAN — Hata yaptım efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Nasıl hata olur efendim? 
BAŞKAN — Olur efendim, oldu... Hata yaptım; tekrar oylayacağım, düzelteceğim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Tekriri müzakere verirsiniz o zaman. 
BAŞKAN — isterseniz görüşürüz. Buyurun... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — içtüzük bunu gerektirir. Bildiğinizi iddia edi

yorsunuz. 
BAŞKAN — Gayet tabiî.. Boş zamanımda da öğretirim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Nasıl öğrendinizse... 
BAŞKAN — Uygulamam ortada. Yani, "Kabul edenler... Kabul etmeyenler..." dedikten 

sonra, oradan bir sayın üyenin yetersayı talebini atlamamak için, zihnim orayla meşgul olduğu 
için, "kabul edilmedi" diye sehven bir ifade kullanmamın İçtüzükle ne alakası var? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sinirlenmeyiniz, içtüzüğü bilmedi
ğiniz ortaya çıktı, yeniden oylatamazsınız, tekriri müzakere yapmadan. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir, Sehven "Kabul edilmemiştir" dedim, önerge kabul edilmiştir. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Düzeltildi. 
BAŞKAN — Şimdi, 6 ncı maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik haliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, size yazık oluyor. Ara verip bir yemek 

yeseniz iyi olur. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Ateş ve benzeri değerli arkadaşlarımın bu kabul ifadeleri 
onları rahatlatıyorsa, ben çok rahat dinlerim. Onun için, müsterih olun. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sizin durumunuzdan endişeliyiz, Onun için sizi dü
şünüyoruz. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 7. — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Milletllerarası kuruluşlarca veya dış ülkelerle birlikte yürütülmekte olan kadın konu

larına ait çalışmalarda Türkiye'nin katkısını ve katılmasını sağlamak üzere gerekli girişimlerde 
bulunmak, 

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

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Turan 
Bayazıt söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; özellikle maddenin (e) bendi üzerinde görüşlerimizi arz etmek istiyorum. Hükümetten 
gelen şekil ve Millî Eğitim Komisyonunda kabul edilen şekil üzerinde durma zorunluğu var. 
Bir zihniyeti vurgulamak, bir zihniyeti tescil etmek için durma zorunluğu var. 

Kanun Hükmündeki Kararnamenin metninde ve Millî Eğitim Komisyonundan çıktığı şek
linde bu (e) bendi, "Milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve dernekle
rinin oluşturulan millî görüş doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak" şeklindeydi. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda kimlerin teklifi ve önergesiyle düzeltildi, onu incelemedim; buradaki oluş
turulan millî görüş" deyimi, "Millî değerler" şeklinde değiştirildi. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Benim teklifimdi. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bu metni ilk defa okuduğum zaman, dört eğilimden 

meydana geldiği, iftihar edilerek ilan edilen İktidarın içindeki MSP kanadının... Açıkça söyle
meye mecburum bunu; çünkü, "Millî görüş", feshedilen bir partinin, Millî Selamet Partisinin 
programında yer alan bir deyimdir ve bir yaklaşımdır. Feshedilen bir partinin, acaba taraftar
ları mı bu işe hâkim oldular? Bu işi hazırlayan eğer bürokrasiyse, bugün bakanlıklarda gördü
ğümüz siyasî parsellemenin, Millî Selamet Partisinin istihkakına, kontenjanına isabet edenler 
mi bunu hazırladı diye düşünmüştüm. Bu haklı bir düşüncedir arkadaşlar. Bunu hiçbir za
man, haksız bir siyasî tenkit diye ele almayın. 

Bu değişmiş; ama, "Millî değerler doğrultusunda yönlendirmek" diye, yine uygulayıcıla
rın yorumlarına açık bir ifade kullanılmış. Millî değerlerimizi hepimiz tanırız, hepimiz sa-
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hip çıkanz; ancak, millî değerlerin öyle yorumuna biz geçmiş günlerde şahit olduk ki, millî 
değerlerin bu şekildeki siyasî yorumunun, Türk toplumunun mevcut düzeyini ifade etmediğini 
gördük. Bütün endişemiz buradadır. Bu, "Millî değerler" deyiminin açıklanması, açıklığa ka
vuşturulması gerekir. Bu kararnamenin, bu teşkilatın kurulmasında ve bunun yürümesinde, 
kişilerin teminatı bizim için önemli değildir; müessesenin bizatihi içinde teminatın mevcut ol
ması gerekir. Bu nedenle, (e) bendi üzerindeki görüşümü arz etmek istedim. 

Yine, (e) bendinde, derneklerin yönlendirilmesi var. Kanımca, Dernekler Kanunu, -
Anayasanın çizdiği sınır içerisinde- icranın, devletin, hükümetin dernekler üzerindeki yetkisini 
belirlemiştir. Anayasanın çizdiği sınır içerisinde, "Derneklerin yönlendirilmesi" diye bir yetki 
yoktur icraya tanınan, hükümete tanınan. Eğer dernekler, Anayasadaki esasları taşımıyorlar
sa, feshedilirler, mahkemeye verilirler; ama, iktidarın takdirine, iktidarın siyasî takdirine bağlı 
olarak dernekleri yönlendirmek, Anayasa karşısında geçerli bir uygulama olamaz. 

Korkarım ki, bu haliyle bu madde geçerse, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilme 
ihtimali ve şansı yüksek olur. "Korkarım ki" dedim, sürçü lisandır; "Temenni ediyorum ki" 
diye değerlendiriyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Grupları adına söz isteyen başka sayın üye bulunmadığına göre... Şahısları adına da söz 

isteyen üye bulunmadığına göre... 
Sayın Kâmil Ateşoğutları?.. Yok. 
Söz isteyen bulunmadığına göre, madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; veriliş sıra

sına göre okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 4S2 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2S47 Sayılı Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 7 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç Kemal Duduoğlu ibrahim Tez 
Tunceli Hatay Ankara 

Yaşar Yılmaz Mustafa Kul Etem Cankurtaran 
Ankara Erzincan İçel 

Neccar Türkcan Yüksel Çengel Mahmut Keçeli 
îzmir İstanbul Adana 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

e) Milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve derneklerin Atatürk
çü düşünce doğrultusunda yönlendirilmesini sağlanmak" 

Yüksek Başkanlığa 

452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 7 nci maddesinin (e) bendinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Saygılarımızla. 
M. Turan Bayazıt 

İzmir 
Kâzım özev 

Tokat 
Yüksel Çengel 

İstanbul 
Etem Cankurtaran 

İçel 
İbrahim Tez 

Ankara 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Halil Çulhaoglu 
İzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Vedat Altun 
Kars 

Tayfur Ün 
Bilecik 

• *e) Milletlerarası kuruluşlara üye olan kadın dernekleri ile gönüllü kadın kuruluşlarının 
Atatürk ilke ve devrimlerinde yansımasını bulan millî değerler konusunda bilgilendirilmelerini 
sağlamak." 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin (e) bendinin mad

de metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil Gürcan Ersin İbrahim Tez 
Ankara Kırklareli Ankara 

Ekin Dikmen Abdulkadir Ateş 
İçel Gaziantep 

Gerekçe: Millî görüş doğrultusunda yönlendirme adı altında kadın kuruluşlarının ve der
neklerinin çalışmalarının engellenmesini önlemek. 

BAŞKAN — Veriliş sırasına göre okunmuş bulunan önergeleri, aykırılık derecesine göre 
okutup işleme koyacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin (e) bendinin mad

de metninden çıkarılmasını arz ederiz. 
Erol Ağagil 

(Ankara) 
ve Arkadaşları 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
önergeye... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur. 
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BAŞKAN — 14 kişi var. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

15 kişi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ağagil, ne oldu?.. 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Şimdi gelmiş, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet. 
Efendim?.. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Siz "var" dediğiniz zaman ekseriyet yoktu. 
BAŞKAN — Efendim ben... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yoktu işte, yoktu... Siz bürokrat arkadaşı da üye saydı

nız herhalde. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Bu saatte, sayarsınız... 
BAŞKAN — 14 aradık, 14 var. Olmadığı zaman, otomatikman, Sayın Başkanın sayması

nı beklemeye dahi müsaade etmeden, katılmamış kabul ederek işlem yapıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon, önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı istiyorsunuz... 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Komisyon oy veremez, "iştirak ediyoruz" dediler. 
BAŞKAN — Efendim, eğer karar yetersayısı varsa... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — "İştirak ediyoruz" dediler. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, karar yetersayısı varsa, Komisyonun iştiraki ya da adami işti

raki neticeyi etkilemeyeceği için... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Oy veremezler. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Kararı ekseriyetle almıştık, ittifakla değil. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Şimdi Komisyon Başkanı oy veriyor... Oy veremez. 
BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir; karar yetersayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 7 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) 

ve Arkadaşları 
e) Milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve derneklerin Atatürk

çü düşünce doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan Bütçe Komisyonu metninin 7 nci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Turan Bayazıt 
(İzmir) 

ve Arkadaşları 
"e) Milletlerarası kuruluşlara üye olan kadın dernekleriyle gönüllü kadın kuruluşlarının 

Atatürk ilke ve devrimlerinde yansımasını bulan millî değerler konusunda bilgilendirilmelerini 
sağlamak." 

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

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik haliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Personel ve Malî İşler Müdürlüğü 
MADDE 8. — Personel ve Malî İşler Müdürlüğünün görevleri 3046 sayılı Kanunda perso

nel ve eğitim şube müdürlüğü ile idarî ve malî işler şube müdürlüğü için öngörülen hizmetleri 
yürütmektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen sayın üye bulunmadığına ve şahıs
lar adına söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi, okunan haliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
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Geçici Personel Görevlendirme 
MADDE 9. — Kamu kuruluşlarında görevli personel; aylık ödenek, her türlü zam ve taz

minatları, diğer malt ve sosyal hak ve yardımları kurumlarından ödenmek kaydıyla geçici ola
rak Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünde görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
tmren Aykut söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, uzun bir süreden beri bu kanunu görüşüyoruz. Bu görüşme esna
sında, doğrusu, bizi fevkalade üzen son derece ağır söz, itham ve hakaretlere varan kelimeler 
sarf edilmiştir, özellikle de, anlayışımıza gölge düşüren, bizim Atatürkçülük, çağdaşlık, mo
dern ve medeni davranışlar yönünden hareketlerimize ve düşüncelerimize gerçekten gölge dü
şürülen sözler sarf edilmiştir. Esasen, o sözler sarf edilmeseydi, ben söz alma gereği de duyma
yacaktım. Bu sebeple, bu madde üzerinde konuşurken, diğer arkadaşlarımın yaptığı gibi, bir
kaç görüşümü de ifade etmek istiyorum. 

Atatürk'ün isminin yazılmamasıyla ilgili bir eleştiri oldu. Eğer biz bu tasarıyı baştan so
na; ama hakikaten dikkatle okumuşsak, birinci satırından son satırına kadar, Atatürk'ün fi
kir, düşünce ve inançları buraya monte edilmiştir, tsim, laf yazmak mühim değil, Atatürk'ün 
ismini sarf etmek de mühim değil; ama önemli olan onun inançlarını kabul etmek, fikirlerine 
ve gösterdiği hedeflere uygun hareket etmektir. Biz de, bu tasarıyla bunu yapmış durumunda
yız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer buna örnek isterseniz, daha tasarının 
başında, 1 inci maddesinde diyoruz ki; "Türk kadınının eğitim seviyesini yükseltmek." amaç 
bu. "Sanayi ve hizmetler kesiminde, tarımda, ekonomik hayata katılımını sağlamak" diyoruz; 
yani, "eve kapatmak değil, tam tersi, evden çıkarmak, ülke kalkınmasına ve üretime onu da 
katmak" diyoruz. Budur Ulu önder Atatürk'ün amaçladığı. Kadınları evlere, kafeslerin arka
sına kapatmak değil, tam tersi, onu, medenî, bilinçli, kültürlü, güçlü, şahsiyetli bir birey hali
ne getirerek, toplumla bütünleşmesini sağlamak ve ülkenin kalkınmasına onun da katkısını 
sağlamaktır. Bunu söylemiştir ve biz burada "Siyasî hayatta, siyasî alanda, kültür alanında, 
ekonomik alanda, sosyal alanda hak ettiği statüyü kazandırmaktır" diyoruz. Peki, Atatürkçü
lük bu değil de, nedir? Ya biz Atatürkçülüğü farklı anlıyoruz yahut da maksatlı olarak değişik 
şeyler söyledik burada. Bu ifadeleri, ben de doğrusu tutanaklara geçmesini istediğim için, hu
zurunuzda bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. 

"Kadın kollarını Anayasadan kaldırdınız" dediler. Kadın kollarının Anayasadan kalkma
sını özellikle ve tesadüfen savunmuş bir arkadaşınızım. Bunun sebebini söyleyeyim : Anayasa
da kadın kolları varken, bilmem 1900 kaç yılından ta 1982 yılına kadar ne oldu?.. O madde 
vardı diye Meclise kadınları mı doldurabildi? Tam tersi, kadınların eline bir elma şekeri ver
mekti; hadi, siz partinin şu odasında biraz oyalanın; işte sizin de bir organınız var, gelin, gidin; 
seçim zamanı da hamal gibi, gelin, afiş yapıştırın, dağıtın... Kadın kolları, kadınları böyle kul
lanmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun içindir ki, ben o zaman, esa
sında eşitlik ilkesini gerçekleştirebilmek için, "Kadın kolları aldatıcıdır; kadınları bilakis ilçe 
yönetimlerine bile almamak için önemli bir sebeptir; o halde, kalksın" diye, gerçekten kadın
ları belli bir yere getirme düşüncesine sahip bir kişi olarak savunmuşumdur; hâlâ da savunma
ya devam ediyorum ve Anayasaya da öyle bir madde konmak istenirse de, aksine oy vereceğim. 
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Değerli arkadaşlarım, bu getirdiğimiz kanun tasarısıyla kurduğumuz genel müdürlüğün 
hiçbir kuruluşu denetleme yetkisi olmadığı gibi, amacı da yoktur. Ne kadın kuruluşları, der
nekleri denetleme yetkisi ve amacı vardır, ne üniversitelerin kadın araştırmalarıyla ilgili kuru
luşlarını denetleme ve de onları yönlerdirme gibi bir yetkisi ve amacı vardır. Böyle bir şey yok
tur. Bu kuruluşu biz, Birleşmiş Milletlerin bir kararına uygun olarak ve aynı zamanda inandı
ğımız için ve Türk kadınlarının böyle bir kuruluşa ihtiyacı, olduğu, hakkı olduğu ve layık ol
duğu için getirdik; ama ortada, bence bu kadar şiddetli eleştirilerin yapılmasının altında yatan 
esas neden şu bu değildir; kusura bakmayın, kıskançlıktır. Çünkü, bu çağdaş ve fevkalade gü
zel kuruluşu biz kuruyoruz; bunun tahammülsüzlüğü var, biraz tahammül edelim. Siz geldiği
nizde de başkalarını kurarsınız. Siz geldiğinizde de, bizim eksiklerimiz varsa tamamlarsınız, 
yanlışımız varsa düzeltirsiniz; ama bunu kurmak şerefi bize ait olmuştur; bunu ifade etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun kuruluşuna gelince : Birleşmiş Milletlerin 1985 yılında bu 
konuda almış olduğu karardan sonra, şu anda dünyada 159 tane ülkeye duyuruda bulunul
muş. Henüz, Kadın Parlamenterler Toplantısından dönmüş bir arkadaşınız olarak, orada da 
yapılmış olan konuşmaların ve alınmış olan kararların ışığında bu açıklamaları yapıyorum; 
159 tane ülkenin 156 tanesi bu kuruluşları kurmuş 3 tane ülke katmış; Vatikan, -orada kadın 
yo,ft biliyorsunuz- Suudi Arabistan, bir de Türkiye. Ayıp değil mi; biz niçin kurmayacağız böy
lesine yararlı, çağdaş ve bütün ulusların kabul ettiği bir kuruluşu? Biz de bu tasarıyı getirmişiz 
ve "Böyle bir kuruluşla, bütün dünya milletleriyle biz de bütünleşelim, çağdaş dünya ile biz 
de bütünleşelim" diyoruz. O sebeple ve çağdaş dünyanın istediği şartlarda, Atatürk ilkelerinin 
ışığında böyle bir kuruluşa sahip olmaktır amacımız. 

"îki üç yere Atatürk lafı koydunuz" denildi. Ben üzüldüm; baştan sona kadar "Atatürk" 
adıyla dolu bu kanun tasarısı. Kusura bakmayın, ben, en küçük hücrelerine kadar Atatürkçü
lüğe inanmış bir arkadaşınızım ve bunu da kendim hazırladım. Benim hazırladığım bir kanun 
tasarısında başka türlü düşüncelere yer yoktur. Bakanlar Kurulumuz da imzaladı, yukarıdan 
da imzalandı, tasarıyı getirdik. Bütün arkadaşlarımız da fevkalade desteklediler; ama sizin des
teklemiyor olmanızın hangi sebepleri var; bilemiyorum. Ya kadına karşısınız, ya da kadınları 
destekliyormuş gibi görünerek, "Aman onları güçlendirmeyelim" diyorsunuz. Ben, bundan 
başka mana çıkaramıyorum. Biz de, hepimiz de güçlendirmek istiyoruz kadını. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, burada bir "izleme" lafı var; boyuna ona takılıyorsunuz. Şimdi, 
size şunu söyleyeyim : Türkiye'de bütün belediyeler sizin mi elinizde de "izleme" lafından go
cunuyorsunuz? Çeşitli siyasî görüşte belediyeler var; biz izleyeceğiz arkadaşlar, ben izleyece
ğim; bunu açık söylüyorum. Birtakım belediyeler var, oralarda kadınları istihdam etmiyorlar. 
Ses mi çıkarmayacağız buna? Çıkaracağız. Hem de ben bizzat izleyeceğim; açıkça söylüyorum 
buradan. Sizinkileri de izleyeceğim, onları da izleyeceğim; hepsini. Zaten bu "izleme" lafım 
biz uydurmuş değiliz, bu "izleme" lafı Birleşmiş Milletlerin kararındadır, Türkiye devletinin 
kabul ettiği bir karardır. 

Burada lafı uzatmamak için okumak istemiyorum; 55 numaralı karar, 57 numaralı karar, 
78, 79, 114, 122, 123, 127 ve 129 numaralı kararlarda "hükümetler izleyecek" diyor. Hükümet
ler, kadın politikaları; millî kadın politikaları oluşturacaklar ve bunların uygulanmasını da hem 

, izleyecekler hem buna gayret edecekler; kadınların gelişmesine, statülerinin yükselmesine, güçlü 
bir birey olmalarına gayret edeceklerdir. Birleşmiş Milletler hükümetlere bu vazifeyi ver-
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miş ve biz de bunu kabul etmişiz. Kabul ettiğimiz kararlara uyalım ve uygulayalım. Şimdi yap
maya çalıştığımız şey bundan ibarettir; ama siz fevkalade çarptırdınız bunu arkadaşlar; saptır
dınız, başka mecralara döktünüz. Şunun neresinde türban geziyor veya kadını birtakım kafes
lere sokup, bilmem nelerin arkasına sokmaya ne gerek var? Şurada yazmışız ... Mahmut öz-
türk anlamadı, anlayacağını zaten zannetmiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız maddeye arkadaşlar; eğer biz biraz Türkçe biliyorsak, "Kadının kültürel değerle
rinin çağdaş yaşam ve teknoloji gereklerine uygun düzeye getirilmesine çalışmak..." diyor. Bu 
ne demek arkadaşlar? "Kadını, fikirleriyle, düşünceleriyle, şahsiyetiyle, karakteriyle her şeyi 
ile çağdaş yaşam ve teknoloji gereklerine uygun bir seviyeye getirecek" diyoruz. Ne diyelim 
yani Başka türlü daha nasıl anlatılır kadının hangi seviyeye getirileceği hususu? Başka hangi 
cümlelerle anlatılır? 

Bakınız, ne diyoruz ... Yapılan konuşmalar karşısında hayretler içindeyim ve bu konuları 
yakından takip etmeyen insanları da aldatıyorsunuz, telaşa sevk ediyorsunuz. Onların lehine 
getirilen, onlar için fevkalade önemli çalışmalar yapılacak bir kuruluşun üstüne, daha başla
madan gölge düşürüyorsunuz. Bunun manası; siz, kadınlara karşısınız" demektir arkadaşlar; 
onların gelişmesini istemiyorsunuz demektir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada, "Ekonomik bağımsızlığını kazandırmak" diyoruz. Kadın, ekonomik bağımsızlı
ğını na«ıl kazanır? Siz, demek ki kazandırmak istemiyorsunuz, "evde otursun, kafesin arka
sında otursun." diyorsunuz; bunun manası budur. Biz de, "Kadın, kalkınma sürecine her sevi
yede-katılmalıdır, karar mekanizmalarına her seviyede katılmalıdır" diyoruz. Karar mekaniz
ması işte burada; öyle değil mi? "En yüksek karar mekanizması yasama organıdır; buraya da
ha çok katılsın" diyoruz. "Bunun için çalışacağız; bu birim bunlara yardım edecek" diyoruz. 
Bundan başka türlü manaların nasıl çıkarıldığını aklım ve havsalam almadı. O bakımdan, be
ni bağışlamanızı istiyorum. 

