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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tutkun, Balkan ülkeleri 

Parlamentoları Dışişleri Komisyonları temsilcilerinin 7-8 Mayıs 1991 günleri Bükreş'te yaptığı 
toplantıya, 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ, tarım sektörünün sorunlarına ve buğday taban fiyat 
lanna, 

Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'da, son günlerde yoğunlaştığı iddia olunan iş akti 
fesihlerine ve işçi direnişlerine, 

tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
TBMM Başkanı İsmet Kaya Erdem'in vaki davet üzerine Macaristan'a yapacağı ziyarete 

katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, (6/1147) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Tümü üzerindeki görüşmeleri 115 inci Birleşimde tamamlanan Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve 

Görüşmelerine bu birleşimde başlanılan; 
19, 47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111,112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 164, 166 ve 167 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına, 

tlişkin Kanun Tasarılarının, yapılan oylamalardan sonra, kabul edildikleri ve kanunlaş
tıkları açıklandı. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
nameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun (1/759) (S. Sayısı: 525) görüşülmesine başlandı; Komisyon raporunun okunup okunma
ması hususunda yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

16 Mayıs 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.18'de son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Çanakkale 

Mustafa Songül Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

16 . 5 . 1991 Perşembe 

w 
1, — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın, Basın Sandığı Kanunu Teklifi (2/558) (Ada

let ve Sağlık ve Sosyal tşler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.1991) 

Tizkere 

1. — Siirt Milletvekili Kemal Birlik'in \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkiresi (3/1667) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1991) 

Rapor 

1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşımn, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununa t ki Fıkra ve İlli Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşımn, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 
ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı haddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma ve içişleri komisyonları raporları (2/461, 2/473) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, yabana şirketlere sigara ve tütün üretme, ithal 
etme, dağıtma ve fiyatlandırma olanağı tanıyan kararnamenin Türk tütünü ve tütün üreticileri 
üzerinde yapacağı etkilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1991) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, heyelan bölgesinde bulunan Ankara tli Kalecik 
ilçesi Gökdere Köyünün başka bir yere nakli amacıyla yapımına başlanan afet konutlarının 
ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2074) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1991) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 16 arkadaşının, TEKEL Kararnamesi olarak bili
nen Bakanlar Kurulu Kararının Türk tütüncülüğü ve tütün üreticileri üzerindeki etkisini ve ül
kemizdeki pazarı ele geçirmek için yabancı sigara karteüerince komisyon dağıtıldığı iddiasını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekllİ Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgöl (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşimini açıyorum, 

III. — YOKLAMA 

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

Ofoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantıya sonradan iştirak eden sayın üyelerin, adı, soyadı, seçim çevresini 
havi, imzalı bir pusulayı Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLıĞıN GENEL KURULA SUNUŞLARı 

Â) GÜNDEMLISI KONUŞMALAR 

1. — Denizli Milletvekili Ayçan Çaktroğuüart'ntn, Batı Trakya Türklerinin sorunlarına ilişkin 
gündem ehst konuşman ve Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alpttmoçin'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır. 
Birinci sırada, Batı Trakya'daki Türkler konusunda, Denizli Milletvekili Sayın Ayçan Ça-

kuoğuUarı'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Çakıroğulları. 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Batı Trakya'daki Türklerle ilgili görüş ve düşüncelerimi Yüce Heyetinize arz etmeden önce, he
pinizi saygıyla selamlıyorum 

\akindan takip ettiğiniz gibi, içinde bulunduğumuz hafta başında Yunanistan Yeni De
mokrasi Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Konstantin Miçotakis, Batı Trakya'da Türklerin 
yoğun bulunduğu Gümülcine ve tskeçe bölgelerine ziyaretlerde bulunmuş ve her iki merkezde 
yaptığı toplantılarda, Batı Trakya'da Türklerin değil, bir Müslüman azınlığın bulunduğunu ifade 
etmiştir. Yine içinde bulunduğumuz bu hafta içerisinde Yunanistan Anamuhalefet Partisi, Pa-
pandreu'nun başında bulunduğu Pasok Partisinin mensupları, Doktor Sadık Ahmet'le ilgili, 
üyeliğin düşürülmesi yönünde Yunan Meclisine bir önerge vermişlerdir. 

Şu anda, Avrupa Topluluğunun ve Avrupa Konseyinin tam üyesi olan Yunanistan'ın, Hel
sinki Nihaî Senedi ve Paris Şartına göre ortaya koyduğu bu tutumu, davranışı, talihsiz bir tu
tum ve davranış olarak huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. N 

Bugün Yunanistan'da birtakım Bizans oyunları oynanmak isteniyorsa, bu konuda Mecli
simiz, Meclisimizde dış ilişkilerle görevli olan komisyonlarımız, özellikle parlamentolarla iliş-
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kilerden sorumlu komisyonumuz, Türk Parlamenterler Birliği başta olmak üzere, siyasî parti
lerimiz, hareketsiz kalmayacaklardır. Bu tutumu, bu davranışı bir çifte standart olarak nitele
mek istiyorum. 

Diğer taraftan, şunun açıkça bilinmesi lazımdır ki, tarih hiçbir zaman oylama sonuçlarıy
la değiştirilebilecek bir belge değildir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu konuyu huzurlarınıza getirmek istedim. Yüce Meclisin de
ğerli üyelerinin bu konuda gereken ilgiyi göstereceklerine yürekten inanıyor, hepinize saygıları
mı ve hürmetlerimi sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğulları. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Ah

met Kurtcebe Alptemoçin. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; Batı Trakya'daki Türk azınlığın güçlük ve sorunlarla dolu durumu, 
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bölgeye yaptığı ziyaretle şu sırada ön plana çıkmış bulun
maktadır. 

Biz, bir Başbakan tarafından bölgeye ender olarak yapılan bu ziyareti, Yunan Hükümeti
nin bölgedeki Türk azınlığının çok ciddî ve kapsamlı sorunlarına karşı olumlu bir ilginin baş
langıcı olarak görmek istiyor ve bu güçlüklerin giderilmesi yönünde müşahhas sonuçlar ver
mesini temenni ediyoruz. Bu hususu önümüzdeki günlerde yakinen takip edeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu vesileyle konu hakkında Yüce Meclise bilgi sunma
ya ve Hükümet Olarak meseleye nasıl baktığımızı özlü olarak izah etmeye çalışacağım. Hemen 
belirtmeliyim ki, Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlığa karşı yürüttüğü yükümlülükleri
ni yerine getirmemekte ve azınlık mensuplarına eşit muamelede bulunmamaktadır. Batı Trak
ya Türklerinin, yaşamlarının her alanında karşılaştıkları sıkıntılar, baskılar ve ayırımcı politi
kalar, artık, uluslararası kuruluşların ve üçüncü devletlerin insan haklarıyla ilgili raporlarında 
dahi geniş şekilde belgelenmektedir. Son olarak Helsinki Watch Grubu tarafından hazırlanan 
rapor bunun en müşahhas örneğidir. Son bir yıl içinde bölgedeki sıkıntılar azalmamış; aksine, 
azınlığa, azınlık kurumlarına ve milletvekillerine karşı, tırmanan bir sertleşme meydana gel
miştir.' 

