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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı tbrahim ûzdemir'in, 

Japonya'ya giden Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına ve
kâlet etmesi uygun görülen Devlet Bakanı Mehmet Yazar aynı tarihte yurt dışında olacağın
dan, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin, 

Danimarka'ya gidecek olan Millî Savunma Bakam H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar, 
Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'tn, 

Federal Almanya ve Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in, 

Bulgaristan ve Arnavutluk'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar, 
Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın, 

Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin, 

Fransa'ya gidecek olan; 
Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Ke-

çeciler'in, 

Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, 
Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ve 
Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut ûzal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkan

lığına, TBMM Başkanı tsmet Kaya Erdem'in vekâlet edeceğine, 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına mahkûm edilen Şehzade Kaygusuz hakkındaki dava dosyasının (3/301) geri 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın Hü
kümete geri verildiği; 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette bulunduğu id
dia edilen KontgeriIIa örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) Genel Kurulun bilgisine sunuldu, önergenin gündem
deki yerini alacağı ve öngör üşmesinin, sırasında yapılacağı; 

Açıklandı. 

10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin 23.11.1990 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bilanço ve Netice He
saplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan itiraz ile Komisyonun Görüşü (3/744) 
(S. Sayısı: 480) üzerindeki müzakerelerden sonra yapılan iki oylamada da Genel Kurulda ka
rar yetersayısı bulnmadadığı anlaşıldığından; 

— 215 — 



T.B.M.M. B : 36 21 . 11 . 1990 O : 1 

21 Kasım 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.21'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Ordu 

Kadir Demir Ertuğrul Özdemir 

• 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 11 . 1990 Çarşamba 

Tasanlar 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/759) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1990) 

2. — Diyanet tşleri Başkanlığı kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/760) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 19.11.1990) 

3. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak 
için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesin
de Değişiklik kapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/761) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.11.1990) 

4. — istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/762) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1990) 

5. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/763) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1990) 

6. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/764) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.11.1990) 

Teklifler 
1. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaşlarına Katı

lanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/338) (içtüzüğün 35 inci maddesinin 
1 inci fıkrası hükmüne göre Plan ve Bütçe Komisyonuna) 

2. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bildir
me Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/437) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1990) 
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Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, Altıntaş - Gediz karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.1990) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve Kütahya 
Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılında gerçekleştirilecek 
olan asfalt çalkamalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1013) (Başkanlığa geUş tarihi : 20.11.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Bağ • Kur sigortalılarının sağlık sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1676) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.11.1990) 

2. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, tzmir tli Urla tlçesi Balıklıova ve Karaburun 
tlçesi Mordoğan köylüleri aleyhine Hazirnece açılan davaların geri alınıp alınmayacağına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1677) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.11.1990) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Altınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu iddia edilen 
Kontrgerilla örgütüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1678) (Başkanlığa geliş tari
hi : 19.11.1990) 

4. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Türk tütüncülüğünün rekabet gücünü koruması 
için alınacak önlemlere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1679) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1990) 

5. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütüne mensup bir kişinin Türk 
Hava Yollarına alındığı ve yurt dışına gönderildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
soru önergesi (7/1680) (Başkanlığa geUş tarihi : 20.11.1990) 

6. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla örgütü ara
sında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1681) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 20.11.1990) 

7. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde "ordu yönetime el 
koymalıdır" talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/1682) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1990) 

8. — Bingöl Milletvekili tlhan Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün terör olaylarıyla ve ba
zı gizli tarikatlarla ilgisi bulunup bulunmadığına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1683) (Başkanlığa geUş tarihi : 20.11.1990) 

9. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve çalışma 
sahasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.1990) 

10. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu iddia edi
len silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1685) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1990) 
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11. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Körfez krizi nedeniyle ülkemize çeşitli yol
larla açıktan para girdiği iddiasına ve Türkiye Emlak Bankasınca Polly Peck Şirketine teminat 
mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1686) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.11.1990) 

12. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, tzmir ve Samsun sigara fabrikalarının 
vardiya usulü çalışmalarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1687) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1990) 

13. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu iddia edilen 
Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1688) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.11.1990) 

14. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan vatandaşla
rın maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1689) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Aytekin Kot il 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı, 3 arkadaşımıza söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 1 Ocak 1991 tarihinde Almanya'da yürürlüğe girecek 
olan Yabancüar Yasası ve bu yasadan dolayı Almanya'da yasayan vatandaşlarımızın karşılaşocaklar ı so
runlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul, 1 Ocak 1991 tarihinde Almanya'da 
yürülüğe girecek olan Yabancılar Yasası ve bu yasadan dolayı Almanya'da yaşayan vatandaşla
rımızın karşılaşacakları sorunlar konusunda gündem dışı söz istemiştir; kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yurt dışında çalı
şan işçilerimizin sorunları ve 1 Ocak 1991 tarihinde Almanya'da yürürlüğe girecek olan Yaban
cılar Yasası ve bu Yabancılar Yasasından dolayı Almanya'da çalışan ve yaşayan vatandaşları
mızın karşılaşacakları zorluklar ve sorunlar konusunda gündem dışı söz almış bulunmakta
yım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, doğduğu topraklarda duyamadığından dolayı, işsizlik ve geçim sı
kıntısı gibi ekonomik nedenlerle ana baba ocağını terk etmiş, el kapılarında ekmek parası pe
şinde koşan ve o ülkelerde en ağır işlerde çalışarak hem kendi durumunu düzeltmek hem de 
ülkesinin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, canla başla çalışan, bulunduğu ülkelerde 
yabancı, kendi ülkesinde ise gurbetçi diye adlandırılan yaklaşık 2,5 milyon dolayındaki vatan
daşlarımız ve bunların Türkiye'deki yakınlarının büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğunu 
biliyoruz ve duyuyoruz. 
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Bu kürsüden bu konular defalarca dile getirildiği halde, hükümetin bu soruna bugüne ka
dar yeterince, eğitmemesi, çözüm bulmaması, hem yurt dışındaki vatandaşlarımızı hem onla
rın buradaki yakınlarını hem de bu ülkede milletvekilliği gibi büyük sorumluluk üstlenmiş olan 
bizleri büyük sıkıntıya sokmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorunu beş dakikalık bir konuşma ile bütün açıklığı ile ortaya 
koymamız mümkün değildir, ben, sadece özet olarak bu konuyu Meclisin bilgisine sunmak 
ve Hükümetin bu konuya dikkatini çekmek istiyorum. Umuyorum ve bekliyorum ki, bu ko
nuşmadan sonra, Hükümet bu konulara biraz daha ilgi gösterir ve çözüm bulmaya çalışır. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışındaki işçilerin sorunlarından bahsetmeden önce, kendi so
runlarımızdan, yani, milletvekili olarak bu konuyla ilgili bizim çektiğimiz sıkıntılardan, ve yurt 
dışında çalışan emekçilerimizin Türkiye'deki yakınlarının çektikleri sıkıntılardan bahsetmek 
istiyorum. 

Günlük uğraşılarımızda en önemli yeri olan vize sorunu var. Türkiye'de sistemin iyi çalış
mamasından dolayı, sorunlarına bireysel çözüm arayan ve bu bireysel çözüm içinde mutlaka 
bir milletvekilinin yardımcı olması gerekliliğinden dolayı, günlük olarak bize gelen 40 - 50 so
rundan en az 5-6'sını oluşturan büyük bir sorunumuzdur bu vize sorunu. İnsanlarımızın, Türki
ye'de geçinebilmekten umudunu keserek, ekonomik nedenlerle, ne pahasına olursa olsun, hat
ta bazen canı pahasına, hayatı pahasına da olsa yurt dışına çıkma istemleri var veya yurt dışın
da yaşayan yakınlarını ziyaret etmek için veya bir yakınının düğününe katılmak veya bir yakı
nının cenazesini almak veya sadece gezmek anacıyla yurt dışına çıkma istemleri var; ama, ne 
yazık ki, tüm Avrupa Ülkelerinin kapıları bizim insanlarımıza kapalı. Tespit edebildiğim kada
rıyla, şu anda, dünyada 126 ülke Türkiye'ye vize uygulamaktadır. Hem ülkemizi yaşanmaz du
ruma getirmişiz, herkes kaçıp kurtulma hayallerine kapılmış hem de dış politikada bizleri bi
tirmişsiniz; bütün ülkeler bizim insanlarımıza kapılarını kapatmış, vize şartlarını ağırlaştırmış 
veya bugüne kadar bize vize uygulamayan ülkeler, bize vize uygulama noktasına gelmişler... 

