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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, bazı Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin Amerika Birleşik 

Devletlerine yaptıkları seyahat dolayısıyla basında çıkan haberlere ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, devlet memurlarının ekonomik sorunları ile sendika 
kurma girişimleri ve bu konuda alınması gerekli görülen tedbirlere ilişkin gündem dışı konuş
masına Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 22 arkadaşının, Tekel'e ait olan rakı dışsatımı yetkisini 
12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile sözleşme tarihinde kurulmamış olan bir şirkete 
vererek bazı kişileri koruduğu ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı 
Adnan Kahveci hakkında gensoru (U/28) açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; 

önergenin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve gün
deme alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşmelerin Genel Kurulun 4.6.1991 Salı günkü bir
leşiminde yapılmasına; 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmındaki ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülme sıralarının yeniden düzenlenmesine, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın (6/1182) ve 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın (6/1185), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri 

verildiği bildirildi. 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 18 arkadaşının, Magic Box ya da Star 1 olarak bilinen 

özel televizyon kuruluşu ile ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri (10/150) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemdeki yerini ala
cağı ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerin, sırasında yapılaca
ğı açıklandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı (1/760) (S. Sayısı : 526) ile, 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine (2/503) (S. Sa
yılı : 550); 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Dört Geçici 
Madde Eklenmesine (2/546) (S. Sayısı : 564); 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesine (2/386, 2/422) 
(S. Sayısı : 491); 

Dair Kanun Tekliflerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları 
açıklandı. 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sının (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) 5 inci maddesine kadarki 
bölümü kabul edildi, 6 ncı maddesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anla
şıldığından; 
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30 Mayıs 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.22'de son verildi 
k 

Kâtip Üye 
Bursa 

\ja Ertuğrul Unlu 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkas 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
30 . 5 . 1991 Perşembe 

Raporlar 
1. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücade

le Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/550) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 30.5.1991) (GÜNDEME) 

2. — Ordu Milletvekili Ertuğrul özdemir ile Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un; Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/570) (S. Sayısı: 570) (Dağıtma tari
hi : 30.5.1991) (GÜNDEME) 

3. — İstanbul Milletvekili t. Safa Giray ve 11 Arkadaşının, 2955 Sayılı Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/477) (S. Sayı
sı : 571) (Dağıtma tarihi : 30.5.1991) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Burdur Gölü'nun kirlenmesini önlemek ama

cıyla ne gibi önlemler alındığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2104) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.5.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Abdulhalim Araş 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Kahramanmaraş Milletvekili Adil Erdem Bayazıt'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM LYŞl KONUŞMALAR 

1. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi ve altn-
ması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN —- Sayın llhami Binici, Bingöl'deki sel felaketi dolayısıyla söz istemişlerdir, ken
dilerine söz veriyorum. 

Sayın Binici, konunuzda kalmak ve süresinde olmak kaydıyla zatı âlinize söz verdim. Ge
çen birleşimde aldığımız karar gereğince, ilgili kanun tasarı ve tekliflerini, Meclis tatile girme
den evvel görüşüp bitirmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, bunu nazarı itibara alarak, konu
nun da sadeliği sebebiyle, kısa ve özünü taşmamak kaydıyla konuşmanızı rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Binici. 

İLHAMI BtNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi 
saygı ile selamlarım. , 

Bingöl'de, büyük bir sel felaketi oldu. Bunu, bir haftalık gezim ve tetkiklerim sırasında 
gördüm. Tabiî bir afet oldu. Bu tabiî afette hiçbir siyasî partinin veya hiçbir siyasî iktidarın 
günahı yok. Biz bu konuşmalarımızda, "Siyasî İktidarın günahı vardır" deyip, onu mesul de 
tutamayız. Ancak, oradaki tabiî felaketten sonra olan tespitlerim var; Yüce Meclise o tespitle
rimi aktaracağım. 

Sayın Başkan, arkadaşlarımızı dinlemeye davet eder misiniz lütfen... 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim, tlgi çekici konuşursanız, herkes susar. 

İLHAMt BtNtCt (Devamla) — Bu felaket, millî bir felakettir; 60 köyümüzde, bazı vatan
daşlarımızın evlerini sel tamamen almış götürmüş, yerle bir etmiş, bazı vatandaşlarımızın evle
ri de selin getirdiği cüruflarla dolmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen oturalım efendim. Sayın Göğüsger, lütfen..; 
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Bakanlar da geziyor efendim. 

BAŞKAN — Kalabalık olduğu için, biraz, oluyor efendim. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — öbür seçimde azaltırız inşallah!.. 
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ÎLHAMÎ BtNtCt (Devamla) — Yerleşim bölgelerinin bir kısmı oturulamaz hale gelmiş
tir. Ayrıca, en üzücü ve can alıcı nokta da, Genç Kazamızda 22 vatandaşımızın ölmüş olması
dır. Bu vatandaşlarımızdan bir kısmının cesedi bulunmuş, bir kısmının ise -sel götürdüğü için-
cesetleri bulunamamıştır. Vilayet, anında müdahale etmiş; ancak, valiliğin elindeki imkânlar 
yeterli olmadığı için, vatandaşlarımızın bir kısmına Fakir Fukara Fonundan yardımlar yapıl
mışsa da, bu vatandaşlarımızın, gereksinmelerini yerine getirememiştir. 

Oradaki tespitlerimizde şunu gördük; Bu insanların, bu yerleşim bölgelerinde yerleşebil-
mderi, kendi yuvalarına dönebilmeleri için, 60'a yakın köyümüzün yerinin değiştirilmesi veya 
sel felaketinden zarar gören evlerin bir an önce yapılması gerekli. Bunun için, Hükümetimiz 
birtakım kararlar almış; ama, bu kararlar, oradaki mevsim nedeniyle, iki üç aylık bir zaman 
içinde, o vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya yeterli değildir. Bir haftadan beri orada yaptığı
mız tetkiklerden sonra buradaki temaslarımızda da bunu gördük. 

Ankara'dan, gerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, gerekse Afet tşleri Genel Müdürlüğün
ce gönderilen teknik elemanlar, yeterince inceleme yapmamakta ve oradaki vatandaşların du
rumunu gerçek bir şekilde tespit etmemektedirler. Bu tespitlerin gereğince yapılabilmesi ve ora
daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılabilmesi için, Hükümetin, Bingöl tlini felaket bölgesi 
ilan etmesi gerekli. Hükümetin bugünkü yaptığı yardımla olaradaki vatandaşın yarası sarılamaz. 