Sizlere son olarak şu hususu ifade ettikten sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. 
"Bu genel müdürlük ne demek?" dediniz. Arkadaşlar, konuyu incelemeden konuşuyo

ruz. Beni bağışlayın; bilmeden konuşuyoruz. Ben, şahsen, huzurunuza bir konuyu iyi bilme
den ve incelemeden hiçbir zaman çıkmadım. 

Bu, dünyada nasıl kurulmuştur, onu ifade edeceğim ve burada size en gelişmiş devletler
den, en gelişmemiş olan devletlere kadar; Müslüman olan veya olmayan devletlerden olmak 
üzere, ismen birer örnek vereceğim. 

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden olan Japonya'da, Çalışma Bakanlığına bağlı bir genel 
müdürlük olarak kurulmuş. Kanada'da bir devlet bakanlığı bünyesinde îş ve tşçi Bulma Kuru
muna bağlı Kadınlar bürosu olarak çalışıyor. Avustralya'da, Çalışma Eğitim ve öğretim Ba
kanlığı içinde Kadınlar Bürosu olarak çalışıyor. Almanya'da ise direkt olarak Gençlik, Aile, 
Kadın ve Sağlık Bakanlığı olarak çalışıyor. 

Burada bir arkadaş "Kadın bakanlığı lafı çıkardınız" dedi. Arkadaşlar, dünyada münha
sıran "Kadın Bakanlığı" diye bir şey yok. "Gençlik, aile, sağlık" gibi lafların içinde, bir de 
"kadın" var. Münhasıran "Kadın Bakanlığı"nı siz gelince kurun arkadaşlar. Kimse engel de
ğil, memnuniyetle de elimi kaldırırım; ama şunu iyi bilin ki, bütün dünya ülkeleri, kadına önem 
vermedikleri için mi genel müdürlük düzeyinde veya daha da altında kadınlar bürosu şeklinde 
kurmuşlar? Hayır, öyle bir şey yok. Bu, her ülkenin kendi idarî yapısı içinde yer alır ve bunu 
kendi idarî yapısı içinde uygun olan yere koyar. "Bu, Almanya'da Gençlik, Aile, Kadın ve 
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Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor" dediğim, o bakanlığın içinde zaten yapıyı incelediği
nizde, yine genel müdürlüktür. Bakanlığın isminin yanına "kadın" lafını koymuşlar. Söylüyo
rum; Almanya'da, Kadın tşleri Genel Müdürlüğü; Fransa'da direkt olarak Çalışma ve Sosyal 
İşler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Amerika Birleşik Devletlerinde, Çalışma Bakanlığı içinde 
Kadınlar Bürosu Sekreteryası olarak yürütülüyor. İtalya'da, Çalışma Bakanlığı bünyesinde Eşit 
Fırsat Komisyonu tarafından yürütülüyor; onlar da öyle bir isim vermişler. İsviçre'de Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına bağlı Kadın Sorunları Federal Komisyonu tarafından yürütülüyor. İn
giltere'de, tstihdam Genel Müdürlüğü içinde, Kadın İstihdamı Danışma Komitesi tarafından 
yürütülüyor. Bangladeş'te, Sosyal Refah ve Kadın Konuları Bakanlığı içinde, Kadın Konuları 
Genel Müdürlüğü şeklinde yürütülüyor. Hindistan'da, Beşerî Kaynakları Geliştirme Bakanlı
ğına bağlı, Kadınların Refahı ve Geliştirilmesi Bürosu olarak yürütülüyor. Senegal'de, Sosyal 
Gelişme Bakanlığına bağlı, Kadının Durumu Genel Müdürlüğü olarak yürütülüyor. Tanzan
ya'da, Toplum Kalkınması Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı içinde, Kadınlar ve Çocuklar Bi
rimi olarak yürütülüyor. Biz ne yapmışız?.. Biz, büyük bir yanlış mı yapmışız?.. Biz de, bunla
rın yüzde 90'ında olduğu gibi, bunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir 
bağlı kuruluş halinde genel müdürlük olarak yürütmeyi planlamışız. Bu, anayasa değil, ayeti 
kerime de değil. Zaman gelir, "Bunu burada değil de, şurada yürütelim" denir; buradan alınır, 
başka yere bağlanır; adına da "bakanlık" denir veya denmez. O, artık bundan sonraki yöne
timlerin bileceği iştir, önemli olan, böylesine önemli bir kuruluşu, şimdi ilk defa Türkiye'nin 
gündemine getirmek ve ilk defa Türk kadınının hizmetine, onun yardımına sunmaktır. Biz bu
nu yaptık ve bundan büyük bir şeref ve gurur duyuyoruz, tik defa Türk toplumuna böyle bir 
müessese kazandırılmış olacaktır ve kadınlarımızı en iyi şekilde, çağdaş, şahsiyetli, Türk halkı
na yakışır, hakikaten güçlü -hiç korkmayın- bireyler haline getirmeye çalışacaktır. Amacımız 
da budur. Bunu daha fazla gölgelemeye, hırpalamaya, yıpratmaya lütfen çalışmayınız. Çünkü, 
buradaki konuşmalar tutanaklardadır; yarın, öbür gün, bu karşı koyuş ve kötüleyişlerin so
rumluluğu bizim değil, sizin olur. 

Bu duygularla, hepinize teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Gruplar adına, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk. 
Buyurun Sayın öztürk. (DYP sıralarından gürültüler) 
Sayın öztürk, grup yöneticileri zati âlinizin şahsınız adın konuşacağınızı söylüyor. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Peki. 
BAŞKAN — Tabiî, değerli fikirleriniz açısından fark olmaz da, süre yarıya iner. O bakım

dan, konuşmanızı S dakikada bitirmenizi rica ediyorum. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şahsım adına 

bu ilgili maddeyle... 
BAŞKAN — Yalnız, affedersiniz Sayın öztürk; kürsüde cereyan eden bir değişiklik oldu

ğu için bir usul hatası yapmış olmayalım. Bildiğiniz gibi, söz almada öncelik gruplarındır. 
Gruplar adına söz isteyen olacak mıydı?.. Olmadığına göre, mahzuru yok, devam buyu

run Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan Sayın Bakan merak etmesin; biz, böyle 

bir dernek kursaydık, böyle bir genel müdürlük kursaydık, bu tasarıyı, bizzat ilgili baka-
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nın elemanlarına hazırlatır ve bakanlık görüşü olarak Başbakanlığa bildirir, Başbakanlığın il
gili kanunlar dairesinin süzgecinden geçirerek bu Meclise getirirdik; her maddesi çelişkilerle 
dolu olan ve her maddesi bir yerden, birilerinin fikirleriyle monte edilmiş olan böyle bir tasarı
yı Yüce Meclisin huzurlarına getirmezdik. Sayın Bakan bundan emin olsunlar. 

İkinci bir hususa geçmek istiyorum. Şimdi, bu ilgili genel müdürlüğün toplam personel 
sayısı 20 kişidir. 4 hizmetli, 4 memur, 2 daktilograf, 2 uzman, 3 şube müdürü, 3 daire başkanı, 
1 genel müdür yardımcısı, 1 genel müdür var. 

Şimdi, son genel nüfus sayımında 57 milyon olan nüfusumuzun, tahmin ediyoruz ki 28 
milyonu kadındır. Buna göre, bu teşkilatta, odacısı dahil, bir personele 1,1 milyon kadın düşü
yor. Bir memur, yaklaşık olarak 1 milyon kadının sorunlarıyla nasıl baş edecek? tşte, işin gayri 
ciddiliği burada. 

Bir örnek vermek istiyorum : 13 milyon öğrencimiz var; Millî Eğitim Bakanlığı ise yakla
şık olarak 1 milyon personelle bunları idare ediyor. Yani, 13 milyon öğrencimizle; öğretmeniy
le, memuruyla 1 milyon personeliyle ancak baş edebiliyor; hatta edemiyor. Bu sahada perso
nele ihtiyaç var; ama burada bir memura 1 milyon kadın düşüyor ve bu bir memurla 1 milyon 
kadının sorunlarını, eğitimini, sağlığını, şunu, bunu Sayın Bakan hazırlayacak... 

Sayın Bakanım, Türk Kadını senin oyuncağın değildir; bundan da şüphen olmasın. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 20 memurla 28 milyon kadının sorunlarını çözemezsin. 

Sayın Başkan, tabiî, parmak üstünlüğüne dayanan tasarılar gelip geçiyor... (SHP sırala
rından "Siz de oy veriyorsunuz" seslen) Buna şimdilik bir şey yapamıyoruz; ama yarın bu 
tasarıyı okuyanlar, yarın bu tasarıyı değerlendirenler, bir gün "Bu tasarıyı kim hazırladı da 
Yüce Meclisin huzuruna getirdi ve Yüce Meclis bunu kabul etti?" diyecek ve kara kara düşü
necek; "Kimlere oy verdin" diye kara kara düşünecek. Sayın Bakanın da bundan şüphesi olmasın. 

Sayın Bakan, Türk kadınına gerçekten hizmet etmek isteniyorsa, dört odacıyla, üç şube 
müdürüyle onların karşısına çıkacağınıza, ciddî bir personel kadrosuyla çıkacaktınız ve Türk 
kadınının meselesini çözecektiniz. Böyle göstermelik tasarıyla, böyle göstermelik Atatürkçü 
düşüncelerle, Türk kadınının ne çağdaşlığı sağlanır, ne de çağdaş teknolojiye uygun Türk ka
dını hazırlanır. Bu kelimeyi, tahmin ediyorum ki, siz de anlamadınız; ama önünüze getirildiği 
için savundunuz. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Madde üzerinde şahsı adına başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, madde üze

rindeki değişiklik önergesini okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 
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Kazım özev 
Tokat 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 
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İbrahim Tez Yaşar Yılmaz Mustafa Kul 
Ankara Ankara Erzincan 

Neccar Türkcan Etem Cankurtaran Mustafa Yılmaz 
İzmir İçel Gaziantep 

Mahmut Keçeli Vedat Altun 
Adana Kars 

"Bu süre bir yıldan fazla olamaz." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN —- önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
9 uncu maddeyi, okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddenin okunmasına geçmeden önce, Başkanlığa verilmiş olan bir önergeyi oku

tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı rapora aşağıdaki 10 uncu maddenin eklenmesini ve madde numaralırının 

buna göre değiştirilmesini arz ederiz. -
Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt Halil Çulhaoğlu Ayhan Arifağaoğlu 
İzmir İzmir Artvin 

Cemal Şahin Yaşar Yılmaz Abdulkadir Ateş 
Çorum Ankara Gaziantep 

Madde 10. — Polis Vazife ve Selahiyeti Kanununun 5 inci maddesinin (D) bendine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Bu şahısların kimlik ve sosyal durumlarını gösteren listeler üçer aylık devreler halinde 
Genel Müdürlüğe gönderilir." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önerge, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre işleme 
konabilecek bir değişiklik önergesi değildir. Görüşülmekte olan tasarı ile, değiştirilen kanunla
rın maddeleriyle de ilgili değildir. Bu önerge, ancak İçtüzüğün 75 inci maddesine göre, bir ge
rekçe de eklemek suretiyle kanun teklifi olarak işleme konulmak üzere Meclis Başkanlığına 
verilebilir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, ek madde, konuyla ilgili. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Bu nedenle, okunmuş bulunan önergenin işlemç konulması imkânı yoktur. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, konuyla ilgili ek madde. Polis Vazife ve 
Selahiyeti Kanununun bahsettiği maddesi. Hayat kadınlarını, bunların patronlarını ihtiva eden 
bir maddedir; onların parmak izinin alınmasında polise yetki veren bir maddedir. 

Bu genel müdürlük, böyle kadınların sosyal durumunu takip etmeyecek de neyi takip ede
cek? Bu, konuyla ilgili ek maddedir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, tabiî, açıklamanız ve görüşleriniz tutanaklarda yer aldı; ama, 
takdir edersiniz, şayanı itimat bir incelemeden sonra huzurunuza bu yorumu ve bu kararı geti
riyoruz. O bakımdan, yapılacak başkaca bir işlem, maalesef bulunmamaktadır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Konuyla ilgisi yok değil ki... Allah Allah... 

BAŞKAN — Efendim, "Allah Allah" değil yani; şayanı itimat müessese, kadro, uzman, 
yeterince, gereğince, sizlere layık bir dikkat ve titizlik içinde incelemesini yapıyor, bunu söylü
yor. Bu, Başkanlığın kanunî, resmî görüşü. Yapılacak başka bir işlem yok. 10 uncu maddeyi 
okutuyorum : 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 
1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile İlgili Değişiklik 

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hasan Fehmi 
Güneş. 

Buyurun Sayın Güneş. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; görüşmekte olduğumuz Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Kurulma
sına İlişkin Yasa metni, aslında 9 uncu madde ile son bulmuştur. Bundan sonrdaki metinler, 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile ilgili değildir. Aynen; Sayın Başkanın az 
evvel, Sayın Bayazıt'ın önergesi ile ilgili olarak söylediği nitelikte maddelerdir. Yani, başka ya
saları, başka düzenlemeleri ilgilendirmektedir. Kadınla, Kadın Statüsünü ve Sorunlarını Dü
zenleyen Genel Müdürlük Yasası ile ilgili değildir. 10 uncu madde, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununda değişiklik yapmaktadır, 11 inci madde ve devamı, 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununda değişiklik yapmaktadır. Her ikisi de, Kadının statüsü ile ilgili değildir. 

Bunlar, yasa yapma tekniği açısından yanlıştır. Ayrı yasalar olarak getirilir, konuşulur. An
cak, daha aykırı olan bir şey var; özellikle 12 nci maddenin Yükseköğretim Kanununa ek ola
rak getirdiği 17 nci maddeye ilişkin düzenlemedir. Çünkü, gerek kanun hükmünde kararname
de, gerekse Hükümetin sevk ettiği metinde bu madde yoktur; bu madde, sonradan, Millî Eği
tim Komisyonunda konmuştur. Aslında, görüşmekte olduğumuz bir kanun hükmünde karar
namenin yasa şekline dönüştürülmesidir. Kanun hükmünde kararnamelerin hükümleri değiş
tirilebilir; ama, yeni hüküm ilave edemeyiz. Anayasamızın 91 inci maddesinin son fıkrası bunu 
amirdir. Uzun boylu vaktinizi almak istemiyorum. Kuşkusuz, Millet Meclisi hükmü değiştire
bilir. Konunun esas sahibi ve yetkilisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir; ama, yeni hüküm 
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ilave edemez. Çünkü, kanun hükmünde kararname olarak, zaten yayınlandığından itibaren 
yürüyegelmiştir. Bu noktada, ona yeni bir hüküm ilave etmemek gerekir. 17 nci madde, böyle 
bir sakıncayı taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, 17 nci madde, bizim bu yasa tasarısıyla ilgili direncimizin 
ana nedenidir. Sayın Bakan konuşmasında, "Bu yasa tasarısının Atatürkçü bir özle hazırlan
dığını ve cumhuriyetçi bir anlayışla örüldüğünü" söylemiştir. Kuşkusuz, bunlar sevindirici şey
lerdir; böyle olmasını arzu ediyoruz. Zaten, 9 uncu maddeye kadar söylediklerimiz yasanın eleş-
tirisidir. Kadının statüsünün, sorunlarının devlet düzeyinde, Hükümet düzeyinde, en üst du
yarlılıkla ele alınmasından mutluluk duyarız. Yaptığımız eleştiriler, bu yaklaşımı geliştirmek 
içindi, kendi görüşümüz içinde daha mükemmel hale gelmesine katkıda bulunmak içindi; yok
sa, "Neden kadının statüsünü ve sorunlarını ele alan bir birim oluşturuyorsunuz?" demiyo
ruz. Kadının statüsünü ve sorunlarını ele alacak bir birim oluşturulmalı; bu olabildiğince çağ
daş olmalı ve bize göre daha büyük bir birim haline gelmeli. Çünkü, devlet yapısında bazan 
sorunların büyüklüğü, ele alan birimlerin büyüklüğüyle da orantılı olur. Yani, daha büyük bir 
sorun, bakanlık düzeyinde ele alınır. Arkadaşlarımız hatırlarlar, bir yıl, İngiltere'de çok ağır 
kış koşulları oldu; İngiltere'de o dönemde kabineye -yanlış hatırlamıyorsam- bir "kış" ya da 
"Kar Bakanlığı" gibi bir bakanlık ilave edildi; çünkü, o gün o sorun, bakanlık düzeyinde ele 
alınıp, çözüm üretilmesi gerekiyordu. Biz, böyle bakıyoruz, "Bu düzeyde, bakanlık düzeyinde 
ele alıp, soruna çözüm üretmek gerekir" diye bakıyoruz. Bu bakış açımızın bir yansıması ola-

. rak burada, sizin, genel müdürlük kurulmasına yönelik düzenlemenize katkıda bulunmaya ya
hut bu kapsama getirmeye çalışıyoruz, öneriler getiriyoruz; ama, Sayın Bakanın konuşmasın
dan, bizim, kadının statüsünün ele alınmasından rahatsız olduğumuz gibi bir ifade anlamak 
istemiyorum. Katiyyen böyle değil. Ayrıca, mutluluk duyuyoruz; ele alınmalı. Kadınların güç
lenmesinden de, olabildiğince güçlenmesinden de mutluluk duyarız. Tabiî, bizim güçlenme için 
başka koşullarımız var, aradığımız başka koşullar var. Güçlenme, örgütlenme demektir. Ola
bildiğince sivil örgütlenmelerle kadınlar güçlenebilir, sorunlarını savunabilir, gündeme getire
bilir, hükümete de, devlete de kabul ettirebilir; çünkü bu çağ örgütlülük çağıdır ve örgüt, güç
lülük demektir. 

Şimdi, buraya kadar, 9 uncu maddeye kadar söylemek istediklerimiz bunlardı. Ben, tam 
ifade edememiş olabilirim. 

Değerli arkadaşlarım, 13 üncü ve 14 üncü maddeler yürürlükte ve yayımla ilgili maddeler 
olduğu için onlara bir itirazımız yok; ama 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeler bu yasa tasarısıy
la ilgili değildir, özellikle, 12 nci maddeyi kabul edersek, yanlış bir iş yapmış olabiliriz. Biz, 
o maddeyi, laikliğe, laiklik ilkesine saldırı yolu açabilecek bir madde olarak değerlendiriyoruz; 
iyi niyetle, samimiyetle böyle değerlendiriyoruz. Laiklik ilkesi, bizim ülkemizde korumasız kal
mamalıdır; inanç özgürlüğü de korumasız kalmamalıdır, düşünce özgürlüğü de korumasız kal
mamalıdır; ama, laiklik ilkesi de korumasız kalmamalıdır. Herkes inancını, inancının gerektir
diği düşüncesinin ifadesini ve örgütlenmesini yapabilmelidir; ama, laiklik ilkesi de mutlaka ve 
kesin olarak korunmalıdır. O maddeyle, laiklik ilkesinin korunmasının zayıflatılacağından en
dişeliyiz. Saldırıya zayıf kalabileceğinden endişeliyiz, saldırıya yol açabileceğinden endişeliyiz. 
Kuşkusuz, buna, bu Parlamentoda bulunan cumhuriyet çocukları müsaade etmeyecektir. Cum
huriyetin ilkelerini, Cumhuriyet devriminin ilkelerini özümsemiş, benimsemiş, onunla yetiş
miş, ona borçlu olan insanlar buna müsaade etmeyecektir. Bu hiçbirimizin tekelinde değildir. 
Bu, bütün o dönemin, o dönemin ekmeğini yemiş insanların boynunun borcudur. 
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Bir başka endişemiz şudur : Değerli arkadaşlarım, bu tür oynamalar farklı risklere gerek
çeler hazırlayabilir; buna da hakkımız yoktur. Bunları bir kere daha düşünmemiz gerekir. Son
ra mahcup olabiliriz, pişman da olabiliriz. O nedenle, diliyorum; ikinci ve üçüncü bölümler 
yasayla ilgili değildir, onları çıkartalım, diğer maddelerini geçirelim; zaten, diğer maddeleri de 
geçti. Yürürlük maddesini ve son iki maddeyi geçirelim; ama, bu iki madde, bu yasayla ilgili 
değil. Düşünün, düşünsün arkadaşlarımız, yeniden ele alsın; bizim endişelerimizi de giderecek 
bir kapsama getirsin, tnsan hakları açısindan bir sorunsa hep beraber eğilelim; ama devlet ya
pımızı, laiklik ilkemizi aşındırmayacak, onu birtakım tehlikelere maruz bırakmayacak, inanan 
insanlar için de sıkıntı yaratmayacak formüller bulalım, -bulabiliriz- buraya getirelim, görüşe
lim, geçirelim. Geçirebiliriz; ama bugün bu inatlaşma içinde, maalesef, bu inatlaşmanın yarat
tığı çok gergin hava içinde ve o gergin havanın belki de bebep olduğu ya da insan olma zaafla
rımızın sebep olduğu tatsız olaylar içinde böyle bir zorlamadan vazgeçelim, özgür olmamız 
gerekir, önce de kendimize karşı özgür olmamız gerekir; kendimizin de tutsağı olmamalıyız, 
daha önce verdiğimiz yanlış kararların da tutsağı olmamalıyız. Daha özgür bir ortamda, daha 
özgür koşullarda bunu görüşelim. Bunu rica ediyorum; bu iki bölümün çıkarılmasını ve böyle 
görüşülmesini takdirinize sunuyorum. Görüşmeyebilirsiniz, kabul etmeyebilirsiniz; o zaman bir 
şey yapacağımızı size haber vermek istiyorum. Bu yasanın arkasına, Danışma Kurulu kararıy
la ya da burada aldığımız kararla getirilmiş olan, milletvekillerini ilgilendiren yasada destek 
olamayız. Şunun için olamayız... 