Burada üzerinde durulması gereken husus, Başbakan Miçotakis'in Batı Trakya gezisi sıra
sında azınlık konusunda takındığı tavır ve vermeye çalıştığı mesajlardır. Her şeyden önce Sayın 
Miçotakis'in, azınlığın tarifi konusunda, tarihî, etnik ve kültürel gerçekler karşısında zorlan
dığını, bir ölçüde çelişkiye düştüğünü ve bu insanların Türk kökenli olduklarını inkâr etmekte 
direndiği görülmektedir. Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığını, hukukî, bilimsel ve ob
jektif hiçbir dayanak olmaksızın değişik gruplara bölmeye çalışmak, kanaatimizce, verimsiz 
ve yanıltıcı bir yaklaşımdır. Kavram planındaki bu tür yanlışlıklar düzeltilmedikçe, Yunan ma
kamlarının, azınlık sorunlarına sağlıklı çözümler getirmeleri, güç olmaya devam edecektir. 

Sayın Miçotakis, kendi anlayışı çerçevesinde, "azınlığın bir bölümünün Türk kökenli ol
duğunu ve kökenden ayrı olarak dillerinin de Rumca ve Türkçe olduğunu" ifade etmektedir. 
O zaman sormak lazımdır: Batı Trakya'da, adında ve tabelasında "Türk" kelimesi olan der
nekler niçin kapatılmaktadır? Yunan mahkemelerinin karar gerekçelerinde sabit olan bu hu
sus, Türk azınlığa karşı kötü niyetin ve ayırımcılığın bir ifadesi değilse, acaba nedir? 
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Sayın Başkan, Vınanistan Başbakanı, açıklamalarında, azınlık mensuplarına kanun önünde 
eşit muamele edileceğini vaat etmiş; ancak kendilerinin de, Yunan Anayasasına ve yasalarına 
saygılı olmaları gerektiğini ifade etmiştir. 

Yapılmasına niçin gerek görüldüğünü pek anlayamadığımız bu hatırlatmayı, Türk azınlı
ğa yönelik üstü kapalı bir tehdit olarak mütalaa etmek istemiyoruz; ancak şunu vurgulamakta 
yarar görüyorum: Yunan Vatandaşlık Yasasının 19 uncu maddesi, ırk ayırımcılığı esasına daya
lı bir hüküm içermekte ve bu maddenin uygulaması altında her yıl yüzlerce azınlık mensubu, 
keyfî karar ve idarî tasarruflarla, Yunan vatandaşlığından çıkarılmaktadır. Uluslararası alanda 
ve özellikle Avrupa çerçevesinde imzalanan her türlü sözleşmeye kesinlikle aykırı olan böyle 
bir maddenin, Yunan Anayasasına uygun olabileceğini düşünemiyoruz. Bu itibarla, Türk azın-
lığıyla ilgili olarak kanunlara saygıdan bahsederken, Yunan yetkililerinin, önce, kendi makam
larının millî mevzuatlarına, onun da ötesinde, ilgili uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler tah-
ündaki yükümlülük ve taahhütlerine ne ölçüde uyduklarını sual etmeleri isabetli olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batı Trakya'daki Türk azınlığının sorunlarını, biz, 
ahdî çerçevesi bulunan ikili bir konu olduğu kadar, bir insan hakları meselesi olarak görmek
teyiz. Türk kamuoyu bu konuda fevkalade hassastır. Azınlığın sorunlarının giderilmesi, hakla-

. rina saygı gösterilmesi ve kendilerine Yunan vatandaşları olarak eşit muamele edilmesi, şüphe
siz, Türk-Yunan ilişkilerine önemli bir katkı oluşturacak ve diyalog sürecini kolaylaştıracaktır. 

Bu çerçevede, Yunanistan'ın Lozan Barış Anlaşmasının hükümlerine taraf bulunduğu di
ğer uluslararası sözleşmeler ile, üyesi olduğu Avrupa Topluluğunun değer ve kurallarına saygılı 
olması gerekmektedir. Yunanistan'da yaşayan Türk kökenli Müslüman insani?*- Türkiye ile Yu
nanistan arasında bir ihtilaf kaynağı olmamalı, tam tersine, Türkiye'yi Yunanistan'a yaklaştı
ran, iki Ülkenin ilişkilerini düzelten ve güçlendiren bir köprü teşkil etmelidir. Yunanistan'ın bun
dan sonraki gelişmeleri bu açıdan değerlendireceğini ümit etmek istiyoruz. 

Batı Trakya'daki Türk azınlığının haklarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi ifade eder, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Ereğli Demir-Çelik tesislerinde yoğunlaştığı iddia 
olunan is akti fesihlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı Ereğli Demir Çelik Fabrikalarından mecburî 
olarak çıkarılan işçiler konusunda Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Altıner. (DYP sıralarından alkışlar) 
ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günde üç kişiye verilen beşer dakikalık gündem dışı 

konuşma süreleri, bu Hükümet dolayısıyla, Türkiye'nin içte ve dışta yaratılan ve aşırı derecede 
çoğalan çözümsüz problemlerini burada dile getirmeye maalesef yetmiyor. Buna yeni bir sis
tem getirmek lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Hükümet, Ereğli Demir-Çelik Fabri
kalarında 610 kişilik bir kadronun.-bunların içinde yönetici, memur, mühendis ve çoğunluğu 
da teknisyen derecesinde kalifiye işçi vardır- iş akdini feshetmiştir. Peyderpey, bir-iki ay içinde 
bunları işten çıkaracaktır; bir bölümünü çıkarmıştır, bir bölümünü de çıkarmaktadır. 
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Yönetim, personel çok uğu, verimsizlik, kârlı olamamak ve bazı işçilerin -tabiî kendileri
ne göre- kaytardıkları iddiasıyla ve benzeri gerekçelerle bu 610 kişinin iş akitlerini feshetmiştir. 
Bu 610 kişi içinde emekliliğini hak edemeyen 250'ye yakın personel vardır. Bunlar, tş Kanunu
nun 13 üncü maddesini kötüye kullanarak, işçilerin, tazminatlarını vererek iş akitlerini feshet
mişlerdir. 