Biz, Bingöl'ün 3 parlamenteri olarak, geçen gün aramızdaki konuşmalarla dile getirdik, 
dedik ki, burada bir politik oyun yok, burada bir politik oyun sergilenmiyor; burada sergile
nen şu: Bir felaket gelmiş, millî bir felaket, doğal bir felaket. Bu doğal felaketten sonra Hükü
mete düşen görev, olayın üzerine özenle gitmesi. Şu ana kadar ki gözlemlerimde, Hükümetin 
bu konuda gerekli tedbirleri aldığını görmedim. Dilerim ki, bundan sonra, ilgili sayın bakan
larımız bu konunun üzerine eğilsinler ve gerekli önlemleri alsınlar. 

Şimdi, birtakım örnekler vereceğim: Bingöl-Karlıova arasındaki Çobantaşi Köyümüzde, 
gelen sel nedeniyle, köylünün 800 büyükbaş hayvanı tamamen telef olmuş, bir tanesi dahi kur
tarılamamıştır. Yine bu köyde 1 vatandaşımız canından olmuş, ayrıca 14 evi sel alıp götürmüş. 
tşin enteresan tarafı, geçmişte bu köyün kurulmasından evvel yöreye giden bakanlık yetkilile
rinden bir bayan teknisyen veya mühendis, bu yerin yerleşim bölgesi olamayacağına dair rapor 
vermiş; ama, buna rağmen derenin ağzında bu köy kurulmuş. Buna benzer yirmi otuz köyü
müz daha var; gelen sel felaketleriyle bu köyler de tamamen yerle bir olmuş. Adaklı'nın bazı 
köylerinde, Kiğı'nın merkezinde durum yine aynı. Sayın Milletvekilimiz de burada; o da o dö
nemde çalışmalara başlamıştı, tespitlerini yapmıştır. Sel felaketi nedeniyle tarla ve bahçeler ta
mamen yok olmuştur. 

Köylünün korkusu "Bir yağmur daha yağdığında ikinci bir sel gelir, bu sefer mevcut diğer 
evleri götürür" şeklindedir. Bu nedenle, köylümüz tedirgindir. Konutuna yerleşmemekte ve ge
ceyi dışarıda geçirmektedir, önümüzde, vatarîdaştn lehine olmayan birtakım sonuçlar var. Hü
kümet, mutlaka, burada etkin önlemler almalıdır diyoruz; ama, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, bu önlemleri bugüne kadar görmedik. 

Adaklı Kazamızda, Doğanköy, Kaynakdüzü, Ayvadüzü, Erbaşlar, Erler Köyü, Elmaağa-
cı, Kozlu, Kozlu Holan Mezrası, Çevreli Korkmaz Mezrası, Çevrelr Yoncalı Mezrası tamamen 
harap olmuş; köylü, köyünü terk etmiş, bahçeler yok olmuş durumdadır. 
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BAŞKAN — Sayın Binici, bu teferruata girmeyin, rica edeyim efendim. 
iLHAMt BİNİCİ (Devamla) — Efendim, izin verin. 
Yine, Solhan İlçemizde, Mutluca, Hazerşah, Tarhan, Asmaköy, Arakonak Köyü ve ilçe 

merkezinde birtakım tahribatlar olmuş ve bazı köylerimizde evler oturulamaz durumda. Genc'in 
Servi Kasabasında beş altı köyümüz yine oturulamaz durumda olup, en çok can kaybı bu ka
zamızda olmuştur. 

Yine, Genç İlçemize bağlı Yatağan, Günkondu, Yazılıköy ve Molla ibrahim köyleri, tama
men, oturulamaz durumdadır. 

Sel felaketi, Bingöl merkezindeki sanayi sitesini yok etmiştir. Bu sanayi sitesi yeniden inşa 
edilse bile, Devlet Su İşleri burada belirli bir çalışmayı yapmadığı sürece, yarın öbür gün gele
cek bir sel yine alıp götürecek. 

Yedisu yöremize Karayolları henüz ulaşamamış durumda. Köylerimizin yolu olmadığı gibi... 

BAŞKAN — Sayın Binici, sizinle vardığımız mutabakat, süreye riayet. Bunların hepsini 
söylerseniz, her köye selam giderse konuşmanız 10 dakikayı, 20 dakikayı geçer. Bu itibarla hem 
Başkan, hem Hükümet hem seçim bölgeniz, hem de Genel Kurul hadiseye muttali olmuştur; 
toparlayınız; rica ediyorum. 

İLHAMI BİNlCt (Devamla) — izin veriniz konuşmamı tamamlayayım Sayın Başkanım. 
Ben burada kimseye selam göndermiyorum, millî bir felaket olması nedeniyle burada konuyu 
dile getiriyorum. Lütfen, siz de, sizin mensup olduğunuz partili arkadaşlarımız da dinlesinler 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, fazla bağırmaya gerek yok. 5 dakikadan fazla konuşamazsınız. 

İLHAMI BİNlCt (Devamla) — Sayın Başkanım, bağırmıyorum. izin veriniz, müsaade 
ediniz konuşma tekniğimi ben belirleyeyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... Toparlayınız efendim. 
İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Konuşma tekniğimi siz belirleyemezsiniz efendim... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim... Toparlayınız... Kötüye kullanıyorsunuz; dördüncü 
beşinci ikazım oldu, hakkınızı kötüye kullanıyorsunuz. 

İLHAMI BİNtCİ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Yedisu yöremizde, Karayollarımız henüz kaza merkezimize ulaşamamıştır. Telefon ettim; 

çalışmalar devam ediyor; fakat yeterli değildir. 
Sayın Başkan, herhalde daha fazla müsamaha etmeyecektir, bu nedenle konuşmamı biti

riyorum. 
Konuyu bir kez daha gündeme getirdim. 
Hepinize saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Macaristan Mület Meclisi Başkanının vaki davetine icabet edecek Parlamento Heyetine katı

lamayacak olan istanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nunyerine, ANAP Grup Başkanlığınca, izmir 
Milletvekili Ramiz Sevinç'in aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1686) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresi vardır; okutup bilgile
rinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
9-14 Haziran 1991 tarihleri arasında, Macaristan Millet Meclisi Başkanı 'nın resmî daveti

ne istinaden, Başkanlığımda bir Parlamento Heyetimizin, Macaristan'a yapacağı ziyaret için, 
ANAP Grubundan, daha önce katılacağına dair ismi bildirilen tstanbul Milletvekili Sayın Te
mel Gündoğdu'nun seyahatten feragat etmesi nedeniyle, adı geçen milletvekilimizin yerine Ana
vatan Partisi Grup Başkanlığınca tzmir Milletvekili Sayın Ramiz Sevinç aday gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesi gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

I. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — 571 ve 570 S. Sayûı kanun tekliflerinin, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 5 ve 6 ncı sıralarına alınmasına ve diğer kanun tasarı ve teklifle
rinin sıralarının buna göre düzenlenmesine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu önerisi 
No : 99 Tarih : 30.5.1991 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

öneri : 30.5.1991 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 571 sıra sayı
lı, 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördüncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 570 sıra sayılı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin 
48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" 
kısmının 5 ve 6 ncı sıralarına alınması ve sırası geldiğinde görüşülmesi, diğer kanun tasarı ve 
tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına 

geçiyoruz. 
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. V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Rize 
Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 315 inci Madde
leri Gereğince Mrümiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Tbp-
çuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayüt Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Ftkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi, izmir 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 Sayüt 
Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldtrümastna Dair Kanun Teklifi, Ankara 
Milletvekili Alpaslan Bshlivank'mn 765 Sayüı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapümastna Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) 

ı 
BAŞKAN — 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 Teklifi, Kahraman? 
maraş Milletvekili Ali Topçoğlu 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 De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik ^Kapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
2. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapdmastna Dair Kanun Tasarın ve 

Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sayısı : 523) (1) 
BAŞKAN — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik \5apılmasına Dair Ka

nun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Okunmasını 

kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın HUdai Oral; buyurun 

efendim. 

SHP GRUBU ADINA A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; \argıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik kapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları üzerindeki görüşlerimizi kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda, birinci olarak, Hükümetin kanun tasarısı ve gerek
çesi var; ikincisi, Adalet Komisyonunun bir raporu ve gerekçesi var; üçüncüsü de, Plan ve Büt
çe Komisyonunun raporu ve gerekçesi var. Bütün bunları bir araya getirmek suretiyle görüşle
rimizi ifade ederken, hangi yasa maddelerine dayandığımızı ve bu raporlardaki gerekçelerin 
neler olduğunu ifade etmek isterim. 

(1) 523 S. Sayüt Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, Konuşmalarımıza geçmeden önce, özellikle Plan ve Bütçe Komis
yonu raporunda belirtilen bazt noktalara değinmek istiyoruz: Plan ve Bütçe Komisyonu rapo
runda, tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, demokrasilerde temel ilkenin, yargının 
bağımsızlığı olduğu; Adalet Komisyonunda yapılan düzenlemelerin yargı bağımsızlığına ters 
düştüğü; Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkavekilleri ve daire başkanları, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin seçimlerinin şeklinin Anaya
sanın 154 üncü maddesinde belirlendiği, Adalet Komisyonunda da bu yönde yapılan düzenle
melerin, Anayasanın 154 üncü maddesine aykırı olduğu, kaldı ki, istinaf mahkemelerinin artı
rılması suretiyle, dairelerin iş hacminin azaltılabileceği noktası üzerinde görüşlerin yoğunlaştı
ğı belirtilmiştir. 

\ 
Değerli arkadaşlarım, konu, Türkiye'deki demokratik parlamenter sistemin yargı yetkisi

nin, yürütme yetki ve görevinin ve yasama yetkisinin tedahülünü (birbirine girişini) açık seçik 
ortaya koyan ve bir karmaşanın tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına yol açan bir mevzu halinde 
buraya gelmiştir. Yargıtay Kanunu, Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulu ve Kanunu, bunun 
yanında, yasamayla ilgili tasarruflar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama tasarrufları ve 
bütün bunlarla ilgili 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında bu konularla ilgili hükümler, 
bizi bir noktaya getirmiş bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak kısaca görüşlerimizi ifade 
ediyorum. 

Anayasanın 9 uncu maddesi, "yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 
kullanılır" diyor; 11 inci maddesi, "kanunlar Anayasaya aykırı olamaz" diyor ve 154 Üncü 
maddesi ise -ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda üzerinde durulmuş- "Yargıtay, adliye mahkeme-
kelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin 
son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi ola
rak bakar" demekte ve şöyle devam etmektedir: "Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî 
yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir." Bu, Anayasa 
maddesi, Anayasanın hükmü. Bu konu üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu da hassasiyetle 
durmuş. 

Değerli arkadaşlarım, konunun yalnız 16 ncı Hukuk Dairesine 4 daire eklenmesi ve 9 un
cu Ceza Dairesine de 1 daire eklenmesi şeklinde alınması ve kanun tasarısının diğer teferruatı 
üzerinde durulmamasıyla meseleyi çözmek mümkün değildir. Şunu ifade etmek istiyorum ki, 
Hükümet ve Komisyonlar ayrı ayrı, her birisi meselenin derinliğine girmeksizin bazı şeyler söy-
jemiş; fakat, birbiriyle çelişkiye düşmüşler: Birisinin gerekçesini diğeri ilave etmemiş, hatta "bu 
kanun tasarısını biz değil Yargıtay Başkanlığı gönderdi" diyecek kadar bazı mütalaalar zabıt
lara geçmiş ve bunlar raporlarda da yer almış. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasada "Yargı tay m kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, 
daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelik
leri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esasına göre kanunla 
düzenlenir" deniyor. Anayasanın 159 uncu maddesi, "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. 

Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır..." diyor; doğru. "...Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Ku
rulun tabiî üyesidir..." bu da doğru. "...Kurulun üç asil ve üç yedek üyesi Cumhurbaşkanı 
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tarafından seçilir" bu da doğru... Söyler misiniz bana; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun bağımsızlığı var mıdır? Yoksa, yürütmenin bir türevi, yürütmenin görevini yapan bir mer
ci midir? Mesele buradan doğuyor. Yani, yargının bağımsız olmadığı yolunda, 1982 Anayasa
sında yer alan hükümlerin değiştirilmesi hususunda, sanıyorum ki, üç partinin birleşik bir dü
şünceye gelmiş olmaları üzerinde duruyor. 

Değerli arkadaşlarım, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bakınız ne yapıyor: "... atama 
ve nakletme, geçici yetki verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte 
kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzak
laştırma işlemlerini yapar. Adalet Bakanlığının bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcı
nın kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusunda 
tekliflerini karara bağlar..." 