YASÎN BOZKURT (Kars) — Beraber karar verdik ama. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, haklısınız, çok haklısınız Sayın Başka

nım, beraber karar verdik, açıkça da söylüyorum; ama o yasayı, bu yasayı, özellikle bundan 
sonraki iki bölümü çıkarmak için araç olarak kullanırsak, biz böyle bir sonuca araçlık etmiş 
olan yasayı destekleyemeyiz ya da orada sizi yalnız bırakırız. Bunu lütfen düşünün; bu bir öne
ri. Lütfen, benim iyi niyetime inanın; ne kadar zorlanarak bunu söylediğimi takdir edin ve bu
nu düşünün, öteki iki bölümü çıkarın, daha sonra, bağımsız yasalar ya da kendi yasalarına 
ek yasalar halinde getirelim, görüşelim; ama bunda inat etmeyin, inat etmeyelim daha doğru
su. Kimseyi itham etmiyorum, kendimi de içine koyarak söylüyorum; ama, "Hayır, bunu böy
le götüreceğiz her şeye rağmen; bizim sayımız da yeter, parmağımız da yeter" derseniz, azınlık
ta kalanların, sayısı az olanların da kullanacakları araçlar vardır, o aracı kullanmak zorunda 
kalırız. 

Size saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Gruplar adına başka söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmadığına göre, madde üzerindeki de

ğişiklik önergelerini, veriliş sırasına göre okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarı metninden 
çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Ömer Türkçakal Veli Aksoy 
Tunceli Kocaeli tzmir 

Halil Çulhaoğlu Mustafa Çakır 
tzmir Giresun 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 10 uncu maddesindeki "Beş yıl süre" 

ibaresinin "Dört yıl süre" olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Veli Aksoy 
tzmir 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kararnamenin amaç maddesi ile ilgisi bulunmayan İkinci Bölüm baş

lığı altındaki madde 10'un metinden çıkarılmasını öneriyoruz. 
Vedat Altun Halil Çulhaoğlu Etem Cankurtaran 

Kars tzmir tçel 
Turan Bayazıt öner Miski Zeki Ünal 

tzmir Hatay Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Ülkü Güney Yasin Bozkurt 
Niğde Gümüşhane Kars 

Mehmet Sağdıç Murat Batur Sait Ekinci 
Ankara Şanlıurfa Burdur 

"1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile ilgili değişiklik. 
MADDE 10. — 1211 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun değişik 

25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 25. — Başkan (Guvernör) Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için 

atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir. Başkan (Guvernör)'ın yükseköğrenim görmüş, 
maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, veriliş sırasına göre okunmuş bulunan değişiklik öner
gelerini, aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Kamer Genç ve arkadaşları ile Sayın Vedat Altun ve arkadaş
ları tarafından ayrı ayrı verilmiş olan iki önerge, içerik itibariyle aynı mahiyettedir. Birleştire
rek işleme koyacağımı arz ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
Kamer Genç 

(Tunceli) 
ve Arkadaşları 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kararnamenin amaç maddesiyle ilgisi bulunmayan ikinci bölüm baş

lığı altındaki Madde 10'un metinden çıkarılmasını öneriyoruz. 
Vedat Altun 

(Kars) 
ve Arkadaşları 

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

Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılmıyoruz. 
Hükümet katılmıyor. 
önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet ise katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Miski, karar yetersayısı istiyorsunuz... 

»Mahiyeti aynı olan birleştirilmiş iki önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Karar yetersayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 10 uncu maddesindeki "Beş yıl süre" 

ibaresinin "Dört yıl süre" olarak değiştirilmesini arz ederiz. 
Kamer Genç 

(Tunceli) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Raşit Daldal 

(Niğde) 
ve Arkadaşları 
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"1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile İlgili Değişiklik. 
Madde 10. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun değişik 25 inci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25. — Başkan (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için 

atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir. 
Başkan (Guvernör)'ın yükseköğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında 

bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergedeki değişiklik haliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile İlgili Değişiklik 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kararnamenin amaç maddesi ile ilgisi bulunmayan Üçüncü Bölüm baş

lığı altındaki madde ll'in, madde 12'nin, geçici madde 1 ve geçici madde 2'nin metinden çıka
rılmasını öneriyoruz. 

Etem Cankurtaran Vedat Altun Halil Çulhaoğlu 
İçel Kars tzmir 

M. Turan Bayazıt Zeki Ünal Öner Miski 
tzmir Eskişehir Hatay 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının geçici 1 inci maddesinin tasarıdan 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Erol Ağagil Gürcan Ersin İbrahim Tez 

Ankara Kırklareli Ankara 
Abdülkadir Ateş Ekin Dikmen 

Gaziantep tçel 

Gerekçe : 3268 sayılı Yetki Kanununun amaç maddesi, memurlar ve diğer görevliler ile 
ilgili düzenleme yapma yetkisi getirmektedir. Üniversite öğrencilerine yönelik bir düzenleme 
yetkisi söz konusu değildir. 

Bu nedenle, söz konusu Geçici Madde l'in tasarıdan çıkarılması gerekmektedir. 
Ayrıca, Atatürk ilke ve devrimlerine aykırıdır, Anayasaya aykırıdır, Anayasa Mahkemesi

nin ve Danıştayın kararlarına aykırıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Ka

dının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları (1/717) (Sıra sayısı : 452). 

Çerçeve 11 inci madde ile değiştirilen fıkranın son cümlesinin "Bu kişilere, kendi uzman
lık alanları dışında kurumların üst yönetim kadrolarında görev verilemez" metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Alpaslan Pehlivanlı İsmail Dayı 
Gümüşhane Ankara Balıkesir 

Ülkü Söylemezoğlu Tevfik Ertürk Mehmet Sağdıç 
Kahramanmaraş Ankara Ankara 

BAŞKAN — Veriliş sırasına göre okunmuş bulunan önergeleri, aykırılık derecesine göre 
okutup işleme koyacağım : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kararnamenin amaç maddesiyle ilgisi bulunmayan Üçüncü Bölüm baş

lığı altındaki Madde irin, Madde 12'nin, Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'nin matinden 
çıkarılmasını öneriyoruz. 

Vedat Altun 
(Kars) 

ve Arkadaşları 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Geçici 1 inci maddesinin tasandan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erol Ağagil 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Sayın Erol Ağagil ve arkadaşlarıyla 
Sayın Vedat Altun ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyette olduğundan birlikte işleme ko
yuyoruz ve bu şekilde, Komisyona soruyorum. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Birlikte işleme koyduğumuz önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet ka

tılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Ka

dının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları (1/717) (Sıra sayısı 452) 

Çerçeve 11 inci madde ile değiştirilen fıkranın son cümlesinin "Bu kişilere, kendi uzman
lık alanları dışında kurumların üst yönetim kadrolarında görev verilemez" metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
(Gümüşhane) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
11 inci maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergedeki değişiklik istikametinde oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 17. — Genel Ahlak, adap ve yürürlükteki Kanunlara aykırı olmamak kaydı 

ile; Yükseköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, tçel Milletvekili Sayın Etem Cankurtaran; 

buyurun. 
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SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; görüşmekte olduğumuz Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması 
Hakkında Kanun tasarısı ile ilgisi olmayan bir madde üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileylle sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 

Yasa yapma tekniği açısından hiç birbirine uymayan, kadın sorunlarıyla uzaktan yakın
dan ilgisi bulunmayan bir konu, bundan önce çeşitli kereler olduğu gibi, yine çeşitli kereler 
Anayasa Mahkemesinden geri döndüğü gibi, bu yasanın da bir tarafına monte edilmiş durum
da. Hem de siyasal cinayetlerin doruğa ulaştığı, bunlara dönük eleştirilerin, Türkiye BüyUk 
Millet Meclisinde grupların birlikte nefret duygularının söylev olarak verildiği bir dönemde, 
böyle bir yasa metninin gündeme getirilmiş olması gerçekten ibret vericidir ve acıdır. 

Türkiye, tslam dünyası içerisinde Batıya penceresi açık olan tek ülkedir. Laiklik ilkesini 
kendisi için vazgeçilmez kabul etmiş olan Türkiye Cumhuriyeti, tslam dünyasının Batıya açıl
mış penceresi olarak kalmayı düşünüyorsa ve bunu demokrasi içerisinde ilelebet sürdürmeyi 
düşünüyorsa, mutlaka, laiklik ilkesine sıkı sıkı sarılmak zorundadır. Elbette, inanç özgürlüğü, 
düşünce özgürlüğü önemli özgürlüklerdir. Biz bu özgürlüklerden yanayız ve bu özgürlüklerle 
ilgili konularda parti olarak programımıza koyduğumuz politikalarımız var. 

Türkiye'de, inanç özgürlüğünün önünde engel olarak duran Ceza Yasasının 163 üncü mad
desini, düşünce özgürlüğünün önünde engel olarak duran Ceza Yasasının 141 ve 142 nci mad
delerini o yasadan çıkarmayı talep ediyoruz. Eğer siz inanç özgürlüğünü sağlamak istiyorsa
nız, geliniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde inanç özgürlüğünü birlikte konuşalım, tartışa
lım, onunla birlikte insanların tüm özgürlüklerini koruma yollarını açalım. Henüz biz ülke
mizde, insanların temel özgürlüğü, temel hakkı olan yaşama haklarını koruyamıyorsak, onla
rın yaşama haklarına saldırıyı, cinayetleri önleyemiyor ve onların sorumlularını ortaya çıkara-
mıyorsak, sanıyorum, bu söylediklerimi konuşmakta da çok zorluk çekeceğiz. 

tnanç özgürlüğü, insanların vazgeçilmez özgürlüklerinden biridir; ama, bir özgürlüğün 
kullanılabilmesi için, önce o özgürlüğün doğması gerekir. Nasıl insanın temel hakkı yaşama 
hakkıysa, bir insanın yaşama hakkını kullanabilmesi için, önce, doğması gerekirse, bir inanç 
özgürlüğünün kullanılabilmesi için de önce o inancın insanda doğması gerekir. Halbuki, Türkiye 
insanı, yıllardan bu yana, kendi inancını özgür bir biçimde edinme hakkına sahip olamamış
tır; maalesef olamamıştır ve nedeni çok açıktır. 

Bizim inancımız, tslam inancı, Türkiye insanının diliyle kendisine hitap etmemektedir. Tür
kiye insanının büyük bir çoğunluğu, hele doğuştan olan gençliğimiz de, maalesef inancımızın 
bize anlatıldığı dili bilmemektedir. Bugün, kendilerini çok inançlı olarak lanse etmeye çalışan 
insanların büyük bir bölümü, inanıyorum ki, inancımızla ilgili konularda özgür bir biçimde 
bilgi edinme hakkına sahip olamadıkları için, onu mükemmel anlamıyla bilememektedirler. 
Kur'an kursu açarak bunu elde edemeyiz ya da aileden gelme çeşitli bilgilerle ya da tarikatların 
eline terk edilmiş genç dimağlara dinî siyasallaştırma yolunda öğütler vererek, onları örgütlen
direrek bunları edindiremeyiz. Bu yasa metninin inanç özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi 
yoktur. Bu yasa metni, bugün üniversitelerde, çeşitli tarikatların güdümünde dini siyasallaştır
maya dönük olarak çaba sarf eden, Türkiye'de teokratik devlet düzenini oluşturmak, Cumhu
riyeti yıkmak, Atatürk ilkelerini ortadan kaldırmak hevesine kapılmış olan birtakım insanla
rın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî partileri etkilemelerinin sonucu monte edilmiş 
bir maddedir. 
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Bu konuda samimî olmak gerekmektedir. Tüm milletvekillerinin bu konuyla ilgili düşün
celerinin -kaç günden bu yana- ne olduğunu kısmî olarak biz de biliyoruz, iktidar Partimizin 
milletvekilleri arasında dostlarımız, arkadaşlarımız var; sohbetlerimiz sırasında, bu maddenin 
olumsuzluğunu en az onlar da bizim kadar dile getiriyorlardı. Bir haftadan bu yana Meclis 
gündeminde bulunan, âma bir türlü görüşülemeyen bu madde, birdenbire ne oldu da, o mu
halefetler ortadan kaldırılarak görüşülür duruma getirildi? Bunları samimiyetle, inançla birbi
rimize söylemeliyiz; olabilecekleri yapmalıyız. Bugün yapıldığı gibi, eğer, "Çoğunluğumuz vardır; 
biz bu çoğunluğa dayanarak bu kanunu çıkarırız" anlayışıyla hareket edilirse, bunun demok
rasimize de bir yarar getireceği kanısında değilim. Bu tür konular, nazik konulardır. Bu tür 
konularla ilgili olarak değerlendirme yapan her arkadaşımızın Türkiye'nin genelini, Türkiye'
de kurulu düzenin geleceğini, demokrasimizin geleceğini düşünerek değerlendirip, karar ver
mesi gerektiği kanaatindeyim. O nedenle, bu maddenin, biraz önce konuşan Grup Başkanve-
kilimizin de önerdiği gibi, geri çekilerek, kendi yasası içerisinde gündeme getirilip, gerçekten, 
sizin de istediğiniz gibi bir inanç özgürlüğü tartışmasının bu Mecliste açılması gerektiği inancı
nı taşıyoruz. Bu madde böyle geçirilme yerine, çekilsin; Ceza Yasasından 163, 141 ve 142 nci 
maddelerin çıkarılması dahil, Türkiye'de düşünce ve inanç özgürlüğü ile ilgili konuda partile-
rerası ciddî bir çalışma yaparak, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelelim, bu konuları birlikte 
ve ciddî anlamda tartışalım ve yasalaştırılmasını sağlayalım. 

Ayrıca, uzun süreden beri kullanılan ve her gün değişikliğe uğratılan yasa metinleri, çok 
büyük sıkıntılar yaratmıştır, örneğin, bir 506 sayılı Yasa, bir 657 sayılı Yasa, yamalı bohçaya 
dönmüş. Bunların yamalı bohçaya dönmesinin nedeni, bu yöntem olmuştur işte. Yine bugün, 
2 yasayı yamalı bohça haline getirmek için, ayrı ayrı yasaları ilgilendiren konuları gündeme 
getirmişiz ve yasalaştırmak istiyoruz. Bundan demokrasimize de, Cumhuriyetin ilkelerine de, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine de, bir yarar geleceği kanaatinde değilim; bunu isteyen insan
lara da bir yarar getireceği kanaatinde değilim. Bu, yalnızca son günlerde gelişen ve teokratik 
düzen özlemi peşinde koşan insanların terör yöntemlerine teşvik verir, prim verir, yalnızca on
ların sırtını sıvazlar. Bu, onların sırtını sıvazlama politikasının sonuçlarının, Anavatan Partisi
nin sayın milletvekillerinin omuzlarında ve yüreklerinde bir vebal gibi kalacağı inancımı bildi
riyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 
Doğru Yol Partisi Grubu Adına, Elazığ Milletvekili Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, saygıde

ğer milletvekilleri, üzerinde kıyametler koparılmak istenen 12 nci madde hakkında, Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle sizleri şahsım ve Gru
bum adına saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hürriyet, basit sınırlarıyla, belli haklardan yararlan
mak ve toplumsal faaliyetlere katılabilmektir. Hür olmayan kişi ise, haklan elinden alınmış 
veya toplumsal faaliyetleri sınırlandırılmış kişilerdir. Acaba, örtünen kadın, bu haklarından 
hangisini kaybetmiştir? Bir erkekle eşit şartlarda muhakeme hakkını mı, alım satım hakkını 
mı, okuma yazma hakkını mı; yoksa, ilmî, fikrî, içtimaî hadiselerle ilgilenip, seviyesi nce katıl
ma hakkını mı? Hangi sebepten kaynaklandığını anlamak, bilmek mümkün değil. Her ne hik
metse, örtünme konusu, devamlı olarak, modernist geçininler veya kendilerini öyle sananlar 
tarafından birçok yönden taarruza uğramıştır. Mesela, ağızlarında geveledikleri laflardan 
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birisi, "Atom çağında örtünme olur mu?" "Eller uzaya giderken bizim kadınımız örtülere bü
rünerek oturmalı mı?" sorusudur. Taraflı ya da tarafsız.her aklıselim, bu ve bunlara benzer 
sözlerin saçmalığını takdir edebilir. Acaba, medeniyetin oluşumunda, bilim ve tekniğin ilerle
yişinde, açıkta sallanan saçların, arzı endam eden vücutların herhangi bir fonksiyonu var mı
dır? örtülü bir kadını okul sıralarında gördüklerinde hemen rahatsızlanıyorlar; âdeta, ilim ve 
maarif alanlarına kötü niyetle girmiş, çağdışı bir ilim düşmanlığını yakalamışçasma öfkeyle 
atılıyor ve kin kusuyorlar. Onların bu davranışlarının sebebi nedir? Acaba, tıp bilginleri, onla
ra, örtünün insan vücuduna ve beyin tabakalarına yaptığı korkunç tahripleri mi haber verdi? 
Yoksa, psikoloji bilginleri, örtünün insan ruhu ve karakterleri üzerinde yıkıcı tesirler yaptığını 
mı keşfetti? Hayır, hayır... Gerçek sebep bunlardan hiçbirisi değildir. Kadınımızın örtüsüne sal
dıran bu bey ve hanımefendiler... 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Kim saldırıyor? 
MEHMET TAHtR ŞAŞMAZ (Devamla) — Siz saldırıyorsunuz. 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Ne zaman saldırıyoruz? Kim saldırmış? Utanmadan ko

nuşuyorsun. 
MEHMET TAHtR ŞAŞMAZ (Devamla) — İki haftadır buradaki tutumunuzla belli oluyor. 
Tarih boyunca yetişegelen birçok dahinin, örtülü kadınların çocukları olduklarını, örtülü 

bacıların ve hanımlarının yanında gelişimlerini sürdürdüklerini çok iyi bilirler. 
BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, bir dakika... 
Sayın Ersin, ağzınızdan "Utanmadan" kelimesi... Çıktıysa, o sözü geri almanızı rica 

ediyorum. 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Tamam. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, Sayın Şaşmaz'a hitaben kullanmış olduğu kelimeyi geri aldı. 
Devam buyurun. 
MEHMET TAHtR ŞAŞMAZ (Devamla) — Örtülü bacıları ve hanımlarının yanında geli

şimlerini sürdürdüklerini çok iyi bilirler. Yine çok iyi bilirler ki, bu devletin kuruluşu, örtülü 
Nene Hatunlarımız üzerinedir. Bu devletin kurucusu, örtülü bir annenin evladıdır. 

Sayın üyeler, şimdi meseleyi konumuz sınırlarına indirgeyerek, Yüce Heyetinize soruyo
rum : Acaba, teknolojik geriliğimizin suçlusu, kadınımızın örtünmesi midir? Mevcut devlet 
sistemindeki kanunlara göre, tesettürün yasaklanması mümkün müdür? Tesettürü kendilerine 
hedef alan fertlerin, laiklik, cumhuriyet, fikir ve hürriyeti ve adalet temelleri üzerine kurulan 
kanun nazarında durumları nedir? Anayasanın konumuzla yakından ilgili olan 24 üncü mad
desinde şu gerçekler dikkatlerimize seriliyor : 

"Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir. 
Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zor

lanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz" denilmektedir. 
Dinî inanç ve kanaat hürriyeti, kişinin mensup olduğu dinin emrettiğine inandığı bir ba

şörtüsü veya türban kullanarak saçlarını ve boynunu kapatmasına da izin verilmesini gerekti
rir. Anayasaya aykırı olan, bu kapatma hakkını tanımak değil, başörtüsü veya türban kulla
nan öğrencileri hor görmek, tedirgin etmek, derse veya sınava sokmamaktır; çünkü, Anayasa, 
"Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz" demektedir. Anaya
sanın 24 üncü maddesinde, din ve vicdan hürriyetinin tanınamayacağı haller için, kendisine 
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atıfta bulunulan 14 üncü maddesi, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamamasmdan bah
setmektedir. Hangi hallerde kötüye kullanım varsayılabileceği, madde metninde sıralanmıştır. 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetler, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürri
yetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın 
diğer sosyal sınıfhr üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yarat
mak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak" 
amacıyla kullanılırsa, kötüye kullanmanın varlığını kabul etmek gerekecektir. Dinî inanç sebe
biyle boyun ve saçların kapatılmasını, 14 üncü maddede sayılan kötü amaçlardan biriyle ilgili 
görmek imkânsızdır. Böyle olunca, kanun koyucunun bu konuda yasaklamaya gitmeyip, ser
bestlik tanımasının Anayasaya aykırı olduğunu ileriye sürmek de imkânsız olur. 