Durum yürekler acısıdır. Bu kalifiye personkelin iş akitleri feshedilirken, dünyada pre-
kapitalizmin yaşandığı dönemlere benzer ve hatta onlara taş çıkartırcasına, acımasız olaylar 
yaşanmaktadır. Şöyle ki, bir işçiye, "seni çok beğeniyoruz, herkes senin gibi çalışmalıdır" diye 
iltifat edilirken, o işçi başka işçilere örnek gösterilirken, bir de bakıyor ki, iş akdi feshedilmişi 
Bir başka işçi, işyerinde hastalanmış, hastaneye sevk edilmiş... Orada tedavi altında iken, has
taneye, kendisinin iş akdinin feshedildiği bildirilebilmektedir! Bir başka teknisyen iş kazası ge
çirmiş, hastaneye kaldırılmış, hastanede yatarken iş akdinin feshedildiği haberini alabiliyor!.. 
Belgeleri burada; tereddüt edenler varsa, gelip bizden isim isim öğrenebilirler. Bu misalleri ço
ğaltmak mümkün; bunlar isim ve belgelerle elimizdedir. 

Bu çalışanlar, o işyerinde meslek hastalığına yakalanarak veya iş kazası geçirerek rahatsız 
olmuş kişilerdir. Bunları bir kalemde kapı dışarı bırakan zihniyet, olsa olsa ANAP'ın ve onun 
çıkardığı Hükümetin zihniyetidir, başkası olamaz. 

Hükümetin bu davranış biçimi, artık, kaybetmenin, büyük bir açı ile eğik düzleme geçişin 
veya eski tabiriyle sathı maile girişin telaşından, hırçınlığından, şaşkınlığından başka bir şey 
değildir. 

Rapor aldı, viziteye çıktı veya hastalandı diye gerekçeler ortaya könuluyorsa, bu kişilerin 
işlerine son verilmeden önce, kademeli olarak, disiplin suçlarından, belli cezalardan geçmesi 
gerekirdi; bu yapılmamıştır. 

Değerli milletvekilileri, Erdemir'deki bu işçi tenkisatı, gerçekten teknik bir zorunluluktan 
.dolayı olmuş olsaydı, ben buraya çıkıp, bu üslupla konuşmazdım. Bu, bir teknik zorunluluk 
değildir; bu hareket, Hükümetin politik bir tercihidir. Teknik zorunluluk yoktur dedim; çün
kü, Erdemir 1990 yılında 550 milyar lira kâr etti. tşten çıkarılan 610 kişiden emekliliğini hak 
etmiş olan 360 kişiyi sizin hatırınız için saymazsak, emekliliğini hak etmemiş olan, 250 kişidir. 
Emekliliğini hak etmemiş olan bu 250 kişinin, toplusözleşmeden sonra bu müesseseye maliyeti 
yılda 20 milyar liradır. Senede işçiye toplam olarak 800 milyar lira veren bu teşekkül, 20 milyar 
lira tasarruf yapmak için bu eyleme girişmiştir; bunun başka bir teknik izahı mümkün değil
dir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'ye bir bakalım: Köşk'ün yıllık seyahat masraflarının sadece 
benzin gideri 20 milyarın üzerindedir... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Avize kaç lira? 
ŞtNASt ALTJNER (Devamla) — Bu, bize göre siyasî bi tercihtir; bu siyasî tercihin de ken

dine göre sebepleri vardır. Bu sebeplerden ilki ise, Zonguldak'ta, başından beri, seçimde mu
vaffak olamamanın, ANAP yokluğunun sıkıntısıdır. Sonuçta, Zonguldak'tan intikam almak
tır; yani, iktidar, rey alamadığı için, Zonguldaklıyla muğberdir! -

Bunların dışında ikinci sebep, toplu pazarlıklara getirilen tehdittir; yani "Gördünüz mü, 
benden çok para «sterseniz, ben de işçi çıkartırım" diyerek, toplu pazarlıklara Türkiye'de teh
dit getirmektedir. Bu hadise, bundan sonraki pazarlıklara da tehdit örneği oluşturmaktadır. 
Hükümet, bu tip oyunları daha önce de oynadı; kömür ocaklarında oynadı, şu anda 
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Karabük Demir Çelik Fabrikalarında oynamak üzeredir ve peyderpey oynamaktadır da. 
Değerli milletvekilleri, bugün basından da takip etiğiniz gibi, babası işten çıkartılan bir 

geriç kızın intihar ettiği veya emekliye sevk edilen diğer bir işçinin, fenalaşarak, kalp krizinden 
öldüğü haberleri bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, trajik olaylar orada devam etmektedir ve yarın 
ne olacağını bilmiyoruz. 

Üç gündür bu mesele, bu kürsüden dile getirilmektedir. Buna rağmen, bir sayın bakan 
çıkıp, cevap vermiyor.. Şu anda, maalesef, Bakanlar Kurulu koltukları boştur. Başka bir za
manda burada bir oylama söz konusu olduğunda, Bakanlar Kurulu koltuklarından çift dler 
havaya kalkmaktadır; birbirlerinin verine vekâlet etmektedirler. İyi, güzel de, Bilalî Habeş ölünce 
ezan okuyan bulunmayacak mı?.. Ereğli Demir Çeliğin yönetimi Sayın Güneş'e bağlı, kendisi 
şu anda yurt dışında olabilir, -zaten Türkiye içinde olduğu da tartışılır halde- kendisi olmadığı 
için, bu koltukta onun yerine diğer elini kaldıran, "bakan yerine ben buradayım" diyen, ka
rarnameler neşreden, onun yerine bakan kişiler, gelip, bu kürsüden, bu tenkısatın politik ge
rekçelerle olmadığını, teknik zorunluluk dolayısıyla olduğunu dile getirmelidir. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 250 kişinin o çevrede yaratacağı huzursuzluk sosyal boyutlara tır
manabilir; iş, birdenbire büyüyebilir. Yürüyüşler vardır orada, biz gittik gördük, Zonguldak 
Milletvekilleri olarak yerinde inceledik.. Sadece işçileri dinlemedik, yöneticileri de dinledik, 
her tarafı dinledik... Atılan taşın, ürkütülen kurbağaya değmediği açıktır. 

