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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim, çiftçilerimizin sorunları ve pancar bedellerinin öden
mesindeki gecikmelere; 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, yurt dışındaki politik göçmenlerin karşılaştıkları so
runlara; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

20-22 Mart 1991 tarihlerinde Brüksel'de yapılacak Karma Parlamento Komisyonu toplan
tıları kapsamında Avrupa Parlamentosu Siyasî Komisyonu bünyesindeki İnsan Hakları Komis
yonunda Türkiye ile ilgili müzakerelere konuyla ilgili üç kişilik bir Parlamento heyetinin katıl
masına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Görüşmelerine devam olunan : 
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Ter

biyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun ile 179 ve 181 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının (1/545) (S. Sayısı: 510) 4 üncü mad
desi üzerinde verilen önergeler için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıl
dığından; 

14 Mart 1991 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Balıkesir 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Ali Sami Akkaş 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Ali Sami Akkas (Balıkesir) 

• \ . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulun

duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talebi vardır, önce onları yerine getireceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ODTÜ öğrencilerinin ulaşım sorununa iliş

kin gündem dışı konuşması ve Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un cevabı 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi öğrencilerinin ulaşım zorlukları hakkında söz talepleri vardır. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 
Gündem dışı söz alan arkadaşlardan, konuşmalarını zamanında bitirmelerini hassaten ri

ca ediyorum. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi öğrencilerinin son zamanlarda karşılaştığı bir sorunu dile getirmek üzere 
söz aldım. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine 14 Şubat 1991 de yapılan bir duyuruda özetle 
şöyle deniyordu : "Üniversitemize ait otobüslerin çok eskimiş olması, yeni otobüs alımına ya
sa ve bütçe yönlerinden olanak bulunmaması; otobüs kiralamak için önceki yıllarda bütçeden 
yapılan devlet katkısının kalkmış olması nedeniyle, 1990-1991 öğretim yılı ikinci dönemi başın
dan itibaren öğrencilerimizin üniversitemiz olanaklarıyla taşınması imkânı ortadan kalkmıştır. 

Yeni düzenlemeyegöre, öğrencilerimiz, 20 Şubat 1991 tarihinden itibaren, EGO Genel Mü
dürlüğü ile üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesi içerisinde, EGO otobüsleri tara
fından taşınacaktır. 

Üniversitemiz yönetim kurulunun da bu bilgiler çerçevesinde aldığı kararla, yeni uygula
ma, 20 Şubat 1991 tarihinde başlayacaktır. 

Oysa, geriye doğru baktığımızda, böyle bir sorun yoktur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
kampus-şehîr taşımacılığı hizmetlerini yıllarca başarıyla sürdürmüştür. 1985 yılına kadar 30 
semte ücretsiz dağıtım yapılıyordu. 1985 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla ücretsiz taşıma 
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işlemine son verildi. 1986'dan itibaren taşıma ücreti alınmaya başlandı; 1986'da 4 bin lira harç
la beraber alınıyor ve iki dönem 8 bin lira tutuyordu. 1987'de bu ücret 10 bine, 1988'de 30 
bine çıktı, bugünlerde de İSO bin liraya kadar ulaştı. 

1990-1991 öğretim yılının ikinci döneminde -ki, İS Ocaktan itibaren mavi servisle özel ser
vis tamamen kalktı- Üniversite yetkilileri, bütçede ödenek olmadığı için üniversite olarak çare
siz olduklarım ileri sürüyorlar. 

Ankara'dan 8 kilometre uzaklıktaki üniversiteye her gün İS bin civarında öğrenci ve 4 bin 
personel taşınıyor. Üniversite EGO ile anlaştı, ancak; 1. Servis yapılan semt sayısı düşürüldü. 

2, öğrenci kartı geçmiyor. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Müftüoğlu, konuşma; çünkü, kimse dinlemiyor!.. 
Sayın Başkan, bizim orada Cumah Köyü vardır, burası, oradaki kahvehaneye benzedi. Şu

raya bakınız lütfen... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — öğrenciler 30 bin liralık kartı gösterince şoförlerle 
tartışma çıkıyor, öğrenci bileti geçmiyor, tam bilet uygulaması yapılıyor; öğrencilerle şoförler 
karşı karşıya getiriliyor. 

Son günlerde, EGO, 45 bin liralık topiutaşım kartı vermektedir. EGO, bir anda kartlara 
_ niye yüzde S0 zam yapmıştır? 

Öğrenciler, "bu nasıl sosyal demokratlıktır?.."diye soruyorlar. Etlik, Sincan, Keçiören gi
bi semtler niye servisten çıkarılıyor? Bu bir kamu hizmetidir; servis sayısı artırılacağına, düşü
rülmektedir, Fırsatı ganimet bilenler, hemen bilet uygulamasını değiştirmektedir. Binbir soru
nu bulunan, kitap temin etmekte güçlük çeken, fotokopi peşinde koşan öğrencilerin taşıma 
ücretlerine neden zam yapmaktadırlar? Velhasıl öğrenciler mağdur edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, "Millî Eğitim Bakanlığına, genel bütçeden yüzde 21,6 pay ayırdık" 
diye övünülürken, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin sosyal içerikli ödeneğinin neden kaldırıl
dığına bir anlam veremiyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ödenekleri kaldırılırken; va
kıf Üniversitelerine, bütçelerinin yüzde 45'i kadar devlet yardımı yapılmasına dair teklifler gün
deme geliyor, özel gündemde yer alıyor. Vakıf üniversitelerine milyarlarca liralık yardımı bir 
çırpıda verenler, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin, öğrencilerine yönelik hizmetine karşı çıkı
yorlar; gerçekten, çarpıcı ve kötü bir örnek,.. 

Değerli milletvekilleri, öğrenciler gerçekten mağdur edilmektedir. EGO, 45 bin liralık top
iutaşım kartı uygulamasına son vermeli, öğrenci bileti uygulamasına geçilmeli ve servis sayısı 
artırılmalıdır. 

Diğer taraftan, Orta Doğu Teknik Üniversitesine otobüs kiralamak ve eski uygulamanın 
devamını sağlamak için, devlet bütçesinden katkı yapılmalıdır. O güzelim üniversite kampusu 
şu anda, otobüs terminaline dönmüş durumdadır; minibüs, otobüs, taksi, EGO otobüsleri... 
Velhâsıl, tam bir curcuna yaşanmaktadır. O kadar enteresandır ki, üniversite kampusu içinde 
otostopçuluk yasaklanmış; otostopçuluk yapanlardan 30 bin lira, otostopçuları alanlardan da 
60 bin lira gibi ceza alınarak, fevkalade yanlış bir uygulama yapılmaktadır. 

özel arabası ile gelen öğrencilerden 2 bin lira parti alınıyor, âdeta ayakbastı parası almak 
gibi... "özel araba veya otobüsle gelmek arasında hiçbir fark kalmamıştır. 
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Bu uygulamaya bir an önce son verilmesini, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bütçesine 
bu konuda katkı yapılmasını, ilgili belediyenin de bu yanlış uygulamaya son vermesini diliyor, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu'nun konuşmasına cevap vermek üzere, Sayın Akyol; buyu

run efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Bir konuyu dile getirdikleri ve bizlere bu konuda açık
lama fırsatı verdikleri için Sayın Müftüoğlu'na teşekkür ediyorum. 

öğrencilerin mağdur edilmesi meselesi, her şeyin devletten beklenmesi gibi konular, baş
langıçta, öğrenci psikolojisi açısından kulağa hoş geliyor. Genel bütçeden yüzde 21 pay almak 
hepimizin övüneceği bir gerçek; ama, yüzde 21 yetmiyor; onun için, olabildiği ölçüde, eğiti
min, öğretimin yükünün paylaşılması, olabilenlerin imkânlarının değerlendirilmesi gibi yol, 
olamayanlara daha çok imkân sağlama açısından en akılcı yoldur diye düşünüyoruz. 

HASAN NAMAL (Antalya) -*• Aldığınız oy da yüzde 21. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Ona rağmen, eğer şikâyetler de 
-üniversiteden yeni aldığım, rektör de burada- adaletsizlik, haksızlık, eşitsizlik varsa, sorunun 
üzerine gideceğimizi arz ederim. 

Sizlere gerçekle ilgili bilgiyi vereyim : 

Bu konudaki kararlar, 1985 yılından beri, YÖK'ün elimdeki şu kararında olduğu üzere, 
öğrenciler tarafından bilinmekte, kendilerine açıklanmaktadır ve en son olarak da 8.3.1991 ta-

. rihinde, Üniversite Rektörü, öğrencilere, gerçekleri aksettiren, gerçekleri ifade eden bilgileri bir 
genelge ile duyurmuştur. 

özet olarak, Yüce Meclise şunları arz etmek istiyorum : 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, bugün, sayıları 30 ilâ 40 arasında körüklü veya körük
sün otobüslerle, akşam 3 500, sabah 3 500 kişi olmak üzere, toplam 7 bin kişiyi yaklaşık onbeş 
semte taşıma hizmeti veriliyor ve ara saatlerde de hu hizmetler devam ediyor. 

Üniversitemiz, bu uygulamaya, 1991 Mart ayından itibaren başladı ve bir sıkıntı görülmü
yor. Daha yeni, yani uygulamanın sıkıntılarını almak, objektif değerlendirmek için ayın sonu
na dahi gelmedik. 

Geçen yıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 40, özel sektörün 60, EGO'nun 8 otobüsü 
ile 14 bin kişiye hizmet veriliyordu, ayrıca, orada çalışan 3 500 memur, öğretim elemanı, öğre
tim görevlilerini de taşıyordu. 

Geçen yıl, öğrencilerden, bir dönem için önce 70 bin, sonra 50 bin lira alınmıştır. 1990 
yılı bütçesine, devletçe verilen, artı, öğrencilerden katkı olarak alınan miktarların ve yapılan 
harcamaların dökümünü veriyorum : 

2 milyar 260 milyon liranın 426 milyon lirası, okul idaresince öğrenci katkısı olarak alın
mış ve EGO'ya verilmiştir. 

1 milyar 270 milyon lirası, yine öğrenci katkısı olarak alınmış, özel sektöre verilmiştir. 
562 milyon liralık kısmı ise, genel bütçe parası olarak EGO'ya ve özel sektöre verilmiştir. 

— 6 — 



T.B.M.M. B t 94 14 . 3 . 1991 O : 1 

Ayrıca, genel bütçeden onarım ve akaryakıt için 2,5 milyar lira harcanmıştır. Geçici şoför 
ve işçiler için yine genel bütçeden geçen yıl 1 milyar lira ödenmiştir. 

Yine, otobüs onarımları için öğrenci katkı payından 250 milyon lira ödenmiştir. 
Genel bütçe + öğrenci katkısının toplamı 6 milyar 10 trilyon liradır. 
Sözlerimin başında arz ettiğim gibi, idarenin şu anda ciddî bir sıkıntısı yoktur; ama, Sa

yın Müftüoğlu'nun şu görüşüne katılıyorum: Katkı artırılmalı mıdır?.. Eğer sorun devam edecek, 
büyüyecek, huzursuzluk yaratacaksa katkıyı artınnz; ancak, gerçekçi ve akılcı olmak gerekir 
diye bunlan arz ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunanm. (ANAP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Karadeniz tütün piyasasının gecikmeden açılması ve 
Türk tütününün dünya pazarlarında tanıtılmasına ilişkin gündem dışı konufumast ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — İkinci olarak, Sinop Milletvekili Sayın özer Gürbüz, Karadeniz tütün piya
sasının gecikmeden açılmasına ilişkin gündem dışı söz istemiştir; kendisine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gürbüz. (SHP sıralarından alkışlar) 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Karadeniz tütün piyasasının açılmasının daha fazla gecikmemesi konusunu Yüce Kurula 

sunmak için gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Karadenizde, 110 bin tütün üreticisi ve 40 milyon kilogram tütün, tütün piyasasının açıl
masını beklemektedir. Üreticinin içinde bulunduğu ekonomik durumlar bellidir; bir de Körfez 
krizi, ekonomik koşullarını daha da ağırlaştırmıştır. Esnaf ve üretici, senetlerini, çeklerini ve 
bonolarını, tütün piyasasının açılacağını bekledikleri şubat ve mart ayına göre hazırlamış ve 
ona göre borçlarnmış, kredi alacakları ve borçlannı ona göre ayarlamışlardır. Piyasanın açıl
ması geciktikçe, üreticinin çektiği sıkıntı daha da artmaktadır. Üreticinin esnaftan aldığı kre
dinin süresi bitmiştir. Bonolarını tütün satış piyasasına göre hazırladığı için, esnaf da güç du
rumda kalmıştır. Bu nedenle, piyasa, daha fazla gecikmeksizin açılmalıdır. 