Anayasanın başlangıç kısmına dönüp, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla laiklik ilkesine de bir 
göz atalım : Atatürk ilke ve inkılaplarını anlamak için, tutulacak en doğru yol, Atatürk'ün 
söylediklerini ve yaptıklarını incelemektir. Atatürk, kadının örtünmesi hususunda ne söylemiş 
ve ne yapmış? Kitapları karıştırdığımız zaman, 1923 yılında söylediği şu sözlerle karşılaşıyo
ruz : "tcabı din olan tesettür, kısaca ifade etmek lazım gelirse, denilebilir ki,kadınların külfeti
ni mucip ve muhalifi adap olmayacak şekli basitte olmalıdır. Şekli tesettür, kadını hayatından, 
mevcudiyetinden tecrit edecek bir şekilde olmamalıdır." 

"Tesettürü şer'î kadınlar için mucibi müşkülat olmayacak, kadınların hayatı içtimaiyede, 
hayatı iktisadîyede, hayatı maişette ve hayatı ilimde erkeklerle teşriki faaliyet etmesine mani 
bulunmayacak bir basittedir. Bu şekli basit, heyeti içtimaiyemizin ahlâk ve adabına mugayir 
değildir." 

Bu sözleri incelediğimiz zaman, örtünmeyi, Atatürk'ün, dinin gereği olarak kabul ettiği; 
ancak, bunun, kadını hayatından, varlığından soyutlamâyacak, içtimaî, iktisadî ve ilmî yaşa
yışta ve geçim temini konusunda erkeklerle işbirliği yapmaktan alıkoymayacak basit bir şekil
de olmasını istediği anlaşılmaktadır. 

Atatürk'ün yaptıklarına baktığımız zaman, onun, kadın giyimiyle ilgili hiçbir düzenleme
ye, hiçbir yasaklamaya gitmediğini görürüz. Kendi eşinin dahi başörtüsünü çıkarttırmamıştır. 
Hal böyleyken, başörtüsü veya türban kullanmayı serbest bırakmanın, Atatürk'ün ilke ve inkı
laplarıyla, medeniyetçiliğine ters düştüğünün ileri sürülmesi yanlış olur. 

Laikliğe gelince. Anayasanın başlangıç kısmında, laiklik ilkesinin gereği, kutsal din duy
gularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağından bahsedilmekte, 24 ün
cü maddesinin son fıkrasında da, "Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî te
mel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut 
nüfus sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kut
sal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz" denilmektedir. 

Din ve vicdan hürriyetinin gereği olarak boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılma
sının, dinin devlet işlerine karıştırılmasıyla bir ilgisi yoktur. Giyim - kuşam, bir devlet işi değil, 
bir fert işidir. Zorunluluk bulunmadıkça, devletin buna karışmaya hakkı yoktur. Başörtüsü 
veya türbua kullanmayı serbest bırakan kanun hükmüyle devletin temel düzeninin din kuralla
rına dayandırıldığı da ileri sürülemez. Başın örtülmesi veya açılması, devletin temel düzeniyle 
değil, kişinin zevki ve inancı ile ilgilidir. Dava konusu kanunla, bu konuda kişiye serbestlik 
tanınmış olması, Anayasanın laiklik ilkesini ihlal etmez. 
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Gelelim Anayasanın 174 üncü maddesine : Bu maddede, hangi inkılap kanunlarının Ana-
yasının kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şek
linde anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağı gösterilmiştir. Bu maddede sayılan kanunlar ara
sında, kadın giyimi ile uzaktan yakından ilgili olanı yoktur. Bu kadar ilgisiz metinlerin, kıyas 
yoluyla kadın giyimine de uygulanarak, türban veya başörtüsü yasağına dayanak gösterilmesi 
hukuken mümkün olamaz. Atatürk isteseydi, kadın giyimi ile ilgili de bir kanun çıkarır, belki 
bu da Anayasanın kabul ettiği hürriyet rejimi karşısında korunacak kanunlar arasına alınarak 
174 üncü madde metnine dahil edilirdi; ama böyle bir şey yapılmamıştır. Olmayan bir şey, bir 
yasak hükmüne de gerekçe olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz toparlayın lütfen. 
MEHMET TAHtR ŞAŞMAZ (Devamla) — Acaba, türban veya başörtüsü kullanmakta 

ısrar eden bütün bayan öğrenciler, laik cumhuriyet ilkelerine karşı çıkmak amacı mı güdüyor
lar? Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyor; bayan öğrencilerin büyük bir kısmının siyasî amaçla 
değil, dinin emirlerine uymak düşüncesiyle boyunlarını ve saçlarını örttüklerine inanıyorum. 

Anayasa Mahkemesindeki dava dosyasında, Diyanet tşleri Başkanlığı Din tşleri YUksek 
Kurulunun 30.12.1980 tarihli ve 77 sayılı kararı var. Bu kararda, "Müslüman hanımların baş
larını örtmeleri, vücutlarının el, yüz ve ayakları dışında kalan kısımlarını, aralarında dinen 
evlenn\e caiz olan yabancı erkekler yanında açık bulundurmamaları, bazı çevrelerde sanıldığı 
gibi, belli bir zümrenin sonradan ortaya çıkardığı bir âdet veya işaret değil, tslam Dininin bir 
hükmüdür" denilmekte ve Kurulu bu kanaate götüren deliller gösterilmektedir. 

O halde, Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 22.6.1965 tarihli ve 
633 sayılı Kanunun Din tşleri YUksek Kuruluyla ilgili S inci maddesinin (c) bendiyle kendisine 
"Din ile ilgili soruların cevaplarını hazırlamak" görevi verilen bu Kurulun verdiği mütalaayı 
benimseyen bayan öğrencilerin, dinî inançları sebebiyle değil, siyasî amaçla başlarını örttükle
rini ileri sürmek yanlış olur. 

Bu gibi inanç sahiplerinin arasına, siyasî amaç taşıyanların, yabancı telkinlere uyanların, 
laik cumhuriyet rejimini devirmek isteyenlerin katılmadıklarını, katılmayacaklarını ileri süre
cek değilim; ama, böyle bir durum, inanç sahiplerinin inançlarına göre giyinmelerini engelle
menin gerekçesi yapılmamalı, kurular yanında yaşlar da yakılmamalıdır. 

Üstelik, böyle bir engelleme, rejimin korunması açısından da doğru sayılamaz. Dinî inanç
lara konan engel ve yasaklar, samimî inanç sahiplerinden bir kısmını ister istemez kötü niyetli
lerin saflarına kaydıracak, kötü niyetlilerin eline önemli bir koz verecektir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün, üniversitelerimizdeki keyfî uygulamaların bir sonucu ola
rak, binlerce türbanlı öğrenci üniversite kapısından içeriye sokulmamaktadır. Böylece, devam
sız durumuna düşürülmekte, ya devre kaybına uğramalarına veya belgelenmelerine sebep olun
maktadır. Nerede kalıyor eğitim özgürlüğü, eğitimde fırsat eşitliği prensipleri? 

Bütün bu dışlanmalarına karşı, türbanlı öğrencilerimizin, sokağa dökülerek haklarını so
kak anarşisinde arama basitliğine hiç mi hiç tenezzül etmeyerek, tam aksine, Meclis koridorla
rında onurlu bir hak arayışı mücadelesine girmeleri, sorunlarını Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden çıkabilecek kanunlarla halle çalışmalarındaki dürüstlüklerini ve Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına olan saygılı davranışlarına, nazarı dikkatlerini celbetmek isterim. 

Netice olarak, çağdaşlığı savunanlara, hele hele "çağdaşlık, ille de Batının yaşadığı ve 
kabullendiğidir" diye düşünenlere, türbanlıya Batının nasıl baktığını açıklayarak konuşmamı 
noktalamak istiyorum : 
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Bir sene önce Fransa'da ortaokula giden öğrencilerin başörtüsü için çıkan laiklik tartış
masında Danielle Mitterand şöyle diyor : 

"Başörtüsü bir inancın ifadesi ise, hangisi olursa olsun, lütfen bütün inançlara, bağlı ge
leneklere saygılı olalım." 

Bir haham da şöyle diyor : "Okullarda türbanlı öğrencilerin bulunması faydalıdır. Çünkü 
onlara, başkalarına saygı duymayı öğretir. 

Haham Alain Goldman" 
"Laiklik adına birilerini okul dışı etmek, hiçbir şeyin çözümü değildir. 

Millî Eğitim Federasyonu Yetkilisi 
Vannick Simbron" 

"Başkalarına şartsız saygı, fikirlerine şartsız saygı; türbana karşı çıkılamaz. 
Başbakan Michel Rocard" 

"Tartışma bütün Fransa'ya yayıldığına göre, müdürlerin kendi başlarına karar vermesi müm
kün değildir. Nasıl davranılması gerektiğini söylemek benim görevimdir ve işte söylüyorum : 
tkna yoluyla netice alınamazsa, çocuk okula kabul edilecektir. Fransız okulu, yetiştirmek için, 
öğretmek için yapılmıştır; dışlamak için değil. Yasak olan, öğrencilerin baskı altında kalması
dır. 

Fransa Millî Eğitim Bakanı 
Lionel Jospin." 

Biz acaba türbanlılara baskı yapmıyor muyuz? 
Ayrıca, 1990 Ocak ayında da İngiltere'de iki Müslüman kız kardeşin ortaokula başörtülü 

gitmelerini sağlayan yönetmelik değişikliğini, bütün Avrupa televizyonuyla birlikte uydu yayı
nı aracılığıyla ülkemizde sanırım bizler de izlemiştik. 

Konunun takdirini vicdanlarınıza terk ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu adına Elazığ Milletvekili Sayın Mehmet Ta

nır Şaşmaz'dan sonra, son konuşmayı, Anavatan Partisi Grubu sözcüsü olarak Kahramanma
raş Milletvekili Sayın Ülkü Söylemezoğlu yapacaktır. 

Buyurun Sayın Söylemezoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; gecenin bu ilerlemiş saatinde, arkadaşlarımızın biraz ön
ce şikâyetlendiği açlık duygularını biraz daha yenmelerini rica ederek, fevkalade önemli bul
duğumuz ve uzun süreden beri kamuoyunun etkilendirilmeye çalışıldığı, hatta çeşitli niyetlerin 
cirit attığı, yanlış birtakım sözlerin edildiği önemli bir madde üzerinde Grubum adına konuş
ma ihtiyacını duyuyorum. Şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce bir durum tespiti yapmada büyük fayda var. Bugün görüştü
ğümüz konu, 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşmasıdır. Tasarı olarak Yü
ce Meclise gelen bu mevcut kanun hükmünde kararnamede üç bölüm var. Bu üç bölümün biri
si kadının statüsüyle ilgili, diğeri Merkez Bankasıyla ilgili, bir diğeri de 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanunuyla ilgili. Yani, görüştüğümüz şeyler, mevcut kararname. Sonradan getmiş ya da 
sonradan girmiş denen şeyler kesinlikle doğru değil. Yapılanlar şu : Bu maddelerin görü-
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şülmesi sırasında Millî Eğilim Komisyonunda ve Plan ve Bütçe Komisyonunda yeni maddeler 
ve hükümler getirilmiş; bu her zaman yapılıyor, bu da yeni bir şey değil. Aslında, bize garip 
gelen ve biraz da "Dervişin fikri ne ise zikri odur" lafını hatırlatan, SHP Grubunun ve değerli 
sözcüsünün, bu tamamen hukukî olan görüşmeyle bir başka konuyu karıştırması ve bizi, "Siz, 
gündeme maaş konusunu ekleyerek, milletvekillerini etkiliyorsunuz" derken, kendilerinin ay
nı yolu seçmeleridir. Fevkalade yanlıştır; yanlış bir teamülün yolunu açmaktadırlar ve şantaj 
yapmakladırlar. Kesinlikle doğru bulmadığımı Grubum adına ifade etmek isterim. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla ilgili üçüncü bölüm 
görüşülürken -daha doğrusu bölüm numaraları komisyonlarda değiştirildi- 2547 sayılı Kanu
na, Millî Eğitim Komisyonunda ek 17 nci madde eklendi, bir de geçici madde getirildi. Bu 
ek 17 nci maddeyle, "Genel ahlâk ve adaba aykırı olmamak kaydı ile; yükseköğretim kurumla
rında kılık ve kıyafet serbesttir" dendi. Daha sonra bu madde Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülürken, maddeye "yürürlükteki kanunlara" ibaresi de eklendi. Bu suretle mesele, daha 
açık bir şekle getirilmiş oldu. 

Buna niye gerek görüldü? Gayet açık. Bakınız; 1982 senesinden beri bu konuda; yani yük
seköğretim kurumlarında kılık kıyafetle ilgili konuda beş yönetmelik, iki de kanunla düzenle
me getirilmeye çalışıldı, tki kanundan bir ianesi Cumhurbaşkanından, diğeri de Anayasa Mah
kemesinden döndü. Sonunda da Yükseköğretim Kurumu yönetmelik hükmünü kaldırdı ve iş 
ortada kaldı. Şöyle bir görüntü var; 29 üniversiteden 19'unda kılık kıyafel serbest, 10 ianesin
de yasaklama getirilmiş görülüyor, 2'si bu yasaklamayr kullanmıyor. Böylesine belirsizlik, böy
lesine keyfîlik, böylesine üniversiteyi yönelenlerin herbirinin kendine göre tefsiri doğru mudur? 
Teşriî organın görevi, bu gibi belirsizlikleri gidermek değil midir? Bunu yapmamız doğru değil 
midir değerli arkadaşlarım? Biz, doğruyu ve gerekeni yaptığımıza, Meclis olarak üstümüze dü
şeni yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çünkü, Anayasanın 38 inci maddesi gayet sarih; diyor 
ki : "İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz." Ka
nunlarda herhangi bir hüküm yok ve idare, yani üniversite idareleri, kişi hakkını sınırlayan 
hükümler uyguluyor. Asıl karşı çıkmamız gereken budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SHP sözcüsü arkadaşımın, "Vicdan ve düşünce hürriyetini tartışalım" sözünü de dikkate 
alarak ve bu görüşünün samimî olduğunu düşünerek, bu meseleyi kısaca larlışalım isliyorum; 
açık yüreklilikle ve samimî olarak. Sokaktaki sade vatandaşın; ancak inançlı, imanlı sade va
tandaşın, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu, halkımızın milletimizin büyük çoğunluğunu teşkil 
eden bu vatandaşların görüşüyle meseleye bakalım. 

Değerli arkadaşlarım, insanlık tarihi, 20 nci Asrı, kendini arayan, rejimini, yönetimini ara
yan, ararken yanılan, /aman /aman ve büyük kitleler halinde yanılgıya düşen ve tekrar gerçeğe 
dönmeye çalışan bir asır, bir dönem olarak hatırlayacaktır. 1917'li yıllarda bir rejim, adını de
mokrasi koyan baskı rejimi -insanlık dışı bir rejini- materyalist bir görüşü; insanı robot sayan, 
inançtan, imandan sıyırmaya çalışan, aslında tamamen manevî duygulara düşmanlık getiren 
bir rejimi, yetmiş sene beyinleri yıkayarak nesillere aşılamaya çalıştı. Yaptığı, din düşmanlığı 
iıli. Büyük bir propaganda ile tüm dünyayı etkilemeye çalıştı ve bunun adını da "Çağdaşlık" 
koydu. Hâla birtakım kişiler bunu çağdaşlık zannediyorlar, yanılıyorlar. Yanıldıkları, de-
miı perde duvaıları yıkıldıkça ve sahne ortaya çıktıkça, daha da ortaya çıktı. 

Görüldü ki, insanın doğasında, yaradılışında olan çok önemli unsurlar : Bunlardan birisi 
mülkiyet duygusu ; "Benim" deme ihtiyacını duyuyor insanoğlu, sahip olma ihtiyacını duyuyor. 

— 2.W — 
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Bir diğeri, hürriyet duygusu, hürriyetlerine gem vuramıyorsunuz, baskı altına alsanız da 
bir an bu baskı kalkar kalkmaz içgüdüsü meydana çıkıyor. Serbest teşebbüs sahibi olmak isti
yor, kendi kendisini yönetmek istiyor. Demokrasi de buradan geliyor. 

Üçüncüsü, milliyet duygusu; mensubiyet duygusu, bir aileye, bir toprağa, bir kavime, bir 
millete sahip olmak; bu duygu yücelerek millet anlayışına ulaşıyor. Dördüncüsü de ibadet duy
gusu : tnanma ve iman duygusu, insanoğlu âlemleri yaratana her zaman ulaşıyor. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ne kadar baskı kursanız da, engel olmaya çalışsanız da. Aslında, çağdışı olan, insanın 
bu inançlarına, bu anlayışına, bu doğasına karşı çıkmaktır ve karşı çıkmak isteyen rejim yıkılı
yor. Yalnız ekonomik değil, yalnız kültürel değil manevî anlayışıyla da yıkılıyor ve de bu baskı
nın kalktığı ülkelerde demirperde gerisi ülkelerde, derhal, insanların yeniden ibadetinin gereği
ne döndüğünü, yeniden dininin gereğine döndüğünü, ibadetinin gerektirdiği yerleri aradığını, 
din adamlarını aradığını görüyorsunuz. Bugün, Sovyet Rusya'dan hocalar isteniyor, mabetler 
kuruluyor ve de din dersleri okutulsun mu okutulmasın mı konusu gündeme geliyor, görüşülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, gerçek bağnazlık birtakım doğmalara saplanıp onlardan vazgeçe-
memektir. Bakınız, ikinci Mahmut zamanında fese karşı çıkanlarla, Cumhuriyet döneminde 
şapkaya karşı çıkanlarla, bugün başörtüsüne karşı çıkanların zihniyetinde, kafa yapısında bir 
fark var mı?.. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından "Var var" sesleri) 

Bakınız, başörtüsünü belli bir kesimin, bir siyasî görüşün simgesi saymakla, sadece ken
dini Müslüman sanan bir parti görüşündeki kişilerle aranızda bir fark kalıyor mu? Aynı bağ
nazlıklarla yola devam ettiğiniz takdirde, hiçbir zaman, bu milletin, inançlı, imanlı toplumu
nun sağduyusundan iktidar olarak çıkmanız mümkün değildir. Bunu kabul etmek zorundasınız. 

Aslında, hepimiz, cumhuriyet nesli olarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını içimize sindire sin-
dire, inana inana, demokrasiye inana inana, laikliğe inana inana gelmiş insanlarız; ama, bu, 
aynı zamanda bizim inançlı insanlar olmamıza ve inancımızın yerine getirilmesine engel bir 
şey değil. 

Aslında, laiklik nedir? Laiklik, devlet yönetiminde din kurallarına uyma zorunluluğunun 
olmamasıdır. Bunun yanında, devletin de, kişilerin dinî inanç ve kanaatlerine saygılı olması, 
bunları baskı altına almaması, devletçe fertlere tam bir din ve vicdan hürriyeti tanınmış olması 
da laikliğin tabiî bir sonucudur. Laik devlet, inançlara, inançlardan doğan ferdî tavır ve hare
ketlere karışmadığı gibi, bunları teminat altına alan, serbesti içinde yapılmalarını temin eden 
devlettir. Bu, çok önemli bir noktadır. Devletin, gerçekten, dinî inançları ve bunların gereğinin 
yapılmasını teminat altına alması gerekmektedir. Din, sadece bir inanç sistemi değildir, amel
dir, ibadettir, ahlâk kurallarıdır ve inananlar bunları yerine getirir. Devletin görevi de, bu yeri
ne getirmeyi teminat altına almaktır; engel olmak değil, yasak koymak değil. Onun için, devle
timizin bünyesinde Diyanet işleri Başkanlığı vardır; onun için imamlar görevlendirilir; onun 
için camilere yardım yapılır ve isterse başka dinî mabetler ve bu suretle insanların dinî inançla
rını yerine getirmeleri, bunun gereğini yerine getirmeleri devlet tarafından teminat altına alı
nır, korunur. Aksi halde, o devlete laik devlet denmez, engelleyici devlet denir. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir de meseleyi, hem kendi Anayasamız hem de diğer ülkelerin, yani ikide bir "çağdaş, 
medenî" dediğimiz ülkelerin anayasaları açısından inceleyelim. 