Bu itibarla, yol yakınken, aklıselimin kullanılmasını, geri adım atak için yolun yakın ol
duğunu belirtir ve bunu tavsiye ederek, hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıner. 

3. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez 'in, Sakatlar Haftası etkinliklerine ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Millî Eğitim Bahanı Avni Akyçl'un cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, sakatlar haftası nedeniyle, An
kara Milletvekili Sayın İbrahim Tez'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Tez. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi en derin 

saygılarımla selamlıyorum. 
Ülkemizin düzeni ve insanlarımızın mutluluğu, toplumsal yaşamımızın uyumlu olması

na, toplum kesimleri arasında dengenin iyi kurulmasına ve toplumsal bansın sağlanmasına bağ
lıdır. Gençler, öğrenciler, işçiler, memurlar, esnaf, yaşlılar, kadınlar, hastalar, çocuklar, sakat
lar, özürlüler, işsizler ve daha ayırabileceğimiz diğer tüm kategoriler, toplumda hak ettikleri 
özel yer ve ilgiye kavuşturulmalıdır. Bu, her şeyden önce, ülkemizde herkesin insanca yaşaya
bilmesinin gereğidir. Bu kesimlerden birinin ya da birkaçının, toplumda layık oldukları ilgiyi, 
alakayı görmemeleri, onların gereken konumda bulundurulmamaları, toplumsal huzurumuzu 
altüst eder. 

Bütün bir ulus olarak, bu huzurun, her zaman, her yerde sağlanmasına ve korunmasına 
özen göstermeliyiz, çalışma ıvız. Bu toplumsal kesimlerin sorunlarıyla devlet olarak sürekli il
gilenmeliyiz. Ne yazık ki, y 1da bir gün ya da bir haftayla; çocuk bayramı, gençlik bayramı, 
anneler günü, sakatlar haftası diye adlanrdınlan kısa zaman dilimlerinde, çoğunlukla yapıa 
ve kalıcı olmayan, yalnızca konuşmaların yapıldığı ve vaatlerin verildiği toplantılarla bu 
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sorunları geçiştirmeye çalışıyoruz, bu sorunların üzerinde fazla durmuyoruz. 
İşte bunlardan biri de bu hafta,yani sakatlar haftası... İşçilere yılda bir günlük 1 Mayıs 

Bayramını bile çok görürken, sakatlara yılda bir hafta verilmesine bakarak, ülkemizde sakat* 
lara gereken önemin verildiğini ve ilginin gösterildiğini, ne yazık ki, söyleyemeyiz. 

işçiler ve sakatlar örneğinde görüldüğü gibi, herhangi bir kesime, bir gün ya da hafta ver
mek suretiyle onların sorunlarını çözmüş olmuyoruz; ama mademki böyle bir hafta vardır, öy
leyse, kamuoyunu ve devleti sakatlar konusunda bilinçlendirmek, gerekli ilgi ve özenin göste
rilmesi için onları uyarmak ye bu kesimin sorunlarına duyarlı kılmak için, bu haftadan, eli
mizden geldiğince yararlanmalıyız. 

Ne yazık ki, ülkemizde, sakatlara yardımcı olacak aletler, onların rahat edebilecekleri kal
dırımlar, otobüsler, özürlüler için parklar, kütüphaneler, okullar, bankalar, özel eğitim kurumları 
yeterince gelişmiş değildir. Her şeyden önce, devletimizin bu konuya duyarlı olması gerekmek
tedir. 

Yeni yapılan binalarda, özellikle postahane, banka, resmî daireler gibi binalarda, sakatla
rın rahat edebilecekleri, giriş-çıkış ve dinlenme yerlerinin zorunlu kılınması gerektiğine inanı
yoruz. Bazı kamu kurumlarından sakatların ücretsiz ya da indirimli yararlanmalarının sağlan
masının yerinde olacağı düşüncesindeyiz. 

özürlülerin problemlerinin halli için önlemler, mevcut yasal düzenlemeler karşısında ye
tersizdir. 6 milyonu aşkın umutsuz insan güvenceye kavuşturulmalıdır; koşulları iyileştirilmeli
dir. Bunları yapmak, insan, olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. 

Sakatların vergi sorunları çözümlenmiyor... Vergilerden dolayı maaşları anlamsız ve ye
tersiz... Belli iş konuları dışında, kendilerine iş verilmiyor... öğretmenlik hakları ellerinden alınmış 
durumdadır. Danıştay kararı uygulanmıyor; hakları kendilerine verilmiyor. Sakatların sağlık, 
eğitim, istihdam sorunları için önemli çareler üretmek zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizler, ülkemizde her özürlüye daha iyi bir gelecek sağ
lama yolunda ortak taahhütte bulunmalıyız., Bu konuda ivedilikle komisyonlar oluşturulmalı
dır. Sakatlarımız ve özürlülerimiz, masum, duyarlı insanlardır. Aynı zamanda, meraklı, canlı, 
umut doludurlar. Yaşamlarını neşe ve huzur içinde, yeni şeyler öğrenerek ve kendilerini gelişti
rerek geçirmelidirler. Gelecekleri, topluma uyum ve işbirliği içinde şekülendirilmelidir. Toplu
ma ve yaşama bakış açıları genişletilmelidir. 

Ülkemizin her yerinde sayısız özürlü, büyüme ve gelişme süreçlerinde tehlikelerle karşı kar
şıyadır. Yoksulluk ve ekonomik bunalımlar, iyi beslenmeme, konutsuz olmaları salgın hasta
lıklara yakalanmalarını kolaylaştırıyor. 

özürlülerin sorunları hep birlikte ele alınmalıdır. 
Geleceklerini ve yaşamlarını koruyup kollamak, çektikleri çeşitli acıları dindirmek için sahip 

oldukları potansiyelleri geliştirme hakları ve olanakları konularında bilinçlendirmek için bil
giyle donatılmalıdırlar. 

Son derece güç koşullarda yaşayan özürlü çocuklara, daha ileri düzeyde bir özen, bakım 
ve destek verilmelidir. 

Doğumla ilgili nedenlerden ötürü her yıl binlerce özürlü çocuk doğmaktadır. Anne, gü
venceli bir ortamda bilinçlendirilmelidir. 