Bakanlığın ve Tekel Genel Müdürlüğünün, piyasının açılacağına dair herhangi bir işareti yok
tur. Tütün tespitleri de henüz tamamlanmamıştır. Satışlardan önce, malumlarınız olduğu gibi, 
tütünün tespit edilmesi gerekir. Henüz bu tespitler yapılmamıştır. Oysa, Bakanlıkça her ne ka
dar açıklanmamakta ise de, depolarda yıllardır bekleyen tütünler dış alıcı bulabilmiş ve depo
lar boşalmıştır; dışarıya satış imkânları sağlanmış; hatta, yıllardır satılamayan Adıyaman tü
tünü de dış piyasaya açılmıştır. Bu nedenle, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün, "depolar doludur" 

- gibi bir mazereti de yerinde değildir. Depolar, son dışalımlarla, önemli derecede rahatlamıştır. 
Bakanlık, Karadeniz tütün piyasasının açılmasını daha fazla geciktirmemelidir. 

Bu olumlu dışsatım -iç piyasadaki fiyatları etkileyeceğinden mi endişe ediliyor bilemiyoruz-
kamuoyuna açıklanmamıştır. Oysa, olay, kamuoyunun memnun olacağı bir olaydır; tütünler 
önemli derecede dışarıya satılmaktadır. 

Geçen yıl, Karadeniz tütününün ortalama fiyatı 8 500 lira olarak oluşmuştur. Buna yüzde 
60'lık enflasyon ve yüzde 15'lik üretici kârı da eklendiğinde, yüzde 75'lik bir artış düşünülse, 
bu yıl, ortalama fiyatın kilo başına 15 bin lira olarak tespiti gerekmektetir. 
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Tahminlere göre, Karadeniz piyasasının yüzde 50 A-grad yüzde 40 B-grad ve yüzde 10 da 
kapa tütünden oluşacağı beklenmektedir. En iyi niyetle, hiç politik bir düşünceye kapılmaksı-
zın fiyat tespiti düşünülürse, demin de belirttiğim gibi, yüzde 65'Iik bir artışla, bu yılki fiyatla
rın A-grad için 20 bin lira, B-grad için 12 bin lira, kapa için 5 bin liranın üzerinde belirlenmesi 
gerekmektedir. Bunun altında saptanacak bir fiyat üreticiye hiçbir yarar sağlamayacak ve böy
lece, düşük bir fiyatla piyasa açılıp, ortalama fiyat da düşürülürse, ANAP ekonomik düşünce
sinin yeni bir örneği verilecektir. Fındıkta, çayda, pancarda ve benzeri ürünlerde olduğu gibi, 
ekimi caydırıcı bir politikayla, üretici yeniden ekebilmek imkânım bulamayacaktır. 

Günümüzde, köyden şehire, şehirlerden büyük şehirlere göç alabildiğine artmıştır, işsizlik 
alabildiğine artmıştır. Aile ziraatı olan ve 14 aylık bir çalışmayla üretilebilen tütün olayında, 
tütün ekicisi de mağdur durumda bırakılırsa, göçler ve işsizlik iyice artmış olacaktır. 

Elimizde yeterli derecede tütün işçisi ve tütünümüz vardır. Fabrikaların tekniği de gelişti
rilerek, yerli tütünle sigara yapıp dünya piyasasına girmenin yollarını aramalıyız. Her ne ka
dar, Sayın Bakan geçenlerde yaptığı bir konuşmada, TekeI-2000 sigarasının önemli derecede 
prim yaptığını ve iç piyasada tutulduğunu belirtmekteyse de, malumlarınız olduğu üzere, 
Tekel-2000'in de tütününün yüzde 90'ı dışarıdan alınmaktadır, yerli katkı yüzde 10'dur. Böyle
ce, "piyasava yeni bir sigara sürüyoruz" demek, dış tütünü iç piyasaya sürmenin başka bir 
yöntemidir, önemli olan, yerli tütünümüzle sigara yapabilmektir; yerli tütünümüzü tanıtıp, 
bunun yollarını ve koşullarını bulup, dünya piyasasına sürmektir. Rusya gibi yeni pazarlar açıl
mıştır, tütün satımı önemli derecede kolaylaşmıştır. Amerikan tütünleri, her yönüyle büyük 
üaetlerle piyasada yer bulabilmektedir. Bizim tütünümüz de her piyasaya girecek güçtedir. Bunun 
yollan aranmalı, tütünümüz tanıtılmalı ve bu imkânlar genişletilmelidir. 

Bu nedenlerle, Karadeniz üreticisi daha fazla mağdur edilmeden, daha fazla bekletilme
den, enflasyon artışının üzerinde bir fiyat vererek, aile çalışmasının mahsulü olan tütün ürünü, 
için harcadığı uzun emek de değerlendirilerek, hiç gecikmeksizin Karadeniz tütün piyasası açıl
malıdır. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Maliye ve Gümrük Bakam Sayın Kahveci; buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; Sayın Gürbüz'ün yaptığı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın Gürbüz, geçen hafta yine bu konuda bir konuşma yapmıştım. Siz galiba Genel Ku
rulda yoktunuz veyahut da zabıtlara bakamadınız. Kendimi, o gün söylediğim şeyleri bugün 
burada tekrar etmek mecburiyetinde hissettim. O gün, Karadeniz tütün piyasasıyla ilgili açık
lama yapmış ve Mart sonundan önce açma niyetimiz olduğunu belirtmiştim. Bu vesileyle, geç
miş yıllardaki kampanya açılış günlerine de baktım; 1979'da 31 Martta, 1980'de 30 Martta, 
1981'de 26 Martta, 1982'de 24 Martta, 1983'te 4 Nisanda, 1984'te 28 Martta açılmış. Bu sene 
de bir aksilik olmazsa 25 Mart günü açmayı planlıyoruz. 

Daha erken açamamamızın temel nedeni, tespitlerin henüz bitirilememiş olmasıdır; çün
kü, Karadeniz piyasasında, tüccar, Tekelin tespitlerini yapmasını beklemekte, Tekel de bütün 
üreticilerin ürünlerini tespit etme mecburiyetinde kaldığı için, tespit işlemleri uzun sürmekte
dir. Bu seneki bütün tespitler bitmemesine rağmen, piyasayı açacağız. 
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Geçen hafta burada tütünle ilgili olarak yaptığımız açıklamada şu hususlara değinmiş
tim : öncelikle, yabancı sigaranın, Türk pazarında, Türk tütününe rakip olmasını engellemek 
için yaptığımız çalışmaları anlatmıştım. "Türk tütününden, en az yabancı tütünler kalitesin
de, iyi içindi sigara yapılabileceğini ispatladık" dedim. Piyasa araştırması yaptırdık ve bu siga
rayı içen vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, yüzde 70'i, yabancı sigara zannetti. \ani, 
yüzde 100 Türk tütününden yapılan sigarayı yabana sigara zannetti. 

Geçen hafta anlattığım diğer bir husus da, Türk tütününü büyük bir tehdidin beklediğiy
di. Brezilya'da Galpao Bölgesinde yetiştirilen bir tütünün Rio Grande ve Blumenav diye iki 
türü var ki, bu iki tütün, Türk tütünü için büyük bir tehdit oluşturuyor. Beş yıl sonra, on yıl 
sonra, ihracat imkânımız kalmayabilir. Onun için, bizim, şimdiden, tedbirini alıp, Türk tütü
nünden kaliteli sigara yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz de, bunun için kolları sıvadık ve pî -
yasaya, yabancı sigaraları aratmayacak kalitede, en az iki, muhtemelen daha fazla marka siga
ra çıkaracağız. 

önemli bir diğer konu da, tüketici, artık daha yumuşak, içimi daha hafif sigaralar istiyor. 
Türk tütününden de, belki dünyanın en yumuşak olmasa bile, en yumuşak sigaraları arasına 
girecek sigaraları da piyasaya arz edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. 

Amerikan çiftçisi, Türk tütününe rakip tütün üretirse ve bu üretim beş yıl, on yıl sonra 
ihracatımıza sekte vurursa, bunu önlemenin tek yolunun, bizim kaliteli mamul sigaralarla dünya 
piyasasına çıkmamız olacağı inanandayız. 

Bunu gerçekleştirmek için de, Tekelin daha dinamik bir yapıya kavuşturulması gerekir. 
Devletin ağır bürokratik kontrollan altında uluslararası firmalarla rekabet etmesi çok zordur. 
Onun için, Tekeli de, uygun bir şekilde, hiç olmazsa işletmesini özelleştirmek düşüncesindeyiz. 
Çünkü, bu devlerle rekabet etmek için, çok dinamik, çok hızlı bir şekilde çalışmak gerekir ki, 
bunun bürokratik bir yapı altında gerçekleşmesinin zor olduğunu gördük. Buna örnek olarak 
Sümerbankı gösterebilirim. Sümerbank» Tekel gibi olsaydı, yani özel sektöre tekstil konusunda 
hiçbir imkftn tanınmasaydı, acaba, Türk tekstil sektörü, bugün, Amerika'ya Avrupa'ya ihra
cat yapabilir miydi?.. 

İddiam şudur: Eğer elli yıl önce devlete, lekele, sigara üretiminde, içki üretiminde verilen 
imkânlar özel sektöre de tamnsaydı yahut da özel sektörün önü açılsaydı, bugün, Türkiye'de 
yabancı sigaralar yine satılacaktı; ama, yurt dışında, Amerika'da olmasa bile, Avrupa'da Türk 
sigaraları çok daha geniş bir şekilde müşteri bulabilecekti. 

özet olarak şunu söylemek istiyorum : Tespitler bitmemesine rağmen, Karadeniz tütün 
piyasasını 25 Martta açmayı hedeflemekteyiz. Diğer konularda da, Türk tütününün ve Türk 
tütün Üreticisinin geleceğini garanti altına almak için de gayret gösteriyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Körfez Savaşı sonrası gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu
na ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kâmran Inan'tn cevabı 

BAŞKAN — Son olarak, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'e, Körfez Savaşı sonrasın
daki gelişmeler ve Türkiye'nin durumu hakkında söz veriyorum. 
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Sayın Ersin, hassaten rica ediyorum; S dakikayı geçmeyiniz. Çünkü, bekleyen kanun var, 
dışarıda bürokratlar bekliyor, kanunun çıkmasını bekleyen pek çok... 

LATİF SAKICI (Muğla) — Sayın Başkan, o kanunları 30 kişiyle mi çıkaracağız? 
BAŞKAN — Efendim, usul neyi icap ettiriyorsa onu yaparız; ama, bunu söylemek bizim 

görevimiz Sayın Sakıcı. 
Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinize saygılar 

sunuyorum. 
Körfezdeki savaşın sona ermesi ve barış sürecinin başlamasıyla birlikte, Ortadoğu'nun bun

dan sonraki yapılanmasında, ekonomik ve güvenlik sorunlarında bazı görüşler ve girişimler 
ortaya çıkmaya başlamaktadır. 