T.B.M.M. B : 25 25 . 10 . 1990 O : 3 

Amerikan Anayasasında diyor ki; Kongre, bir din kuran veya bir dinin gereklerinin ser
bestçe yerine getirilmesini yasaklayan hiçbir yasayı kesinlikle çıkaramaz. Çünkü, vicdan ve din 
özgürlüğü bunu gerektirir. Eğer çağdaşlıksa, çağdaşlık bunu gerektirir. 

Alman Anayasası, hiç kimse inancı, dini ya da siyasî inanç ve görüşleri dolayısıyla zarara 
uğratılamaz ya da ayrıcalıklı kılınamaz der. Benim geç kızım, anam, bacım, başını bağladı di
ye üniversiteye giremeyecek, sınıfta kalacak, cezalandırılacak, ayrıcalıklı olacak; bunun adına 
da "laiklik" diyeceğiz, "fikir hürriyeti" diyeceğiz. Kimseyi kandtramayız değerli arkadaşla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Kendin inanıyor musun? 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Sen ne iki yüzlüsün be! 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Gene aynı Anayasa, "Dinin serbestçe yerine ge

tirilmesi teminat altına alınmıştır" diyor ve işte en önemli nokta da burada. Hem tnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesi diyeceksiniz, hem çağdaşlık diyeceksiniz, hem "aman ne güzel, 
tartışalım" diyeceksiniz hem de bu serbestiye karşı çıkacaksınız... Buna ancak çifte standart 
denir. Sizin şikâyet ettiğiniz çifte standart, aslında sizlerin kafasında, gönlünde, birtakım dog
malarla geriden geri geliyor; ama bunu, ekonomik görüşünüz gibi, sosyal görüşünüz gibi, za
man içinde değiştirmek ve çağa uymak zorunda kalacaksınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Biz senin gibi transferci değiliz, yerimizde duruyoruz. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — özellikle üniversiteler, bir köşe yazarının, üste

lik de sizlere yakın görüşe sahip bir köşe yazarının dediği gibi, evrensel kurumlardır, "Burada, 
özgür düşünce, özgür araştırma, özgür tavır esastır; tabiî ki, kılık kıyafet serbestisi de bu öz
gürlüğün içindedir" demektedir. Demek ki, yavaş yavaş bu görüşlerde de çağdaşlaşan kalem
ler başladı. Bunu mutlu bir gelişme olarak kabul ediyorum. 

SHP'nin değerli Genel Başkanı, Meclis bahçesinde kendisine durumunu anlatmaya gelen 
türbanlı bir genç kızımıza, "Eğer inancınız gereği başörtüsü takıyorsanız, karışmam." demiş. 
Ne güzel demiş... En doğrusu bu. Gerçekten, lideriniz gibi, dinî inancı, imanı sebebiyle başını 
örtene karışmayınız; bırakınız, inancının gereğini yerine getirsin, okusun,'okullarda okumaya 
devam etsin, kültürünü geliştirsin ve ülkeye yararlı bir Türk kadını olsun, aile mensubu olsun. 

Şimdi, sözlerimi Büyük Atatürk'ün devlet yönetimi anlayışına ilişkin sözleriyle bitiriyo
rum : "Milleti idare prensibimiz, milletin ortak ve genel fikrine ve eğilimine uymaktır. Bu fik
rin ve eğilimin, gerçekçi ve ciddî olabilmesi, milletin maddî ve manevî ihtiyaç kaynaklarından 
gelmesine bağlıdır." Yüce Atatürk'ün devlet idaresi anlayışı budur. Toplumun ihtiyacı, anlayı
şı ve gerekleri neyse, ona uygun idare anlayışındadır ve o sayede de Türkiye'yi çağdaş ülkeler 
arasına sokma yarışında önlere getirmiş ve biz bu yarışı, bu bayrağı almış devam ettiriyoruz. 
İnanarak, imanla, çağdaş olarak devam ettireceğiz. Gençlerimizin önünü açacağız, her türlü 
yasaktan kurtaracağız ve o konuyu da tartışmaya açtık. Ceza Yasasındaki o demokrasiye ve 
de fikir hürriyetine engel hususları da aşacağız ve daha güzel günlere gideceğiz. Anavatan İkti
darının elinde, Türkiye, bu güzel günlere gidecektir. 

Bu duygularla Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğlu. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 
1. •— SHP Genel Başkam izmir Milletvekili Erdal inönü 'nün, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı 

bir görüşün kendisine atfedildiğine ilişkin açıklaması 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Ülkü Sözlemezoğlu'nun konuşmasında, -

Sayın Genel Başkanımıza atfen söylediklerinde- Genel Başkanımızın fikirlerinin yanlış anlaşıl
masına neden olabilecek sözler vardır. Sayın Genel Başkanımız, bu konuda açıklama hakkı 
istemektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnönü. (SHP sıralarından alkışlar) 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel Anavatan Par

tisinden konuşan arkadaşımız, benim bir görüşmemi naklederken, söylediğim şeyi lam ifade 
edemedi, etmedi. Onun için, gerçeği söylemek üzere söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Bu geç saatte böyle ayrıntılar üzerinde durmanın gereği yok diye düşünülebilir; ama, saa
tin geç olması, konunun önemini azaltmıyor. Burada vereceğimiz yanlış bir karar, bundan son
ra hepimizi çok geç saatlere kadar düşündürebilir; ama asıl önemli olan, bizim meselemizden 
öte, bu gençlerin meselesi, bu gençlere çağdaş bilim verecek olan üniversite öğretim üyelerinin 
meselesi. 

O gençle konuşurken, kendisine, "Bu senin inanctnsa, ona karışmam" dediğim doğru
dur; ama, ondan sonra bir şey daha söyledim : Bu senin inancınsa, buna karışmam; ama bunu 
dinî duyguları istismar eden bir siyasal hareket olarak yapıyorsunuz. Böyle bir siyasî hareketin 
üniversiteye girmesine biz izin veremeyiz. 

Siyasî hareketlerle, sağlam fikirleri olan başka siyasî hareketler mücadele eder. Demokra
si içinde bu normaldir; ama üniversite içinde bunlara izin veremeyiz. Üniversite yönetimi, ora
da yapılan öğretimi istediği gibi, fikir özgürlüğüne uyacak şekilde yönlendirmekte serbest ol
malıdır. Biz devlet olarak onlara güçlük çıkarmamalıyız. Bu, inanç meselesi, bu fikir özgürlü
ğü meselesi. Bu konuda üniversite yönetimleri öğrencileriyle rahat rahat konuşabilmeli, onla
rın serbest kararına yardımcı olmalıdır. Bu hareketlerinde devlet onlara güçlük çıkarmamalı, 
onların elini, kolunu bağlamamalıdır. 

Biz, şimdi burada bu maddeyi böyle kabul edersek, üniversite yönetimlerine "Siz bu işlere 
karışmayın, öğrencileriniz yanlış fikirlere bağlanmışsa, onlara doğru fikirleri söylemek için uğ
raşmayın, bunu yapmayın" diyoruz. Bunu yapmaya hakkımız yoktur. Bu çok önemli mesele
yi, üniversite yönetimlerinin kendileri çözmek zorundadır, gençlerimiz çözmek zorundadır. Biz, 
devlet olarak onlara yanlış yolu göstermek gibi bir töhmet altına giremeyiz, öyle bir şey yapılama/. 

Bunları ifade etmek için söz aldım. 
Herkes sorumluluğunu bilsin. Burada vereceğiniz karar, Türkiye'de, gelecek kuşakların 

hayatını etkileyecektir. Onların özgür düşünmesini istiyorsanız, bu maddeyi çıkarınız. F.ğer, 
onları bağlamak istiyorsanız bu maddeyi kabul edersiniz; ama, ondan sonrasının bülün veba
lini; Türkiye'de düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırmanın vebalini yüklenmiş olursunuz, ha
beriniz olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inönü. 

V. — KANUN TASARI VK TKKLİFLKRİYLK KOMİSYONLARDAN 
GKLKN DİGKR tŞI-KR (Devam) 

1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Slaliisii ve 
Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Eğilim ve l'/aıı 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/7/7) (S. Sayısı : 452) (Devam) 
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BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahısları adına, Sayın Hilmi Ziya Postacı; buyurunuz efendim. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben bu madde 

üzerinde söz istediğimde, görüşmelerin bu mecraa varacağını düşünmemiştim. Bu maddeyle 
ilgili olarak, bundan önce, gerek Meclis gündeminde, gerekse komisyonlardaki görüşmelerde, 
inançlarımı açık ve net bir şekilde ortaya koymuştum. 

Sayın Genel Başkanım, gelişen olayların; bu, gecenin geç saatindeki müzakerelerin getir
diği noktada, benim söylemek istediklerimi, benim anlatmak istediklerimi benden de güzel an
lattı. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Genel Başkan zaten... 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sözlerimi fazla uzatmayaca

ğım. Yalnız, şunu bilmenizi istiyorum : Gerek Komisyon Başkanı arkadışımız, gerekse bu ka
nunun 20 Nisandan bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında savunmasını ya
pan Hükümet üyeleri çok iyi bilmektedirler ki, görüştüğümüz kanun hükmündeki kararname
deki ek 17 nci madde, Millî Eğitim Komisyonunda, Sayın Millî Eğitim Bakanının da bulunma
dığı bir toplantıda eklenmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen dönem sonunda ve bu dö
nemin başında üç kere müzakere edilmiştir. Sayın Komisyon Başkanım bilirler, açık ve net ola
rak söylüyorum, başı örtmek, örtünmek sorun değil... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Mesele yok o zaman. 
HİLMİ ZtYA POSTACI (Devamla) — Ben, Sayın Millî Eğitim Bakanına Plan ve Bütçe Ko

misyonunda da bir cümle söyledim, bunu sizlere tekrar edip huzurunuzdan ayrılacağım : "Sayın 
Bakanım, bundan önceki üniversite affıyla ilgili görüşmede, türbanla ilgili görüşmelerden sonra, 
birtakım büyük şehirlerimizde olaylar oldu. Güvenlik kuvvetleri, türban bahane edilerek, kara çar
şaflara bürünülmüş bir eylemi kontrol altına aldılar. O çarşaflann içinden kara bıyıklılar çıktı. Bu 
kişi, güvenlik güçlerince yakalanmıştır. Ben, o günden bu yana geçen iki senedir ilgililere hep bu 
soruyu sordum; çünkü, olay başı örtmek - açmak değil, daha ilkokul çağlarından üniversiteye ge
linceye kadar eğitim nizamının getirdiği kurallara uyan gençlerimizin bir bölümünü üniversitede 
türban olayıyla baş başa bırakmak mesele değil, ama bu olay bahane edilerek bir eylem şekli orta
ya çıkmaktadır. Bu eylemi düzenleyenlere, güvenlik güçlerince suçüstü yapılmışlardır. İçişleri Ba
kanından ve Sayın Millî Eğitim Bakanından, o gün yakalanan kişiler hakkında hangi takibat ya
pıldı, bunlar kimdir? Eğer bunları aydınlatırsak meseleye çözüm buluruz, artık 2000'li yıllara gi
derken Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye'de böyle konular tartışılmasın" demişimdir. Ko
nu Meclis gündemine geldiğinde de bu madde için, bu fikirlerimi söylemek için söz aldım. Aynı 
kanaatteyim, aynı görüşteyim. Eğer Hükümet benim iki yıldır sorduğum suale burada cevap verir
se, eğer Hükümet o kişinin kimliğini ve onun arkasında bulunanlan iki sene içerisinde çıkarmış 
ve bunlar, bu diyorsa, ben 2000'li yıllara giden bir Türkiye'de, Türk gencinin böylesine bir olayın 
tarafı edilmesine ve bir eylemin tarafı olmasına zaten katılmadığımı baştan söyledim. 

Sayın milletvekilleri, benim bu ciddî uyarımı, gecenin bu saatinde, dikkatle zihinlerinizde 
bir muhasebesini yapacağınıza inanıyorum. Yüce Meclise ve siz kıymetli arkadaşlarıma saygı
lar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 
12 nci madde üzerindeki son konuşmayı, şahsı adına, Sayın Turan Bayazıt'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Ateşoğulları, söz mü isliyorsunuz? 
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KÂMtL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Daha önceden bildirmiştim. 
BAŞKAN — Her defasında zatı âlinizin ismini zikretmek suretiyle aradım, yoktunuz, bu

lunmadığınız için söz hakkınız... 
KÂMtL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Maddede değil efendim, en son şeyde konuşmak 

için. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi, bu madde için söylüyorsanız; üçüncü sırada, daha doğrusu 

ikinci sırada Sayın Kamer Genç vardı, bulunmadığı için, Sayın Bayazıt, üçüncü sıradan ikinci 
sıraya geçti. Dördüncü sırada Sayın Etem Cankurtaran vardı, grup adına konuştu. Takdir eder
siniz, tçtüzük muvacehesinde, Sayın Bayazıt'tan sonra şahıs adına iki görüşme yaptırdığım için, 
üçüncü bir zata söz verme imkânım yok. 

Efendim, kayıt sırayla yapılıyor. Sırayla müracaatta arz ettiğim sıralama vardı. 
KÂMtL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Son söz milletvekilinindir kuralı gereğince söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, o konuda, son söz milletvekilinindir kuralı gereğince değil de, mad

delerin tamamı kabul edildikten sonra, tasarının tümü oylanmadan önce, oyunun rengini be
lirtmek üzere kısa, gerekçeli, açık iki sayın üyeye bir lehte, bir aleyhte söz verilir; ama önce 
müracaatlara bakalım. 

KÂMtL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Var müracaatım. 
BAŞKAN — Birinci sırada Hilmi Ziya Postacı, ikinci sırada Kâmil Ateşoğulları var. Yal

nız aleyhte iki söz. Bir lehte, bir aleyhte söz verme imkânına sahibiz. Siz yine ikinci sırada kal
mışsınız. 

KÂMtL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — O zaman, üzerinde konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Üzerinde diye bir şey yok; İçtüzüğün 87 nci maddesi açık. 
Sayın Bayazıt, özür diliyorum; ama arkadaşlarımıza arzı cevap etmek için beklettim. 
Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; inançlı halkımızın dinî duygularını alabildiğince is

tismara müsait bir konu, birbirleriyle yarışırcasına istismara sahne oldu, istismara şahit olduk. 
Hatta, bunun dışında ve üstünde, daha önemlisi, kendi tezlerini, gerçekleri saptırarak ortaya 
koymak istedikleri tezlerini kuvvetlendirmek için, kendi hayal hanelerinde SHP'nin bir görü
şünü ortaya koydular, öyle bir görüş yarattılar ve değirmenlere saldıran Donkişot edamla, o 
görüşe, o kendi hayallerinin yarattığı görüşe saldırdılar. 

önce, herkes konuyu bütün ciddiyetiyle şu şekilde bilmeye mecburdur: Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin bütün yetkililerinin ifade ettiği gibi, programında yer aldığı gibi ve en taze mi
saliyle Sayın Genel Başkanımızın çok kısa bir süre önce bu kürsüden bugün ifade ettikleri gi
bi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti din ve vicdan hürriyetinin gereklerine değil, din ve vicdan hür
riyetinin taassuba dönüştürülmesine karşıdır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, inanan kızlarımı
zın ve kadınlarımızın başlarını örtmesine karşı değil, müesseselerin gereklerinin yerine getiril
mesinin yanındadır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Tabiî, müesseselerin gerek
lerinin yerine getirilmemesine karşıdır. Hangimiz, dışarıda başını örten bir kadına, hangimiz 
dışarıda başını örten bir bacımıza, tutup da, başını örtmesine karşı çıkan bir tavra girdik? 

tki noktada bu yapıldı ve yine bu devam eder. Eğer o başın örtülmesi dinî inanç kisvesi 
altında, bir ideolojinin simgesi ise, bir ideolojinin tezahürü şeklinde ise ve yine o baş örtme 
yükseköğretim kurumlarında ve diğer müesseselerde olması gereken disiplini ortadan kaldıracak, 
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olması gereken çağdaşlığı ortadan kaldıracak bir amaca yönelik ise, o zaman, Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin politikasına uygun değildir. Konuyu saptırmayınız, konuyu hiçbir zaman dinî 
inanç meselesi yapmayınız, konuyu hiçbir zaman, inanan halkımıza karşı bir tavır şeklinde or
taya koymayınız. Yoksa, sözümün başında söylediğim gibi, değirmene saldıran Donkişotlara 
dönersiniz. (ANAP sıralarından "Vay, vay" sesleri) 

Sayın Başkanım, getirilen hüküm iki noktadan Anayasaya aykırıdır: Birincisi, geneli üze
rinde sözlerimi arz ederken de söylemiştim, bir kanun hükmünde kararnamenin müzakeresi 
sırasında, kanun hükmünde kararnamede olmayan bir hüküm, orada mevcut bulunmayan bir 
hüküm, "komisyonun ve Genel Kurulun normal tasarılarda mevcut yetkisidir, bu yorumla it
hal edilebilir" yaklaşımıyla kanun hükmündeki kararnameye konulamaz. Bunu, Anayasanın 
91 inci maddesinin son fıkrasına dayanarak izah etmiştim, bugün, sayın Grup Başkanvekili-
miz de izah etti. Kaldı ki, bu husus şekle mütedair bir husus değildir; bu husus, Anayasanın 
91 inci maddesinin uygulanmasına mütedair bir husus olduğu için, Anayasa Mahkemesinin 
nazara alması gereken bir cihettir. 

Sayın Başkanım, ifade nedir: "Genel ahlak, âdap ve yürürlükteki kanunlara aykırı olma
mak kaydıyla yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir" deniliyor. Bununla amaç 
ortadadır. Amaç, uzun bir süredir gündemde olan, üniversitede okuyan kızlarımızın dinî inanç 
simgesi olarak, bir ideoloji simgesi olarak başlarını örtme imkânını sağlamaktır. Siz, buna ce-
vaz vermekle; siz, bunu kabul etmekle, o inançlı kızlarımızı değil, siz, laiklik ilkesine aykırı 
olanları, laik devlete aykırı olanlara, din ve vicdan hürriyetini sömürenlere, din ve vicdan hür
riyetini taassuba çevirmek amacında olanlara, bilerek veya bilmeyerek arka çıkmış oluyorsu
nuz. 

Yine, Sayın Başkanım, yapılacak bazı değişiklikler kulağımıza geldi, "Genel ahlak" ve 
"âdap" sözcükleri çıkarılacakmış; "yürürlükteki" sözcüğü çıkarılıp "kanunlar" sözcüğü ka
lacakmış. Bunların hiçbiri, şu maddedeki amacı ortadan kaldırmaya yeterli değildir. 

Demin bir arkadaşımın da. söylediği gibi -ancak o başka açıdan yaklaştı konuya- bugün 
Türkiye'de kadının kıyafetini ortaya koyan, kadının kıyafetini düzenleyen bir yasa yoktur. Evet, 
Atatürk, kadın kıyafeti için bir yasa çıkarmamıştır, isteseydi onu daçıkarırdı; ancak, siz, bu 
maddede, "Kanunlara aykırı olmamak kaydı" ifadesini koyduğunuz takdirde, mevcut olan bir 
kanun zaten bulunmadığından, kısıtlama getiren, sınırlama getiren hiçbir kanun mevcut ol
madığından, bu maddedeki ifade sadece aldatıcı bir anlam taşıyacaktır. 

Sayın Başkanım, bu konuda verdiğimiz bir önerge var. önergeler üzerinde konuşma hak
kımız olmuyor. Bir hakkın suiistimali şekliyle yapılan uygulama, bizleri önergeler üzerinde ko
nuşturmuyor. önergeyi okuyacağım; önergemiz şudur: 

Genel ahlak ve adaba, çağdaş görünüme, yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak, ideo
lojik bir anlam ve amaç taşımamak kaydıyla, yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet ser
besttir. Her kurumun akademik özellik ve zorunluluğu göz önünde bulundurularak, üniversite 
senatolarınca yönetmelikler çıkarılır. 

önerimiz budur. Önerimiz, yasama organınının, Yüksek Meclisin uymak mecburiyetinde 
olduğu Anayasa Mahkemesi kararına uygundur. Pek çok arkadaşımız bunu gözden kaçırıyor. 
Bilhassa Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımız buradaki bütün açıklamasıyla, ANAP sözcü
sü arkadaşımız buradaki açıklamalarının büyük bir bölümü ile bu karara aykırı bir görüş ifa
de etmişlerdir. 
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Kararın ana kısmını aynen okuyorum arkadaşlarım: Anayasa Mahkemesinin 7.3.1989 ta
rih, 89/1 esas, 89/12 karar sayılı karan: 

"Dinsel inanç gereği" sözcükleri kullanılmasa da, Cumhuriyetin niteliklerine yönelik bu 
amaç ve anlamdaki dinsel kaynaklı düzenlemelerle girişimler, Anayasa karşısında geçerli olamaz. 