özürlü çocuklara güvenli ve destekleyici bir çevre içinde kendi kimliklerini edinmeleri ve 
sahip oldukları değerleri geliştirmeleri gerçekleştirmeleri yolunda fırsatlar, olanaklar yaratıl
malıdır. •> 
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özürlü çocuklar, özgür toplumlarda sorumlu bir yaşam sürdürecek şekilde yarınlara ha
zırlanmalıdırlar. özürlülerin, sakatların durumlarının iyileştirilmesi, en üst düzeyde siyasî et
kinlik gerektirir. Biz böyle bir etkinlik içinde bulunmaya kararlıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisimizin yapabileceği en doğru şey, elbette 
gerekli yasalarla bu kesime ekonomik güvence sağlamaktır. Bu konuyla ilgili olarak Grubum 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, komisyonlarda bekleyen kanun teklifleri vardır. Komisyonla
rın bu konuya özen göstermesini talep ediyorum. 

özürlülerin, kamu hizmetlerinden indirimli yararlanabilecekleri sistemler oluşturulmalı
dır. 

tş hukukumuzda bulunan, 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinin yüzde 2 oranında sakat 
çalıştırması gerektiği hükmünü sakatlar lehine değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuya, bazı ku
rum ve kuruluşların hiç özen göstermediğini görüyoruz. Bazı kurum ve kuruluşlar bu yasa mad
desinden gelen işleme göre hareket etmiyorlar. Kendilerine göre hazırladıkları imtihan siste
minde, birkaç lisan bilen, şu veya bu özelliklere sahip insanlar aramıyor, bu kanun maddesi 
uygulanmıyor. Devletin, iktidarın, ilgili bakanın bu konuya özen göstermesi gerekiyor. Bunun 
dahi, onlara iş bulma olanağı sağlayacağı, ekonomik alanda da bir güvence olacağı düşünce
sindeyim. 

Sakatlara, bazı fonlardan ayrılacak paralarla yeni iş olanaklarının açılması ya da kendi 
iş olanaklarını yaratabilecek olanlara yardım edilmesi, yine de devletimizin, bu vatandaşları
mıza karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinden biri olarak görülmelidir. 

Ayrıca, iş kazalarında sakat kalanların tazminatlarının gerektiği gibi alınabildiği ve gerek
li tıbbî müdahalelerin sigorta ve işverence sağlanıp sağlanmadığını da devletimizin bu vatan
daşlar adına denetlenmesinin yerinde olacağı inancmdayfe. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir devletin insana verdiği değeri ahlamanın en kolay 
yolu, devletin, bebeğe, hastaya, yaşlıya ve sakata bakış açısıdır. Bu bakış açımızın, modern bir 
devletin bakış açısına dönüştürüleceği inancıyla, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Millî 

Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol, buyurun. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Sayın Tez'e, Türkiye'de ilk defa, 13 Mayıs'ta başlayıp dün biten Birinci özel Eğitim Kon
seyi hakkında bana, devlet adına, Hükümet adına, toplum adına konuşma yapma imkânını 
ve fırsatını verdikleri için yürekten teşekkür ediyorum, fakat bir haftadır ve son üç gün boyun
ca bütün kamuoyunu, basını dalgalandırdığı halde, Sayın Tez'in, "Ne yazık ki, her şey konuş
ma ve vaatlerle geçiştiriliyor. İlgili bakanın ilgi göstermesi lazım" biçimindeki sözlerini biraz
cık yadırgadım. Bu konuda ilgili bakan benim. Hükümet ve Devlet olarak neler yaptığımızı 
da bu vesileyle Yüce Meclisin bilgilerine sunmak istiyorum. 

Evet, Türkiye Cumhuriyetinde, beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve 
engelleri olan çocuklarımızın, insanlarımızın sorunları ve ihtiyaçları, bir bütünlük içinde, şû
rada anlamlı ve kapsamlı bir seviyede ilk defa ele alınmıştır. Üzerinde yedi aydır çalışılıyor. 
25 bilim adamından oluşan kurul ön raporlar hazırlamıştır. Son üç günde, yani 13-13 Mayıs 
tarihlerindeki Konsey çalışmalarında bu raporlar, 86'sı profesör doktor olan 467 üyenin katıl-
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dığı bu toplantıda, akademik bir seviyede, bilimsel yaklaşımla, btttttncü yakşalımla de alın
mıştır. 

Ele alınan konular arasında, görme, işitme; ortopedik, zihinsel ve konuşma özürlüler ile, 
öğrenme güçlüğü ve duygu güçlüğü çekenler ve sürekli hastalığı -olanlar vardır. Sadece şu 
"sürekli" kelimesi üzerinde yarım saat tartışma olmuştur; "Süreğen midir, sürekli midir, sü
ren midir; kronik midir, yoksa, bal gibi -eski bir tanım, bir kelime var- müzmin midir?" konu
su bilimsel bir yaklaşımla tartışılmıştır. Ele alınan konular arasında ayrıca, suça yönelmeler 
ve nihayet üstün yeteneklilerin konuları da vardır. 

Bilindiği gibi, sorunun önemi, insanî boyutu ve çağdaş boyutu, sakatlar haftası olmanın 
ötesindedir. Anayasamızın 42 nci maddesinin bağlayıcı hükmü vardır, Millî Eğitim Temel Ka
nununun amaçta başlayan bağlayıcı hükümleri vardır, 2916 sayılı özel Eğitime Muhtaç Ço
cuklar Kanununun bağlayıcı hükümleri vardır, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun bağ
layıcı hükümleri vardır ve nihayet -kanunlar cümlesinden- 6660 sayılı Sanatta Üstün Yetenekli 
Çocuklar Kanununun bağlayıcı hükümleri vardır; kalkınma planları vardır ve nihayet şimdi 
sözünü edeceğim İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin çok açık seçik, kesin olan 26 ncı mad
desinin bağlayıcı hükümleri vardır. 

Devlet olarak, Hükümet olarak, eleştirinin aksine, bir teşekkür bekliyorum. Gerçekten, 
Parlamentoda bulunan- her partiden arkadaş sürekli katıldı; SHP dahil, DYP dahil, ANAP 
dahil, tümü katıldı. 

ONUR KUMBARACI BAŞI (Kocaeli) — Dahil ne demek?.. Başka parti mi var Parla
mentoda?.. 