Değerli arkadaşlarım; adalet Bakanlığı teklifte bulunuyor hâkim hakkında... Kime?.. Ken
disinin üye olduğu, başkan olduğu bir kurula veriyor bunu. Bu kurulun hâkim hakkında vere
ceği kararın tarafsız olması mümkün müdür? "Mümkündür" diyeceksiniz... Mümkün değil
dir! Bu şekilde, parlamenter demokratik sistem yürümez. Şuradaki arkadaşlarımızın toplamı
na bakarsanız, yasama organı olarak kanunları, tasarıları çıkarabilecek, teklifleri görüşebile
cek ve bunları olgun bir şekilde, uygulama imkânları bulacak şekilde hazırlayabilecek yeterli 
bir çalışma içerisinde miyiz? Hayır. Dönemin beşinci senesine giriyoruz, Parlamentonun belir
li bir saatten sonra birkaç kişiyle yasa çıkarmak zorunda kaldığını görüyorum; bugün de oldu
ğu gibi. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar şunu gösteriyor; Yürütme, Cumhurbaşkanlığı kana
lıyla. Bakanlar Kurulu, mütemadiyen, yasama organına müdahale etmektedir. Şimdi de yargı 
organına müdahale etmekte. Yargı organının bağımsız, hâkimlerin güvence içinde çalışmaları
na imkân vermeyecek bazı müdahalelerle, Türkiye'de parlamenter sistemin zaafa uğramasına 
yol açmaktadırlar. 

Anayasanın "Hâkim ve savcıların denetimi" başlıklı 144 üncü maddesinde, "Hâkim ve 
savcıların görevlerini, kanun, tüzük ve yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak yapıp yap
madıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini 
hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde hak
larında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından 
yapılır" denilmektedir. Söyler misiniz bana; bağımsız olan, "yargı bağımsızdır" dediğiniz za
man, yürütmenin bir unsuru, bir bakanı, Sayın Adalet Bakanının emrinde bulunan müfettiş
lerle hâkimleri teftiş ederseniz, hangi kuvvetler ayrılığından bahsedebilirsiniz, hangi yargı ba
ğımsızlığından bahsedebilirsiniz? Yargı bağımsız olmazsa, özgürlük olmaz; yargı bağımsız ol
mazsa, hukuk devleti olmaz ve Adalet Bakanı hiç belli etmeden bu şekilde hâkimlere müdaha
le etmeye devam ettiği sürece, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama görevini yapamaz. Yasa
ma görevini şundan yapamaz; Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunlar da Anayasa 
Mahkemesinin denetimi altındadır, öyle ise, Anayasa Mahkemesindeki seçimlerde de, Cum
hurbaşkanı, üyelerin bir kısmını seçerse ve yine Cumhurbaşkanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun birkısım üyelerini gösterilen adaylar içerisinden seçerse, iki tanesi de mUsteşarla 
bakan olursa, söyler misiniz, "Türkiye'de yargı bağımsızdır" şeklinde bir hükme varmak müm
kün müdür?.. Değildir! 
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öyle ise, bu dönem bitmeden, parlamenter demokratik sistemi tüm kurum ve kurallarıyla 
çalışır hale getirebilmek için, Anayasanın doğrudan doğruya -başkanlık sistemi değil- parla
menter demokratik sistem üzerinde yeterli şekilde çalışma imkânları bulabilmesini hazırlamak 
ve gelecek dönemde demokratik rejimin tam anlamıyla çalışır hale gelmesini sağlamanın, bu 
Parlamentonun görevlerinden birisi olduğu kanaatini taşıyoruz. 

4 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 6 ncı maddesi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" 
der, 7 nci maddesi ise yasama yetkisinden bahseder. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ise, millet 
adına Parlamentoda bulunan arkadaşlarımız, bu egemenlikle ilgili olarak kanun yapma yetki
sini niçin Bakanlar Kuruluna ve Cumhurbaşkanına devretmektedir? Bunu devretmekle Parla
mentoyu zaafa uğrattığımızın ve bugün, içinde bulunduğumuz durum dolayısıyla, birçok ar
kadaşımızın, en önemli kanunlar konuşulurken çekip gittiklerini görmek, zannediyorum ki, 
bütün arkadaşlarımıza hüzün vermiştir. Bunun önlenmesini ve parlamenter sistemin, millî ira
deye ve millî egemenliğe uygun bir şekilde çalışmakta olduğunu Türk Milletine ispat edebil
mek için, bizim, evvela, yetkilerimizin devredilmemesi konusunda çok hassas davranmamız 
gerektiğini, Cumhurbaşkanlığını tarafsız olarak, yürütmeyi ise Parlamentodaki, tüzüklerdeki 
ve Anayasadaki denetim organlarıyla denetlemek suretiyle, parlamenter demokratik sistemin 
tüm unsurlarıyla çalışmasını sağlamak zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım söz buraya gelmişken, bir nokta üzerinde daha konuşmak istiyorum, 
o da yargı. Yargı işlevinin amacı, hukuk düzeninin korunması ve gerçekleştirilmesidir. 1924 
Anayasası, yargıyı ayrı bir erk, bir kuvvet olarak benimsemiştir. Hiçbir zaman yargıya müda
hale etmemiştir Mustafa Kemal Atatürk. Yargı bağımsızdır ve yargının Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin içinde, 1924 Anayasasında, kuvvetler birliği içinde bağımlı bir hali yoktur. Şimdi 
bakıyorum ki, bağımlı bir durumda olduğu mütalaa edilmek suretiyle, gönderilen kanunları 
burada müzakere ediyorsunuz. 1924 Anayasasından da geriyiz biz. Bırakınız 1961 Anayasası
nın dünya ölçüsündeki kuvvetler ayrılığına, bağımsızlığa ve teminata dayanan hükümlerini, 
1924 Anayasasından da geri bir çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. Nedir o? Kanun hük
münde kararname çıkarıyorsunuz. Kanun hükmünde kararnamelerle yetki veriyorsunuz, o yet
kiye göre çıkan kanun buraya geliyor, ivedilik ve zorunluluk olup olmadığını tetkik dahi etme
den çıkarıyorsunuz, daha sonra Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyor, ondan sonra da "Ana
yasa Mahkemisinin kararının daha müddeti var" diyorsunuz... Böylelikle, kendi kanun çıkar
ma yetkinizi yürütmeye devretmiş bulunuyorsunuz. Gayet tabiî, kanun hükmünde kararname
lerle devleti yönetince, burada birkaç kişi ile bulunmanız yeterli geliyor size. Bir memleketin 
yasama organı çöktüğü gün, demokratik rejim çöker. 

Ben, beş dönemdir buradayım. Bizler, o dönemlerin önemini, buhranını yaşamış insanla
rız. Onu yaşamak istemiyorsanız; Parlamentoyu, Türk Milletinin iradesine yakışır bir şekilde 
çalışır duruma getirmek istiyorsanız, birkaç kişiyle, "yasama faaliyetinde bulunuyoruz" gös
terişinden uzak durmak istiyorsanız, evvela, İktidar Partisi olarak çalışmak ve bu sıraları dol
durmak mecburiyetindesiniz; 270'i aşkın Parlamento üyeniz vardır ve büyük sorumluluk taşı
yorsunuz. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Anamuhalefette bir kişi oturuyor ya!.. 