Anayasa Mahkememiz demek istiyor ki, çağdaş eğitim ve öğretim yapması zorunlu olan 
yükseköğretim kurumlarında, dinsel farklılıkları simgeleyen araçların kullanılmasına olanak 
verecek düzenlemelerin yapılması geçersizdir. Bu, mahkemenin kararıdır; bugün yürürlükte olan 
bir karardır. Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrası bakın hangi hükmü taşıyor : "Ana
yasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme, yargı or
ganlarını idare makamlarını, gerçek ye tüzelkişileri bağlar." tşte, Anayasanın bu maddesinin, 
halen yürürlükte olan Anayasa Mahkemesinin bu kararının Yüce Meclisi bağladığını ortaya 
koymaktadır. Siz, bu maddenin mevcudiyetine rağmen, Anayasa Mahkemesinin düzenlemesi
ne aykırı bir düzenleme getirdiğiniz takdirde, konuyu peşinen Anayasaya aykırı bir duruma 
getirmiş olacaksınız. 

"Canım ne olur... Zaten alıştık. Biliyoruz, pirimiz, üstadımız, 'Anayasayı bir kere ihlal 
edersek ne olur' demişti, biz de bunu bilerek yapalım" diyebilirsiniz. 

Yine siz, Anayasa Mahkemesinde bu dava görülürken, bunun iptal edilemeyceğini düşü
nebilirsiniz; ama, bugün Anayasa Mahkemesinin şu ilkesine aykırı bir kanun çıkarmak, Yük
sek Meclis olarak hakkınız ve yetkiniz değildir; bunu arz etmek istedim. 

Yine, vurgulayarak söylüyorum, inançları, dinî inançlara saygıyı taassup haline getirenle
re karşıyız. Laikliği bir kalkan yaparak, laikliği tahrip etmek isteyenlere karşıyız. Bilerek veya 
bilmeyerek bunlara neden olanlara karşıyız. Halkımızın dinî inançlarına saygılıyız, halkımızın 
dinî İnançlarının yanındayız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
12 nci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Değişiklik önergeleri vardır, veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç İbrahim Tez Mustafa Kul 
Tunceli Ankara Erzincan 

Mahmut Keçeli Mustafa Yılmaz Kemal Duduoğlu 
Adana Gaziantep Hatay 

Yüksel Çengel Neccar Türkcan 
tstanbul İzmir 

Madde 12. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde — Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin gözetim alttnda bulun

durma süresi hiçbir surette 6 saati geçemez. 

— 260 — 



T.B.M.M. B : 25 25 . 10 . 1990 O : 3 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2S47 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Yüksel Çengel 
istanbul 

ibrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Neccar Türkcan 
izmir 

Etem Cankurtaran 
içel 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Madde 12. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde 17. — Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden her nedenle olursa olsun 

gözetim altına alınıp da yapılan soruşturma sonucunda suçsuz olduğu anlaşılanların gözetim 
altında veya tutuklu olarak geçen süreleri, yükseköğretim kurumunda geçmiş sayılır. Bu ne
denle öğrenciler hiçbir hakkından yoksun bırakılamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu metninin 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt 
izmir 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

ibrahim Tez 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Kâzım özev 
Tokat 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Vedat Altun 
Kars 

"Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Etem Cankurtaran 
içel 

Neccar Türkcan 
izmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

"Madde 12. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde 17. — Genel ahlak ve adaba, çağdaş görünüme ve yürürlükteki kanunlara ay

kırı olmamak, ideolojik bir anlam ve amaç taşımamak kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında 
kılık ve kıyafet serbesttir. 

Her kurumun akademik özellik ve zorunluluğu göz önünde bulundurularak üniversite se-
natolarınca yönetmenlikler çıkartılır." 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 12 nci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Veli Aksoy 
izmir 
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Halil Çulhaoglu Mustafa Çakır 
tzmir Giresun 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erol Ağagil 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

tbrahim Tez 
Ankara 

Ekin Dikmen 
İçel 

Gerekçe: 3268 sayılı Yetki Kanununun amaç maddesi, memurlar ve diğer görevlilerle ilgili 
düzenleme yapma yetkisi getirmektedir. 

Üniversite öğrencilerine yönelik bir düzenleme yetkisi söz konusu 12 nci madde ile tasa
rıyla getirilen ek madde 17'nin tasarı metninden çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca Atatürk il
ke ve devrimlerine aykırıdır. Anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesinin ve Danıştayın karar
larına aykırıdır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 12 nci maddesi Anayasanın genel hü

kümlerine aykırı olduğundan öncelikle maddenin Anayasa Komisyonuna havalesini arz ede-

Kamer Genç 
Tunceli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Halil Çulhaoglu 
tzmir 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "422 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısının çerçeve 12 nci maddesi içinde yer alan ve 2547 sayılı Kanuna ek madde 
17'yi ekleyen maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ülkü Söylemezoğlu Yasin Bozkurt Hasan Çakır 
Kahramanmaraş Kars Antalya 

Burhan Kara Muhittin Karaman Mustafa Namlı 
Giresun Gümüşhane Çorum 

Madde 12. — 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek madde 17. — Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla; yükseköğretim ku

rumlarında kılık ve kıyafet serbesttir. 
Gerekçe: Uygulamada farklılıklara yol açmamak ve serbestinin tam anlamıyla işlemesini 

sağlamak üzere madde bu şekilde değiştirilmiştir. 
BAŞKAN — Veriliş sırasına göre okunmuş bulunan önergeleri aykırılık derecelerine göre 

okutup işleme koyacağım. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Yasa Tasarısının 12 nci maddesinin tasan metninden 

çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
Kamer Genç 

Tunceli 
ve arkadaşları < 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesinin tasarı metninden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Erol Ağagil 

Ankara 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan Sayın Kamer Genç ve arkadaşları 
ile Sayın Erol Ağagil ve arkadaşlarına ait bulunan iki önerge muhteva itibarıyla, mahiyet itiba
riyle aynıdır, birlikte işleme koyacağım. 

Komisyon, okunmuş bulunan önergelere katılıyor mu? 
RLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılmıyoruz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Tiyatro başladı. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergelere Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamak

tadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 12 nci maddesi Anayasanın genel hü

kümlerine aykırı olduğundan öncelikle maddenin Anayasa Komisyonuna havalesini arz ede
riz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler: önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik 
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Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasarısı
nın 12 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

Madde 12. — 2S47 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde 17. — Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden her nedenle olursa olsun 

gözetim altına alınıp da yapılan soruşturma sonucunda suçsuz olduğu anlaşılanların gözetim 
alunda veya tutuklu olarak geçen süreleri, yükseköğretim kurumunda geçmiş sayılır. Bu ne
denle öğrenciler hiçbir hakkından yoksun bırakılamaz. 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

Madde 12. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde — Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin gözetim altında bulun

durma süresi hiçbir surette altı saati geçemez. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (izmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 
452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Metninin 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

M. ibran Bayazıt 
tzmir 

ve arkadaşları 

Madde 12. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde 17. — Genel ahlâk ve adaba, çağdaş görünüme ve yürürlükteki kanunlara ay

kırı olmamak, ideolojik bir anlam ve amaç taşımamak kaydıyla yükseköğretim kurumlarında 
kılık ve kıyafet serbesttir. 

Her kurumun akademik özellik ve zorunluluğu göz önünde bulundurularak üniversite se-
natolarınca yönetmelikler çıkartılır. 

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

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "422 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü

ne Dair Kanun Tasarısının çerçeve 12 nci maddesi içinde yer alan ve 2547 sayılı Kanuna ek 
madde 17'yi ekleyen maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

Madde 12. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
Ek Madde 17. — Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla; yükseköğretim ku

rumlarında kılık ve kıyafet serbesttir. 
BÎRGEN KELEŞ (tzmir) — önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — öyle bir imkânımız yok. önerge sahibi olsanız ye önergenize Komisyon, ka

tılmadığını beyan etse, o zaman tçtüzük gereği size söz vermemiz mümkün. 
BÎRGEN KELEŞ (tzmir) — Komisyonun Başkanının, gözünüze baka baka milletvekille

rinin huzurunda yalan söylemesi içtüzüğün hangi maddesinde var? 
BAŞKAN — Size ancak esef ederim... 
BÎRGEN KELEŞ (tzmir) — Esef edecek bir şey yok. Yalan söylüyor; doğrusunu söylüyo

rum ben. 
BAŞKAN — Peki, sizin, değerli milletvekili arkadaşlarınıza size hiç yakıştırmadığım bu 

kelimeleri kullanmanız hangi maddede var? istirham ederim... (Gürültüler) 
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BİRGEN KELEŞ (İzmir) — Yalan söylüyor. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Efendim, o maddeleri siz yaratıyorsunuz zaten. İç

tüzük o hale geldi. 
BAŞKAN —Komisyon, okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, okunmuş bulunan önergeye katılıyoruz. 
BİRGEN KELEŞ (İzmir) — Yalan söylüyor. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H.HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, 12 nci maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergenin değiştirdiği şekilde 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Geçici madde Tin görüşmelerine başlamadan, Başkanlığa verilmiş iki önerge vardır; oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanığa 
452 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Metnine aşağıdaki maddenin eklenmesini ve madde 

numaralarının buna göre değiştirilmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Ayhan Arif Ağaoğlu 
Artvin 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Madde 13. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti Kanununun 12 nci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Kız ve kadınlara verilen çatışma izinleri, kimlikleri, öğrenim durumları ve diğer sosyal 
nitelikleri gösterilmek suretiyle üç aylık cetveller halinde Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 
Müdürlüğüne bildirilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 452 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Metnine aşağıdaki 13 üncü 

maddenin eklenmesini ve madde numaralarının buna göre değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tayfur Ün Kamer Genç Halil Çulhaoğlu 
Bilecik Tunceli İzmir 

Yüksel Çengel Rıza Yılmaz Mahmut Keçeli 
İstanbul Ankara Adana 

Rıza Sirnıen Vedat Altun 
Kocaeli Kars 

Madde 13. —Türk Ceza Yasasının 141, 142, 163 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan bu iki önerge, içtüzüğün 88 inci mad
desine göre işleme konabilecek bir değişiklik önergesi değildir; görüşülmekte olan tasarıyla de
ğiştirilen kanunların maddeleriyle ilgili değildir. Bu Önergeler, ancak, tçtüzğün 75 inci madde
sine göre, bir gerekçe de eklenmek suretiyle, kanun teklifi olarak işleme konmak üzere Meclis 
Başkanlığına verilebilir. Bu itibarla işleme konulması imkânı bulunmamaktadır. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 

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

BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4S2 Sıra Sayılı ve 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişildik 

Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasarısı
nın geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Mustafa Kul tbrahim Tez 
Tunceli Erzincan Ankara 

Cemal Şahin Mahmut Keçeli Mustafa Yılmaz 
Çorum Adana Gaziantep 

Kemal Duduoğlu Yüksel Çengel 
Hatay İstanbul 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yükseköğretim kurumların
daki öğrencilerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı davranışları nedenleri ile 
verilen her türlü disiplin cezalan bütün hüküm ve sonuçları ile birlikte affedümişlerdir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Sa
yın Başkan, okunan önergelerin sahipleri salonda olmadıkları için bu önergeler işleme konu
lamaz. önergedeki imza sahipleri salonda bulunmadıkları için işleme konulamaz, okunması 
bile gerekmez. 

BAŞKAN — Efendim, mevzuatımız, bulunmasalar da işlem yapılmasını amir olduğu için, 
müsaadenizle devam ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Yaşar Yılmaz tbrahim Tez 
Tunceli Ankara Ankara 

Cemal Şahin Mahmut Keçeli Neccar Türkcan 
Çorum Adana İzmir 

Rıza Yılmaz Mustafa Yılmaz Yüksel Çengel 
Ankara Gaziantep İstanbul 
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Rıza Ilıman Mustafa Timisi 
Çorum İstanbul 

Madde — 1980 yılından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre zarfında 
yükseköğretim kurumlarında her ne adla verilirse verilsin tüm disiplin cezaları bütün hüküm 
ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı yasa tasarısının geçici 1 inci maddesi Anayasaya aykırı 

olduğundan maddenin öncelikle Anayasa Komisyonuna havalesini arz ederiz. 

Kamer Genç Halil Çulhaoğlu Rıza Ilıman 
Tunceli izmir Çorum 

önder Kırlı irfan Gürpınar 
Balıkesir Kırklareli 

BAŞKAN — Veriliş sırasına göre okunmuş bulunan değişiklik önergelerini aykırılık dere
celerine göre okutup, işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı yasa tasarasının geçici 1 inci maddesi Anayasaya aykırı 

olduğundan maddenin öncelikle Anayasa Komisyonuna havalesini arz ederiz. 
Kamer Genç 

Tunceli 
ve arkadaşları 

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

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (izmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet Önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi 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 geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yükseköğretim kurumların
daki öğrencilerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı davranışları nedenleri ile 
verilen her türlü disiplin cezaları bütün hüküm ve sonuçları ile birlikte affedilmişlerdir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 452 Sıra Sayılı ve 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişik

lik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Yasa Tasa
rısının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

Madde — 1980 yılından, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre zarfında, 
yükseköğretim kurumlarında her ne adla verilirse verilsin tüm disiplin cezaları bütün hüküm 
ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. 

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

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş

tir. 
Geçici 1 inci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

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

BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahıslar adına söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi, okunan haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

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

BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
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Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Turan Bayazıt şahsı adına söz istemiş... 
Sayın Bayazıt?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, geçici 3 üncü maddeyi, ekli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 19.4.1990 tarihli 422 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerine göre yapılan işlemlerin bu Kanuna uygun 
olmayanları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz olurlar. 

BAŞKAN — Gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 4 üncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece, görüşülmekte olan tasarının bütün maddeleri kabul edilmiş 

bulunmaktadır. 

Tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek için bir lehte, bir aleyhte söz verece
ğim. 

Aleyhte Sayın Hilmi Ziya Postacı?.. Yok. 
Sayın Kâmil Ateşoğulları; buyurun. Size, nihayet, aleyhte söz veriyorum. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmüş 

bulunan bu tasarıyla ilgili görüşümü ve oyumun rengini belli etmek için söz almış bulunuyo
rum. Sizleri saygıyla selamlarım. 

Gerçekten de, kadının statasü ve sorunlarıyla ilgili bir kuruma, kuruluşa gerek var. Toplu
mumuzda kadınların statüsü belli, yeri belli. Gerçekte, kadınlardan da önce Türkiye'de tüm 
insanların korunması gerekiyor; bu anlamda da, bu bağlamda da, insanlarla beraber, ayrı cins 
de olsalar, öncelikle de kadınların korunması gerekiyor. Çünkü, cins olmaktan dolayı kadınla
rın yerleri, erkeklerinkiyle bir değil. Bu bir gerçek, toplumsal gerçek; bunu kimse yadsıyamaz. 
Onları korumamız gerekiyor; bu bir gerçek, bunu hepimiz de kabul ediyoruz ve biliyoruz. Onun 
içindir ki, kadınlar, Türkiye'de, yalnız kendileri için çalışacak bir kadın kurumunun kuruluşu
nu da istiyorlardı, ama bu yasa tasarısı, kadınların isteğini gerçekleştiren ve onların istekleri, 
genel iradeleri doğrultusunda hazırlanarak ortaya konmuş bir tasarı değil. Aksine, bu tasarı, 
gelişmekte olan kadın hareketini söndürmeyi, kadın hareketini, siyasal iktidarın güdümüne sok
mayı amaçlayan bir yaklaşımla ele alınmıştır. 
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Kadınlar ve kadın örgütleri tasarıya şu nedenlerle karşı çıkmaktadırlar: 
1. — Tasan, kadın örgütlerinin, kadın hareketinin bağımsızlık isteğini boğmaya yönelik

tir. Siyasal iktidarın, kadın örgütlerini yönlendirmesini, yönetmesini esas almaktadır. Çoğulcu 
değil, monolitik, antidemokratik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Kadın örgütlerinin uluslararası 
toplantılara gönderecekleri temsilcilerinin seçimine varıncaya kadar müdahale eden bir yakla
şım, demokratik bir yaklaşım olamaz. 

2. — Kadınlar için yapılan her ne varsa, onu, var olan denetim mekanizmaları zaten yet
miyormuş gibi, ekonomik baskılar zaten yetmiyormuş gibi, bir kez daha denetlemeyi, kadınla
rı, kadın örgütlerini, yerel yönetimlerin kadınla ilgili çalışmalarını vesayet altına almayı amaç
lamıştır. 

7 nci maddenin (e) fıkrasındaki "Milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuru
luşları ve derneklerin millî değerler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak" ibaresindeki 
"millî değerler" üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Millî değerler ya da tasarıdaki biçimiyle millî görüşler ile, kadınlar iyice bağlanmak iste
niyor. Cumhuriyetten bu yana geçen yetmiş yıllık kazanımların korunması yerine, millî değer
lerin ve millî değerler adı altında katı gelenek, örf ve âdetlerin kadını ezmeye devam etmesini 
istiyorlar. Türkiye'deki değişimin, yeniden ileriden, güzelden yana değil, eskimişten, geriden, 
kadın için çirkin ve kötü olandan yana çevrilmesini istiyorlar. Kadın örgütlerinin özgün ve bir
birinden farklı görüş ve değerlendirmelerde bulunmalarını engellemek istiyorlar. 

Millî değer kavramı, zamana ve çağa göre değişen kavramlardır. Biz, 1930'lu yıllarda, güçlü 
devlet, üstün ırk kavramlarının, insanlığı nereye sürüklediğini gördük; ama bugün, gerek güç
lü devlet, üstün devlet ve üstün ırk gibi kavramların, millî değerlerin nasıl ele alındığını, günü
müz dünyasında, hatta yetmiş yıllık uygulamalarıyla başka gelişmeleri. Avrupa'daki o yenileş
me hareketlerini ve o esintiyi bile göremiyoruz. 

Uluslararası ilişkilerde kadınlar için millî değerlerin korunması isteniyorsa, onun yerine 
bu ibareyi yanlış buluyorum. Eğer uluslararası deniyorsa, orada evrensellik söz konusudur, önce, 
kültürel değerler, bölgeseldir, yöreseldir ve folkloriktir; ondan sonra ulusallığa yükselir, ama 
işin boyutu uluslararası bir platforma geldiği zaman, orada evrensel değerler öne geçer. O ba
kımdan, milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluşları ve derneklerin, millî de
ğerler doğrultusunda değil, evrensel değerler doğrultusunda olması daha anlamlıdır. Burada 
bir redaksiyonun yapılması gerekir. O zaman, özü de yanlış olur, biçimi de yanlış olur. Bunu 
da özellikle duyurmak isterim. 

Kadınlar, kadınların görüş ve değerlendirmelerine önem veren, karar mekanizmalarına ör
gütleri aracılığıyla katılabildikleri özel ve tüzelkişilikti bir kadın kurumu istiyorlar, kendi iç 
dinamizmlerinden kaynaklanan bir hareket istiyorlar; siyasal iktidarın güdümünde ve deste
ğinde ölü doğmuş örgütler ve kurumlar istemiyorlar. 

Bunun oluşumuna ilişkin önerilerin olgunlaşması için, süreye gerek vardır, ön çalışmala
rın, kadın hareketlerinin, kadın derneklerine katılmalarıyla sağlanması gerekirken, bu gereğe 
de uyulmamıştır, önce, dağılımı, eşitlik ve hakça dağılımı bu ilkelere göre düzenleyelim, on
dan sonra, gelir dağılımındaki bozukluğu giderelim, tşte o zaman, ekonomik yönden bağımsız 
olan kadınlar, kendi kurtuluşlarını kendileri sağlarlar diyoruz. Bu konuda söyleyeceklerim bunlar. 

, 12 nci maddeyle ilgili de şunu söylüyorum: Bir gazeteci ve yazarın, yıllar önce söylediği 
bir söz vardır: "1950'den önce köy enstitülerini açtık, orada köy çocuklarını okuttuk; sonra 
döndük, onlara komünist dedik. 1950'den sonra imam hatip okullarını açtık, yine köy çocuk
larını okuttuk; sonra döndük, onlara yobaz dedik. Bir kumar oynanıyor beyler; ama kumar hep 
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köy çocuklarının, fakir fukara çocuklarının başı üzerine oynanıyor." Ben de diyorum ki: Yine 
bir oyun oynanıyor, bir olay siyasette malzeme yapılıyor, yine halk çocuklarının başı üzerine 
malzeme yapılıyor, tşte, bazı konular vardır ki, bunları siyasette malzeme olarak kullanmaya
lım. 