özellikle, her dönemde kaynayan bir kazan olma özelliğini koruyan Ortadoğu'da, hiç ol
mazsa bundan sonrası için güvenlik ve işbirliğinin sağlanması yolunda bazı adımlar atılmakta
dır. Ancak, savaşın sona ermesinden bu yana geçen süre içinde gelişen olaylara baktığımızda, 
Ortadoğu'da kurulması düşünülen ekonomik ve güvenlik oluşumlarının, egemen güç olarak, 
Amerika Birleşik Devletlerinin gölgesinde ve sadece Arap ülkeleri arasında olacağı anlaşılmak
tadır. Bir Avrupa ülkesi olmasına karşın, aynı zamanda da bir Ortadoğu ülkesi olma özelliğini 
taşıyan Türkiye'nin, bu bölgedeki gelişmelerin dışında tutulacağının işaretleri şimdiden ve cid
dî bir biçimde görülmektedir. Yani, savaş sonrasında bir masa kurulacak ve "1 koyup 20 
alacağız" mantığına dayalı tüccar hesaplarının tutmaması ihtimali giderek güçlenmektedir. 

Kuveyt'in işgalden kurtarılması uğruna ve üstelik kendi halkımızı tehlikeye atma pahası
na, topraklarımızdaki üslerden kalkan ABD uçaklarının Irak'ı bombalamasına izin veren İkti
darın bu çabalarının fazlaca önemsenmediği yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Nitekim, Kuveyt 
yönetiminin, kendi ülkelerinin işgalden kurtarılmasında yardımcı olan devletler için yabancı 
basına verdiği teşekkür ilanlarında Türkiye'den bahsetmemesi, onların dahi, Türkiye'nin yar
dımlarını ciddiye almadıklarını göstermektedir. Diğer arap ülkelerinin tavrı bundan farklı de
ğildir. Kısaca, Ortadoğu'da bundan sonraki güvenlik ve ekonomik işbirliğine yönelik girişim
ler ve oluşumlarda Türkiye'nin dışlanacağı görülmektedir. Bunun tarihsel ve günlük nedenleri 
vardır, öncelikle, Arap Ülkelerinin, kendi aralarındaki sorunlara, ABD dışındaki başka ülke
leri karıştırmak istemedikleri gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye'yi Körfez bataklı
ğına ve savaşa sokmak isteyen İktidarın bu tarihî gerçeklere ters politikalarına, halk desteğini 
de arkasına alarak karşı çıkan muhalefetin haklılığı ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanında, Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleri tarafından dışlanmasının ve kriz sırasında 
sırtımızı sıvazlayanların, şimdi Türkiye ile ilgilenmemelerinin bir başka önemli nedeni de, İkti
darın tutarsızlığından kaynaklanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Körfez Savaşında müttefiklere askerî, maddî ve manevî yardımda bu
lunan ülkelerin hepsi de, bu savaşa insanî nedenlerle ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla, devlet
ler hukukuna saygılı oldukları için katkı verdiklerini açıklamışlardır. Gerek fiilen savaşan müt
tefik ülkeler ve gerekse bu ülkelere para, üs ve malzeme yardımında bulunan ülkelerin tümü, 
de, gerçek niyetleri ne olursa olsun, savaşı ve yardımları bu amaçlarla yaptıklarını söylemişler
dir. Bir tek Türkiye, bu savaşa dolar ve petrol gözlükleriyle bakmıştır. Sadece Türkiye'nin söz
cüleri bu savaşa verdikleri katkıyı dolar ve ucuz petrol hesabına ve "1 koyup.20 alma" mantı
ğına oturtmuşlar ve dünyaya ilan etmişlerdir. Dolayısıyla, böylesine küçük, böylesine düşük 
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ve insancıl olmayan bir mantığa oturtulan politikaların, dünya ülkelerinde itibar görmesi müm
kün değildir. Hatta, Kuveyt Emiri bile, ülkesinin işgalden kurtarılması için Türkiye'nin yaptığı 
yardımları teşekküre değer bulmamıştır. Sayın özal bu durumda kime küssün; Emir El Sabah, 
Sayın özal'ın Yetim Yeğeni ve Millî Savunma Bakanı değil ki, yaptığı yardımları başına kakıp 
nankörlükle suçlayarak, "Sen de mi Brütüs" deyip azletsin; Ortadoğu ANAP kongresi değil 
ki "ben size gösteririm" deyip tehditler savunun!.. Bunları yapamayacağı için, şimdi, ABD'
nin vereceği rolden medet ummaktadır. 

Sayın özal, Türkiye'yi kendi mülkü sanıp tek başına kararlar almaktadır. Körfezden dış
lanmanın telaşı ve hıncı içinde, komşu ülkelerin içişlerine karışarak, rejimleri hakkında uluor
ta sözler edip, Türkiye'yi, yayılmacı emeller taşıyan emperyalist bir ülke görüntüsüne sokmak
tadır. Bu çabalarıyla, Türkiye'yi, dünya barışına hizmet eden. saygın bir ülke konumundan uzak
laştırarak, çevresinde karışıklıklar çıkaran, sağa-sola sataşan bir ülke durumuna düşürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın önümüzdeki günlerde, Cumhurbaşkanı olduğundan 
beri üçüncü kez Amerika Birleşik Devletlerine gideceğini biliyoruz. Bu gezinin Türkiye'ye ne 
tür sıkıntılar getireceğini hep birlikte göreceğiz. Kamuoyu, Sayın özal'ın yetkisi olmadığı hal
de, kapalı kapılar ardında yapacağı görüşmelerden endişelidir. Körfezden dışlanmanın ezikliği 
ve telaşı içinde Türkiye'yi Ortadoğu'da ABD'nin jandarması yapacak girişimlere ve taleplere 
boyun eğeceği kuşkusu vardır. Bütün ikbalini ve istikbalini ABD'ye bağlayan Sayın özal, hiç 
yetkisi olmadığı halde, sırf Hükümet üzerindeki etkisine dayanarak, kapalı kapılar ardında, 
tutanaksız ve başbaşa yapılan görüşmelerde, Türkiye'yi tehlikeli sorunlann ve yükümlülükle
rin altına sokabilir. Zira, Sayın özal, ipin ucunu öylesine kaçırdı ki, artık, Türkiye hakkında 
sağlıklı karar verebilecek görüntüden giderek uzaklaşmaktadır. Bunu Yüce Meclisin dikkatine 
sunuyorum ye anayasal görevlerini yapmaya çağırıyorum. 

Bu arada, Sayın Dışişleri Bakanını bir konuda uyarmak isterim. Sayın özal'ın Amerika 
Birleşik Devletlerine yaptığı her gezi bir skandalla ve dışişleri bakanlarının istifasıyla sonuç
lanmıştır. Bu göreve yeni gelen Alptemoçin'in, kendisinden önceki bakanların düştüğü durumları 
göz önüne alarak, dikkatli olmasını tavsiye ediyorum, özellikle, Özal-Bush görüşmelerinde, 
nöbetçi onbaşı gibi kapıda bekleyerek yeni bir skandala malzeme olmasın!.. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
DEVLET BAKANI KAMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın tnan; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KAMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; as
lında, Sayın Ersin'in böyle bir konuşma yapmaması temenni edilirdi, bize bu fırsatı vermeme
liydi. 2 Ağustos 1990'dan, savaşın son gününe kadar,, takip ettikleri politikanın, başından so
nuna kadar bir iflas olduğu milletin gözü önünde sergilenmiş ve Hükümet politikasının başa
rısı görülmüşken, çıkıp da bu kürsülerden, sanki daha düne kadar Türkiye'yi her gün savaşa 
sokup çıkaranlar ve bu alanda mitingler yapanlar, toplumu tedirgin etmek isteyenler ve bütün 
söylediklerinin boşa çıktığını görüp de millete bugün hesap verecek durumda bulunmayanla
rın, kalkıp, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden soracak bir hesapları yoktur. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara)'— Milletin yüzde 89'u bizi destekliyor. 
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DEVLET BAKANI KAMRAN İNAN (Devamla) — O derece yoktur ki, Sayın Ersin, ko
nuşma başlığı içerisindeki konulardan başlayarak daha sonra parti iç meseleleri ile, maalesef, 
dedikodu seviyesindeki bazı görüş ve iddialarda bulundu; bunu da sayın parlamenterimize ya
kıştırmak istemiyorum. 

Sayın Ersin'e, "Cumhuriyet Hükümeti, başından beri, bu işe bir nevi ucuz petrol ve dolar 
gözüyle bakmıştır" demek yakışmaz, bunu söylemek, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın 
üyesine yakışmaz. Devletimizi böyle bir açının içerisine oturtmayın. Kendi devlet ve milletinize 
bunu layık görmemek lazımdır. Bu nedenle, Türkiye'nin devamlı söylediği; "Devlet ve Hükü
met olarak haklıdan yana olacağız, istilanın yanında olmayız -ki, istilanın yanında olmak tel
kinleri oldu, bunun sahiplerini de söylemek istemiyorum- Birleşmiş Milletler şartlarına sadı
ğız, Güvenlik Konseyinin aldığı bütün kararlar çerçevesinde Hükümetimiz hareket edecektir 
ve savaş olmayacaktır" gibi sözlerden ibarettir. Her gün, "İkinci cephe olmayacaktır" dedik 
sonunda bir tek insanımızın burnu kanamadan bu işin içinden çıktık. 

Meseleyi o kadar basite irca buyurdunuz ki, "Kuveyt, teşekkür ilanında, Türkiye'ye te
şekkür etmemiştir" diyorsunuz... Biz kimseden teşekkür beklemiyoruz; Türk Milletinden bek
liyoruz, yalnız Türk Milletinden teşekkür bekliyoruz. Hele, zatı alinizden hiç beklemiyorduk... 
Kusura bakmayın... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız, eğer Sayın Ersin, lütfedip de bu meselelerin, dedikodu seviyesinin ötesinde, dün
yada, Türkiye'nin tutumunun nasıl karşılandığını takip buyurmak lütfunda bulunsaydı ve dün
yadaki yayınları değerlendırseydi, eminim ki, muhalefet oimasma rağmen, gurur duyardı ve 
böyle bir konuşmayı yapmaz, kendi devleti, hükümeti ve milletiyle iftihar ederdi. Neden? Bü
tün dünya, aylar boyu Türkiye'yi konuşmuştur. 1 milyar dolar verseydiniz tanıtım programı 
için, dünya kamuoyunda bunu yapamazdınız. 

RIZA YILMAZ (Ankara)— Kaç milyar dolara mal oldu? 
DEVLET BAKANI KAMRAN İNAN (Devamla) — Hiçbir kuruş vermedik değerli kar

deşim, Hde, sizden alıp da bir kuruş vermedik. Onu da gayet açık söyleyeyim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Babanın cebinden mi aldın benden almadın da? 

DEVLET BAKANI KAMRAN İNAN (Devamla) — On metre ötedeki kütüphanedeki Eco-
nomist Dergisinin son sayısına bakınız "Yunanistan ve Türkiye" diye başlık atmış.' 'Türkiye'
nin bu Körfez Sayası boyunca takip ettiği kararlı ve bütün dünyada, bilhassa Batılı müttefikle
rinde büyük takdir ve hayranlıkla karşılanan politikası karşısında, Yunanistan'ın Batı kamuo
yunu Türkiye'ye karşı kullanmak etkinliği ortadan kalkmıştır. Yunanistan'ın bundan böyle ya
pacağı tek şey, Türkiye'nin dostluğunu kazanmaktır" diyor. Bunu söyleyen, bir ingiliz yayını 
olan Economist Dergisi. 