YASÎN BOZKURT (Kars) — Kendi tarafınızda üç kişi dahi oturmuyor, iki kişi oturuyor. 
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A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, benden, Parlamentoya sahip çık
mak için size yapılan bir uyarıdır bu. 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Ama, herkese yapın o uyarıyı. 
YAStN BOZKURT (Kars) — Herkesi birlikte almalısınız. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Bu uyarım, gayet tabiî, Parlamentoda görev alan arka

daşlarımın hepsinedir. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — lamam, şimdi oldu. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Ama, Mecliste çoğunluğu teşkil eden iktidar Partisi bu

rada bulunmadığı sürece, İktidarın, "muhalefetten üç kişi bulunuyor, beş kişi bulunuyor" şek
linde mazeret beyan etmiş olmasını kabul etmek istemiyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Günüşhane) — Kuliste yeteri kadar arkadaşımız var Sayın Oral. 

BAŞKAN — Kulisteki arkadaşlarımızı da burada varmış gibi kabul edeceksiniz sayın ar
kadaşım. 

A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Sayın Başkanım, sizin bulunmanız, Parlamentonun bu
rada faaliyette bulunması için yeterli değil; onun için lütfen siz müdahale etmeyiniz de arka
daşlar müdahale etsinler. Siz zaten varsınız, sizi ben var sayıyorum; yok saymadım ki... 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasasında devlet yapısı 

içinde, yasamaya ve yargıya karşı yürütme organının güçlendirilmesi en büyük talihsizliktir. 
1982 Anayasası, güçlü devlet, otoriter idare kavramına daha çok önem verirken, demokratik 
hukuk kurallarından vazgeçmek zorunda kalmıştır. Bunun çaresini bulmak; süratle, demokra-
tik-rejimle kabili telif olmayan kurum ve kuralların tasfiyesi cihetine gitmek gerekir. Böyle olunca, 
devletin temellerini teşkil eden ana öğeden sapmalar, toplumda ağır bunalımlara yol açmıştır. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, yürütmenin bir kolu, türevi haline gelmesi, te
mel hak ve özgürlüklerin başlıca teminatı olan hâkim güvencesini, mahkemelerin bağımsızlığı 
kuralını zedelemiş ve özgürlükçü demokratik sistemi tartışılır hale getirmiştir. 

Şimdi, Adalet Bakanından sormak istiyorum: Tüm hâkimlerin, özlük işlerinden tutunuz 
da haklarında yapılacak her türlü şikâyetlerin müfettişler vasıtasıyla tahkiki Adalet Bakanının 
elinde iken, siz nasıl oluyor da yargının bağımsızlığından bahsediyorsunuz?.. Hangi yargı sizi 
tenkit edebilecek ve hangi tarafsız mahkemede yargılanabileceksiniz?.. 

MUHtTTtN KARAMAN (Gümüşhane) — O müfettişler de hâkimdir. 
A. HÜDAt ORAL (Devamla) — 1982 Anayasasını lütfen müdafaa etmeyiniz de 

''düzeltelim* * deyiniz. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan (yargıdan) öteye, Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin, yetkilerini, yürütmeye devri, sisteme er büyük zararı veren ve rejimi bunalıma götüren 
nedenlerden birisidir. Üç kamu erki arasındaki denge süratle yerine getirilmelidir. 

1982 Anayasası, yargıyı, yürütmenin bir tür türevine ve uzantısına düşüren kural ve usul
leri içermektedir. Daha açık bir dille, yürütme, sadece yasamanın değil, yargının da görev ve 
yetkilerine müdahale etmekte ve böylece, hukuk devleti anlayışı temelinden sarsılmaktadır. Te
melinden sarsılan bir hukuk devleti anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu ve bu şekilde, Parla
menter demokratik sistemin yürümesinin mümkün olmadığını açıklıkla ifade etmek isterim. 
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YASİN BOZKURT (Kars) — Kaç dakikadır konuşuyor Sayın Başkan? 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Çok mu sıkıldınız efendim? 
YASÎN BOZKURT (Kars) — Evet, çok sıkıldım. 
BAŞKAN — Bakıyoruz efendim. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sıkıldıysanız buyurun efendim. 
YASÎN BOZKURT (Kars) — Siz de içtüzüğe riayet edin. 
A. HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Bana "sıkıldım" diyene verilecek cevap budur; sıkıhrsa 

dışarıya çıkar. İçtüzük öyle söylüyor beyefendi, kusura bakmayın. 
...Bugünkü uygulamalara göre, yargı düzeni bütünlükten uzaktır. Gerçek anlamda eşitli

ğin, hukuk birliğinin sağlanması mümkün olmamaktadır. Yargı denetiminin olmadığı yerde 
yargı bağımsızlığıu yargı bağımsızlığının olmadığı yerdede yargı denetimi söz konusu olamaz. 
Yargı, yürütmenin kimi özellikleri olan bir görev kolu, türevi haline gelmiştir. 

"Toplum hayatında hem özgür kuruluşlara sahip olmak, aynı zamandada söz özgürlüğü
nü ve demokratik rejimin temel kurum ve kurallarını ortadan kaldırmak, güneşi kâinattan çı
karmaktan daha zordur" diyor bir müellifimiz. 

Bu nedenlerle, gerek Adalet Komisyonu, gerekse Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının 
gösterdikleri gerekçelerle, Hükümetin sevk ettiği tasarının bir ilişiğini bulamadığımız için ve 
sadece daha evvelki komisyon raporlarına atıf yapmak suretiyle, rapor olmanın ötesinde, be
lirli bazı noktalara işaret etmekten ileriye geçmediği için, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 
gerekçelerinin benimsenmemesini, içtüzüğün 81 inci maddesi gereğince, tekrar görüşülüp, Ana
yasa ve yasaya uygun hale getirilmesi için geri verilmesini istirham ediyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
YEFA TANIR (Konya) — Grubumuz adına, îrfan Demiralp konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istemiş miydiniz efendim? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VEFA TANIR (Konya) — Gruplardan sonra konuşsaydınız Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Hükümet takaddüm eder efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; sayın konuşmacıyı, tebrik ettim, kendisine teşekkür ettim; sizlere de 
saygılarımı sunuyorum. Neden teşekkür ettim; çünkü, "bu Parlamentoya saygı göstermek lazım" 
dedi, millî iradeye saygıyı ifade eden cümleler söyledi; biz de öyle düşünüyoruz; bu Parlamen
to millî iradeyi temsil ettiği için ona saygı gösteriyoruz. 

"Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok" diyoruz. Neden; "Çünkü; bu Parlamentoyu temsil 
eden ve tek kişi olan Adalet Bakanının, hâkim ve savcılarla alakalı kurulda bir tek oyu var," 
diyoruz. Yani, bu milleti temsil eden, millî iradeyi temsil eden tek kişinin bu kurulda 1 oyu 
var. Millî iradeyi böylesine inkâr eden bir sözle, millî iradeye böylesine saygı gösteren sözlerin 
yan yana gelişini hayretle karşılamamak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyetinde uzun 
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zamandan beri söylenen bu sözler bana bıçak gibi saplanıyor. Bunu, Adalet Komisyonunda, 
arkadaşlara anlattım; burada da görüşlerimi bir defa daha ifade etme fırsatı çıktığından dola
yı, bu fırsatı yaratanlara teşekkür ediyorum. 

İngiltere'de, bütün hâkim ve savcıları, başbakanın atadığı bir memur atıyor; ama, orada 
kimse "yargı bağımsız değildir" demiyor. Dünyanın bütün ülkelerinde savcıları yalnız ve yal
nız adalet bakanları atıyor, hiç kimse "yargı bağımsız değildir" demiyor. Türkiye Cumhuriye
tinde, bütün hâkim ve savcılar -savcılar; dikkat edin-1961 Anayasasına göre Adalet Bakanlığı
na dolaylı bağlıdır; ama, bugünkü Anayasaya göre, bütün hâkim ve savcılar, aynı teminat al
tında Hâkim ve Savcılar Yüksek, Kurulu tarafından atanır. Kimdir bu Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu üyeleri? 5 tanesi yüksek mahkeme üyesi, l'i hâkim ve 65 yaşına kadar siyasî 
iktidara karşı teminatlı bürokrat Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 7 ncisi Adalet Bakanı.' İşte, bu
gün, Kurul toplanmış, çalışıyor; haftada asgari iki gün çalışıyor ve zannediyorum ki, hiçbir 
Adalet Bakanının o Kurulu takip etme şansı yok. 

Senede birkaç defa, millî iradeyi temsil eden Adalet Bakanı o Kurula girmesiyle, "Türki
ye'de hâkim ve yargı bağımsızlığı yok" demek, milR iradeye hangi ölçülerde saygıdır?.. 

Dünyanın başka ülkelerinde, adresleri tesadüfen tespit edilen insanlarla jüriler kurulup 
yargı yapılırken, muhakeme edilirken, Türkiye'de millî iradeyi temsil eden bir kişinin; bütün 
siyasî partileri temsilen bir kişinin, bu kurula girmesinden bahisle, "Türkiye'de yargı bağım
sızlığı yok" demek, Türkiye'de demokrasiye değil, bürokrasiye itaattir ve bürokrasi de devam
lı, bu kabil sözlerle, millî iradeyi bu kabil müesseselerin dışında tutmanın yolunu aramıştır. 
Ben, beklerdim ki, muhalefet safları, aksine teklifler, getirsinler millî iradenin bu yerlerde temsili 
için formüller getirsinler... Hayır; millî iradeyi temsil eden bir kişi, olur ya, bütün Türkiye'de 
adlî sistemden sorumlu olan tek kişi, Adalet Bakanı, hiçbir söz sahibi olmasın... Cezaevlerinin 
bütün hesaplarının sorulduğu Adalet Bakanı, cezaevine bakan savcıyı bile tayin edemez. İşte 
buyurun millî iradeyi... 

Neyi müdafaa ediyoruz; Kendimizi inkâr etmeyi, Söylediğim gibi, Osmanlıdan beri Tür
kiye'de yerleşmiş olan bürokratik ve millete karşı olan bazı güçlere destek olmayı, öyle görü
yorum olayı. Başka türlü görmüyorum ve iyi düşünmenizi istiyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, bundan şahsım adına, şikâyetçi değilim. Eğer günün birinde -ki, pek ihtimal yok-
muhalefete düşersek, bu kanunları düzeltmek için o zaman teklif getireceğim. Ben, sizden "biz, 
millet olarak, millî iradenin temsilcisi olarak buralarda söz sahibi olalım" demenizi beklerdim. 

Siz, Türkiye'deki bütün adlî sistemi Adalet Bakanından soruyorsunuz. İşte söylüyorum; 
bugün, kurul toplanmış, yaptıkları işlerin hiçbirinde Adalet Bakanı yok... Düşünün ki, bu ku
rulun kararlarına itiraz edilirse -12 kişilik bir kurul toplanıyor ve orada, yüksek mahkeme üye
si 5 kişi daha var. Türkiye Cumhuriyetinde yüksek mahkeme üyeleri, Adalet Bakanının bir işa
retiyle karar değiştirecek yapıdaysa, o zaman, oraya esef etmek lazım; o zaman, işin o tarafına 
bakmak lazım. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar politika değildir; günlük, siyasî parti için konuşmadığıma 
yüzde yüz emin olmanızı istiyorum; ama, devamlı rahatsızlık duyuyorum. Millî iradeyi temsil 
eden insanların, belirli odakların etkisinde kalarak bu tip konuşmaları ve devamlı olarak bura
ya getirmeleri yanlıştır. Eğer biz de bunun doğrusunu anlatamadıysak, ben kendimi kusurlu 
addediyorum. 
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Arkadaşlar, bu kanun tasarısı, yargıtay tarafından bizzat hazırlanmış, teklif edilmiş; "5 
tane daha daire istiyoruz" diyorlar. Tasarı, Yargıtay Başkanlar Kurulundan çıkıyor. Bize, ko
misyonlarda soruluyor, basınımızda yazılar çıkıyor, muhalefet milletvekilleri bize sualler soru
yorlar, "böyle bir kanunu nasıl geçirirsiniz?" deniyor. Yargıtay Başkanlar Kurulunda, "bu 5 
daire kurulsun mu kurulmasın mı" meselesi oylanmış. Bize sorarsanız, 5 daire yetmez; ama, 
biz "5 tane daha ilave edelim" desek, düşünün kıyameti... 

Tasarı, Yargıtayda oylanırken, bir grup, muhalefet etmiş. Şimdi, o muhalefet eden grup 
dışarıya çıkıyor, propagandasını yapıyor ve bu meseleyi, biz, Mecliste iktidar - muhalefet me
selesi haline getirmeye bakıyoruz... 

Yargı bağımsızlığı mevzuunda söylenecek çok söz var; ama, bir daha söylüyorum: Yargı 
bağımsızlığı, bir ülkenin eğitimi meselesidir, bir ülkenin vardığı noktadır. Biz, yargı bağımsızlı
ğını yerine getirmeki için gayret etmeliyiz; ama, bu gayret, millî iradeyi yok saymak suretiyle 
olmamalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Doğru Yol Partisinden kim konuşacaktı? 