Sayın ANAP sözcüsü çifte standarttan bahsetti. Madem ki, çifte standart gündeme geldi, 
ben de, grubunuza, heyetinize bir tek soru sorarak huzurunuzdan ayrılmak istiyorum: Hangi
nizin çocuğu -saygı duyarım- eşi türbanla geziyor? Eğer onları türbanla gezdirmiyor; ama tür
banı siyasette malzeme olarak kullanıyorsanız, işte o zaman size bu soruyu sorma hakkım do
ğuyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sözümü söylerken, şunu dedim: Onlara saygı duyuyorum; ama türbansız gezdirenler bu
rada halk çocuklarını siyasette malzeme yapmak için türbana oy veriyorlarsa, işte onlara da 
benim söyleyecek sözüm var: Tek kelimeyle, çifte standart budur. Sayın sözcünüzün söylediği 
sözü, kendisine iade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı ka

bul edilmiş ve kanunlaşmıştır; devletimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 
Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu 
Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/644) (S Sayısı: 398) 

BAŞKAN — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine tlişkin Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ede
ceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile içişleri ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları 
(1/478) (S. Sayısı: 461) 

BAŞKAN — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile içişleri ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ko
misyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — Türkiye Büyük Mület Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 26,9.1990 
Tarih ve 3661 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbas-
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katımca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/750, 3/1394) (S. Saytst: 462) (1) 

BAŞKAN -— Sayın milletvekilleri, Genel Kurulumuzca alınmış bulunan karar gereğince, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 26.9.1990 Ta
rih ve 3661 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçmeden, Başkanlığa verilmiş bir yazılı soru var

dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 462 Sıra Sayılı Kanunda ve muhtelif maddelerinde; "Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Üyeleri" ve de "Yasama Organı Üyeleri" ifadeleri geçmektedir. 
Tutanağa geçmesi için, Plan ve Bütçe Komisyonu Sayın Başkanından veya Sayın Hükü

metten sualim şudur: 
Görüşülmekte olan kanun yönünden bu iki ifade arasında bir anlam ve kapsam farkı var 

mıdır? 
Sayın Başkanlıktan bu yazılı sualime cevap için gereğini saygıyla arz ederim. 

tsmail Şengün 
Denizli 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, bu iki terim arasında, yani "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri" ile "Yasama 
Organı üyeleri" arasında hiçbir fark görülmemektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve 
Emekliliklerine Dair Kanun Tasarısı 

ödenek, Yolluk, Diğer Malî ve Sosyal Haklar 
MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin aylık ödeneklerinin tutan, en yüksek 

Devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden ge
lir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. 

(1) 462 S. Sayüı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek 
tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. 

Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu malî 

ve sosyal haklardan yararlanırlar. 
BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Emeklilik 
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar, seçil

dikleri veya atandıkları, emekli olanlar ise istekte bulundukları tarihi izleyen aybaşından itiba
ren emeklilik keseneğine esas aylıklarına 4500 ek gösterge tutarı eklenmek suretiyle T.C. Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilirler. Emekli olanların iştirakçi oldukları sürece sosyal güvenlik kurum
larından aldıkları aylıkları kesilir. 

Bu şekilde ilgilendirilenlerden 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümleri dikkate 
alınarak gerek 5434 sayılı Kanunun, gerekse 506 ve 1479 sayılı kanunların genel hükümleri çer
çevesinde, aylıklarını bağlaması gereken kurumun şartlarını taşıyanların T.C. Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kur veya 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi 
sandıklardan emekli olmaları halinde, iştirakçiliklerine son verilerek emekli aylıkları T.C. Emekli 
Sandığınca bağlanır. Bu görevleri sona erenler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmaları gerekenle
re Sandıkça bağlanacak aylık, aynı hizmet süresine sahip emsali yasama organı üyelerine T.C. 
Emekli Sandığınca bağlanan emekli aylığı tutarına (T.B.M.M. üyesi olanlar için tespit edilen 
makam tazminatı dahil edilerek) yükseltilir. Diğer sosyal güvenlik kurumlarının ödemesi gere
ken aylık ilgili kurumdan, aradaki fark ise Hazineden Sandıkça tahsil edilir. 

Makam tazminatının ödenmesine ve kesilmesine dair özel hükümler ile bu Kanunun 5 in
ci maddesine göre ödenecek tazminata ilişkin hükümler saklıdır. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yasama 
Organı Üyeleri ile dışardan atanan bakanların bu görevlerde geçen her hizmet yılı için aynı 
kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde üç aylık fiilî hizmet zammı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Emekli Aylığının Bağlanması ^ , 
MADDE 3. — Yasama Organizeleri ile dışardan atanan bakanların veya daha önce bu"" 

görevlerde bulunmuş olanların istekleri üzerine emekli aylıklarının bağlanmasında, emekli ay
lığını bağlayacak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatında yer alan yaş kaydı dışında 
genel hükümler uygulanır. 

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

Yasama Organı Eski Üyelerinin Sosyal Hakları 
MADDE 4. — Yasama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenler 

ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri, üyelerin tabi olduğu hü
kümler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisince sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 

Tazminat 
MADDE 5. -— Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile dışardan atanan bakanların bu 

görevlerinin sona ermesinden itibaren, bu görevlerde, enaz iki yıl bulunmuş olmaları şartıyla, 
emekli aylığı alıp almadıklarına bakılmaksızın; yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu 
üyeliği dahil olmak üzere kamu kesiminde veya özel kesimde her ne suretle olursa olsun aylık 
veya ücret mukabili görev almayanlara ve gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmalarını ge
rektirecek şekilde ticarî veya sınaî faaliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunmayanlara, 
hayatta bulundukları sürece, 6000 gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak miktar her ay Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden tazminat olarak ödenir. 
Bu tazminat, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde duru
mu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi 
takibeden aybaşından itibaren tazminat ödemesine son verilir. Zamanında bildirimde bulun
mayanlara ödenen tazminat kanunî faizi ile birlikte geri alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Hak Kazanma ve ödeme 
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itiba

ren, bu Kanunda belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar. Herhangi bir nedenle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden 
aybaşından itibaren verilmez. Ancak, ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi ha
linde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve yollukların 
üç aylığı peşin olarak ve çekle ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 

ölüm Yardımı 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Deviet 

Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta oldu
ğu aylığın (ek gösterge dahil) oniki aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Me-
cilisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir. 
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Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya 
göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
sinden ödenir. 

Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm 
yardımları yapılmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 8. — 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5434 sayılı 

T.C. Emekli Sandığı Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum: 

GEÇtCt MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi kararları ile iptal edilmiş bulunan 7.5.1986 
tarihli ve 3284 sayılı, 21.4.1988 tarihli ve 3430 sayılı kanunların ilgili hükümlerine göre T.C. 
Emekli Sandığınca aylık bağlananlarla aylıkları yükseltilmiş olanlardan; idarî yargı kararı ge
reğince aylıklarının ödenmesi durdurulanlar ile ödenen aylık miktarları indirilmiş olanlara, söz 
konusu idarî yargı kararlarının uygulanması tarihine kadar yapılmış olan ödemeler için san
dıkça ayrıca borç çıkartma işlemi yapılmaz. 

Ayrıca bunlardan, sandık iştirakçisi iken borçlanma tarihinde yürürlükte bulunan kanun
ların ilgili hükümlerine göre, işyerlerinden veya bağlı bulundukları meslek kuruluşlarından ve
yahut vergi daireleri ile diğer resmî mercilerden aldıkları belgeler üzerine borçlanma işlemleri 
yapılmış ve tahakkuk eden borçları ödenmiş olanların, bu borçlanmaları ve intibakları geçerli 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 2. — 2 nci maddede yeralan 4500 rakamı ile 5 inci maddede yeralan 

6000 gösterge rakamı sırasıyla 1991 yılında 5300 ve 6800, 1992 yılında 6200 ve 7500, 1993 yılın
da 7100 ve 8300, 1994 yılında 8000 ve 9000, 1995 ve müteakip yıllarda 9000 ve 10000 olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 3. T- BU Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevleri sona ermiş 

olanlar için bu Kanunun 5 inci jnadddesine göre tazminatların ödenmesinde iki yıllık görev 
süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak bu hüküm görevleri cezaen sona ermiş olanlar hak
kında uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4'ü okutuyorum. 
GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Organı üyeliği ve 

açıktan atandığı bakanlığı devam edenlerle bu tarihten önce bu görevleri sona erenlerden her
hangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek veya borçlanmak suretiyle yirmi hizmet yılı
nı tamamlayanlara yaş kaydı aranmaksızın 2 nci maddedeki esaslara göre aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5'i okutuyorum. 

GEÇtCt MADDE S. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yasama Organı üye
liği veya açıktan atandığı bakanlık görevleri sona ermiş olanlarla, bunlardan ölenlerin dul ve 
yetimleri hakkında bu Kanunla getirilen emeklilik hükümleri T.C. Emekli Sandığınca uygula
nır. 

BAKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci maddesi ile geçici'4 üncü maddesi Temmuz 1990 tari

hinde; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 2 nci maddenin son fıkrasında 
yer alan fiilî hizmet zammı verilmesinden dolayı bu Kanunun yürürlüğünden önce geçmiş sü
reler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

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

Yürütme 
MADDE 10. — Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek için, lehte, Sayın Alpaslan Pehlivan

lı; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ALPASLAN PEHLtVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında, ka

nunun sonuna geldik, lehte veya aleyhte konuşulacak bir konu yok; ama bir durumu zabıtlara 
geçirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkanım, biraz evvel görüşülen ve Yüce Meclisin oylarıyla kabul edilen 1211 Sayılı 
Kanun ile 2S47 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 
Müdürlüğünün Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak, SHP 
Grubu, sözü edilen tasarının 17 nci maddesi ile ilgili olarak belli pazarlıklara girdi. Yalnız, bu 
pazarlıktan önce, şu anda görüşülen ve üzerinde söz aldığım teklifin görüşülmesi için, gerek 
Anavatan Partisinin Grup Başkanvekillerinin peşinde gezip, anlaşma zemini aramalar, gerek, 
acaba Sayın Cumhurbaşkanı bu teklifi bir daha döndürür mü döndürmez mi diyerek mesajlar 
iletip, mesajlar getirenler; ondan sonra grup başkanvekilleriyle anlaşıp, Plan ve Bütçe Komis-
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yonunda bunun görüşülmesini temin edenler; Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergelere 
grup adına imza atanlar; geldiler, biraz evvel görüşülen kanunda bunu pazarlık konusu yaptı
lar. Yani, 17 nci madde değiştirilseydi, bu görüşülen- kanun Anayasaya uygundu, helal para 
idi, alıp ceplerine koyacaklardı, 17 nci maddenin kaldırılması kabul edilmedi, şimdi artık Ana
yasaya aykırı, şimdi artık helal para değil; şimdi artık SHP Grubunun kabul etmediği bir para 
haline geldi... 

Şimdi ben iddia ediyorum; bu kanun çıktığı zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi özlük 
İşleri Müdürlüğünde ilk kuyruğa girecekler, gene biraz evvel görüştüğümüz Kanundaki 17 nci 
maddeyi pazarlık konusu edenler olacaktır. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Bu kadar da karıştırma işi Alpaslan... 
ZEKt ÇELİKER (Siirt) — Buradalar, buradalar. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Bakınız, gidenler için söylüyorum Sayın Çeli-
ker, gidenler için söylüyorum. Elbette ki, buradaki arkadaşlarımı, burada bulunup, samimi
yetle davranan arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Ama, hem parayı cebine koyacak olan hem de 
şimdi birtakım mesajlar vermek için kalkıp giden, biraz evvelki kanun için pazarlık edip, "Ka
bul etseydiniz kalırdık" diyecekleri, zabıtlara geçirmek için söz aldım, hepinize teşekkür ede
rim, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmaya sayın üye kaldı mı?.. Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır, oy kupaları kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yol
luk ve Emekliliklerine Dair Kanun Tasarısı ile ilgili açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

235 
213 

18 
1 

Geçersiz 3 

Bu suretle, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmış bulunmaktadır. Hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle sözlü soruları gö
rüşmek için, 30 Ekim 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.13 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Fiskobiriikçe satın alınan fındık ürününe farklı fiyat 
uygulandığı iddiasına ve Sakarya bölgesinde,uygulanan ekim ve dikim yasağına ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1602) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

1. Akyazı, Hendek, Kocaali, Karasu'da teslim alınan fındıkla Akçakoca Fiskobirliğinin 
satın aldığı fındık arasındaki fiyat farkı nedendir? 300 TL'lik fark düzeltilecek midir? 

2. Akyazı, Hendek, Kocaali ve Karasu Fiskobirliğince teslim alınan fındıklar Akçakoca 
Fiskobirlik damgalı çuvallara koyulmaktadır. Halbuki, Akçakoca fındığı 3 500 liraya, Kocaali, 
Karasu, Hendek, Akyazı Fiskobirlikleri fındığı 3 200 ila 3 250 TL'na almaktadır. Aynı çuvala 
konulan fındık satarken ayırt edilmediğine göre üreticimizin bu mağduriyeti nasıl önlenecektir? 

3. Sakarya bölgemizde uygulanan ekim ve dikim yasağı hakkındaki düşüncenizde her
hangi bir değişiklik var mıdır? Bu durumu düzeltmeyi düşünüyor musunuz? Akyazı, Hendek, 
Kocaali ve Karasu'daki fındığımız bu yönetmelikten dolayı mı ucuza alınmaktadır? Bu mağ
duriyetlerin önlenmesi için ne gibi bir çalışma içerisindesiniz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-365 

Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 17.10.1990 tarih ve 7/1602/5878/26675 sayılı yazınız. 
Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in Fiskobirlik'çe satın alınan fındık ürününe farklı 

fiyat uygulandığı iddiasına ve Sakarya Bölgesinde uygulanan ekim ve dikim yasağına ilişkin 
olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in yazılı sorularına cevaplarımız 

SORU 1. Akyazı, Hendek, Kocaali, Karasu'da teslim alınan fındıkla Akçakoca Fisko
birliğinin satın aldığı fındık arasındaki fiyat farkı nedendir? 300 TL'lik fark düzeltilecek midir? 

SORU 2. Akyazı, Hendek, Kocaali ve Karasu Fiskobirliğince teslim alınan fındıklar Ak
çakoca Fiskobirlik damgalı çuvallara koyulmaktadır. Hâlbuki, Akçakoca fındığı 3 500 liraya, 
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Kocaali, Karasu, Hendek, Akyazı Fiskobirlikleri fındığı 3 200 ila 3 2S0 TL'na almaktadır. Aynı 
çuvala konulan fındık satarken ayırt edilmediğine göre üreticimizin bu mağduriyeti nasıl önle
necektir? 

SORU 3. Sakarya bölgemizde uygulanan ekim ve dikim yasağı hakkındaki düşünceniz
de herhangi bir değişiklik var mıdır? Bu durumu düzeltmeyi düşünüyor musunuz? Akyazı, 
Hendek, Kocaali ve Karasu'daki fındığımız bu yönetmelikten dolayı mı ucuza alınmaktadır? 
Bu mağduriyetlerin önlenmesi için ne gibi bir çalışma içerisindesiniz? 

CEVAP 1. Fındık üretiminin planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine Dair Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelikte taban araziye fındık dikiminin önlenmesi hükme bağlan
mış bulunmaktadır. Bu uygulamada mutlak zaruret olup, taban araziler, ülkemiz ekonomisi 
bakımından daha yararlı, alternatif tarımsal üretim yapılabilecek ve senede birden fazla ürün 
elde edilebilecek alanlardır. 

Adı geçen Yönetmeliğe göre, Akçakoca ilçesi, fındık üretimi yapılacak alanlar arasında 
yer almaktadır, önergede sözü geçen Akyazı, Hendek, Kocaali ve Karasu i İçel erinip bu açıdan 
durumu ise yapılmakta olan tespit çalışmalarının sonuçlanmasıyla açıklık kazanacaktır. Bu 
düzenlemeye paralel olarak, taban arazide üretilen fındıklar için farklı fiyat uygulamasına ge
çilmiş bulunmaktadır. 

CEVAP 2. TS 3075 Sayılı Standarda göre ambalajların üzerine üretim bölgelerinin ya
zılması (Giresun kalitesi hariç) ihtiyaridir. Ayrıca, ticari teamülde Giresun kalitesi dışındaki 
tüm kalitelere "LEVANT" adı verilmekte, alıcının talebi halinde, ambalajlara üretim bölgesi 
yazılabilmektedir. Standarda göre "Akçakoca" bir bölgeyi ifade ettiğinden, Batı Karadeniz Böl
gesinde yetiştirilen fındıklar bu şekilde damgalanmış çuvallara konulabilmektedir. 

CEVAP 3. Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine Dair Yö
netmeliğin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca; sınırlama dışında tutulan yerlerin hari
cindeki ortak arazilerden, aynı maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarına uygun arazilerin tespiti için 
Yönetmelik hükümleri gereğince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının koordinatörlüğünde 6-8 Kasım 1990 tarihleri arasında yapılacak toplantıda, bu 
konudaki tespit çalışmaları değerlendirilecek ve daha sonra, fındık üretimi yapılacak alanlar 
Bakanlar kurulunca ilan edilerek kesinlik kazanmış olacaktır. 
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Türkiye Büyük MUIet MecUsi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun 
Tasansına Verilen Oylann Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Selahattin Kılıç 
tbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
tsmet özarslan 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Mehmet çevik 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vural han 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Aktaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necta Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
İlhami Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Sait Ekinci 

450 
235 
213 

18 
1 
3 

205 
10 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Ferit Boru 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ELAZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
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Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Pürdeloğlu 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
tmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep E r Ument Konukman 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 

B : 25 25 . 10 

Güneş Taner 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
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Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirli oğlu 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Mahmut Öztürk 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
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Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
tlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Nafiz Kurt 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 

AMASYA 
Kazım Ulusoy 
ANKARA 
Kamil AteşoğuIIarı 
ANTALYA 
Adil Aydın 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
BALIKESİR 
t. önder Kırlı 
HATAY 
Mustafa Kemal Duduoglu 

BOLU 
Nevzat Duru kan 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 

Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taş 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

(Reddedenler) 
İÇEL 
Ekin Dikmen 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hüsnü Okçuoğlu 

İZMİR 
Erol Güngör 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 

(Çekimser) 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 

(Geçersiz Oylar) 
SİİRT 
Zeki Çeliker 

(Oya Katılmayanlar) 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
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VAN 
lu Hüseyin Aydın Arvasi 

İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 

KONYA 
Ömer Şeker 

MANİSA 
M. Erdoğan Yetenç 

NEVŞEHİR 

Cemal Seymen 

NİĞDE 

Doğan Baran 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
Orhan Şendağ 
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AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Onura! Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
\aşar Yılmaz 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

İbrahim özel 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
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GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 

* Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 

V.) Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı önal 
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Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timis 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi (B.) 
Halil Çulhaoğlu 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hactpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
trfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Abdul halim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA : 1 

Ömer Türkçakal 
KONYA 
Mehmet Keçeciler (B.) 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
ibrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülavahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Nabi Poyraz 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

(Açık Üyelikler) 
ÇORUM : 1 
DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 2 
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SAMSUN 
Kemal Akkaya (B.) 
trfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev (t.A.) 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Muslih Görentaş 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Mustafa Tınaz Titiz 

İSTANBUL 
SAMSUN 
SİİRT 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

25 İNCİ BİRLEŞİM 

25 . 10 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

îi — 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. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 
18.10.1990) 

3. — 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) 

X 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tdare Amirleri Kütahya Milletvekili Musta
fa Uğur Ener, Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un, 
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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) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — 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 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) 

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — 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) 

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

12. — 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 
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(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) 

13. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

14. _ Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

15. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

16. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

17. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayıü Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

18. — 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) 

19. — 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 20. — 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) 

21. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçilen Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 
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22. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma târihi : 15.5.1990) 

23. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.192£v 

24. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı 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 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

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

26. — Malatya Milletvekili İbrahim 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) 

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

28. — 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) 

29. — Malatya Milletvekili İbrahim 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) 

30. — 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) 

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

32. — 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) 

33. _ 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) 

34. — 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) 

35. — 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) 

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

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim 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 38. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

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

40. — 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) 

41. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 
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42. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

43. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının tadesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 462) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve 
Emekliliklerine Dair 26.9.1990 Tarihli ve 3661 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750; 3/1394) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 

Kan. Kar. ; 39-18/A-4-90-474 9.10.1990 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 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. 
1. îlgi (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 gözönünde bulundurulmak su
retiyle yapılması ve Kanunun öncelikle bu genel çerçeve içerisinde değerlendirilmesi uygun mü
talaa 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. 
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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 ölçülür bir 
şekilce 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. 

Mevcut mevzuatta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru 
ifadesinden Başbakanlık Müsteşannın anlaşılacağı hususunda düzenlemeler 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/uygulamasında (Sözleşme Ücreti)nin emekli aylığının hesabında ilk defa değerlendir
meye 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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"En yüksek Devlet Memuru" ilkesi üzerinden hareket edilerek, Yasama Organı üyeleri 
ile dışarıdan atanan bakanların aylık ödenekleri ve yollukları belirlenirken, emekli aylığının 
tespitinde, Devlet memurlarının tabi olmadığı farklı bir sistem getirilmektedir. 