Bizim insanlarımızı kapıdan kovuyorlar, onlar bacadan giriyorlar; bacadan kovuyorlar, 
onlar pencerden giriyorlar... Hatta, vizesiz girme teşebbüsleri birçok insanımızın canına mal 
oluyor; Meriç'te boğulan insanlarımız, Alplerde donan insanlarımız veya yakalanıp dövülen, 
cezalandırılan, cezaevine atılanlar; günlerce, aylarca sıkıntı çeken insanlarımız; itilen, horla
nan insanlarımız ve bunların karşısında bu konulara duyarsız kalan bir Hükümet var... 

Sayın Başkan, konuşmam, konuşmalardan dolayı anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin konuşmasını izleyemiyoruz. Lütfen, sükûnetle 
dinleyelim; hatip çok önemli bir konuya temas etmektedir. 

Buyurun sayın konuşmacı. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, sizlerden özellikle rica ediyorum; bir gün sabah erkenden kalkın 

da, sizlere oy veren, sizleri milletvekili olarak seçip Ankara'ya gönderen insanlarımızın konso
losluklar önünde çektikleri çileyi yakından bir görün. 

Tabiî ki, milletvekili olduğunuzdan dolayı, yurt dışına çıkışlarınızda sizlere vize uygula
ması yok, hatta birçok kolaylıklar sağlanıyor; ancak, bizlere birtakım kolaylıkların sağlanması, 
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bizlere oy verip, seçip gönderen insanlarımızın sorunlarına duyarsız kalmamızı gerektirmez. 
Şunu, altım çizerek söylüyorum: Değerli arkadaşlar, bir sabah, lütfen, Meclise gelirken, kon
soloslukların önünde biriken vatandaşlarımızla bir görüşün ve onların çektikleri sıkıntıları bir 
dinleyin... 

İnsanlarımıza, kendi ülkelerindeki konsolosluklar önünde yapılan insanlık dışı uygulamalar, 
dövmeler, tekmelemeler, bağırmalar, hakaretler, bir sömürge ülkesindeki insanlara dahi yapı
lamayacak hareketlerdir. 

Sadece bu çirkin hareketlerin yapılmasıyla da kalınmıyor, vize talebinde bulunan vatan
daşlarımızdan evrakları alınıyor, "Siz gidin, biz size mektupla cevap göndeririz" deniyor; an
cak, aylar geçiyor ve hiçbir cevap verilmiyor. Aile birleşimi için vize talebinde bulunanlara da
hi ancak üç ayda cevap verilebiliyor. Cevap verildiğini kabul edelim; iki satırlık bir yazıyla, 
"Vize talebiniz uygun bulunmamıştır" deniyor; hiçbir açıklama yapılmıyor, neden, niçin ve 
hangi sebeple vize verilmediği konusunda hiçbir gerekçe bildirilmiyor ve insanlarımız bu du
rum karşısında ne yapacaklarını bilemez halde şaşkın şaşkın geziniyorlar... 

Vize olayını biz biliyoruz tabiî. O ülkelerde kalma, oralarda çalışma veya formalite evlilik 
yaparak bir gelecek arama durumunda olanlara vize verilmiyor; ancak, bunları önleyeceğiz di
ye, tüm insanlarımıza aynı gözle bakıp, gerçekten iyi niyetle; yani orada kalma veya çalışma 
niyeti ile değil de, gezme, düğün, cenaze veya aile birleşimi gibi konularda vize talebinde bulu
nan ve ret cevabı alan vatandaşlarımıza bir açıklama yapılmasını gerekli görüyorum.. 

Hükümetten ve özellikle de Sayın Dışişleri Bakanından, bu konulara ilgi göstermesini bek
liyoruz. Biz, artık, serbest dolaşım hakkını falan aramıyoruz; yirmi otuz yıl önce kazanılmış 
hakların kaybedilmesinin hesabını sormuyoruz. Bugün, kendi ülkemizde, kendi insanımıza in
sanlık dışı uygulamalar yapılmasın; vize ile ilgili taleplere zamanında cevap verilsin, vize veril
meyen insanlarımıza da açıklama yapılmasını istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili bir de öneride bulunmak istiyorum. Sayın Bakan 
burada yok; ama daha sonra tutanaklardan öğrenir. 

Bakanlık bünyesinde mevcut olan bir Vize Daire Başkanlığı var. Gerçekten, bu büroda 
görevli arkadaşlarımızın hepsi de iyi niyetli kişiler, yardımca olmak istiyorlar; ama kadro ola
rak yetersiz. Bu dairenin daha da büyütülmesi ve kadrosunun artırılması; aynı zamanda, bü
tün vize uygulayan ülkelerin vize koşulları öğrenilerek, vize talebinde bulunacak insanlarımız, 
önce kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığındaki bu vize dairesine başvursunlar; koşullarının uyup 
uymadığı veya eksik evrak konusunda bir ön inceleme yapıldıktan sonra konsolosluklara gön
derilirse, bir ölçüde konsoloslukların önü rahatlamış olacaktır. Ayrıca, diplomatik görüşme
lerle vize konusundaki zorlukların ortadan kaldırılması konusunda girişimde bulunulmasını 
bekliyoruz ve istiyoruz. Aksi takdirde, insanlarımız, çeşitli yollarla yurt dışına çıkıyor, iltica 
talebinde bulunuyor ve iltica talebi kabul edilsin diye Türkiye aleyhinde çeşitli propagandalar 
yapılıyor ve haliyle, Türkiye'nin zaten olmayan itibarı hepten yok oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka önemli konu da, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
çektikleri zorluklardır. Mesela, bedelli askerlik karşılığında alınan 10 bin markın yüksek olu
şu, zaten işsiz olan birçok vatandaşımızın bu parayı ödemekte güçlük çekmesi, en önemli so
runlardan birisini oluşturuyor. 
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Yine, izin geliş ve gidişlerinde Bulgaristan'dan geçişlerinde karşılaştıkları zorlukları ve Türki
ye'deki seçimlerde, bulundukları yerlerde oy kullanamama gibi, Türkiye'den bekledikleri ve 
Türkiye'nin çözümlemesi gereken sorunların yanında, özellikle Almanya'da yaşayan ve çalışan 
vatandaşlarımız, 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yabancılar Yasasından dolayı 
büyük sıkıntıyla karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Almanya'da, yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek olan Yabancılar 
Yasası ve Anayasa Mahkemesinin ekim ayı içinde verdiği seçme ve seçilme haklarına bütün 
kapılan kapatan kararı, Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 700 bin vatandaşımızı büyük 
sıkıntıya sokmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kul, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Yeni çıkacak Yabancılar Yasası ve aynı doğrultudaki yargı kararlarına göre, artık Alman 

vatandaşlığına geçmeden, çeşitli haklardan yararlanmak kesinlikle mümkün değildir. Vatan
daşlarımız, daha önce genişletme çabası içerisinde oldukları birçok haklarının ellerinden alın
ması ve yeni beklentilerinin önüne set çekilmesi karşısında büyük şok geçirmekte ve sorunları
na çözüm bulma konusunda, Hükümetten, bir şeyler yapmasını beklemektedirler. 

Yabancıların seçme ve seçilme haklarını savunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile tşçi Sen
dikaları Konfederasyonu, kendileri için önemli bir yenilgi olan Anayasa Mahkemesi kararına 
karşı şiddetle tepki gösterirken, Hükümetimiz bu konuda sessiz kalmayı yeğlemiştir. 