Amerikalılar diyor ki, "Amerikan kamuoyu, bir baştan öbür başa, ilk defa, televizyon 
ekranlarında, Türk Devletini, Milletini ve gücünü tanıdı. Bütün Avrupa öyle; hayranlık içeri
sinde takip ettiler." Bunu bir tarafa bırakıp, beş ay boyunca, yedi ay boyunca, iflas etmiş ve 
millete izahı imkânsız tutumunuzu da bir dakika unutup, buradan, bir nevi, suçluların hesap 
sorma duygusuyla, çıkıp, meseleleri bu boyutlara indirmemek lazımdır diye düşünürüm; gayet 
samimiyetle söyleyeyim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Bakan, barış isteği iflas etmez; barış, daima, esas 
olandır. 
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BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen... 
MEHMET ALt DOGUŞLU (Bingöl) — Dinle de öğren, dinle... 

DEVLET BAKANI KAMRAN tNAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, "Türkiye dış
lanmaktadır; yeni düzende, kendi aralarında işi pişirdiler, bitti..." Bunlar da çok yakışıksız ya
kıştırmalardır. Daha, ortada, bitmiş hiçbir mesele yoktur. Daha, bansın hazırlanması safha-
sındayız. Aksine, Türkiye... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Masa var mı, masa?.. 

DEVLET BAKANI KAMRAN ÎNAN (Devamla) — Sayın Ersin, sabır buyurun. Bu Cum
huriyet Meclisi zabıtlarına, zatı âlinizin ifadeleri gibi ifadeler geçirmeyeceğini, bundan emin 
bulunabilirsiniz. 

EROL AGAGtL (Ankara) — Siz de Bakan olarak saygın konuşun, saygın! 
BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen, karşılıklı konuşmalaylım. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KAMRAN tNAN (Devamla) — Sıkıntınızı anlıyorum Sayın Ağagil... 
Sıkıntınızı anlıyorum; yerinizde olmak istemem. 

EROL AGAGtL (Ankara) — Sizin üslubunuza hiç yakışmıyor. 
DEVLET BAKANI KAMRAN tNAN (Devamla) — Sıkıntınızı anlıyorum... 
Bakınız, biz Batı Avrupa'ya gittiğimizde, söylediğimiz şu olmuştur : "Barışı kazanma za

manı geldi. Savaş, bütün gayretlere rağmen önlenememiştir, barışı kazanmak için zamandır, 
geç bile kalınıyor" dedik; haklı çıktık. 100 saatte bitti ve bugün, geç kalınmanın işaretleri gö
rülmektedir. Gene kendilerine, "diktatörleri silahlandırmayın; demokrasilere bakın, dünyada 
bütün savaşlar diktatörlerce başlatılmıştır" dedik ve haklı çıktık. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Siz Saddam'a kredi vermediniz mi? Saddam'dan alacağınızı 
niye alamıyorsunuz Hükümet olarak? 

BAŞKAN — Sayın Ersin, lütfen... Sizi Genel Kurul nasıl sükûnetle dinlediyse, biz de ko
nuşmacıyı dinleyelim Sayın Ersin... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O zaman, Sayın Bakan MDP'deydi, ANAP'ta değildi ki... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen... 

DEVLET BAKANI KAMRAN tNAN (Devamla) — Ve yine, dünyaya "Ortadoğu'ya ba
kış açısının değişmesi lazımdır. Ortadoğu'ya, artık, sadece bir numaralı silah alıcısı veya petrol 
satıcısı gözüyle bakmamak lazım. Burada da milletlerin, devletlerin bulunduğu, bunların da 
eşit muamele görme haklarının bulunduğu gözüyle bakmak lazımdır" dedik. Yine -iddilarınızın 
tam aksine- dedik ki, "Ortadoğu için yeni bir güvenlik düşüncesi geliştirirken, klasik, geçmişe 
mal olmuş ve Varşova Pakunın bile dağıtılmakta bulunduğu bir dönemde, bir askerî ittifaklar 
sistemi düşünülemez. Bunun yerine, oradaki milletlerin ve memleketlerin iştirak etmesi'gere
ken, ekonomik, endüstriyel, teknolojik işbirliği, karşılıklı birbirine bağımlılık (enterdependan-
ce), iş bağımlılıkla beraber, sanayileşmiş memleketlerin karşılıklı ve eşit şartlardaki menfaat 
bağımlılığı ile, bu bölgeyi bir barış bölgesi haline getirmek; bu çerçevede Filistin Milletinin yıl
lardır süren ıstıraplarını ihmal etmemek ve bu meseleye çözüm bulmak ve Ortadoğu'daki in
sanların bu gelişmelere katkısını doğrudan doğruya sağlamak suretiyle, onların demokratik 
hürriyetlere doğru yol almalarına yardımcı ve destek olmaktır." Bundan daha yapıcı bir yakla
şım olur mu? Bir barış için ve güvenlik sistemi için, bundan daha geçerli bir yön olur mu? 
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Bakınız, bu gelişmelerle beraber, Körfez öncesi ve sonrasında, bütün dünya, Türkiyede 
bir taraftan Türkiye'den açılan yeni ufuklar, 400 milyonluk Karadeniz işbirliği sahası, Balkan
ların tümüyle Türkiye ekonomik bölgesine açık hale gelmesi, Ortadoğu'ya, Türkiye'nin eski
sinden daha ağırlıklı ekonomik bakımdan girme imkânlarının bulunması, Doğu Akdeniz, Tür
kiye'ye açılan 120 milyonu aşkın Türk ve Müslümana hitap edilme imkânlarının mevcudiyeti, 
bugün, Türkiye'ye tarihi boyunca, belki cumhuriyet döneminde nasip olmamış en büyük im
kânları bir araya getirmektedir. En kuvvetli bir döneme girmiş bulunmaktayız, O derece ki, 
benim gittiğim sıralarda Londra'da toplantı yapan İngiliz ve orada bürosu bulunan Amerikan 
inşaat şirketleri, Ortadoğu'nun yeniden imarına girebilmek için vardıkları netice, Türk inşaat 
şirketleriyle işbirliğinin zarureti, tecrübelerinin varlığı, makine parkı -bu makine parkını ki
min verdiğini herhalde kabul buyurursunuz- ve kalifiye yetişmiş el emeğinin mevcudiyeti, bun
larla işbirliği yaparak bölgeye girmek ve orada imar hareketlerine katılma meselesi... 

Türkiye, başından beri bu işte yapıcı rol oynamıştır; Müslüman Arap memleketlerinin hiç
birinin hakkını ihmal etmemiştir. 

Şimdi, Amerika Birleşik Devletlerine, bütün bu gelişmeler neticesi, Türkiye Cumhuriyeti
nin Sayın Cumhurbaşkanı özel bir statüyle, Cumhurbaşkanının özel ikametgâhında yirmidört 
saat kalmak davetiyle çağrılıyorsa, bundan, bir Türk olarak, 57 milyon kadar, sizin de iftihar 
etmeniz, memnun olmanız gerekir. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Fille yatağa giriyor, Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI KAMRAN ÎNAN (Devamla) — Bu işte muhalefet yoktur. Devlete 

karşı muhalefet olmaz efendim. Cumhuriyete karşı muhalefet olmaz. Bunu açıklıkla söyleyeyim. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Cumhuriyete karşı muhalefet etmedik Sayın Bakan, lütfen 

sadede gelin. 
DEVLET BAKANI KAMRAN İNAN (Devamla) — Ve dost Washington'a gitmek için 

çırpınan, sırada bekleyen bu kadar devlet adamı mevcut iken, bu kadar hükümet başkanı, ba
kanlar mevcut iken, bize tanınan bu imtiyazlı durumdan rahatsız oluyorsanız, bunun bir çeresi 
yoktur. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Cumhuriyete karşı kim muhalefet etti Sayın Bakan?.. Biraz 
terbiyeli konuşun.' 

DEVLET BAKANI KAMRAN İNAN (Devamla) — Bakınız, çok sözler söylediniz, bura
da da tekrar buyurdunuz : "Kapalı kapılar ardında memleketi yeni maceralara götürmek..." 
Bunu bir senedir hep söylediniz, "macera, macera" diye. 1958'den beri bu macera lafı ağzınız
da. O gün bugün, cumhuriyet hükümetlerinin hiçbiri bu memleketi bir maceraya götürmemiştir. 

ORHAN ŞENDAÖ (Adana) — Bu kadar da teslim etmemiştir. 
DEVLET BAKANI KAMRAN İNAN (Devamla) — Ama, daha fazlasını söylemek iste

miyorum : Maceraları kimlerin hazırlamak istediğini. 
Binaenaleyh, bu meselede, kusura bakmayın, tabiatıyla bu kürsü emrinizdedir, meydan

lar emrinizdedir; ama* geçirdiğiniz acı tecrübe karşısında, yapılabilcek en hayırlı iş susmaktı. 

Biz aksini yapmadık. Biz çıkıp da, milletin önünde her gün tekrarla : "Muhalefetimizin, 
biri, memleketi savaşa sokmak ithamları, diğeriyle komşusunun malında gözü olmak gibi ağır 
bir itham altında bizi bulunduran muhalefete, ey millet, dön sor, niye iflas etti bu politika, 
niye bu hale bizi getirdin?" diye işlemedik... Katiyen... Vakar içinde kaldık. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Milletin arasına giremezsiniz... Çıksamza halkın içine. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ve bir zafer havasına da kapılmadık. 
Çünkü, bunun en büyük ve en tarafsız şahidi millettir. Hiçbir insanımızın burnunun kanama-
dığını gördük. Başlattığınız telaşla binlerce inşam memleketinden, yurdundan ettiniz, bir kor
ku havası yayıldı. Ne oldu? Bu insanlar milyonlarca lira zarara uğradı. Siz tazmin edecek misi
niz zararları? Her gün, başlarına scud füzeleri yağdırdınız, her gün kimyasal silahlara maruz 
bıraktınız ve "devlet, hükümet sizi tehlikeye götürüyor" dediniz ve millet de insandır; kork-
tu... Şimdi, bu korkunun hesabını kim verecek, söyler misiniz? Kim verecek bunun hesabını? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — "Harita değişecek" diyen siz değil misiniz? 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım, lütfen... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sizin iktidar haritanız değişti ve de
ğişik kalmaya devam edecektir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, cevap vermeden, Genel Kurula hitap edin. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Uf ebesi, başka bir şey değil. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Zaü aliniz çanak tutarsa, laf düşer. 
BAŞKAN — Lütfen... Sayın Bakan, lütfen....Lütfen... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hem suçlu, hem güçlü. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu meselede sizlere düşen tek şey, 
saygıyla dinlemek ve susmaktır. Ayıbınızı örtmenin tek yolu budur. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Halk o kadar tepki göstermeseydi, savaşa sokacaktınız... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bunları Bitlis'te anlat 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hepiniz can atıyordunuz savaşa girmek için. Utanmadan 

çıkıp konuşuyor... 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 20-22 Mart tarihlerinde Brüksel'de yapılacak Karma Parlamento Komisyonu toplantıları 

kapsammda Avrupa Parlamentosu Siyasî Komisyonu bünyesindeki İnsan Haklan Komisyonunda Türki
ye ile ilgili müzakerelere katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1583) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
20 - 22 Mart 1991 tarihlerinde Brüksel'de yapılacak Türkiye - Avrupa Topluluğu Karma 

Parlamento Komisyonu toplantılan kapsamında Avrupa Parlamento Komisyonu bünyesinde
ki İnsan Hakları Komisyonunda" Türkiye ile ilgili yapılacak müzakerelere Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir Parlamento heyetinin katılması Genel Kurulun 13.3.1991 tarih ve 93 üncü Bir-

' leşiminde kararlaştırılmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının göster
diği adaylann adlan Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Eyüp Aşık Mehmet Akdemir 
Trabzon Gaziantep 

önder Kırlı 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Ölüm cezasına hükümlü Ahmet Ercüment Gedikli hakkındaki dava dosyastntn geri verilmesi
ne üişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1580) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, üç adet, geri isteme tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) 23.2.1988 gün ve 08-3-301-04826 sayılı yazımız. 
b) 25.2.1991 gün ve 24-2-88/As. Adi. tşl. thb. Yet. As. Czev. Ş. sayılı yazısı. 