VEFA TANIR (Konya) — trfan Demiralp. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Demiralp. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Sayın Başkan sayın milletvekil
leri; bu tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak için söz 
aldım. Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bu tasarıyla, Yargı tay in daire sayısı artırılıyor. Hukuk Dairesine 4; Ceza Dairesine de 1 
daire ilave edilerek, biriken dosyaların, artan suçların çeresinin bulunacağı düşünülüyor. 

Burada, her şeyden önce, bu tasarıyı buraya getirmeden önce şu noktayı düşünmemiz ge
rekirdi: Acaba, mahkemelerin yükü son yıllarda niçin artıyor? Mahkemelere gelen dosya sayı
sı, suç sayısı niçin artıyor? Mahkemelere intikal eden suçların özelliğinde bir değişiklik var mı? 
Yani, suçlar cumhuriyetin kurulduğu günden, 1980 yılına kadar gelen dönem içerisinde klasik
leşmiş belirli kategorilerde mi, yoksa o kategorilerin dışına mı çıkmış? Bazı suç oranlarında 
büyük patlamalar mı olmuş? Bunların burada mutlaka düşünülmesi ve ele alınması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, burada partizanlık yşpmıyörum; ancak, son yıllarda, işsizliğin bü
yük oranda artmış olması, ekonomik sıkıntıların büyük branda artmış olması ve enflasyonun 
böyle dayanılmaz hale gelmiş olması, gerçekten, suç oranını artırmıştır. Eğer sizler, iktidar grubu 
olarak, "yok, hayır, işsizlik, enflasyon ve hayat pahalılığı suç oranında herhangi bir artışa ne
den olmamıştır" diyorsanız, ben, buradan (millet kürsüsünden) bunu söylemenizi sizlerden 
rica ediyorum. 

Evet, suç sayısının ve dosyalarının çok hızlı bir şekilde artmış olması, mahkemeleri iş ya
pamaz duruma getirmiştir. O nedenle, sadece Yargıtayın önünde bekleyen dosyaların değil, mah
kemelerin önünde sıra bekleyen dosyaların sayısınında ele alınması gerekir. 

Ben burada Sayın Bakana soruyorum: Acaba, 1990 yılından 1991 yılına devreden dosya 
sayısı nedir? özellikle son üç dört yıl içerisinde, 1987 yılından beri Türkiye Cumhuriyetinin 
tüm mahkemelerine intikal eden dosya sayısı ve bunların içerisinde karara bağlanan dosya sa
yısı nedir? Bunların yıldan yıla artış oranı nedir? 
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Mahkemelerde biriken dosyalar nedeniyle, gerçekten hakkını aramak amacıyla mahkemeye 
gelmiş, hakkını arayan kişilerin haklarını bulmaları, haklannın teslimi gecikiyor; bu da, geci
ken adalet demektir ki, geciken adalet, tüm adalet literatüründe tanımlandığı şekliyle, en kötü, 
en bozuk adalettir. 

özellikle son yıllarda büyük şehirlerde adaletin gecikiyor olması nedeniyle, özellikle eko
nomik konularda, "çek-senet mafiası" dediğimiz türden birtakım mafiaların türediğini görü
yoruz. İnsanlar neden bu yollarda tevessül ediyorlar? Acaba kişi keyfinden mi çek-senet mafi-
asına herhangi bir konuyu götürüyor? Hayır; adaletin geç tecelli etmesinden, adlî mercilerde 
meselesini halledemeyeceğini bildiğinden bu yollara tevessül ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, ben, dün, tasarının görüşülmesi esnasında, burada, kalktım ve ka
rar yetersayısı istedim. Görüşülen, çok önemli bir tasarı idi, ama, Meclis sıraları boştu... Sayın 
Oral'ın söylediklerini burada tekrar etmek istemiyorum; ancak, böylesine önemli tasarılar gö
rüşülürken, burada, bu sıraların boş olması, gerçekten son derece acıdır. 

Şimdi, sayın ardaşlarımız diyecekler ki, bu sıralar boş da bunlar dolu mu?.. Evet, bunlar 
da boş; çünkü, bunlar boş... Bu sıraların dolu olması, muhalefet sıralarının full olması, bura
da bir kanunu çıkarmaya yetiyor mu? 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Hiç olmazsa burada oldukları tescil edilmiş olur... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, biz, yetersayıyı arıyoruz; yetersayı olmadığı takdirde de 
karar çıkmıyor. Lütfen efendim... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Efendim, ben burada sizin bunu yapıp yapmadığınızı 
söylemedim; ben burada bir konuyu tespit ediyorum. Burada, muhalefet sıralarının full olma
sı, bir gensoruyu kabul ettirmeye yetmiyor. Milletin ve memleketin gerçekten arzu ettiği bazı 
gerçeklerin ortaya çıkması için, son derece yararlı olacak bir gensoruyu dahi gündeme aldır
maya, muhalafet sıralarının gücü yetmiyor. O halde, behemehal, İktidar Grubunun sıralırının 
dolu olması gerekir; ondan sonra, sizlerin muhalefet milletvekillerinin burada olup olmadı
ğından şikâyetçi olma hakkınız doğar. 

Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Efendim, bir noktayı Başkanlık olarak ifade etmek isterim: Milletvekili ar
kadaşlarımızın kulislerde bulunmaları, camlı dinleyici bölmelerinde bulunmaları en tabii hak
larıdır. Oradan da, camlı bölmelerden de Genel Kurulu takip ederler. Bu itibarla, oylama sıra
sındaki 114 olan karar yetersayısı hakkında, beyanınız varsa, doğrudur; ama, sizin ve başka ar
kadaşlarınızın da yaptığı gibi, zaman zaman Genel Kurulun dışına çıkıp, istirahat etmeleri, 
kuliste bulunmaları, camlı bölmelerde bulunları en tabiî haklarıdır. Dünyadaki parlamenter 
sistemlerde de bu böyledir. Onun için, konuya girerek, devam ediniz efendim. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, bu şekilde savunma yapmanız da, ba
na göre... 

BAŞKAN — Savunma yapmıyorum, İçtüzüğü ifade ediyorum. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — ...son derece yersizdir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü ifade ediyorum. Aksini mi söylüyorsunuz? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Siz hiç dışarı çıkmıyor musunuz? Dışarıda oturmuyor musunuz? 
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ÎRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Evet Sayın Başkan, ben size haklısınız desem, şu sıra
larda oturanlar haklısınız dese bile; millet haklı demiyor. Bu sıraları, millet, akşam, televiz
yonlarında görüyor... 