Anayasa Mahkemesinde SPD adına yabancıların seçme ve seçilme haklarını savunan Prof. 
Helmut Rittstieg, kararın olumsuz bir anayasa yorumlaması ile çıktığını söyleyerek, bu geliş
melerle ilgili tepkisini açıkça ortaya koymuştur. Prof. Rittstieg, Anayasa Mahkemesinin, ya
bancılara seçim hakkı tanıyan kararların gerekçelerini dikkate almadan, geçmişteki millî ve ge
leneksel anlayış sınırları içinde karar verdiğini; Anayasa Mahkemesinin kararının, bugünkü göç
menlik olgusuna yanıt vermediğini; Almanya'nın Avrupa politikasının, Avrupa Topluluğu ka
rarlarıyla çeliştiğini; bunun çözümü için ise Anayasanın mutlaka değişmesi gerektiğini ve bu 
konuda çaba göstereceklerini söylemektedir. 

tşçi Sendikaları Konfederasyonu ise, Avrupa Topluluğu ülkelerinde yaşamakta olan Türk
ler için serbest dolaşım hakkı verilmesi gerektiğini savunarak, bu konuda gerekli girişimlerde 
bulunacaklarını; ancak, bunun gerçekleşebilmesi için ise, önce Türkiye'nin bunu istemesi ve 
ağırlığını koyması gerektiğini söylemektedirler. 

Almanya'daki Türklerin sorunlarıyla, Türk Hükümetinden çok, Almanya'daki Türk dost
larının, oradaki sosyal demokratların ve işçi sendikalarının iyi niyetini ve çabasını görüyoruz. 
Ancak, bunların bu çabaları ne derece etkili olacaktır? tşçi Sendikaları Konfederasyonu, Tür
kiye'nin desteğinin mutlaka olmasını isterken, SPD'nin çabalarının ise, yine Türkiye'nin des
teğiyle başarıya ulaşabileceği gerçeği açıkça görülmektedir; çünkü, Anayasa değişikliği sadece 
SPD'nin çabasıyla olacak gibi değil. Anayasa değişikliğine sağ partilerin karşı çıkması ve Anayasa 
değişikliği için de üçte iki çoğunluğun zorunlu olması, Türkiye'nin istemi olmadan Anayasa 
değişikliğinin umutsuz bir bekleyiş olmaktan öteye gidemeyeceği... 

BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen, konuşmanızı bitirin, çok uzadı. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, çok önemli bir konu; arkadaşlarımız sa

bırlı olursa, bu konuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. 
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BAŞKAN — Efendim, sürenizi çok aştınız ama... Lütfen bitirin. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, zaten, süremin çoğu arkadaşlarımızın ko
nuşmasıyla geçti, konuşmam baştan kesintiye uğradı, onun için, bir iki dakika daha müsama
ha göstermenizi bekliyorum ve hemen toparlamaya çalışıyorum. 

Sorunu çözmek için sadece SPD'nin çabalarının yetmediği ve Türkiye'nin bu konuya da
ha duyarlı davranmasının kaçınılmaz olduğunu artık anlamamız gerekmektedir. 

Şu anda, Türk dostu almanlar, en geçerli çözüm olarak Alman vatandaşlığına geçmeyi 
öneriyorlar. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler veya geçemeyenler veya geçmek isteme
yenler, şimdilik bunların dışında da başka bir çözüm bulamıyorlar. Türkler ise, daha önce Al
manlar için çözüm olarak görünen ve Türkiye'ye kesin dönüş için teşviklerin artırılmasının da
hi çözüm olamayacağını ve Alman vatandaşlığına geçişin de çok sınırlı olacağı düşüncesiyle, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, diplomatik yollarla, sorunlarına çözüm bulmasını bekle
mektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda ne yapılabilir?... Öncelikle, diplomatik yollardan bu so
runa çözüm aramamız gerekmektedir. Eğer bu girişimlerden bir netice alınmazsa, Türkiye'de 
bu konuyla ilgili yeni yasal düzenlemeler yapmak zorunluluğumuz vardır bizim. 

Bu konuyla ilgili olarak; 
1) Vatandaşlıktan çıkma hakkını hepten kaldırmamız gerekmektedir. 
2) Başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmiş olan Türk vatandaşlarının, müracaatları ha

linde, tekrar Türk vatandaşı olabilmelerine olanak sağlanmalıdır. 
Alman vatandaşlığına geçmek için; önce vatandaşı bulunduğu ülkenin vatandaşlığından, 

eğer yasal bir engel yoksa, önce kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkma şartını arıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Kul, gündem dışı konuşmanın süresi beş dakikadır, siz üç mislini çok 
aştınız. Lütfen bitirin konuşmanızı. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, hemen, bir iki önerimi sıraladıktan son
ra, iniyorum. 

Vatandaşlıktan çıkma konusunda yasal engelleri olan ülkelerin vatandaşlarında bu şart 
aranmazken, Türkiye'de vatandaşlıktan çıkmak mümkün olduğundan dolayı, Türklere bu şar
tı mecbur koşuyorlar; yani, başka ülkelerin insanları kendi vatandaşlık haklarını muhafaza ederek 
Alman vatandaşı olabilirken, çifte vatandaşlık hakkını kazanabilirken, Türkler, Türk vatan
daşlığından çıkmadan çifte vatandaşlık haklarına sahip olamıyorlar. 

Bir kez Alman vatandaşı olduktan sonra da, daha sonra istediği ülkenin vatandaşı olma 
hakkına sahip olmak mümkün olmasına karşın, Türkler, Alman vatandaşı olmaktaki bu zor
luktan dolayı, önce Alman vatandaşı olamıyorlar; kabul edelim ki oldu, bu sefer de tekrar Türk 
vatandaşı olmak isterlerse, olamıyorlar. 

Almanlar, yabancılara çifte vatandaşlık hakkını vermeyi birçok şarta bağlamışlar. Bir kez, 
Almancayı iyi konuşmak gerekiyor; iki, on yıl Almanya'da kalmış olma şartını arıyorlar; üç, 
yine kendi ülkesinde vatandaşlıktan çıkma olanağı var ise, önce çıkmasını istiyor, eğer çıkma 
olanağı yok ise, böyle bir şart aramıyorlar. 
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Böyle bir durumda, bizim vatandaşlarımızdan çifte vatandaşlık hakkı kazanacak olanla
rın çok sınırlı kalacağı ve sorunu çözmeyeceği açıkça ortadadır, öyle ise, bu soruna daha kök
tenci çözümler bulmamız gerekmektedir. İvedilikle, Almanya ile ikili diplomatik ilişkilerle bu 
soruna çözüm bulmamız gerekmektedir. Çünkü, Avrupa'da Türk lobilerinin oluşması için, yurt 
dışındaki işçilerimizin durumlarının düzeltilmesi, seçme ve seçilme haklarına sahip olmaları 
gerekmektedir. 1 milyon 700 bin Türk vatandaşının Almanya'da seçme ve seçilme haklarına 
sahip olması, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli bir katkı sağlaya
caktır. AET ile ilişkiler konusunda, Türklerin bu ülkelerde vatandaşlık elde etmeleri büyük 
kolaylıklar getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 yılı başından 1995 yılı sonuna kadar Alman vatandaşlığına 
geçilebiliyor; 1995 yılından sonra bu iş mümkün olmayacaktır. Ne yapılacaksa bugünlerde yap
mamız gerekmektedir. Bu uygulamaya 1 Ocak 1991'de başlanacağına göre, belki, işçilerimiz 
zorunlu olarak geriye dönmek durumunda kalacaklar, belki, birçoğu vatandaşlıktan çıkma yön
temini deneyecek; ancak, daha sonra Türk vatandaşlığına dönemeyeceklerdir. Belki, Alman 
vatandaşı olup daha sonra buraya dönmek isteyenler, orada bir sürü baskı ve sıkıntıyla karşı 
karşıya kalacaklardır. 