Taammüden adam öldürmek suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Ahmet Ercüment 
Gedikli ve Halûk Kıra hakkındaki dava dosyası, ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere 
sunulmuştu. 

Hükümlülerden Ahmet Ercüment Gedikli'nin, 3679 sayılı "765 Sayılı Türk Ceza Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanundan" yararlandırılmak suretiyle, hak
kında verilip kesinleşen ölüm cezası, müebbet ağır hapis cezasına çevrilmiş bulunduğundan, 
adı geçen hükümlü hakkındaki dava dosyasının, MiUÎ'Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere 
Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

3. — Ölüm cezasına hükümlü Cengiz Ayhan hakkındaki dava dosyasımn geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1581) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) 13.3.1986 gün ve 19-301-06134 sayılı yazımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 25.2.1991 gün ve 24-2-86/As. Adi. tşl. thb. Yet. As, Czev. 

Ş. sayılı yazısı. 

İdeolojik amaçla taammüden adam öldürmek ve adam öldürmeye azmettirmek suçların
dan ölüm cezasına mahkûm edilen Cengiz Ayhan'a ait dava dosyası, ilgi (a) yazımız ekinde 
gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 
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Hükümlünün, 3679 sayılı "765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanundan" yararlandırılmak suretiyle hakkında verilip kesinleşen ölüm cezası 
müebbet ağır hapis cezasına çevrilmiş bulunduğundan, adı geçen hükümlü hakkındaki dava 
dosyasının, Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz 
ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

4. — Olum cezasına hükümlü Hüseyin Güngör hakktndaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1582) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) 26.5.1989 gün ve 08-3-301-08530 sayılı yazımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 25.2.1991 gün ve 24-2-89/As. Adi. tşl. thb. Yet. As. Czev. 

Ş. sayılı yazısı. 
Cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek, silahla taramak, taammüden birden zi

yade adam öldürme, taammüden adam öldürmeye teşebbüs suçlarından ölüm cezasına mah
kûm edilen Hüseyin Güngör'e ait dava dosyası, ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere 
sunulmuştu. 

Hükümlünün 3679 sayılı "765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanundan" yararlandırılmak suretiyle, hakkında verilip kesinleşen ölüm cezası 
müebbet ağır hapis cezasına çevrilmiş bulunduğundan, adı geçene ait dava dosyasının, Millî 
Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan her üç dosya da Başbakanlığa geri verilmiştir. 

5. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/786) (S. Sayısı: 528) yeniden incelenmek üzere geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1579) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, içtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir diğer tezkeresi 
vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 30.1.1991 tarihli ve 101-125/01058 sayılı yazımız. 
"Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının" 

Millet Meclisi içtüzüğünün 76 ncı maddesine göre, yeniden incelenmek üzere geri gönderilme
sini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Söz konusu tasarı, Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır. Bu nedenle, 
tasarının geri verilmesi hususunu oylarınıza sunacağım : Tasarının geri verilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Tasarı Hükümete geri verilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve. Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 Sayüı Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayüı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapdmastna Dair 356 Sayüı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sağttk ve Sosyal İsler, Mült Eğitim ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sa
yısı : 510) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununun 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal tşler, Millî Eğitim ve 
Anayasa komisyonları raporlarının görüşülmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde, tasarının 4 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştı; madde üzerinde verilen üç önergeden birinci önergenin oylamasında kalmıştık. 
Şimdi, önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 
3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 356 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının 2828 
sayılı Yasanın 16 n a maddesine fıkralar ekleyen 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Hukuk 
Müşaviri" unvanından sonra gelmek üzere "Müşavir" unvanının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal 
(Niğde) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, karar yetersayısı arayın lütfen. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.15 

(1) 510 S. Sayüı Basmayazt 6.3.1991 tarihli 90 met Birleşim tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.28 

BAŞKAN : Başkanveldli E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ali Sami Akkas (Balıkesir) 

BAŞKAN — 94 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

1. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 Sayılı Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Saydı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapümasına Dair 356 Saydı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sağlık ve Sosyal isler, Millî Eğüim ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sa
yısı : 510) (Devam) 

BAŞKAN — Biraz önce -görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinin müzakereleri 
bitmiş- verilen üç önergeden birincisinin oylamasında kalmıştık. 

Komisyon ve Hükümet yerindeler. 
KADİR DEMİR (Konya) — Kaçıncı önergeydi; birinci önergede mi, ikinci önergede mi 

kalmıştık Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Birinci önergeyi biraz önce okuttum efendim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — önergeyi bir daha okutur musunuz? 
BAŞKAN — önergeyi bir daha okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 
3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 356 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının 2828 
Sayılı asanın 16 ncı maddesine fıkralar ekleyen 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, "Hukuk 
Müşaviri" unvanından sonra gelmek üzere "Müşavir" unvanının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal 
(Niğde) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 

3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

— 19 — 



T.B.M.M. B : 94 14 . 3 . 1991 O : 2 

Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Onura! Şeref Bozkurt 
(Ankara) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. CUŞKUNOĞLU (Ankara) — Yetersa

yımız olmadığı için, takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
Son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 

3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 356 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının 4 ün
cü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
(Gümüşhane) 
ve arkadaşları 

"Kurumun, 657 sayılı Kanuna tabi merkez teşkilatı personeli Başbakanlık Merkez Teşki
latında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri 
diğer malî haklardan aynen istifade eder." 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yetersa

yımız olmadığı için, takdire bırakıyoruz efendim. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi, önergelerle yapılan değişiklikle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
EK MADDE 2. — 2828 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku

rumu Kanununda ve diğer mevzuatta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile ilgili olarak geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık", 
"Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı" ibaresi "Başbakan" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
S inci maddeden sonra bir ek madde ilave edilmesi hakkında bir önerge vardır, onu okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa 

"Ek Madde 2" den sonra gelmek üzere "Ek Madde 3"ün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Raşit Daldal Mümtaz Güler 

Niğde Uşak 
Mahmut Karabulut "fesin Bozkurt 

Sivas * Kars 
Ali Sakir Ergin Eyyüp Cenap Gülpınar 

Yozgat Şanlıurfa 

Ek Madde 3. — Anlaşmazlıkların Halli : 
Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Genel Müdürlük ile diğer devlet daireleri, kurum ve 

kuruluştan veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz yargı mercilerine, hakeme veya 
icraya intikal etmemiş bulunun hukukî ihtilafların sulh yoluyla hallinde; sözleşmelerin değişti
rilmesinde veya bozulmasında; maddî veya hukukî sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli 
merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden 
vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolu ile hallinde; menfaat görüldüğü takdirde; 

Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin; 
10 milyon Türk Lirasına kadar olanları Genel Müdürün kararı, 
10 milyon Türk Lirasından 50 milyon Türk Lirasına kadar olanları Başbakanın kararı, 
50 milyon Türk Lirasından fazla olanları Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müş

terek karar, 
tle halledilir. 
Tashihi karar veya iade-i muhakeme veya 3533 numaralı Kanun mucibince mahkemelerce 

verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilmesi için kanunî sebepler mevcut olup olmadı
ğının takdiri davayı takip eden avukata aittir. Avukat, konu ile ilgili gerekçeli mütalaası üzeri
ne, Genel Müdürden alacağı talimat doğrultusunda hareket eder. 

4353 Sayılı Kanun ile diğer kanunların benzer hükümleri ve para değerindeki değişmeler 
göz önünde tutularak, yukarıda belirlenen parasal sınırlar, her yıl bütçe kanunları ile tespit 
edilecektir. 

Gerekçe : 
Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine intikal eden çeşitli hukukî ihtilaflar içinde çok dü

şük meblağları içeren ihtilaflar olduğu gibi, takibinden veya yüksek dereceli merci ve mahke
melerce incelenmesinden hiçbir yarar umulmayan ihtilaflar da mevcuttur. Bu tür ihtilaflardan 
meblağı küçük onlanlarının takibi masraflı olmakta; sonuçta tahsil edilebilen meblağ, yapılan 
masrafın çok altında kalmaktadır. Bazı hukukî ihtilaflarda ise, borçlu bulunmadığından boşu
na masraf yapılmakta; borçlu ve mal varlığı bulunamadığı için yapılan masraflar dahi tahsil 
edilememektedir. Yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesinden yarar umulmayan 
dava ve işlerde ise; sonuç bilindiği halde masraf edilmekte, emek ve mesai harcanmakta, ancak 
kanunlarca tanınmış herhangi bir yçtki olmadığı için bu tür işlemlerden vazgeçilememektedir. 
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Kurumu zarara uğratmamak için, emsal 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesindeki gibi bir düzenleme yapılması 
uygun görülmüştür. 

Kanun yollarına başvurulması konusunda da 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Mü
şavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usul
lerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişikliklerin Yapılmasına Dair Kanunun 
33 üncü maddesindeki gibi bir düzenleme yapılmasının davaların süratli bir şekilde sonuca ulaş
tırılması için uygun olacağı düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN —-. önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
1 ve 2 nd ek maddeler kabul edildiğine göre, 5 inci maddedeki, "2828 sayılı Kanuna aşa

ğıdaki madde eklenmiştir" ibaresinin, "2828 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir" 
şeklinde düzeltilmesi lazım. 

Komisyon bu değişikliği kabul ediyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kabul 

ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, fikrimize iştirak ediyor. 
5 inci maddeyi, kabul edilen ek maddelerle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez 
teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede belirtilen kadro ihdas edilerek 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?., yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 

3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 356 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının 6 ncı 
maddesindeki "kadro" kelimesinin "kadrolar" olarak değiştirilmesini; bu maddede bahsi ge
çen (1) sayılı listenin aşağıdaki kadroların ihdas edilerek değiştirilmesini ve 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Mümtaz Güler 
Niğde Uşak 

Mahmut Karabulut Ali Şakir Ergin 
Sivas Yozgat 

Yasin Bozkurt Eyüp Cenap Gülpınar 
Kars Şanlıurfa 
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(1) SAYILI LtSTE 

Kurumu : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Teşkilatı : Merkez 

thdas Edilen Kadrolar 
Serbest Tutulan 
kadro kadro 

Unvanı Sınıfı adedi adedi Toplam 

1. DERECE 
Müşavir GÎH 
Müşavir THS 
Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi 
Başkanı GİH 
Şube Müdürü GtH 

Gerekçe : 
2828 sayılı Kanunun kabul tarihi olan 24.5.1983 tarihinden günümüze gelinceye kadar Sosyal 

hizmet kavramı çok genişlemiş, buna bağlı olarak da hizmet geniş alanlara yayılmıştır. 
Bu anlamda, Genel Müdürlük, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Aile 

Danışma Merkezleri, Kadın Misafirhaneleri, Çocuk Misafirhaneleri Yaşılı Danışma Merkezle
ri, Çocuk Kulüpleri, Dert Dinleme Merkezleri gibi yeni birimler açmış, bu birimlerdeki hizme
tin gereği gibi verilmesi ve toplumun geniş kesimlerine ulaşılabilmesi için de alanlarında ihti
saslaşmış elemanlara ihtiyaç giderek zorunluluk halini almıştır. 

Bu nedenle, yukarıda sayılan hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için Mü
şavir kadroları ile Ailenin Bütünlüğünün Korunması Dairesi Başkanlığı kurulmuş olduğun
dan, bu başkanlığa da 3 adet şube müdürü kadrosu ihdası uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler., önerge ka

bul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişiklikle ve cetvelleriyle birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun adı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun", bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi hariç olmak üzere 3289 ve 7258 
sayılı kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hüküm
lerde yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ibareleri "Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor ti ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor 

, ti ve İlçe Müdürlükleri", "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık" 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değiştiril
miştir. 