MİLLÎ EĞtîÎM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Sana yakışmaz, sen dur AUahaş-
kına. Sen akademik... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Bana mı diyorsun; aman bana sataşma. 
MtLLt EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Anayasanın 42 nci maddesi, "Dev

let, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır" 
diyor; bu hükmü biliyoruz. Millî Eğitim Temel Kanunumuz, sadece sağlıklılar ve belirli grup
lar için değil, daha giriş cümlesinde, Türk Milletinin bütün fertlerini, beden, zihin, ahlak, ruh 
ve duygu bakanından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere; hür ve 
bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve 
tüşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler ola
rak yetiştirmeyi, genel amaçlarından biri olarak tayin ve tespit etmiştir; bununla yetinmemiş, 
Sayın Tez'in değindiği noktaya gelmiştir. Çünkü, nihaî amaç o değildir. Nihaî amaç olarak, 
fertlerimizi, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek; gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte 
iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamayı ve onların kendilerini mutlu 
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamayı 
devlete görev olarak vermiş ve bu görevi yerine getirmeyi de, devlet adına Millî Eğitim Bakanlı
ğına yüklemiştir, vermiştir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 26 ncı maddesinde ise, herkesin eğitim hakkına 
sahip olduğu vurgulanmış; eğitimin, en azından ilköğretim kademelerinde parasız olması ge
rektiği vurgulanarak, ilköğretimin zorunlu olduğu belirtilmiş; meslekî ve teknik eğitimin her
kese açıklığı öngörülmüş; yükseköğretimin ise, iddialarımızın, bazı sınırlı veya politik tercih
lerle ifadelerimizin aksine, liyakat esasına bağlı olarak herkese açık tutulmasını belirtmiş ve 
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ayrıca, eğitimin, insanın kişiliğinin tam olarak geliştirilmesine dönük, insan haklarına ve te
mel hürriyetlere saygıyı güçlendirici olmasını ve etkin ve dinî gruplar ile bütün milletler arasın
da anlayış, hoşgörü ve dostluğun gelişmesine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde verilme
sini isteyen hükümleri getirmiştir. 

Bir önemli nokta da şudur: Yine tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 26 ncı maddesi, 
son hüküm olarak, ailelerin, çocuklarına verilecek eğitimin türünü seçmekte öncelik hakkına 
sahip olduklarını belirtmiştir. 

222 sayılı kanun, 2916 sayılı kanun, bunlara dayalı hükümleri devlete ödev olarak vermiş
tir. Bir gerçek de şudur: Enderun sisteminde, çok seçkin, başarılı, dünyaya örnek olarak üstün 
yeteneklileri eğitmek, devletin görevi olduğu halde, Türkiye Cumhuriyetinde 1899'da, istan
bul'da, ticaret okulunun bünyesinde, sağır, dilsiz ve körler okulu açılabilmiştir. 1921'de izmir'
de bir derneğin teşebbüsünü görüyoruz. Dikkatinizi çekiyorum, Yüce Parlamentonun dikkati
ni çekiyorum; Türkiye Cumhuriyetinde 1921'den 1951 yılına kadar, engelliler ve özürlüler ko
nusunda tek bir hareket yoktur. 1951'deki hareket, İzmir'deki sağır ve dilsizler okulunun, An
kara Etimesgut'a getirilmesidir ve bir hayırlı teşebbüs de, bu sorunun, sağlık sorunu olmadığı
nın farkına varılarak Millî Eğitim Bakanlığına devredilmesidir. Ondan sonra, bilimsel eğitim 
yönünden olan hareketleri görüyorsunuz. 1951 ve 1952 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsünde 
ilk defa özel eğitimliler bölümünün kurulduğunu görüyoruz. Burada hikâyesini ifade etmek 
istemiyorum. Nihayet ondan sonraki hareketlerde 1980'li, 1983'lü, 1985'li yıllarda ve özellikle 
1985'ten bu güne kadar, yapılanların iki katı kadar gelişmeleri görüyorsunuz; bazı rakamlarda 
ve sayılarda iki kat artış, gelişme olduğunu görüyorsunuz. Bunları takdim edeceğim için zama
nınızı almak istemiyorum. 

Bugün, Türkiye Cumhuriyetinde, 9 görme ve özürlü okulu ve 2 özel sınıfı, 9, ortopedik 
özürlüler okulu, 10 öğretilebilir zihinsel özürlüler okulu ve 8 özel sınıfı; 11 eğitilebilir zihinsel 
özürlüler okulu ve 773 özel sınıfı; ayrıca, 11 eğitilebilir zihinsel özürlüler, işitme özürlüler oku
lu ve 68 özel sınıfı ve 75 de rehberlik ve araşurma merkezi vardır. Ayrıca, bunların yönetiminde 
ve rehberliğinde kaynaştırma sınıfları vardır. 

1985-1986'da, devlete ait olan okulların sayısı 36'dır. 1990-1991'de bu sayı yüzde 81 artışla 
65'e yükselmiştir. 

"Hiçbir şey yapılmıyor; devlet de yok" gibi bir mesaj doğru değildir. 
ALİ ER (İçel) — Yanlıştır... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AK YOL (Devamla) — Yanlıştır. Eksik bile değildir; yan
lıştır. 

öğrenci sayısında beş yılda yüzde 50 artış sağlanmıştır. Beş yıl önce 14 589 olan öğrenci 
sayısı, bugün 21 910'dur. Yeter mi? Burayı tartışabiliriz; burada politika yaparız; ama bundan 
öncesinde çok objektif olmaya mecburuz ve inceleme yaptığınız takdirde, savunamayacağınız 
gerçekleri görürsünüz karşınızda. Hiç onlara girmiyorum bakınız, politika yapmıyorum; ama, 
bugün, engelliler ve özürlüler alanında okullaşma oranı yüzde 2,7'dir. Bu oran Avrupa'da yüz
de 50'yi aşmıştır; Amerika'da ve bazı ülkelerde yüzde 60'ın üzerindedir. "Bu ayıp da bize yeter" 
diyerek, bir seferberlik başlatmak amacıyla 13-15 Mayıs tarihleri arasında Birinci özel Eğitim 
Konseyini topladık. Aslında, şûradır bu; ama, şûra yapma hakkı, iki yılda birdir. Bu hakkı 
yaygın eğitime kullandığım için -çıraklık eğitiminde olduğu gibi- bunu da "konsey" adı altın
da ele aldık. 
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Sonuç olarak, dün aldığımız kararları arz ediyorum ve Türkiye Cumhuriyetini ve bütün 
partileri -arkadaşlarımızın bulunduğu sırada ifade ettiğim gibi- 2000 yılına kadar özel eğitim 
seferberliğinde bağlıyorum. Hükümetleri ve siyasîleri, bölük pörçük sözlerle veya hareketlerle 
mesaj yapmaksızın, sorunun insanî boyutuna, sorunun çağdaşlık boyutuna, gereken önemi ve 
özeni, Türk millî eğitim sisteminde ve diğerlerinde gereken yeri ve ağırlığı vermek için, aldığı
mız kararları arz ediyorum. 