Kısaca ifade etmeye çalıştığım bu sorunlara Hükümetin daha duyarlı olmasını, bunlara 
çözüm bulmasını bekliyorum. 

Sayın Başkanım, gösterdiğiniz müsamaha için teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

2. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in anılarının 
bir gazetede yayımlanmasının yarattığı hukukî duruma ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Eski Cumnurbaşkanı Kenan Evren'in, bir gazetede yayımlanan anıları ve hu
kukî durumu hakkında, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol konuşacaklardır. 

Buyur Sayın Anadol. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Anadol, süre bakımından, lütfen, bir evvelki konuşmacıyı örnek almayın. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; eski 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren... , 
AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — "Sayın" deyin... öğrenin biraz. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — içtüzüğe göre, milletvekillerinin birbirlerine "sayın" 

demesi mecburidir; eski cumhurbaşkanları hakkında öyle bir zorunluluk yoktur efendim. Darbe 
yapanlara da ben, "sayın" demiyorum. (SHP ve bağımsızlar sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Milliyet Gazetesinde yayınlanan anıları tartışma ko
nusu oldu. Batıda, devlet adamları anılarını yazarlar, notere verirler, öldükten sonra bunlar 
yayınlanır veya yirmi yirmibeş sene geçtikten sonra yayımlanır. 

Şimdi, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren, çabuk yayınladığına göre, herhalde yarar gör
müş olacak; insanlar sağken bu konu tartışmaya açılsın... Bunu tercih etmiş olacak. Nitekim, 
Sayın Süleyman Demirel'in anılara karşı verdiği yanıtlar, bir ibret vesikası olarak yayınlanmak
tadır ve diğer ismi geçen kişilerin de bu konuda söyleyecekleri yayınlanacaktır, ister istemez, 
bir siyasal tartışmayı Kenan Evren başlatmış durumdadır. 
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Ben, o nedenle, şimdi, bir politikacı olarak, 12 Eylülde dağıtılan Parlamentonun bir üyesi 
olarak -o gün Parlamentoda olan 35 kişi kadar varız bugün- siyasal tartışmasını yapmayaca
ğım işin; bir hukukçu olarak, bir siyaset hukukçusu olarak, konunun hukukî durumunu tartı
şacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Kenan Evren'in yayınladığı anılardan 12 Eylülden sonrası ile ilgili 
olanlar daha yayınlanmadı. Ben 12 Eylül sonrası ile ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim; zi
ra, 12 Eylül sonrası ile ilgili hukukî, cezaî ve malî sorumluluklar söz konusu değil; hukukî, 
mâlî ve cezaî sorumluluklarla ilgili, Anayasanın 15 inci maddesi, 12 Eylül darbesini yapanla-

. nn, onların tayin ettiği Bakanlar Kurulunun, o Bakanlar Kurulunun görev verdiği memurların 
hukukî, cezaî ve malî sorumluluklarını ortadan kaldırmaktadır. Bu o kadar antidemokratik 
bir maddedir ki... Anayasa Mahkemesine bile aykırılık iddiasında bulunulamıyor... O neden
le, ben, 12 Eylül 1980 tarihinden sonrası için bir şey söylemek istemiyorum. Zaten, geçici mad
de, "12 Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonucu toplanacak..." diye başlıyor. Ben, 15 
inci madde, aynı zamanda engellediği için, 12 Eylül sonrası değil 12 Eylül öncesine değinmek 
istiyorum. 

Kenan Evren bu anıları yazmasa çok iyi idi; çünkü, değerli arkadaşlar, kendisini zor du
rumda bıraktı. Bu anılar 12 Eylül sonrasına ilişkin olsa idi, yapılacak - bir şey yoktu; ama, 
12 EyfUl sonrası 15 inci maddeye girdiği için ve antlar 12 Eylül öncesinden bahsettiği için, -12 
Eylüle kadar geldi- bu 15 inci madde çok acemice hazırlandığı için -çünkü, cezaî, malî ve hu
kukî sorumluluk 12 Eylül 1980'den itibaren başlıyor- bu anılar 12 Eylül öncesi olduğu için, 
Türk Ceza Kanununun kapsamına ister istemez giriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi, "Türkiye Cumhuriyeti Teş
kilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile 
teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ıskata veya vazifesini yapmaktan mene cebren 
teşebbüs edenler, idam cezasrna mahkûm olur" diyor. 

147 nci maddesi ise, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife 
görmekten cebren men edenlerle, bunları teşvik eyleyenlere idam cezası hükmonulur" diyor. 

Değerli arkadaşlar, bu anılar 1978-1979; yani bu eylemi yapanların hukukî, cezaî ve malî 
sorumluluklarını ortadan kaldıran 15 inci maddenin kapsamı dışında oluyor. Dolayısıyla, 146 
ncı madde, -bir hukukçu olarak söylüyorum- tüm unsurlarıyla, bu anılarda, özgür iradeyle ik
rar edilmiş oluyor; bu anılar, bir suç delili haline gelmiş oluyor. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Savcılar uyumasın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Askerî Yargı tayın müstakar içti
hatlarına göre, 146 ncı maddenin unsurları açıktır. 

1. Kasıt unsuru, bu anılarda, tartışlamayacak kadar açıktır. 1978-1979 yılındaki eylem
lerle ilgili kasıt unsuru... Ama, bir olay daha var; o kasıt unsuru da açıktır. Şu: Resmen gö
revli olduğu halde, ülkede sıkıyönetim ilan edildiği halde, darbeye karar verip, gizli örgüt 
kurup, askerî hiyerarşinin dışında Haydar Sal tık'a özel emir verip, herkesin bilgisi dışında, sa
dece kendi bilgisi içinde bir özel örgüt kurup, darbe planlarını hazırlatırken, olaylara engel 
olmayan; yani çocuğunu okula, üniversiteye gönderen, ölüsü mü geri gelecek, dirisi mi geri 
gelecek" diye gözyaşlarıyla bekleyen anne babaya, "Allah belasını versin bu Parlamentonun, 
bu partilerin, gelse de bir diktatör, kurtulsak" dedirten, vatandaşı yılgınlığa sevk eden, 
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o havayı oluşturan, müdahale etmeme, görevini ifa etmeme, savsaklama, 146 ncı maddenin 
ana unsurudur ve kasıt unsuru bu şekilde oluşmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Askerî Yargttayın müstakar içtihatlarına göre, cebir unsuru: Elde 
silah olduğuna göre, cebir unsuru açıktır, anlatmaya lüzum yok. 

Üçüncüsü; 146 ncı maddenin, "teşebbüs" unsurudur. Değerli arkadaşlar, teşebbüsün ilk 
başlangıcı -Askerî Yargıtay içtihatlarına göre- icra başlangıcı safhasıdır. Teşebbüsün ilk unsu
ru, ilk aşaması icra başlangıcıdır. Anılarda, icra başlangıcı hazır. Diyor ki, "Darbeye karar 
verdik, kolordulara gönderdik, sonra erteledik, kuryeleri geri çektik, iki ay sonra bir daha gön
derdik... Meclisi feshe karar verdik -146 ncı maddeye göre- Millî Güvenlik Kurulu, Meclis yeri
ne geçsin diye düşündük, Askerî Şûrayı da kattık; fakat, olmaz; sakıncalı bulduk; sadece, kuv
vet komutanları Meclisin yerine yasama organı olarak görev yapsın" diyor. Bunlar ikrarlar; 
iddialar değil, özgür iradesiyle yayımlanmak üzere -bu da açıklanmalıdır, halk bunu bilmeli
dir, 2 milyar telif ücreti aldığı söyleniyor- hazırlanan bu anılarla, açıkça, suç ortaya çıkıyor. 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesi, zamanaşımını düzenliyor. Bu eylemler 
-İS inci madde kapsamı dışında, deminden beri vurguladığım gibi-12 Eylülden önce vuku bul
duğu için, bunların, ceza zamanaşımı Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesine göre, tam 20 
yıldır arkadaşlar. 1978-1990... 12 yıl olmuş; 8 yıl daha, dava açmak için zaman vardır arkadaşlar. 