5 
1 

1 
3 

5 
1 

1 
3 
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 3289 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Amaç 
Madde 1. — Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel 

kişiliğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli Gençlik ve Spor 
il ve ilçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri 
düzenlemektir" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (c), (d) ve (0 bentleri aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
a) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral ve güç ve yeteneklerini sağlayan beden 

eğitimi, oyun, cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının 
değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin 
kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak, 

c) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenle
mek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve 
hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarım artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 

d) Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini 
yapmak, 

0 Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostel-
leri, kampları ile; saha tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatan
daşın istifadesine sunmak, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 3289 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde ve Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ekli (2) sayılı listedeki şekilde değiştirilmiştir. 

Merkez Teşkilatı 
Madde 4. — Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Dene

tim Binmleri, Yardımcı Birimler ve Bağlı Birimlerden meydana gelir. 
Ana Hizmet Birimleri : 
a) Spor Federasyonları Başkanlıkları 
b) Tesisler Dairesi Başkanlığı 
c) Sağlık tşleri Dairesi Başkanlığı 
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d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı 
e) Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
f) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı 
g) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı 
Danışma ve Denetim Birimleri : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
b) Hukuk Müşavirliği 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
d) Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı 
Yardımcı Birimler : 
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
b) tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı 
c) Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı 
d) Savunma Uzmanlığı 
Bağlı Birimler : 
Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü 
Genel Müdürlük Tişkilatı Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, cetvelleri yi e bir

likte kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 3289 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sürekli Kurallar 
Madde 8. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır : 
a) Gençlik ve Spor Şûralan 
b) Merkez Danışma Kurulu 
c) Merkez Ceza Kurulu 
d) Genel Müdürlük Ceza Kurulu 
e) ti Ceza Kurulu 
Danışma Organı niteliğindeki gençlik ve spor şûralan, gençlik ve spor hizmetleri ile ilgili 

faaliyetler konusunda olmak ve dört yılda bir toplanmak üzere Başbakanlıkça ayrı ayrı dü
zenlenir. 

Şûraların teşekkülü, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle teşkil edilir. 
Genel Müdürün teklifi, Başbakanın onayı ile gençlik ve spor faaliyetlerini düzenlemek mak

sadıyla ihtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir. 
Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun kanunda belirtilmeyen üyeleri ile 

İl Ceza Kurulunun Başkan ve üyelerinin atanması ve bu kurulların kuruluş, görev, yetki ve so
rumlulukları yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 3289 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bütçe ve Malî Hükümler 
Madde 13. — özel Bütçeler bu Kanunun 14 üncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdür

lük direktifleriyle illerin ihtiyaçları göz önünde tutularak il müdürlüklerince valiler tarafından 
ekim ayı başında Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten 
sonra Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer, bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarma
lar valinin onayı ile, bölümler arasında yapılacak aktarma ise Genel Müdürün onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 3289 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Federasyon Başkanlarının Seçimi ve Kurullarının Teşkili 
Madde 19. — Federasyon Başkanları seçimle göreve gelirler ve bu görev fahridir. 
Federasyon Başkanlarının seçimi, kurullarının teşkili, çalışmaları, görev, yetki ve sorum

lulukları ile kurullarını atamaya ilişkin hükümler çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edil

miştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 3289 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sporcuların Sigortalanması 
Madde 23. — Millî Takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer 

alanlar, müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ika
metgâhına ulaşıncaya kadar, Millî Takım listesinde yer alan diğer görevliler ise müsabakaya 
gidiş tarihlerinden, ikametgâhlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, 
hastalık ve sakatlanmalara karşı özel sigorta sistemine göre Genel Müdürlükçe sigortalanır. 

Sigortalanma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. —• 3289 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Fahrî Görev 
Madde 31. — Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekille

rinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahrî 
olarak çalıştırılabilir. 
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Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organi
zasyonlarda görev alabilirler. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında fahrî olarak teknik ve idarî görev alınabi
lir. Fahrî göreve, illerdeki atamalar vali tarafındn, merkez teşkilatındaki atamalar ise Genel 
Müdürün teklifi üzerine Başbakanın onayı ile yapılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kabul edil

miştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Kamu Görevlisi Sayılma 
EK MADDE 1. — Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında gö

revlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiilî olarak yürüttükleri süre 
içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uy
gulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet me
murlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 2*yi okutuyorum : 

Sporcu Sağlığı 
EK MADDE 2. — Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin 

teminine ilişkin görevler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla işbir
liği yapılmak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülür. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 3'ü okutuyorum : 

ödül 
EK MADDE 3. — Gençlik ve spor faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kişilere ve kuru

luşlara aynî ve/veya nakdî ödül verilebilir, ödülün verilmesine ilişkin esas ve usuller, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Spor faaliyetlerinde verilecek ödülün amatörlüğü ihlal etmemesi esastır. Ancak mahallin 
gelenek ve göreneklerine göre yapılan cirit oyunu, at yarışı, pehlivan güreşleri gibi oyunlarda 
konulan özel hediye ve ödüller amatörlüğü bozmaz. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 3 kabul edilmiştir. 
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Ek madde 4'ü okutuyorum : 
özel Saha ve Tesislerin Açılması 
EK MADDE 4. — özel hukuka tabi tüzelkişilerle gerçek kişiler, vakıf ve derneklere ait; 

gençlik merkezleri, gençlik tatil kampları ile benzeri diğer tesislerin yapımında, açılmasında, 
işletilmesinde ve denetiminde genel hükümler uygulanır ve bunlar hakkında ayrıca Başbakan
lığın da izni alınır. Bu ve benzeri tesisler Genel Müdürlüğün gözetimi ve denetimine tabidir. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 4 kabul edilmiştir. 
Ek madde 5'i okutuyorum : 
Kamuya Ait Saha ve Tesislerin Kullanılması 
EK MADDE 5. — Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, beledi

yelere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu istisadî kuruluşları
na ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor faaliyetle
rinde ortaklaşa faydalanılır. 

Birinci fıkrada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve 
yönetimleri tesis sahibi kurumla Başbakanlık arasında yapılacak bir protokolla düzenlenir. 

BAŞKAN — Ek madde S üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 5 kabul 

edilmiştir. 
Ek madde 6'yı okutuyorum : 
EK MADDE 6. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında; Genel Müdür, 

Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri, Spor Kontrolörü ve 
Yardımcısı, Tabip, Hukuk Müşaviri, Avukat, Mimar, Mühendis, Müfettiş, Şube Müdürü, Mü
tercim, aşçı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksınız 
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştarılacaklar için yükseköğretim 
yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, madde hakkında maruzatım var. 

Efendim, maddelerin hepsinde başlık var. Bu ek 3 maddede; yani, ek madde 6, 7 ve 8 
inci maddede başlık konulması unutulmuş. 

BAŞKAN — Başlık yok evet. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Ek 6 ncı 
maddenin başlığı "Sözleşmeli Personel" olacak, 7 nci ek maddenin başlığı "Fazla Çalışma 
Ücreti" olacak, 8 inci ek maddenin başlığı ise "Koordinasyon" şeklinde olacak. Bu 3 madde
de başlık olmadığı için, ahengi temin bakımından bunlara lüzum vardır. 

BAŞKAN — Komisyonun talebi üzerine ilave edilen başlıkları okuyorum : Ek madde 6'da 
"Sözleşmeli Personel", ek madde 7'de "Fazla Çalışma Ücreti", ek madde 8'de "Koordinasyon" 
olmak üzere başlıklar ilave edilmiştir, 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Ek 6 ncı madde hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, maddede bir re-

dasiyon yapılması lazımdır. Burada, "Tabip, Hukuk Müşaviri, Avukat, Mimar" gibi kelimele
rin baş harfleri büyük harflerle yazılmış; bunların küçük harflerle başlaması lazım; çünkü, 
bu kelimeler özel isim değildir. 

İkincisi, bu madde ile, sözleşmeli personele verilecek ücretlerin saptanmasında, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa bağlı olmaksızın, keyfî bir Ücret verileceği ilkesi getirilmiş. Kana
atimce, idarenin böyle çok serbest bırakılacak bir statü ile donatılmaması lazım. Çünkü, bili
yoruz ki, belirli görevler, belirli politik amaçlar için kullanılmakta ve bu amaçlar için kullanı
lırken de, politikacılar, özellikle kendilerine yakın bildikleri kişileri, sözleşmeli personel şeklin
de atamasını yaparak, -yasa koyucu tarafından belli kurallar konulmayınca da- kendi istekleri 
dotrultuszunda, yüksek ücretlerle istihdam etmektedirler. 

Bu uygulama bence haksızlıktır. Bu göreve gelen insanlara, atanan o insanlara, bu kadar 
imtiyaz tanımak, hem devleti haksız, yere zarara sokar hem de yöneticinin takdirine bırakır. 
Gerçi, Bakanlar Kuruluna bu konuda bazı yetkiler verilmiş; ama, Bakanlar Kurulu da siyasî 
bir kuruldur. Bakanlar Kurulunda, tabiî, ekseri, her zaman için, Başbakanın dediği olabilir 
ve "tsJNKn" da, kendisine yakın olan kişeteri pekala o kadrolara atayarak, büyük ücretler öde
yebilir. Bence, bu maddedeki, "637 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların söz
leşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın" ibaresinin kalkması 
lazımdır. Burası da bir kamu kurumu olduğuna ve devletten bir ücret aldığına göre veya bir 
kamu kurumundan ücret aldıına göre, diğer kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışan per
sonele verilmesi gereken ücretler kıstas alınmak suretiyle ücret verilmelidir. Buna, bir imtiyaz 
tanınmasını gerektirecek böyle bir durum da yoktur. Devlet de, böyle belirli kurumlara, özel 
imtiyazlar getire getire, öyle bir ücret sistemi ortaya çıkmaktadır ki, bunun içinden çıkmak müm
kün değildir. 

İşte, 6S7 sayılı Devlet Personel Kanununun bugün içine düşürüldüğü durumu personel re
jiminin ne kadar dejenere edildiğini çok açık seçik olarak ortaya koymaktadır. Onun için, ku
rulmuş olan bir sisteme ufak bir istisna getirmek suretiyle önce bir adım atılıyor ve ondan son
ra, birçok insana istisnalar getirilmek suretiyle, sistem yok ediliyor. Bugün, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, içinden çıkılmaz bir ücret sistemine dönüştürülmüştür. Bugün, kamu per
soneli bu kargaşadan dolayı çok şikâyetçidir. Onu da aşan, tamamen idarenin keyfine bırakı
lan sözleşmeli personel istihdamı ve ücret sistemi, devlet içinde büyük haksızlıklara ve eşitsiz
liklere sebebiyet olabilir, onun için, idareye bu kadar geniş takdir yetkisini tanıyan bir düzenle
me, bence haksız bir düzenlemedir; bunun düzeltilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Ek madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Ek madde 6 üzerinde önerge de yok. 
Ek madde 6'yı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ek madde 6 kabul 

edilmiştir. 
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Ek madde 7'yi okutuyorum : 
EK MADDE 7. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı kadrolarında çalı

şan memurlara, 10.10.1984 tarihle ve 3056 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde yeralan fazla ça
lışma ücretinin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir. 

BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde söz iseteyen sayın üye?.. Yok. 
Ek madde 7 üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
510 Sıra Sayısı ile görüşülmekte olan 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti

rilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının Ek 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Raşit Daldal 
Gümüşhane Niğde 

Orhan Ergüder Erol Zeytinoğlu 
İstanbul Eskişehir 

Tevfik Ertürk Onural Şeref Bozkurt 
Ankara Ankara 

EK MADDE 7. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa göre maaş alan personel, Başbakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında 
aynı statüde çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzerî diğer malî haklar
dan aynen istifade ederler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Katılıyoruz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı arayınız; çünkü, yeni bir sis

tem getiriyorlar. 
BAŞKAN — Efendim, böyle bir talepte bulunulduğu için, benim dikkat nazara almam 

lazım. 
MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Efendim, siz de hemen arıyorsunuz; Kamer Be

yin ağzı durmaz zaten. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim, karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Baskaovekttİ E. Yıldıı. m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertaftnıi Ünlü (Buna), AH Sami Akkaı (Balıkesir) 

™ " ' •' » • ' 

BAŞKAN — 94 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devan) 

1. — 2828 Saydı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 Sayüı Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun ile 179 ve 181 Saydı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 356 Saydı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sağlık ve Sosyal İşler, Millî Eğitim ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sa
yısı : 510) (Devam) 

BAŞKAN S10 sıra sayılı tasarıya devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Biraz önce, ek madde 7 üzerinde verilmiş olan bir önergenin oylamasında kalmıştık. 
Şimdi, önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
510 sıra sayısıyla görüşülmekte olan 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti

rilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının Ek 7 nd maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
(Gümüşhane) 
ve arkadaştan 

Ek Madde 7. — Gençtik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında 657 sayılı Dev t et 
Memurları Kanununa göre maaş alan personel, Başbakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında aynı 
statüde çalışan personelin yararlandığı fazla çatışma ücreti ve benzeri diğer malî haklardan ay
nen istifade ederler. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka: 

bul edilmiştir. 
Ek madde 7'yi, kabul edilen önerge istikametindeki değişikliğiyle oylarını/a sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri reylerini verdiği andan itibaren salondan dışırayı çıkıyorlar, ondan 

sonra tekrar zorluklara duçar oluyoruz. Salonumuz çok güzel ve oturması rahat; niçin salonu 
terk ediyorlar bir türlü anlayamıyorum... 
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Ek madde 8'i okutuyorum : 
EK MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın ve örgün Eğitim Kurumları ara

sındaki Yurt içi Spor barışmaları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ue koordineli olarak yü
rütülür. Bu Kurumlara ait Yurt dışı Spor Yarışmaları ile Milletlerarası izcilik Faaliyetleri ise 
Millî Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yü
rütülür ve yurt dışında temsil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Ek 8 inci madde kabul edil

miştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, usule ilişkin bir şey söylemek istiyorum : 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tünedi) — Efendim, kanun tekniğine göre, ek maddeler en sonra gelir, 

geçici maddeler önce gelir. Normal madde diyoruz... Ek maddelerden sonra normal 17, 18 inci 
maddeler geliyor. Sonra 19, 20, 21 inci maddeler geliyor. Ben anlayamadım! 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu ek maddeler madde 16'ya bağlı, maddeler. Hepsi 16'ya bağ
lı; o çerçeve içerisinde. Şimdi, 16 ncı maddeyi bu ek maddelerle beraber oylarınıza sunacağım. 

16 ncı maddeyi, kabul edilen ek maddelerle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 16 ncı madde biraz önce kabul edilen ek maddelerle beraber kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında kullanılmak üzere 

ekli (3) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye bağlı 1 sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştin 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Sayın Baş

kan bir redaksiyon hatası var. "Merkez" kelimesinden sonra "ve taşra" ibaresinin de olması 
lazım. 

BAŞKAN — "Merkez ve taşra..." 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — "Merkez 

ve taşra..." 
BAŞKAN — Yalnız "merkez" değil. "Merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere..." 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Yalnız mer

kez değil; taşra da var. 
BAŞKAN — Tamam efendim, o şekilde redakte edilecektir. 
17 nci madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
510 sıra sayısı ile görüşülmekte olan 3S6 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa 

Komisyonunda kabul edilen 17 nci maddesinde sözü edilen 3 sayılı listeye aşağıdaki unvanların 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Raşit Daldal 
Ankara Niğde 

Ülkü Güney Yasin Bozkurt 
Gümüşhane Kars 

Ayçan Çakıroğulları Tevfik Ertürk 
Denizli Ankara 

Ferruh İlter 
istanbul 
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(3) SAYILI LİSTE 

Unvanı Sınıfı Serbest kadro adedi 

1. Derece 
Başmüfettiş Genel İdarî Hizmetler 1 
7. Derece 
Müfettiş Yardımcısı Genel idarî Hizmetler 7 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Takdire 

bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
17 nci maddeyi, biraz önce yapılan redaksiyon hatasının düzeltilmesi, önerge ve cetvelle 

beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 179 sayılı "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görev

leri Hakkında Kanun Hükmünde Karamam e"nin adı "Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", bu Kanun Hükmünde Kararname ile di
ğer mevzuatta geçen "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibaresi "Millî Eğitim Bakanlı-

' ğı", "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü" ibaresi "Millî Eğitim Müdürlüğü", "Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ibaresi "Millî Eğitim Bakam" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g), (ı), (j), 
(k), (1), (m) ve (n) bentleri, 8 inci maddesinin (j) bendi, değişik 17 nci maddesi, 39 uncu mad
desinin (b) bendi ile 41, 50/son fıkrası, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 inci maddeleri; 181 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (i) bendi ile 39 uncu maddesinin (b) 
bendi ve bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen "Sosyal hizmetler", "Sosyal yardım" de
yimleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 20. — 181 sayılı "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Karar name" nin adı "Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak, bu Kanun Hükmünde Kararname ile diğer 
mevzuatta geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibaresi "Sağlık Bakanlığı", "Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı" ibaresi "Sağlık Bakanı" olarak değiştirilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edil

miştin 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki (i) bendi, 17 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere 17/A maddesi eklenmiş, 8 inci maddesinin (ı) bendiyle 17 nci maddesinin (c) bendi ve 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün 9 uncu sırası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu cetvele "10. Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir. 

"i) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı." 

"Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 17/A. — Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev 

ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağ
lar, Avrupa Topluluğu ile görevli Devlet Bakanlığının Koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, 
bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama 
çalışmaları ile ilgili işleri yürütür." 

"ı) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı," 
"c) Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetleri 

yürütmek," 
"9. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, DPT ile ilgili 

kanun tasarısını birburada görüşürken, Avrupa Topluluğuyla ilgili bölümü çıkarmıştık, bura
da koymuşlar... Ben, burada, şekle ilişkin konuyu belirtmek istiyorum. 

öğretmen öğrencileri imtihan ediyormuş,' 'notu. noktalama işaretlerini en güzel koyanla
ra vereceğim" demiş, öğrencinin biri, hiçbir noktalama işaretini kullanmamış; fakat, kâğıdın 
alt tarafına bütün noktalama işaretlerini koymuş, altına da, "her noktalama işareti! Marş marş, 
yerine" yazmış; neticede, hoca öğrenciye 10 vermiş. 

Şimdi, karşımıza bir tasarı getirmişler, bir bakıyorsun bir madde önde gelmiş, bir madde 
ondan sonra, 21 inci maddeden 17/A maddesine geçmiş, ek maddeler esas maddelerin yerine 
geçmiş... 

Ben, şimdi, Hükümete ve ANAP milletvekillerine teklif ediyorum; bundan sonra hiç madde 
numaralarını kullanmasınlar; kanun tasarılarını Meclise getirsinler, altına da, "bütün madde 
numaralan! yerlerinize, marş marş" diye yazsınlar, biz de yerine koyalım gitsin... Başka da 
yapılacak bir şey yok. [ANAP sıralarından alkışlar (!)] 

Hakikaten, bu Meclisi bu kadar hafife almaya ne iktidarın, ne Komisyonun ve ne de Baş
kanlık Divanının hakkı yok arkadaşlar. Hem de Anayasa Komisyonu gibi, güya ağırlığı olan 
bir komisyonda; böyle bir tasarıda kanun düzeni yok, noktalama işaretleri birbirine uymuyor, 
dilbilgisi birbirine uymuyor... Büyük harf nerede kullanılır, nerede kullanılmaz... Büyük harf 
kullanılması gereken yerde küçük harf, küçük harf kullanılması gereken yerde büyük harf kul
lanılıyor. Arkadaşlar, böyle kanun tekniği olmaz ve böyle bir tasarı Meclisin huzuruna getirilmez. 
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Aslında, çok fazla konuşmak istemiyorum, sabırsız arkadaşlar var. Böyle kanun tasarıla
rını getirirseniz Meclise karşı saygısızlık olur. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, bu büyük harf küçük harf meselesi redaksiyon meselesidir, bunun, Komisyonla alakası yok. 

Kanunun takip ettiği usule gelince, muhtelif bakanlıkları ilgilendiriyor, elbette bu şekilde 
olacak, bunun başka türlü olmasına imkân yok. 

BAŞKAN — Efendim, ben de bu hususta çok kısa bir izahatta bulunmak istiyorum. 
Artık, Genel Kurula gelmiş olan bir tasarının, Hükümet tarafından veya İktidar Partisi 

tarafından müteaddit ve pek çok önergelerle değiştirilmeye kalkılması, bizi burada, Başkanlık 
Divanı olarak müşkül durumlara sokmaktadır. Bunların, Genel Kurula inmezden evvel düzel
tilmesinin çok daha faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, işte, Başkanlık Divanı bunu yapacak. 

BAŞKAN — 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler 
MADDE 22. — 6.12.1989 tarih ve Kanun Hükmünde Kararname 396'nın 28 inci maddesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, bu maddenin birinci satırında "6.12.1989 tarih ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunların hepsinin değişiklik önergesi ile değişmesi lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim 
redaksiyon bu; takdim-tehir efendim... 

BAŞKAN — Burada ifade noksanlığı var yalnız, aşağı yukarı burada o madde var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Zaten mad
dede var; ama, sondakinin başa alınması meselesi, redaksiyon meselesidir. Bunun düzeltilme
sini rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, böyle bir kanun teklifi getirsem utanırım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, müsaade ederseniz, şöyte düzeltmek istiyorum : 
"MADDE 22. — 6.12.1989 tarih ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır." 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun ile kaldırılan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin yeni bir göreve atanıncaya kadar eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları devam eder. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe gi
rinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması
na devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen protokoller yürürlüğe girinceye kadar mev

cut protokollerin uygulanmasına devam olunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, madde üzerinde soru sormak istiyorum, 
BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, maddede, bazı personelin ücretinin Bakanlar Ku

rulu kararı ile saptanacağı belirtilmiş. Peki, o,zaman, neden bununla ilgili bir geçici madde 
yok? Bakanlar Kurulu kararı çıkıncaya kadar, eskilerin durumları ne olacak?.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bunlar, 

kadro karşılığı; Komisyonla alakası yok. 
BAŞKAN — Tamam mı efendim?.. Peki. 
Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — Bu Kanun 18.3.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Burada da yine bir matbaa hatası var. (SHP sıralarından gülüşmeler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bravo!.. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU, (Ankara) — "Bu Ka

nun 18.3.1989 tarihinde, yayımı tarihinde geçerli olmak üzere..." 
BAŞKAN — "Yayımı tarihinde geçerli olmak üzere..." ibaresi... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — "Yayımı 

tarihinde geçerli olmak üzere..." 
BAŞKAN — Madde şu hale geliyor : "Bu Kanun 18.3.1989 tarihinden geçerli olmak üze

re, yayımı tarihinde yürürlüğe girer." Tamam mı Sayın Başkan? 
.ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tamam. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu tarih doğru mu? Yani, 18.3.1989 tarihin

den itibaren mi geçerli olacak? 
BAŞKAN — 18.3.1989 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

— 36 — 



T.B.M.M. B : 94 14 . 3 . 1991 0 : 3 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet, o 
tarihten itibaren geçerli. Kararname o tarihte çıktığı için, o tarihten itibaren geçerli olacak. 