Bütün kesimleri, engelli ve özürlülerin temsilcilerini kapsayan, devletten derneklere kadar 
giden bütün kesimlerin temsilcilerinden oluşan "özel Eğitim Alanı Sürekli Danışma Kurulu" 
kurulmuştur. 

1991'den itibaren on yıllık mastır plan yapılması kararlaştırılmıştır. Diyoruz ki, "özel eği
timde 2000 yılı hedeftir." Bu süre içinde, köklü bir reform,' yeni bir atılım, kademeli ve sürekli 
bir düzenleme, yapılanma ve geliştirme gerçekleştirilecektir. Bunun için heyet kuruldu. Bakan
lığımızın koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı, vakıflar, dernekler ve birliklerden oluşan bir heyet bunu objektif olarak 
ortaya koyacak. 

Çok önemli bir noktaya değinerek sözlerimi bağlamak istiyorum. Çok önemli bir nokta 
bu alandaki bilgisizliktir. Kavramlarda dahi, bilim adamları anlaşamamışlardır. Bilgisizlikten 
kaynaklanan ilgisizlik vardır, bunun yarattığı sahipsizlik vardır ve maalesef, sorunu, sadece 
özürlü-engelli çocuğu olan ailelere bırakan bir anlayış vardır; bu aile içinde de anneye teslim 
eden, bırakan bir anlayış vardır. Oysa, dün ifade ettiğim gibi, sağlıklı çocuklarımızın sağlıkla
rının bedeli için zekât verme anlayışını getirmek lazım, sağlıklı çocuklara sahip olan ailelerin, 
çocukları için ve çocuklarının geleceği için. Sağlıklı çocuklara sahip olan ailelerin çocukları
nın -Allah kimseye vermesin- yarın bir hastalıkla veya bir kazayla ne olacağını tahmin edebilir 
miyiz? Şu halde, çağdaş toplum olmanın, bilinçli olmanın gereği, engelli ve özürlü çocuklara 
şimdiden gereken payın verilmesi, bu çocukların sadece ailelere ve aile içinde de annelerin yü
reğine ve annelik duygusuna terk edilmemesidir. Çağdaşlık bu değildir. 

Bu bakımdan, bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, konuyu Par
lamentoda da dile getirme imkânı buldum; saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

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

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 16 arkadaşının, TEKEL Kararnamesi olarak bilinen 
Bakanlar Kurulu Kararmm Türk Tütüncülüğü ve tütün üreticileri üzerindeki etkisini ve ülkemizdeki 
pazarı ele geçirmek için yabancı sigara kartelierince komisyon dağıtıldığı iddiasmı tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tütün üretimi, ülkemizde 400 bin civarında ailenin geçim kaynağı olup, genellikle aile ta
rımı olarak yapılır. Dolayısıyla, yaklaşık iki milyonluk bir üretici kitlesinin ekmek kapısı olan 
tütün tarımı, kırsal toplum yapımızın önemli bir belirleyicisidir. Ancak, son yıllarda tarımı eko
nomiye yük olarak gören anlayışlar ve uygulanan yanlış politikalar sonucu, tütün tarımı çok 
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ciddî sorunlarla karşı karşıya kalmıştır, özellikle, 80'li yılların ikinci yarısından itibaren, poli
tik nedenlerle, tütün üretim alanlarının genişletilmesi, üretimde yüksek rekolte ve bunun karşı
lığında da düşük kalite getirmiştir. 

Bilindiği gibi, ülkemizde tütün ahp-satma, sigara üretme ve satışa sunma, fiyat belirleme 
hakkı ve denetimi, 1930'lu yıllarda Atatürk'ün öncülüğünde kurulan TEKEL tdaresine ait
ken, bu konuda son günlerde tam tersi gelişmeler ve politikalar gündeme getirilmektedir. 

Avrupa ve Amerika'da pazarları iyice daralan yabancı tütün ve sigara kartelleri, yıllar ön
ce, az gelişmiş ülkelere ve bu arada ülkemize de yönelerek Tekel'in imtiyazlarına son vermek 
ve Türkiye pazarını almak için, gizli-açık girişimlerini sürdürmüşlerdir. ANAP iktidarından 
önceki yönetimler, yabancı sigara, kartellerinin tüm girişimlerine ve maddî-manevî baskılarına 
direnmişken, ANAP'ın iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra, Birinci ûzal Hükümetinden, 
ilk aşamada Tekel tarafından ithal edilmesi şartıyla, Türkiye'ye yabancı sigara satma izni ve 
tavizini koparmışlardır. 

O tarihlerde, bir yandan tütün üretim alanları genişletilerek, Türk tütününün kalitesi dü-
şürülürken, bir yandan da, Tekel'in yeni makineler alarak, sigara üretiminde çağdaş teknoloji
den yararlanması engellenmiştir. 

Kasten yaratılan bu olumsuzluklar yanında, zamanın Başbakanı Sayın özâl tarafından, 
kaçakçılığı önleme görüntüsü altında, bizzat yürütülen sistemli kampanya ile Türkiye yabana 
sigara kartelleri için yeni bir pazar olmaya başlamıştır. 

Üstelik, yabana sigara ithalatı, çok garip bir biçimde gelişmiştir. Yabancı sigara kartelle
ri, ürettikleri sigaraları, dünya piyasalarının yaklaşık iki misli fiyatla Türkiye'ye satarak, İkti
darın gözü önünde ve hatta onların da bilgisi dahilinde halkı ve Hazineyi soymuşlardır. 

Uygulanan planın ikinci aşaması bugünlerde yürürlüğe konmuştur. Aldıkları tavizler ve 
vurgunlarla yetinmeyen ve Türkiye Pazarını ele geçirmek isteyen yabancı sigara kartelleri, geç
tiğimiz günlerde emellerine kavuşmuşlardır. 3 Mayıs 1991 tarihli Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı, yabancı kartelleri hayal ettikleri ortama ulaştır
maktadır. 

Bu kararname ile, yabana sigara kartelleri, Türkiye'de tesis kurarak tütün mamulleri üretme, 
üretilen mamullerini yurt içi ve yurt dışında istedikleri gibi fıyatlandırma ve satma, dağıtma 
ve belli bir aşamadan sonra da ihraç etme olanağına sahip olmaktadırlar. Böylece Tekel İdare
sinin imtiyazlarına son verilerek, Türkiye pazarı tümüyle yabancılara terk edilmektedir. 