Şimdi, bu kürsüden, Yüce Meclisin bir üyesi olarak, düşüncemiz ne olursa olsun, millî 
iradenin tecelli ettiği en büyük organ olarak, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" diye du
varında yazan, Büyük Atatürk'ün kurduğu bu müessesenin bir üyesi olarak, bir daha darbe 
olmamasını isteyen; çözümün askerî darbeler olmaması, demokrasi içinde ülkenin her sorunu
nun çözümlenmesini isteyen bir milletvekili olarak ve 12 Eylülde dağıtılan Parlamentonun bir 
üyesi olarak, savcılara suç duyurusunda bulunuyorum. 16 yaşında lise öğrencilerini, "Savaşa 
hayır" dedi diye haklarında dava açan, tutuklattıran, sebebi ne olarsa olsun, mevlit düzenle
yen gazete yöneticilerini tutuklattıran, gözetim altına aldıran, dava açan savcılar, acaba, bu 
hukukî açıklık, tartışılmaz netlik karşısında, 146 ncı maddeyi ihlâl etmeyi, açıkça anı yazarak 
ikrar eden suç delilleri karşısında, dava açacaklar mı, açmayacaklar mı? Bu kürsüden, bu Yü
ce Parlamento kürsüsünden suç duyurusunda bulunuyorum. 

Hepinize, sevgiler, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 

3. — Kütahya Milletvekili H. Cavü Erdemir'in, maden iğcilerinin içinde bulundukları ekonomik 
duruma ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, Kütahya Milletvekili Sayın Cavit Erdemir, işçi hakları konusun
da gündem dışı konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Erdemir. (DYP sıralarından alkışlar) 

H. CAVÎT ERDEMtR (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tüm çalışanların ve bilhassa son günlerde gündemde olması sebebiyle, maden işçilerinin 
, haklarının verilmemesi, emeklerinin karşılığının verilmemesi, istismar edilmesi sebebiyle söz 

almış bulunuyorum. 
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Kütahya, Zonguldak ve diğer birtakım maden bölgelerinin bulunduğu yörelerde oturan
lar bilirler; Maden işçisi, en sıkıntılı şartlar altında, en zor şartlar altında çalışan işçidir. Ma
den işçileri, kâh yer üstünde ve bir kısmı da yüzlerce metre yerin altında çalışırlar. Hatta öyle 
ki, maden işçileri, meslekî hastalıklara en çok duçar olan işçilerdir. Hal böyleyken, maalesef, 
Hükümet, takip ettiği genel politika sebebiyle, işçilerin haklarını vermemekte direnmektedir. 

Bunun, bilhassa son günlerde iki büyük örneğini görmüş bulunmaktayız. Tavşanlı-Tunçbilek 
Bölgesinde 7 bin maden işçisi çalışmaktadır. Keza, Kütahya Seyitömer'de 2 bin civarında ma
den işçisi çalışmaktadır. Erzurum, Bursa, Çorum, Muğla, Manisa gibi maden işyerlerinde ça
lışan işçilerle beraber, -Türkiye Kömür işletmelerine bağlı olarak- bu rakam, 28-29 bini bul
maktadır. tşte bu işçiler, haklarını almak için, emeklerinin karşılığını almak için toplupazarlı-
ğa oturmuştur; fakat, maalesef, Hükümetten gerekli anlayışı görememişlerdir ve toplupazar-
lık uyuşmazlıkla neticelenmiştir. 

Şimdi, sizlere birkaç konuyu arz etmek isterim: Tunçbilek'te çalışan 30 senelik ekskavatör 
tamir ustabaşı; yani yeraltında çalışan ustabaşı m n brüt yevmiyesi 19 510 liradır. 10 senelik, 15 
senelik, 20 senelik işçilerin aldığı ücret, brüt 17 bin 18 bin Türk Lirasıdır. Bu ücret, ortalama 
U 200 lira civarındadır; ki, asgarî ücret seviyesindedir, tşte, bu kadar kötü şartlarda, kömür 
tozu yutarak, yerin altında sağlık koşullarına aykırı şekilde çalışarak hayatını kazanmaya çalı
şan 30 senelik işçinin aldığı ücret 19 510 lira; 10-15 senelik işçinin aldığı ücret 17 bin 18 bin 
lira; -biraz önce belirttiğim gibi ortalama bir şey söylemek istersek, brüt 14 200 liradır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, etin 1 kilogramı 15 bin liradan az değildir. Yine, normal 
bir peynirin kilosu 10 bin lira civarındadır. Demek ki, bir maden işçisi, bütün gün çalışmasının 
karşılığında 1 kilogram et alamamakta, hatta 1 kilogram peynir bile alamamaktadır. Hal böy
le iken, demin de belirttiğim gibi, Hükümet, emeğin karşılığını vermemekte direnmiş ve 28 bin 
29 bin civarındaki işçiler işverenle uyuşmazlığa gitmişlerdir. 

Türk işçisi, tepkisini gösterirken de, devletine, milletine olan bağlılığını gösterir. Gazete
lerden öğrendiğimize göre, Tunçbilek, Seyitömer, Erzurum, Muğla, Çorum, Balıkesir gibi iş
yerlerinde bulunan bu 28 bin 29 bin işçi, 16 Kasım 1990 günü, bir tepki göstermiştir. Bu tepkisi 
ne olmuştu? Yine milletine, devletine karşı anlayışlı olmuş; bütün bu 28 bin 29 bin civarındaki 
işçi, o gün, topluca doktora çıkmıştır; bir gün çalışmamıştır. Hakkını ararken dahi, bir günlük 
bu küçük, çaresiz yevmiyesini terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Zararı yine kendisi çekmiş, 
zarar yine kendi sinesinde kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bir başka konu da, Zonguldak gibi, 40 bin 50 bin civarında maden 
işçisinin barındığı yerde meydana gelen olaydır. Maalesef, burada da, işçi hakları verilmemiş 
ve 30 Kasım günü Zonguldak'ta greve gitme kararı alınmıştır. 

Demin bahsettiğim Tunçbilek, Seyitömer ve diğer illerdeki 28 bin - 29 bin civarındaki işçi
nin grev hakkı da yoktur, tnsan emeğinin", işçi emeğinin karşılığını alabilmek için en ideal yol 
grev hakkıdır; grev hakkına başvurarak emeğini alır. Ama, öyle bir tertip getirilmiş ki, "Bu 
işçiler, çalıştıkları işyerlerinde birkısım üretim enerjide kullanılıyor" diye başka bir işkoluna 
alınmak suretiyle grev hakkından mahrum edilmişlerdir. Size bir misal vermek istiyorum; Tunç
bilek ve Seyitömer'de günlük üretimin ancak yüzde 35'i enerjiye gitmekte; yani, oralardaki termik 
santrallara verilmektedir, geri kalan kısmı, yani yüzde 65 üretim ise ısınma vesaire gibi yollarla 
sarfedilmektedir. Bu şekilde yüzde 35'i enerjiye verildiği halde, bu işçilerin, bu işyerlerinin başka 
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bir işkoluna alınmak suretiyle anayasal bir hak olan grev hakkının ellerinden alınması, istis
mardır, hakkın kötüye kullanılmasıdır. Buradan bilhassa belirtmek istiyorum; bu, düzeltilme
lidir. Bu şekilde, işçinin hakkına kavuşması için en normal, anayasal yol olan grev hakkının 
elinden alınmaması lazım gelir, bunun düzeltilmesi lazım gelir. 