KAMER GENÇ (TUnceli) — Sayın Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
Ücret artışları o tarihten itibaren mi demek istiyor?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdi, bu kanunda getirilen ücret artışları 18.3.1989 tarihin

den geçerli olacaksa, bu Kanunda bazı personele getirilen ücret ve farklar, o tarihten itibaren 
geçerli olmak üzere mi ödenecek? Komisyon bunu izah etsin efendim. 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hükü
metin cevap vermesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Genc'in sorduğu sual cevaplandı mı? 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Sayın Başkanım, kanun hükmün

deki kararname bu tarihten itibaren geçerli olduğundan, madde uygundur efendim. 
BAŞKAN — "Madde uygundur" diyorsunuz? 
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Evet, uygundur. 
BAŞKAN — Yani, Sayın Genc'in sorduğu sual, "geçmiş döneme ait olan paraların topla

mını alacaklar mı?" şeklindeydi. Sayın Genç, cevabı duydunuz; tamam mı efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben sorumun cevabını alamadım; ama, böyle derme çatma 

kanun olursa sonuç böyle olur. 
BAŞKAN — Ben, maddeyi uygun olduğu şeklinde oylarınıza sunmak durumundayım : 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi otutuyorum : 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce S inci maddenin görüşülmesi sırasında maddeler ilavesin

de bulunmuştuk. "2828 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir" şeklinde düzelte
rek, burayı yeniden okuyup, tümünü oylaruuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Gündemin, bundan sonraki konularının görüşmeleri için grup sözcülerinin hazır olmadı

ğı ifade edilmiş Başkanlıkça da bu mazeret uygun görülmüştür. 

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkındaki gensoru önergesini; Meclis araştırma ve ge
nel görüşme önergeleriyle sözlü soruları görüşmek için, 19 Mart 1991 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. -—• Balıkesir Milletvekili İ. Önder Ktılt'ntn, Körfez savası nedeniyle olağanüstü hal kapsamın
daki illere gönderilen kamu görevlilerine tazminat ödenip ödenmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'tn yazdı cevabı (7/1894) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

önder Kırlı 
Balıkesir 

1. 10.7.1987 tarih ve 285 sayılı KHK ile olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamına giren 
illerle, bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görev yapan kamu görevlilerine Olağanüstü 
Hal Tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. 

Körfez savaşı nedeniyle, bu bölgeye başta sağlık personeli olmak üzere pekçok kamu gö
revlisi gönderilmiş bulunmaktadır. Bu personele, Olağanüstü Hal Tazminatı ödenmekte midir? 

Bu ödeme yapılmtyorsa, aynı bölgede hizmet veren bu kamu görevlilerinin maruz kaldığı 
uygulama çifte standart ve aynı bölgedeki hizmetin farklı değerlendirilmesi değil midir? 

2. Bu şekilde görevlendirilen kamu görevlilerinin ne kadar süreyle buraya gönderildikle
ri belirlenmediğine göre, anılan tazminatın "görevin geçici olduğu" gerekçesiyle ödenmemesi- •% 
ni adalet ve hakkaniyet kurallarına aykırı bulmuyor musunuz? 

3. Olağanüstü Hal Tazminatı, Olağanüstü Hal bölgesindeki riskler nedeniyle ödenmek
tedir. Şimdi bölgede önceliklere ek olarak savaş riski de olduğuna ve görevlendirmenin sürekli 
veya geçici olmasının riske etkisi bulunmadığına göre, buradaki kamu görevlilerinin bir kısmı
na tazminat verilmesi, bir kısmına verilmemesi, eşitlik kurallarına aykırı değil midir? Görevli
lerin moralini etkilemeyecek, verimlerini düşürmeyecek midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03.011.002/972 14.3.1991 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 22.2.1991 tarih ve 7/1894-6941/31068 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müdürlüğünün 1.3.1991 tarih ve 07/106-1012-01827 

sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı*nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri ve Sayın Baş-
bakanımızında kendileri adına tarafımdan cevap verilmesini tensip ettikleri yazılı soru önerge
si cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

R. Ercüment Konukman 
Devlet Bakanı 
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Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın yazılı soru önergesine verilen cevaplar 

1. Bilindiği üzere, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin değişik 5 inci maddesinde, "Bölgeye dahil tiler ile 4 üncü maddenin (j) 
bendine göre belirlenen mücavir tilerde bulunan sürekli kamu görevlilerine (Olağanüstü Hal 
Bölge Valisi ile mezkûr illerin Valileri dahil) ayrıca en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek 
gösterge dahil) % 40'ına kadar belirlenecek tazminat ek olarak ödenir." hükmü yer almaktadır. 

Mezkûr hükme göre, sözkonusu Tazminat sadece bu bölgede sürekli olarak görev yapan 
kamu görevlilerine ödenmekte olup, Körfez Savaşı nedeniyle geçici olarak bu bölgeye gönderi
lenlere ödenmemektedir. 

2. Körfez Savaşı nedeniyle bu bölgeye geçici olarak gönderilen personele, 6245 sayılı Har
cırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafları ile gündelikleri ödenmekte olduğundan, olağa
nüstü Hal Tazminatı ödenmemesinin adalet ve hakkaniyet prensiplerine aykırı, çifte standart 
ve aynı bölgedeki hizmetin farklı değerlendirilmesi olduğu şeklinde yorumlanamayacağı düşü
nülmektedir. Zira, olağanüstü hal tazminatı sürekli görevle atananlara ödenmektedir. Geçici 
görevle gidenlerle sürekli görevle bulunan aynı durumda değildir. Bu nedenle farklı yaklaşım 
söz konusu değildir. 

Diğer taraftan, geçici görevle gönderilenlere yapılan ödeme miktarları da olağanüstü hal 
tazminatı tutarından daha yüksek miktardadır, örneğin geçici olarak gönderilenlere aylık top
lam net 478 080 TL. ile 597 600 TL. arasında gündelik ödenirken, sürekli olarak bu bölgede 
görev yapanlara 71 417 TL. ile 516 209 TL. arasında Olağanüstü Hal Tazminatı ödenmektedir, 

3. Kamu görevlilerine bu bölgede görev almayı cazip hale getirerek, Bölgedeki personel 
açıklarının giderilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve yaygın olarak sunulması amacıyla 
ödenmekte olan Olağanüstü Hal Tazminatının, Körfez Savaşı nedeniyle geçici olarak bu böl
geye gönderilenlere de ödenmesi uygun mütalaa edilmemektedir. 

2, — Balıkesir Milletvekili î. Önder KıHı'ntn, Balıkesir Devlet Hastanesinin röntgen ve tomografi 
cihazları ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgtn'm yazdı cevabı (7/1905) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

1. Balıkesir Devlet Hastanesinde mevcut röntgen cihazlarının yetersizliği nedeniyle, fi
lim çekilebilmesi için, vatandaşlarımıza yaklaşık 50 gün sonrası için randevu verilmektedir. Bu 
hastaneye başvuranlar fakir ve kamu görevlisi yurttaşlarımızda. Ve dışarıda yüksek ücret öde
me olanakları bulunmamaktadır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesiyle "herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdür
mesini sağlamak" görevini üslenmiş bulunan Bakanlığınızca, Balıkesir Devlet Hastanesine ye
ni bir röntgen cihazı verilmesi düşünülmekte midir? 

2. Keza aynı hastanede tomografi cihazının bulunmaması, hastaların Bursa ve İzmir'e 
sevkedilmeleri, teşhisi geciktirmekte tedavinin kısa sürede sonuçlandırılmasını engellediği gibi 
vatandaşlarımıza büyük külfetler yüklemektedir. 19 ilçe ve çevre illerin yükünü karşılayan Ba
lıkesir Devlet Hastanesine bir tomografi cihazı tahsisi konusunda herhangi bir çalışma var mı
dır? Varsa ne zaman gerçekleştirilecektir? 

— 39 — 



T.B.M.M. B:94 14 .3 .1991 0 : 3 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 14.3.1991 
Sayı : HM. 9239/391 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 22.2.1991 gün ve Kan. Kar. Da. Bşk. 7-1905-6977-31173 sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması isteni

len, Balıkesir Devlet Hastanesinin röntgen ve tomografi cihazları ihtiyacına ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerenize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın Balıkesir Devlet Hastanesinin röntgen ve tomog
rafi cihazları ihtiyacı hakkındaki soru önergesine cevabımız. 

1988 yılında Bakanlığımızda uzmanlardan kurulan bir komisyonda, hangi hastanelerde, 
hangi tip röntgen cihazlarından, ne miktarlarda bulunacağı konuları belli standarda bağlan
mıştır. Bu standarda göre yatak sayısı 200'ün üzerinde bulunan Devlet Hastanelerinde 1 adet 
500 M. A.'lik, 1 adet 300 M. A.'lik, 1 adet seyyar 25-50 M. A.Mİk, 1 adet 100 M. A.'lik C kollu 
röntgen cihazı bulunması gerekmektedir. 

Balıkesir Devlet Hastanesinde de 2 adet 500 M. A.'lik, 24.10.1990 tarihinde tahsis edilen 
1 adet 300 M. A.'lik, 1 adet seyyar röntgen cihazı ile 1 adet diş röntgen cihazı bulunmaktadır. 
Yukarıda açıkladığımız standart röntgen cihazları sayısına göre Balıkesir Devlet Hastanesin
deki mevcut cihaz sayısının yeterli olduğu açıktır. 

Tomografi cihazlarının isebugünkü bütçe imkânları karşısında ti Devlet Hastanelerine 
alımı mümkün olamayıp, şimdilik sadece eğitim hastanelerimiz için alımları planlanmaktadır. 
ti Devlet Hastanelerimiz için ileriki yıllarda temin edilebilecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

94 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1991 Perşembe 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 ' 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER . 

1. —. Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 23 arkadaşının, kararsız ve ba
siretsiz tutumu ile ülkemizdeki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yükselmesinde, 
sorgulamalarda insanlarırf ölmesinde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların 
meydana gelmesinde pay sahibi olduğu ve bu olaylar karşısında acze düştüğü iddiasıy
la İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin Önergesi (U/19) (GÖRÜŞME GÜ
NÜ : 19.3.1991 SALI) 

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. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 
Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler, Millî Eğitim 
ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi: 5.2.1991) 

2. — 2547 Sayüı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi, Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
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Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

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

X 4. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi: 25.1.1991) 

X 5..— Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

6. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına D'ir Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

7. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlrvanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

9. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 10. — 28.7,1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 

ı 
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Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 11. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

12. — 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) 

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

X 15. — 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) 

16. — 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 iki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S Sayüarı : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

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

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

19. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yaşama 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) 



20. — 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) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karala Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (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 (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) . 

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

24'. — 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) 

25. — 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) 

26. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'm 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) 

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

X 28. — 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 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına îlişkin 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) 
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X 30. — 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) 

31. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, tzin 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) 

32. — 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) 

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

34. — 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 35. — 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 36. — 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 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği 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) 

38. — istanbul 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 ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

39. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 
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X 4Û. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Sartı'nın Onaylanmasının Uygun 0u-
lüduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

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

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti il© Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — 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 44. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk 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 : 8.11.1990) 

X 45. — 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 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanm 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) 

X 47. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşjler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 48. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X49. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S, Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 



X 50. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek ikinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri'komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı: 501) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 51. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

53. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

54. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 55. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin EvlÜik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

56. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

57. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

58. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

i l k 
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59. — Tunceli Milletvekili Kamer .Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

60. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) {S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

61. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

62. — Atatürk Kültür, Dil ye Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

63. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

64. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /760) (S. Sayışı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 65. .— Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

66. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihî : 5.3.1991) 

67. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

68. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

69. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ıri 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
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Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

70. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında içtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

X 71. — Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/776) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 12.3.1991) 

X 72. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu 
Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 12.3.1991) 

X 73. — Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları {1/777) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 12.3.1991) 

• • —m* ı • 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

(94 üncü Birleşim) 