Ülkesini ve halkını sevse, vicdan sahibi hiç kimsenin, yabancı sigara kartellerinin halkı 
soymasına olanak sağlayan ve kapitülasyonu andıran bu ödünlerin verilmesini kabul etmesi 
mümkün değildir. Ne yazık ki, Türk tütüncülüğünün, milyonlarca üreticinin ve Atatürk'ün 
öncülüğünde kurulan Tekel'in idam fermanı ve dolayısıyla binlerce Tekel işçisinin sokağa atıl
ması demek olan bu sonuç, yabana kartellerin yıllardır sürdürdükleri girişimler, maddî-manevî 
baskılar ve bugün Hükümet içinde yer alan bazı bakanların özel çabaları ile gerçekleşmiştir. 

Mıbancı kartellerin, amaçlarına ulaşabilmek için yıllardan beri her türlü olanağı zorladık
ları kamuoyunca bilinmekteyken, bazı sayın bakanların bu kararnamenin yürürlüğe konması 
için, alelacele ve özel çaba göstermeleri, doğal olarak bazı iddia ve söylentileri de gündeme 
getirmiştir. Nitekim, yabancı kartellerin, Türkiye'de sigara ve tütün pazarını ele geçirmek için, 
yüzmilyonlarca lira komisyon dağıttığına ilişkin iddialar vardır. 
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Sonuç olarak; "Tekel Lararnamesi" olarak bilinen ve yabancı sigara kartellerine kapitü
lasyon ödünleri veren Bakanlar Kurulu Kararının, Türk tütüncülüğü ve milyonlarca üretici üze
rindeki etkisi ve komisyon iddiaları hakkında Anayasa ve tçtüzük hükümleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını arz ederiz. 

Ahmet Ersin Neccar Türkcan 
İzmir İzmir 

Halil Çulhaoğlu Rüştü Kurt 
tzmir Giresun 

Ayhan Arifağaoğlu Musa Gökbel 
Artvin Muğla 

M. Kemal Duduoğlu' Zeki Ünal 
Hatay Eskişehir 

öner Miski Ali Uyar 
Hatay Hatay 

Tevfık Koçak Mehmet İbran Bayazıt 
Ankara tzmir 

Kâzım özev Mehmet Kahraman 
Tokat Diyarbakır 

Rıza Yılmaz Cemal Şahin 
Ankara Çorum 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngö» 

rüşme sırasında yapılacaktır. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Önerge kadük olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tabiî, kehanet zatıfllinize mevdu olduğu için, haklısınız. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kehanet değil; görünen köy kılavuz istemez... 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — TBMM Baskanuun, İrlanda Meclis Baskantntn davetine beraberinde bir heyetle icabetine 
Ufkin Başkanlık tezkeresi (3/1668) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

irlanda Meclis Başkanından alınan bir mektup ile, Başkanlığımda bir parlamento Heyeti
miz, 1-6 Temmuz 1991 tarihlerinde irlanda'ya davet edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 Sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Reşit Ülker, Komisyonu temsil yetkisine sahip değildir. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, yerlerini almışlardır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Sayın Reşit Ülker, Komisyon sözcüsü olmadı

ğı için, komisyonu temsil yetkisine sahip değildir. 
BAŞKAN — Sayın Genç, bugün 16 Mayıs, siz hâlâ dündesiniz. Dün bunu tartıştık, uygu

lamasına da devam ettik. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tutanaklara geçmesi bakımından her gün söyleyeceğiz. ' 
BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 

Raporun okunmasını kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısında kalmıştık. O nedenle, karar yetersayısı

nı arayacaksınız. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranmasını mı istiyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet, onu istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kamer Genç tarafından karar yetersayısı aranması istenmiştir, araya

cağız. 
...Kabul etmeyenler... 
ZİYA ERCAN (Konya) — Oylamaya geçildi Sayın Başkan, aranır mı? 
ÖMER ÇİFTÇt (Ankara) — Sayın Başkan, beklemeye gerek yok; bekleşeniz de karar ye

tersayısını bulamazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, konu, beklemek, beklememek değil; sayın üyeler teşrif ettikçe oy

larını almaya mecburuz. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yani illa beklemek zorunda mısınız?.. 
BAŞKAN — Bekleme değil efendim; sayın üyeler giriyor, oylarını saymayalım mı? Buna 

hakkımız ve yetkimiz var mı? Beklemek zorunda değilim; ama, geliyor üyeler, görüyorum... 
Efendim, karar yetersayısı bulunamamıştır; 15 dakika ara veriyorum, 

Kapanma Saati: 16.15 

(1) 525 S. Sayılı Basmayazi 15.5.1991 tarihli 117 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118-inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

I-

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

1, — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) 
(S. Sayısı: 525) (Devam) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşmelerinde kalmıştık. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamadığından ve yine ara verilmesi halinde de gerekli çoğunluğun 

bulunacağı kanaati olmadığından, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri ile sözlü so
ruları görüşmek için, 21 Mayıs 1991 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati: 16.33 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

118 İNCİ BİRLEŞİM 

16 . 5 . 1991 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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) 

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

3. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçlioi 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

4. — izmir Milletvekili Işılay Saygın ye 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayışı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 
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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. — 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, tzmir 
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 Pehlivanlı'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) 

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

8. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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 içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 9. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 10. — 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 Köyişlerj Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 3.61'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

• . 11. — 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) 

12. — 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 13. — 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 14. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtanı tarihi : 15.5.1990) 

15. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

16. — 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. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

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

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

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

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

22. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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23. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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 (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — tçel Milletvekili Fikri Sağlar'in 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) 

26. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
r inde Kurula Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

28. — 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) 

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

30. — 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 
(27334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

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

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



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

X 34. — 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) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Miiretvekili Rıza Yılmaz ye 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 Kânun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

39. — 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 İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

40. — 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) 

41. — 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) 

42. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 
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43. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

44. — 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'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesini^ 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
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) 

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

46. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

47. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve*Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı f 538) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 48. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 49. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

X 50. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili. 
v Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk

lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Tarım, Ormaâ ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

51. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon idaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 
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52. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; ti Genel Meclisi Üyeleri, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve
rilmesi için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Haikkmda Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçişleri Kıomislyonu Ra
poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

53. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

54. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 Arkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve 
3289 Sayılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/523) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tari-
rihi : 7.5.1991) 

55. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 14.5.1991) 

• ı * — i • • 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