Anayasamızın 55 inci maddesinde, "Ücret emeğin karşılığıdır. 
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret -Adaletli bir ücret!.. Bu devirde, 

19 bin lira, 18 bin lira, 17 bin lira, herhalde, adaletli bir ücret değildir, gülünç bir rakamdır-
"elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır" denil
mektedir. Peki, yapılan bugünkü iş, bu mudur? Maalesef, böyle değildir. Hükümet, Anayasa
nın bu hükümlerine aykırı hareket etmekte, çalışanların, işçinin ve bilhassa maden işçilerinin 
haklarını vermemekte, vermeye de yanaşmamaktadır. 

Bunları size arz ettikten sonra, burada, bilhassa Hükümetten rica ediyorum; bugün ayın 
21'i ve 30 Kasıma 9 gün kalmıştır; akşam evine, akşam yemeğine ne götüreceğini düşünen işçi
yi lütfen düşünsün; ertesi sabah, sabah kahvaltısında okula giden çocuğunun önüne dört beş 
zeytin, biraz peynir koyabilir miyim diyen maden işçisini düşünsün ve 19-20 bin lirayı lütfen 
adaletli bir seviyeye getirsin; 30 Kasımda, Zonguldak'taki, milliyetçi, devletine milletine bağlı 
maden işçisini greve götürtmesin ve yine bahsettiğim Tunçbilek, Seyitömer ve diğer vilayetler-
deki uyuşmazlığa gitmiş olan 28-29 bin civarındaki, kendilerinden fedakârlık yaparak, normal 
bir tepki göstermiş olan maden, işçisinin hakkını lütfen versin. Kendilerini bu kürsüden anla
yışa davet ediyorum. 

Bu vesileyle, hepinizi, yeniden, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdemin 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. / 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine ilişkin önergesi (4/236) 

BAŞKAN — Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, komisyon
dan bir istifa önergesi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinizi diler, saygılar sunarım. 20.11.1990 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubunca, Nevşehir Milletvekili Sayın Cemal Seymen aday gösterilmiştir. 
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Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — KİT KONtSYONU RAPORU 
1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bilanço ve Netice 

Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu iktisadî Te
şebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan itiraz ile Komisyonun Görüşü (3/744) (S. Sayıst 
: 480) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bilanço 
ve Netice Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan ttiraz ile Komisyonun Gö
rüşü üzerindeki genel görüşme dünkü birleşimde tamamlanmıştı ve raporun oylanmasında kal
mıştık. 

Şimdi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 1987 yılı bilanço ve netice hesaplarının 
ibra edilmesine dair komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. 

MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Sayın Başkan, lütfen, karar yetersayısını arayınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evvela, Komisyonu ve Hükümeti yerine çağırın... Hükümetle 

Komisyon yoksa... 
BAŞKAN — Efendim, görüşmeler bitmiştir; Hükümetle Komisyonu aramak zorunda 

değiliz. 
Karar yetersayısı arayacağız. 
Komisyon raporunu kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Komis

yon raporu kabul edilmiş ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 1987 yılı bilanço ve ne
tice hesaplan tasvip edilmiş ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir. 

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

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 765 Saydı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ile içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğüları ve 62 Arkadaşı
nın, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, Bitlis Milletvekili Faik Tarımctoğlu'nun, Edirne 
Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakaütoğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapümasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyo
nu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı: 399) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirtmesine Dair Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâ
mil Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının; Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 6 arkadaşının; Bitlis 
Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun; Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 arkadaşının; Sakar
ya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

(1) 480 S. Sayılı Basmayazı, 20.11.1990 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
(2) 399 S. Sayılı Basmayazı, 14.11.1990 tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Geçen birleşimde, tasarının 1 inci maddesinin oylanmasında kalmıştık. 

Tasarının 1 inci maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Hâkim, iki sınır arasında temel cezayı, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanı
lan araç, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer, fiilin diğer özellikleri, 
zararın veya tehlikenin ağırlığı, kastın veya taksirin yoğunluğu, suç sebepleri ve saikleri, failin 
amacı, geçmişi, şahsî ve sosyal durumu, fiilden sonraki davranışı gibi hususları gözönünde bu
lundurmak suretiyle takdirini kullanarak belirler, Cezanın asgari hadden tayini halinde dahi 
takdirin sebepleri kararda mutlaka gösterilir." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın bakanların Meclisimize gelmelerine seviniyoruz; 
ama, sayın bakanlar gelince, Mecliste düzeni sağlamak, müzakereleri izlemek olanağını kaybe
diyoruz. Lütfen, sayın bakanların sıralarındaki milletvekilleri yerlerine otursunlar. Bu şekilde, 
müzakereye devam edemeyeceğim efendim. Milletvekilleri yerlerine oturuncaya kadar bekleye
ceğim efendim. 

2 nci madde ile ilgili söz isteyen var mı? 

Olmadığına göre, 2 nci maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 
nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 70 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Madde 70. — Birden çok müebbet ağır hapse mahkûmiyet halinde, altı aydan az ve üç 
yıldan fazla olmamak Üzere hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek 
suretiyle, müebbet ağır hapis cezası infaz olunur." 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 77 nci maddeninin 5 inci bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"5. tçtima neticesinde uygulanacak süreli fer'i cezalar, kamu hizmetlerinden yasaklanma 
cezasında on, muayyen bir meslek ve sanatın icrasının tatilinde dört yılı geçemez." 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde ka
bul edilmişi tir. 
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S inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE S. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Sonraki cürümden dolayı da mahkûma müebbet ağır hapis cezası tayin olunmuşsa ilave 
edilecek hücre müddeti altı aydan az, üç yıldan fazla olamaz." 

BAŞKAN — 5 inci madde üzrihde söz isteyen?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... S inci madde kabul 

edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 76S sayılı Türk Ceza Kanununun 122 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yukarıdaki maddede yazılı ceza, şahsî hürriyeti bağlayıcı bir cezaya bağlı olduğu halde, 

buna mahkûm olan ve işlemiş olduğu cürümden dolayı pişmanlık duyduğunu ihsas edecek su
rette iyi hali görülen kimse, asıl cezasını çektiği veya ceza af ile ortadan kalktığı tarihten itiba
ren Uç ve zamanaşımı ile düşmüş olduğu surette düştüğü tarihten itibaren beş yıl geçtikten son
ra memnu haklarının iadesini talep edebilir." 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Birinci 

Fasıl başlığı ile 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Basit ve Nitelikli Zimmet ile Devlet Alım ve Satımlarında menfaat sağlama" 
"Madde 202. — Görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, denetim veya 

sorumluluğu altında bulunan para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer mal
ları zimmetine geçiren memura altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve meydana gelen zararın 
bir misli kadar ağır para cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen cürüm, dairesini aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağ
layacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmiş ise faile oniki yıldan aşağı olma
mak üzere ağır hapis ve meydana gelen zararın Uç misli kadar ağır para cezası verilir. 

Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamİyle ödenmiş olması halinde yukarıdaki fık
ralarda yazılı cezaların yarısı, ödeme hükümden önce gerçekletirlimiş ise üçte biri indirilir. 

Meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece ödettirilmesine resen hükmolunur. 

Bu fiiller kamu bankaları aleyhine işlenmiş ise faile verilecek ceza üçte bir oranında artırılır." 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde 
kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 203. — Denetim görevini ihmal ederek 202 nci maddenin birinci fıkrasında yazı
lı zimmetin oluşmasını veya artmasını mümkün kılmış olan kimseye üç aydan iki yıla kadar 
hapis ve beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, meydana gelen zararın ödenmesinden asıl fail ile birlikte sorumlu tutulur." 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 209 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 209. — Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine 
veya başkasına haksız olarak para verilmesine veya sair menfaatler sağlanmasına veya bu yol
da vaatte bulunulmasına, bir kimseyi icbar eden memura altı yıldan az olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı cürüm, ikna suretiyle işlenirse faile dört yıldan altı yıla kadar 
ağır hapis cezası verilir. 