Mukayeseli 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. 

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 tab 
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 getirilmesir.:n 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 



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. 

Yısama 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 bu görevden ayrılanları aynı hükümlere tabi tutmak 
mümkün görülmemektedir. 

Şurasını da belirtmek gerekir ki; görevde iken milletvekillerine tanınan imtiyazlar kişiye 
değil, ifa edilen görevden kaynaklanmaktadır ve tabiatı ile haklı bir nedeni vardır. Görevden 
ayrıldıktan sonra bu ayrıcalıkların sona ermesi tabiidir. 

Bu nedenlerle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının kabulüne imkân görülmemiştir. 

8. Kanunun S inci maddesi ile (Yasama MUşavirliği)ne 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) Herşeyden önce (Yasama Müşavirliği) unvanı ile görevlendirilen eski parlamenterle
rin, bu isim ve unvanla ne gibi hak ve menfaatler kazanacaklarının çok iyi incelenmesi ve de
ğerlendirilmesi gerekmektedir. 

(Yasama Müşavirliği) adı altında bir görevin oluşturulması ve Yasama kelimesinin müşa
virlikle 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 
görevlendirilmeleri, idarî istek ve ihtiyaçlar bakımından da bir takım sıkıntıların doğmasına 
neden 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 söz edil
mediğinden, bu hususun da maddeye ilavesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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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 dışardan atanan bakanlardan kendilerine emek

li aylığı bağlananlar ile bağlanmayanlar arasında gelir düzeyi bakımından meydana gelen ayrı
calığı gidermek için bu tazminatın emekli aylığı bağlanamayanlara ödenmesinin, 

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile dışardan 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, bunlar da yoksa kar
deşlerine son aylığın iki aylık tutarında ölüm yardımı ödeneceği hüküm allına 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 me
murunun kadro derece, kademe ve ek göstergesi esas alınarak bu miktar üzerinden ödenmesi, 

(2) tnsanî yönden çok yerinde bir düzenleme olarak görülen bu huşsun 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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11. Kanunun (Kazanılmış haklar) başlığını taşıyan geçici 1 inci maddesinde "Anayasa 
Mahkemesi kararlan 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 indirilmiş olanlara söz konusu 
idarî yargı kararının uygulanması tarihine kadar yapılmış ödemeler için Sandıkça borç çıkart
ma işlemi yapılmaz." 

Hükmü kabul edilmiştir. 
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 düşünülemez." 

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 ettiği hükümleri
ne göre, işlemlerin sürdürülmesi, mümkün görülmemektedir. 

Açılan bir dava üzerine Ankara 3 üncü idare 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 

ilamında 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." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 462) 
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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. 

12. Belirlenen bu açıklamalara paralel olarak Kanunun geçici ikinci, geçici üçüncü ve 
geçici 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 Ozal 
Cumhurbaşkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 25.10.1990 

Esas No. : 1/750, 3/1394 
Karar No. : 135 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak 
üzere 28.9.1990 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan 26.9.1990 tarihli ve 3661 sayılı "Türki
ye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun" Cumhur
başkanlığınca Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca bir kere daha görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiş ve Başkanlıkça gerekçeli geri gönderme 
tezkeresi ile birlikte 10.10.1990 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 
16.10.1990 ve 24.10.1990 tarihlerinde yaptığı 7 ve 9 uncu birleşiminde Maliye ve Gümrük Baka
nı başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tem
silcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Kanunda ve geri gönderme tezkeresinde işaret edilen hususlara yeni düzenlemelerle açık
lık getirilmesinin benimsenmesi sonucunda Kanunun tümü kabul edilerek maddelerinin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "birinci" ibaresi "bu" şeklinde re
daksiyona tabi tutulmuş ve 1 inci madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna; fıkrada belirtilen görevlerde bulunan
lar ile bu görevlerden ayrılanlara da aynen uygulanacağına dair bir hüküm eklenmiş, 3 üncü 
fıkra, diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarının ödemesi gereken aylığın ilgili kurumdan, aradaki 
farkın ise hazineden sandıkça alınacağını belirtecek şekilde yeniden düzenlenmiş, maddeye "Ma
kam tazminatının ödenmesine ve kesilmesine dair özel hükümler ile bu Kanunun S inci mad
desine göre ödenecek tazminata ilişkin hükümler saklıdır." şeklinde yeni bir fıkra eklenmiş 
ve maddenin 4 üncü fıkrası fiilî hizmet zammının 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren verilmesi şeklinde değiştirilmiş ve yeni eklenen fıkra nedeniyle 5 inci fıkra olarak 
maddeye eklenmiş, 2 nci madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Kanunun 3 üncü maddesi emekli aylığının bağlanmasında, emekli aylığını bağlayacak il
gili Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatında yer alan yaş kaydı dışında genel hükümlerin uy
gulanması şeklinde yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına "açıktan atandığı Bakanlık görevi sona erenler" 
ibaresi eklenmiş, 2 nci fıkra metinden çıkarılmış ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Kanunun 5 inci maddesi verilen bir önergenin kabulü ile metinden çıkarılmıştır. 
Kanunun 6 nci maddesi ile düzenlenen tazminatlardan faydalanacaklar için sınaî faaliyet

te veya serbest meslek faaliyetinde bulunanlar kapsam dışı bırakılarak yeniden düzenlenmiş 
ve 5 inci maddenin metinden çıkarılması nedeniyle 5 inci madde olarak yapılan bu düzenle
meyle kabul edilmiştir. 

Kanunun 7 nci maddesi 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 8 inci maddesi, ölüm yardımı ile ilgili hüküm yeniden düzenlenerek ve 7 nci madde 

olarak kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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Kanunun 9 uncu maddesi, "9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması, S434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bu kanuna aykırı hükümlerinin uygulanma
yacağı şeklinde değiştirilerek 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Kanunun Geçici 1 inci maddesi, idarî yargı kararlan göz önünde tutularak ve sözkonusu 
kararların uygulama tarihinden önce yapılan işlemlerin geçerli sayılacağı şeklinde düzenlen
miş ve Geçici 1 inci madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Kanunun Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun Geçici 3 üncü maddesi 5 inci maddede yapılan değişiklik paralelinde yeniden 

düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Kanunun Geçici 4 üncü maddesi, borçlanmak suretiyle 20 hizmet yılını tamamlayanlara 
yaş kaydı aranmaksızın 2 nci maddedeki esaslara göre aylık bağlanmasını öngörecek şekilde 
yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Kanuna Geçici 5 inci madde olarak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yasama 
Organı Üyeliği veya açıktan atandığı Bakanlık görevleri sona ermiş olanlarla, bunlardan ölen
lerin dul ve yetimleri hakkında da bu kanunla getirilen emeklilik hükümlerinin T.C. Emekli 
Sandığınca uygulanacağım öngören bir hüküm eklenmiştir. 

Kanunun Yürürlük ile ilgili 10 uncu maddesi "Bu Kanunun 2 nci maddesi ile Geçici 4 
üncü maddesi 1 Temmuz 1990 tarihinde; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. An
cak, 2 nci maddenin son fıkrasında yer alan fiilî hizmet zammı verilmesinden dolayı bu kanu
nun yürürlüğünden önce geçmiş süreler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez." şeklinde değiş
tirilerek ve 9 uncu madde olarak, yürütmeye ilişkin 11 inci maddesi ise 10 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. / 

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

Başkan 
Yusuf Bozkurt Ozal 

Malatya 

Sözcü 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
İmzada bulunamadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 

Üye 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 

Üye 
Nihat Türker 

Afyon 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

(S. Sayısı : 462) 



— 10 — 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İsmail Şengün 

Denizli 
imzada bulunamadı 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
Erol Zeytinoglu 

Eskişehir 
imzada bulunamadı 

. Üye 
Erol Güngör 

izmir 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Seyit Halil Ozsoy 

Kayseri 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mustafa Dinek 

Konya 

Üye 
Mahmut öztürk 

Niğde 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Üye 
Muzaffer Artçı 

Denizli 

Üye 
Erdal Kalkan 

Edirne 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
, İmzada bulunamadı 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivas 

Üye 
Mahmut Almak 

Kars 
Muhalifim 

(S. Sayısı : 462) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun 

Kanun No. : 3661 Kabul tarihi : 26.9.1990 

Ödenek, Yolluk, Diğer Malî ve Sosyal Haklar 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek 
Devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden ge
lir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine birinci madde uyarınca hesaplanacak aylık öde
nek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. 

Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu malî 

ve sosyal haklardan yararlanırlar. 

Emeklilik 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlar, seçil
dikleri veya atandıkları, emekli olanlar ise istekte bulundukları tarihi izleyen aybaşından itiba
ren emeklilik keseneğine esas aylıklarına 4500 ek gösterge tutarı eklenmek suretiyle T.C. Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilirler. Emekli olanların iştirakçi oldukları sürece sosyal güvenlik kurum
larından aldıkları aylıkları kesilir. 

Bu şekilde ilgilendirilenlerden 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayıü Kanun hükümleri dikkate 
alınarak gerek 5434 sayılı Kanunun, gerekse 506 ve 1479 sayılı kanunların genel hükümleri 
çerçevesinde, aylıklarını bağlaması gereken kurumun şartlarını taşıyanların T.C. Emekli San
dığı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya BAĞ-KUR veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde
sine tabi sandıklardan emekli olmaları halinde, iştirakçiliklerine son verilerek emekli aylıkları 
bağlanır. 

Bunların emekli aylıkları, ilgili oldukları kurum tarafından 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa tabi aynı hizmet süresine sahip emsali Yasama Organı üyelerine T.C. Emekli 
Sandığınca bağlanan emekli aylığının 3 üncü maddeye göre belirlenen tutarına yükseltilmek 
suretiyle ödenir ve aradaki fark hazineden tahsil edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde geçen her hizmet yılı için 5434 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi çerçevesinde 3 aylık fiili hizmet zammı uygulanır. 

Emekli Aylıklarının Hesaplanması 

MADDE 3. — Yasama Organı üyeleri ile açıktan atanan bakanlardan T.C. Emekli Sandı
ğınca emekli aylığı bağlananların aylıkları, 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 hesaplanır. 

ödemelerde kesenekle karşılanmayan kısımlar Hazinece T.C. Emekli Sandığına ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve 
Emekliliklerine Dair Kanun Tasarısı 

Ödenek, Yolluk, Diğer Malî ve Sosyal Haklar 
MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en 

yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek Devlet memuruna ödenen
lerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek 
tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. 

Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu malî 

ve sosyal haklardan yararlanırlar. 

Emeklilik 
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar, seçil

dikleri veya atandıkları, emekli olanlar ise istekte bulundukları tarihi izleyen aybaşından itiba
ren emeklilik keseneğine esas aylıklarına 4500 ek gösterge tutarı eklenmek suretiyle T.C. Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilirler. Emekli olanların iştirakçi oldukları sürece sosyal güvenlik kurum
larından aldıkları aylıkları kesilir. 

Bu şekilde ilgilendirilenlerden 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümleri dikkate 
alınarak gerek 5434 sayılı Kanunun, gerekse 506 ve 1479 sayılı kanunların genel hükümleri çer
çevesinde, aylıklarını bağlaması gereken kurumun şartlarını taşıyanların T.C. Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kur veya 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi 
sandıklardan emekli olmaları halinde, iştirakçiliklerine son'Verilerek emekli aylıkları T.C. Emekli 
Sandığınca bağlanır. Bu görevleri sona erenler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmaları gerekenle
re Sandıkça bağlanacak aylık, aynı hizmet süresine sahip emsali yasama organı üyelerine T.C. 
Emekli Sandığınca bağlanan emekli aylığı tutarına (T.B.M.M. üyesi olanlar için tespit edilen 
makam tazminatı dahil edilerek) yükseltilir. Diğer sosyal güvenlik kurumlarının ödemesi gere
ken aylık ilgili kurumdan, aradaki fark ise Hazineden Sandıkça tahsil edilir. 

Makam tazminatının ödenmesine ve kesilmesine dair özel hükümler ile bu Kanunun 5 in
ci maddesine göre ödenecek tazminata ilişkin hükümler saklıdır. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yasama 
Organı Üyeleri ile dışardan atanan bakanların bu görevlerde geçen her hizmet yılı için aynı 
kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde üç aylık fiilî hizmet zammı uygulanır. 

Emekli Aylığının Bağlanması 
MADDE 3. — Yasama Organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların veya daha önce 

bu görevlerde bulunmuş olanların istekleri üzerine emekli aylıklarının bağlanmasında, emekli 
aylığını bağlayacak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatında yer alan yaş kaydı dışında 
genel hükümler uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

Yasama Organı Eski Üyelerinin Sosyal Hakları 

MADDE 4. — Yasama Organı üyeliği sona erenler ile bunların bakmakla yükümlü ol
dukları aile fertlerinin tedavileri, üyelerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisince sağlanır. 

Yasama Organı üyeliği sona erenler protokol ulaşım ve haberleşme, kültürel, sportif ve 
sosyal tesisler ile benzeri sosyal hizmet ve haklardan milletvekilleri gibi yararlanırlar. 

Yasama Müşavirliği 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde bulunmuş olanlardan kendilerine 

emekli aylığı bağlanmamış olanlara yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu üyeliği dahil 
olmak üzere kamu kesiminde veya özel kesimde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret 
mukabili görev almayanlar talepte bulunmaları halinde en fazla beş yıl İçin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı yasama müşaviri kadrolarına atanırlar. Bunlar aylık ve özlük haklarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden almaları kaydıyla Başbakanın talebi üzerine Başbakanlıkta görev
lendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlere Başbakanlıkça ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Bunlardan emekli aylığı bağlananların görevleri sona erer. 

Temsü Tazminatı 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya açıktan atandığı bakanlık görevi 
sona erenlere bu görevlerde en az 2 yıl bulunmuş olmaları şartıyla 6000 gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar temsil tazminatı olarak hayatta 
bulundukları sürece her ay Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. 

Bu tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu tazmi
nat Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve emekliler ile yönetim, denetim, danışma ve tasfiye 
kurulu üyeliği dahil olmak üzere kamu kesiminde veya aylık veya ücret mukabili özel kesimde 
görev alanlara ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç 
bir ay içinde durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu durumun orta
ya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tazminat ödemesine son verilir, Zamanında bil
dirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanunî faizi ile birlikte geri alınır. 

Hak Kazanma ve Ödeme 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itiba
ren, bu Kanunda belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar. Herhangi bir nedenle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden 
ay başından itibaren verilmez. Ancak, ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesr ha
linde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve yollukların 
üç aylığı peşin olarak ve çekle ödenir. 

Ölüm Yardımı 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri hali de 1 inci madde uya
rınca hesaplanacak aylık ödeneklerinin oniki aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesinden, usulü dairesinde ve resen ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yasama Organı Eski Üyelerinin Sosyal Hakları 
MADDE 4. — Yasama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenler 

ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri, üyelerin tabi olduğu hü
kümler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisince sağlanır. 

Tazminat 
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile dışardan atanan bakanların bu 

görevlerinin sona ermesinden itibaren, bu görevlerde enaz iki yıl bulunmuş olmaları şartıyla, 
emekli aylığı alıp almadıklarına bakılmaksızın; yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu 
üyeliği dahil olmak Üzere kamu kesiminde veya özel kesimde her ne suretle olursa olsun aylık 
veya ücret mukabili görev almayanlara ve gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmalarını ge
rektirecek şekilde ticarî veya sınaî faaliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunmayanlara, 
hayatta bulundukları sürece, 6000 gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak miktar her ay Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden tazminat olarak ödenir. 
Bu tazminat.damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde duru
mu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi 
takibeden aybaşından itibaren tazminat ödemesine son verilir. Zamanında bildirimde bulun
mayanlara ödenen tazminat kanunî faizi ile birlikte geri alınır. 

Hak Kazanma ve Ödeme 
MADDE 6. — Kanunun 7 nci maddesi, 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ölüm Yardımı 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta oldu
ğu aylığın (ek gösterge dahil) oniki aybk tutan ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanuh) 

Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya 
göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
sinden ödenir. 

Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm 
yardımları yapılmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hü
kümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 9. — 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanun ile 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı 
Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kazanılmış Haklar 

GEÇtCt MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi Kararları ile iptal edilmiş olan 7.5.1985 ta
rihli ve 3284 sayılı, 21.4.1988 tarihli ve 3430 sayılı kanunların ilgili hükümleriyle öngörüleni 
TC. 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 idari yargı kararı gereğince aylıkları dondurulanlara veya ödenen aylık 
miktarları indirilmiş olanlara söz konusu idari yargı kararının uygulanması tarihine kadar ya
pılmış ödemeler için Sandıkça borç çıkartma işlemi yapılmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce genel hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış 
olanların hakları saklıdır. 

GEÇtCt MADDE 2 . - 4 üncü maddede yeralan 4500 rakamı ile 6 ncı maddede yeralan 
6000 gösterge rakamı sırasıyla 1991 yılında 5300 ve 6800, 1992 yılında 6200 ve 7500, 1993 yılın
da 7100 ve 8300,1994 yılında 8000 ve 9000,1995 > Ve müteakip yıllarda 9000 ve 10000 olarak 
uygulanır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevleri sona ermiş 
olanlar için temsil tazminatlarının ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aran
maz. Ancak bu hüküm görevleri cezaen veya istifaen sona ermiş olanlar hakkında uygulanmaz. 

GEÇÎCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce Yasama Organı üyeliğinde 
bulunanlardan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek veya borçlanmak sure
tiyle 25 hizmet yılını tamamlayanlara TC. Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya 
göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
sinden ödenir. 

Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm 
yardımları yapılmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hü
kümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 8. — 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5434 sayılı 

T.C. Emekli Sandığı Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi kararları ile iptal edilmiş bulunan 7.5.1986 
tarihli ve 3284 sayılı, 21.4.1988 tarihli ve 3430 sayılı kanunların ilgili hükümlerine göre T.C. 
Emekli Sandığınca aylık bağlananlarla aylıkları yükseltilmiş olanlardan; idarî yargı karan ge
reğince aylıklarının ödenmesi durdurulanlar ile ödenen aylık miktarlan indirilmiş olanlara, söz 
konusu idarî yargı kararlarının uygulanması tarihine kadar yapılmış olan ödemeler için San
dıkça ayrıca borç çıkartma işlemi yapılmaz. 

Ayrıca bunlardan, Sandık iştirakçisi iken borçlanma tarihinde yürürlükte bulunan kanun
ların ilgili hükümlerine göre, işyerlerinden veya bağlı bulundukları meslek kuruluşlarında ve
yahut vergi daireleri ile diğer resmî mercilerden aldıkları belgeler üzerine borçlanma işlemleri 
yapılmış ve tahakkuk eden borçları ödenmiş olanlann, bu borçlanmaları ve intibakları geçerli 
sayılır. 

GEÇİCt MADDE 2 . - 2 nci maddede yeralan 4500 rakamı ile 5 inci maddede yeralan 
6000 gösterge rakamı sırasıyla 1991 yılında 5300 ve 6800,1992 yılında 6200 ve 7500,1993 yılın
da 7100 ve 8300, 1994 yılında 8000 ve 9000, 1995 ve müteakip yıllarda 9000 ve 10000 olarak 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevleri sona ermiş 
olanlar için bu Kanunun 5 inci maddesine göre tazminatların ödenmesinde iki yıllık görev sü
resini doldurma şartı aranmaz. Ancak bu hüküm görevleri cezaen sona ermiş olanlar hakkın
da uygulanmaz. 

GEÇÎCl MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Organı üyeliği ve 
açıktan atandığı bakanlığı devam edenlerle bu tarihten önce bu görevleri sona erenlerden her
hangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek veya borçlanmak suretiyle yirmi hizmet yılı
nı tamamlayanlara yaş kaydı aranmaksızın 2 nci maddedeki esaslara göre aylık bağlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yasama Organı üye
liği veya açıktan atandığı bakanlık görevleri sona ermiş olanlarla, bunlardan ölenlerin dul ve 
yetimleri hakkında da bu Kanunla getirilen emeklilik hükümleri T.C. Emekli Sandığınca uy
gulanır. „. „ . , „ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanunun emeklilikle ve emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili hü
kümleri 1 Temmuz 1990 tarihinde, diğer hükümleri yayımı yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 11, — Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye 

Büyük'Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 462) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci maddesi ile geçici 4 üncü maddesi 1 Temmuz 1990 tari

hinde; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 2 nci maddenin son fıkrasında 
yer alan fiilî hizmet zammı verilmesinden dolayı bu Kanunun yürürlüğünden önce geçmiş sü
reler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

Yürütme 
MADDE 10. — Kanunun 11 inci maddesi, 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayın : 462) 