Memur Kanunen almaması gereken bir şeyi diğerinin hatasından yararlanarak almış bu
lunursa iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir." 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 211. — Ceza Kanununun tatbikinde memur sayılanların, kanunen veya nizamen 
yapmaya veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmak veya yapmamak için aldıkları veya 
başkalarına aldırdıkları para, hediye ve her ne nam altında olursa olsun sağladıkları diğer men
faat'er ile bu maksatla alıp sattıkları veya ihale eyledikleri taşınır ve taşınmaz malların gerçek 
değeri ile verilip alınan bedel arasındaki fahiş fark rüşvet sayılır. 

Bu Kanundaki memur tanımı dışında kalsalar dahi, özel kanunlarında belirli hallerde Devlet 
memuru sayıldıkları açıklananlar ile bazı yükümlülük ve sorumlulukları bakımından Devlet 
memurları gibi cezalandırılacakları belirtilenlerin yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde sağla
dıkları her türlü menfaat de rüşvet sayılır." 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 212 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 

"Madde 212. — Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmak zorunda olduğu şeyi yapmak 
veya yapmamak zorunda olduğu şeyi yapmamak için rüşvet alan veya bir vaat veya taahhüt 
kabul eden kimseye dört yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Cürmün, yapılması gereken işin yapılmaması veya yapılmaması gereken işin yapılması için 
işlenmesi halinde faile beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hallerde, memurun mensup olduğu dairenin ilgili bulun
duğu sözleşme veya taahhütlere girişilmiş veya memuriyet, maaş, nişan veya sair rütbe, derece 
veya kademeler verilmiş veya kanun ve nizama aykırılık veya hakkı ihlal eden bir hal meydana 
gelmiş ise faile altı yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hallerde faile ayrıca, aldığı para ile sağladığı her türlü men
faat veya vaat veya taahhüt olunan her türlü menfaatlerin miktar veya değerinin beş misli ağır 
para cezası verilir." 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
lHnci maddeyi oyalrınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul 

edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 213 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Madde 213. — 211 inci maddede gösterilen kimselere yapmaya mecbur oldukları şeyi 

yapmamaları veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmaları için rüşvet vaat veya teklif eden 
veya veren kimseye kanun ve nizama aykırılığın derecesine ve istenilen şeyin kısmen veya tama
men yapılmış olup olmamasına göre dört yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Haklı bir hususun temini için rüşvet veren veya başka yararlar temin eden kimseye, verdiği 
para veya temin ettiği menfaatin on katı ağır para cezası verilir." 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul 

edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: ' 
MADDE 13. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 214 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
' 'Madde 214. — Kendisine rüşvet teklif edilen kimse, emir ve idare yetkisine sahip olanlar 

ile hâkim ve savcılardan veya resmî daireler tarafından özel bir vazifeyle görevlendirilenlerden 
biri veya noter, avukat, dava vekili olduğu takdirde, kanun ve nizama aykırılığın derecesine 
göre, rüşvet veren hakkında verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır." 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 21S inci maddesi aşağıdaki şekildeki 

değiştirilmiştir. 
"Madde 215. — Rüşvet kabul eden kimse, rüşveti almadan önce veya aldıktan sonra Ve 

fakat istenilen hususu kısmen dahi olsa yerine getirmeksizin ve hakkında tahkikata geçilme
den keyfiyeti merciine duyurur ve aldığı para ve diğer şeyleı'ı aynen iade ederse sorumlu olmaz. 

Bunun gibi, haksız isteğinin yerine getirilmesinden önce durumu merciine duyuran fail 
de sorumlu olmaz ve vermiş olduğu para, sair şeyler geri alınarak kendisine verilir." 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul 

edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Madde 216. — Rüşvete aracılık eden kimse, rüşveti veren ve alandan hangisinin vasıtası 

ise onun suç ortağı sayılır." 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen... 15 inci madde kabul 

edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 217 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Madde 217. — Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, rüşvet olarak verilen pa

ra, eşya ve diğer şeylerin veya bunlarla edinilen mal ve değerlerin müsaderesine hükmedilir." 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 218 inci maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Madde 218. — Görevine girmeyen ve yapılması veya yapılmaması hususunda yetkili ol

madığı bir işi yapacağı kanaatini uyandırarak menfaat sağlayan memura bir yıldan beş yıla 
kadar hapis ve ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul 

edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 219 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
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"Madde 219. — 202 ila 218 inci maddelerde yazılı suçların emir ve idare yetkisine sahip 
olanlar ile hâkim ve savcılar tarafından işlenmesi halinde verilecek cezalar yarısı oranında artı
rılarak hükmolunur. 

Mahkemeler ile adelet dairelerinde veya sair resmî dairelerde kendilerine kanunî bir görev 
verilen veya 211 inci maddede gösterilen kişilerin rüşvet fiilen, kesin yargı hakmüne tesir etmiş 
ise failler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. 

202 ila 218 inci maddelerde yer alan cürümler dolayısıyla alınan veya verilen rüşvet veya 
yararın değeri hafif olduğu takdirde verilecek cezanın yarısı, pek hafif olduğu takdirde üçte 
ikisi indirilir. 

Bu Kanunun 202, 205, 208,209, 212,213,214,216,218 ve 219 uncu maddeleriyle mahkûm 
olanlara aynı zamanda memuriyetten müebbeten mahrumiyet cezası da verilir.'' 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde 
kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 19. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinin beşinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Eğer mağdurun mahkûmiyeti ölüm cezası ise, müfteri müebbet ağır hapis cezası ile ce
zalandırılır." 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 19 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 20. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 286 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Eğer yalan şahadet, bir kimseye müebbet hapis cezası verilmesi sonucunu doğurmuş ise, 
faile verlecek ceza onbeş seneden aşağı olamaz ve ölüm cezasına mahkûmiyet halinde ise faile 
müebbet ağır hapis cezası verilir." 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 20 nci madde 
kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Beşinci Babının Birinci 
Fasıl başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 312 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağı
daki 312/a maddesi eklenmiştir. 

"Suç İşlemeye Tahrik, Korku ve Panik Yaratma Amacıyla Tehdit" 
"Madde 312/a. — Hayat, sağlık veya mal bakımından halk arasında endişe, korku, panik 

yaratmak amacıyla alenen tehditte bulunanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçmüyon 
liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir." 
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BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 21 inci madde 

kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 22. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirlimiştir. 

"Emre veya hamile yazılı olarak tanzim edilen kambiyo senetleri, emtiayı temsil eden ev
rak yahut ortaklık veya alacaklılılk sağlayarak belli bir meblağı temsil eden hisse senetleri, tah
viller ve Hazine bonoları gibi kıymetler ile bunlar dışında kalan kıymetli evrak ve malt değer
leri temsil eden veya ihraç edenin malî yükümlülüklerini içeren her türlü evrak resmî varaka 
hükmündedir." 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... 22 nci madde kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 23. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 406 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 406. — 1. 403 üncü maddede yazılı fiilleri işleyenler tabip, veteriner tabip, veteri
ner, kimyager, eczacı, diş tabibi, dişçi, ecza ticarethanesi sahibi, mesul müdürü, sivil ve askerî 
sağlık memurları, ebe, hemşire veya hastabakıcı iseler o maddedeki müebbet ağır hapis cezası 
altı aydan az, üç yıldan fazla olmamak üzere hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücre
de tecrit edilmek suretiyle infaz edilir ve muvakkat ağır hapis ve ağır para cezaları üçte birden 
yarıya kadar artırılır. Faile aynı zamanda müebbeten memuriyet ve meslekten mahrumiyet ce
zası da hükmolunur. 

2. 403 üncü maddede veya 404 üncü maddenin birinci bendinde yazılı cürümler, her nevî 
nakil vasıtalarında veya umuma açık yerlerde, bunların sahip ve müstahdemleri veya memuri
yet vazife ve nüfuzunun suiistimali suretiyle memur ve müstahdemler tarafından işlenirse, o 
madde ve bentteki müebbet ağır hapis cezası, altı aydan az, üç yıldan fazla olmamak üzere 
hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle infaz edilir ve mu
vakkat ağır hapis ve ağır para cezaları bir misli artırılarak hükmolunur ve faile müebbeten me
muriyetten mahrumiyet ve meslek ve sanatın icrasının tatili cezası da verilir." 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 23 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 24. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşa- * 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Her kim, birinci fıkrada gösterilen fiili siyasî veya sosyal maksatlarla veya resmî makamları 
bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için işlerse müebbet ağır hapis cezasıyla cezalandırılır." 
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BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz östeyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 24 üncü madde kabul edil

miştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Madde 503. — Bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak hataya düşü

rüp onun veya başksmın zararına, kendisine, veya başkasına haksız bir menfaat sağlayan kişi
ye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve sağladığı haksız menfaatin bir misli kadar ağır para cezası 
verilir. 

Fiili, mağdurda esasen var olan hatadan, hile ve desise kullanmak suretiyle yararlanarak 
gerçekleştiren kişi hakkında da birinci fıkrada yazılı ceza uygulanır." 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul edil

miştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 504 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Madde 504. — Yukarıdaki maddede belirtilen dolandırıcılık suçu: 
1. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını 

sağlamak maksadıyla, 
2. Sigorta bedelini almak maksadıyla, 
3. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesinin haberleşme araçlarını veya banka veya kredi ku

rumlarını veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunu vasıta olarak kullanmak suretiyle, 
4. Yurt dışında iş bulmak, ikamet izmi veya vize almak bahanesiyle, 
5. Bir kimseyi içinde bulunduğu tehlikeli veya zor durumdan kurtarmak bahanesiyle, 
6. Bir kimseyi askerlikten tamamen veya kısmen kurtarmak bahanesiyle, 
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu yararına çalışan hayır kurumlarının zararı

na olarak, 
8. Meslek ve görevlerini yaptıkları sırada avukatlar, dava vekilleri, vekiller veya kurum 

yöneticileri tarafından, 
İşlenirse, faile iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve sağladığı haksız menfaatin iki misli 

kadar ağır para cezası verilir. 
Suçun işlenmesinde yukarıda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse hapis cezası

nın asgari haddi üç yıl ağır hapistir." 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 26 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun; 132 nci maddesinin son fıkrası, 138 

inci maddesinin ikinci fıkrası, 141 inci maddesinin 1 inci bendinin ikinci paragrafı, 152 nci mad
desi, 217 nci maddesinin birinci fıkrası, 403 üncü maddesinin 5 inci bendinin üçüncü paragrafı 
ve 6 nci bendi ile 7 inci bendin birinci pargrafı, 407 nci maddesinin ikinci fıkrası, 418 inci mad
desinin birinci fıkrası ve 439 uncu maddelerinde yer-alan "idam cezası" veya "ölüm cezası" 
tabirleri "müebbet ağır hapis cezası" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 27 nci madde kabul 

edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 204, 206, 207, 210, 220, 221, 222, 223, 

224, 225, 226, 227, 285 inci maddenin altıncı fıkrası ve 438 inci maddeleri yürülükten kaldırıl
mıştır. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

burada bir redaksiyon var; izin verirseniz onu ifade edeyim. 
Şöyle olması lazım: "224, 225, 226, 227 nci maddeleriyle 285 inci maddesinin altıncı fık

rası ve 438 inci ntaddesi yürülükten kaldırılmıştır." 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Bakanın bir hata tespiti vardır. 
28 inci madde şu şekli alıyor: "765 sayılı Türk Ceza Kanununun 204, 206, 207, 210, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 nci maddeleri ile 285 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 438 
inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır" şeklinde oluyor. Uygun mu Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Uygun efendim. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yök. 
28 inci maddeyi, bu düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yürülük tarihinden önce işlenmiş olup da, Türk Ce

za Kanununun bu Kanunla değiştirilen veya yeni madde numaraları altında müeyyideye bağ
lanmış hükümlerini ihlal etmiş olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi nazara 
alınarak; 

a) Mahkûmiyet hükmü verilmiş olması veya verilen hükümlerin kesinleşmiş bulunması ha
linde ilamlar aynen infaz olunur. 

b) Hazırlık tahkikatı veya son tahkikatın devam etmesi halinde ise, verilecek mahkûmiyet 
hükümlerinde yapılan değişiklik sonucu belirlenen yeni madde numaraları esas alınır. 

özel kanunlarda, Türk Ceza Kanununun bu Kanun değişikliğine konu olan maddelerine 
yapılmış bulunan atıflar, yeni madde numaraları altında belirlenen hükümlere yapılmış sayılır. 
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BAŞKAN — Geçici 1 inci maddeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 29 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 30 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiş ve bu suretle kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Teşekkür etmek 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; geçen birleşimde, Medenî Kanunumuz Yüce Mecliste birkısım deği
şikliğe uğramış ve 30 maddelik bir kanun tasarısı Yüce Meclisçe kabul edilmişti. 

Bu defa da, keza Ceza Kanunumuzda değişiklikler yapan bir kanun tasarısı Yüce Mecli
sin tasvibine mazhar omuştur. Bu her iki kanun tasarısı da, muhtevalarına göre, Yüce Mecliste 
kolaylıkla müzakere edilmiştir. Gerçek şudur: Bunlar teknik kanunlardır, Adalet Komisyonun
da, çok uzun müddet, bütün siyasî partilere mensup üyelerin ittifakını temin edecek bir şekil
de müzakere edilmiş ve o şekilde Yüce Meclisin huzuruna gelmiş ve burada kanunlaşmıştır. 

Bugün kanunlaşan bu metinde çok mühim bir iki husus var Sayın Başkan. Bunlardan bi
risi, artık, cezaların asgarî haddi değil, azamî haddi üzerinden karar tesis edilip, aşağıya indi
rilen miktarlann gerekçesi bildirilecek. Hangi gerekçelerle cezanın aşağıya çekildiği izah edile
cek. Zannediyorum, fevkalade mühim bir değişikliktir. 

Ayrıca, şahıslara taalluk eden amme hizmetlerinden memuriyetle alakalı hususlarda daha 
yumuşatıcı hükümler getirilmiş, malî suçlarda kolaylık getiren; ancak, ceza miktarlarını artı
ran hükümler ilave edilmiş ve Ceza Kanunumuzun 13 maddesindeki ölüm cezaları müebbet 
mahkûmiyete çevrilmiştir. 

Bu tasarının kanunlaşması hususunda Yüce Meclisin gösterdiği çalışma ve onaylar için 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın milletvekilleri, diğer kanun tasarı ve tekliflerine geçebilmek için, komisyonların ha
zır olmadığı ve grup sözcülerinin de bulunmadığı, gruplar tarafından belirtilmektedir. 

Bu nedenle, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Kasım 1990 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.38 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 
21 . 11 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bi

lanço ve Netice Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesi Uyarınca 
Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan 
İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/744) (S. Sayısı : 480) (Dağıtma tarihi : 13.11.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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) 

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

3 . — 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) 
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4. — 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) 

5. — Yâhşihan'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) 

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

7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine Diskin 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) 

8. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç 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) 

9. — 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) 

10. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

11. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

12. — içel 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) 

13. — 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) 
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X 14. — 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) 

X 15. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı -
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15,5.1990) 

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

17. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

18. — 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 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

19. — 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) 

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

21. — 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) 

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

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-ı 
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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24. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

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

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

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

28. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

29. — 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 30. — 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 31. — 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 32. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

33. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 
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34. — 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) 

35. — 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) 

36. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

37. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 39. — 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 ta
rihi : 25.10.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

42. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 43. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şarü'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 44. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
Özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
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İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

45. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 46. — — Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
M. Necat Eldem'in, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulma
sına Dair Kanunun Adı ile 1 inci ve 3 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/725, 2/270) (S. Sayısı : 481) 
Dağıtma tarihi : 6.11.1990) 

47. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/60)1) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ; 8.11.1990) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf 'Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukulk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi r 8.11.1990) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 



— 7 — 

X 53. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

» e < g ı » -*.-

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(36 ncı Birleşim) 
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