BAŞKAN — Efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yönetimini müdafaa etmek mevkiindeyim. 

ÎRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim kanaatimiz 
şudur: Böyle, boş sıralarda, milletvekillerinin izlemediği oturumlarda, kulislerde izlediği otu
rumlarda alınan kararlarla, bu memleketin ve milletin yönetilmesi mümkün değildir, bu mem
leketin ve milletin dertlerine çare bulunması mümkün değildir. Az önce Sayın Bakan da bura
da galiba ağzından kaçırarak söyledi, herhalde, artık, iktidara gelememe, muhalefete düşme 
korkusu yüreklerine düşmüş zannediyorum ve haklılarlia; çünkü, mevcut seçim sistemiyle, barajı 
geçmek kolay değil; ama, Sayın Bakanın söylediğine bir noktayı da ilave etmek istiyorum: Sa
yın Bakan, belki muhalefete düşme şansına dahi sahip olmayacak; çünkü, muhalefette görev 
yapmak da çok güzel bir olaydır. Bu Meclisin, mutlaka, en kısa zamanda, hiç vakit geçirme
den yenilenmesi gerekir ve bunun da çaresi seçim sandığıdır. Seçim sandığı bu milletin önüne 
bir an önce gelmeli ve bu Meclis yenilenmelidir. Ondan sonra, Meclis milletin dertlerine, zan
nediyorum, daha iyi çareler bulacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Yargıtayla bunların ne alakası var? 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen

ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5 inci maddesi aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 5. — Yargıtayda yirmi hukuk, on ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile 

yeteri kadar üye bulunur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 

kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2797 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin; 
(1) numaralı bendinin "Dördüncü Hukuk Dairesi", "Altıncı Hukuk Dairesi", "Yedinci 

Hukuk Dairesi", "Onikinci Hukuk Dairesi" "Ondördüncü Hukuk Dairesi", "Onaltıncı Hu
kuk Dairesi" başlıklı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

(1) numaları bendinin "Onaltıncı Hukuk Dairesi" başlıklı paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki "Önyedincı Hukuk Dairesi", "Onsekizinci Hukuk Dairesi", "Ondokuzuncu 
Hukuk Dairesi", "Yirminci Hukuk Dairesi" paragrafları eklenmiş, 
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20.5.1987 tarihli ve 3368 sayılı Kanunla eklenen fıkrası ile bu fıkradan sonra gelen fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

(2) numaralı bendinin "Beşinci Ceza Dairesi" ve "Sekizinci Ceza Dairesi" başlıklı parag
rafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

(2) numaları bendinin "Dokuzuncu Ceza Dairesi" başlıklı paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki "Onuncu Ceza Dairesi" paragrafı eklenmiştir. 

Dördüncü Hukuk Dairesi: Asliye mahkemelerince verilen haksız eylemden, genel ve özel 
kanunlardan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve karalarla, hâ
kim reddi işlerini, 

Beşinci Hukuk Dairesi: Her türlü kamulaştırma kanunları ile kamulaştırmasız elkoyma-
dan doğan bütün uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar nedeniyle sulh ve asliye mahkemelerin
den verilen tazminat kararlarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili hüküm ve kararları, 

Altıncı Hukuk Dairesi: Asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de şuf'a, iştira ve vefa hak
larına, paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şuyuunun 
giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından do
ğan tahliye davalarına, tahliye davası ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına 
ilişkin hüküm ve ve kararları, 

Yedinci Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca kuru
lan kadastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Onikinci Hukuk Dairesi: tcra ve t flâş Kanununun uygulanmasından doğan itiraz ve şikâ
yetler dolayısıyla icra tetkik mercilerinden verilen Onüçüncü ve Onbeşinci Hukuk Dairelerinin 
görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, şuyuunun satış suretiyle giderilmesine ilişkin iş
lemlere karşı yöneltilecek itiraz ve şikâyetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen kararları 
özel kanunların görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden tcra ve tflâs Kanunu hü
kümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, 

Ondördücü Hukuk Dairesi: Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında, Hazinenin açtığı davalara ait sulh mah
kemelerinden verilen hüküm ve kararlarla mülkiyetin gayri aynî haklara ilişkin olup da asliye 
ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla, kamu mallarından mera, yayla, kışlak 
davalarına ve şahsî haklara dayanan taşınmaz ile ilgili davalara.ilişkin olup da asliye ve sulh 
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sah
teliği nedeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve kararları, 5520 sayılı Kanuna göre açı
lan tapuda sınır ve yüzölçümü ve tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararlan, 

Onaltıncı Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca kuru
lan Kadastro Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Onyedinci Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca 
kurulan Kadastro Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Onsekizinci Hukuk Dairesi: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin uyuşmazlıklar ile 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğan bütün uyuşmazlıklar, nüfus kütüğü ve yaş ka
yıtlarının düzeltilmesi, öz ve soyadının değiştirilmesi davalarına ilişkin hüküm ve kararlar ile 
vakfa ilişkin hüküm ve kararları, 
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Ondokuzuncu Hukuk Dairesi: Mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordatoya ilişkin hü
küm ve kararları, İcra ve İflas Kanununun 142, 151, 235 inci maddelerine ilişkin davalar ve 
şikâyetler sonunda verilen hüküm ve kararları, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99 uncu maddesine göre verilen ihalenin feshine 
dair kararları, 

Yirminci Hukuk Dairesi: 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirlenmiş olan bütün 
davalarla, şahıslarla Orman İdaresi arasında açılan itiraz, iptal ve elatmamn önlenmesi ile ilgi
li olarak Hukuk ve Kadastro mahkemelerinden verilen davalara ilişkin hüküm ve kararları, 
hâkimin reddi ve yargı yeri belirtilmesi işlerini, 

Beşinci, Yedici, Onaltıncı, Onyedinçi ve Onsekizinci Hukuk Dairelerinin iş bölümünün 
esasları Başkanlar Kurulunca belirlenir. 

Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde davadaki tavsif asıldır. 
Beşinci Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 2 nci Kitabının Üçüncü Babının Birinci, f kinci 

ve Üçüncü Fasıllarında ve aynı Kanunun Sekizinci Babında yazılı suçlara ilişkin hüküm ve ka
rarları, 

Sekizinci Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 2 nci Kitabının Altıncı Babında yazılı olup 
da Altıncı Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayrık olmak üzere aynı Kitabın iki, Uç, dört, 
altı ve yedinci bablarında yer alan ağır cezalık cürümler ile Beşinci Babdaki suçlar, Türk Ceza 
Kanununun 179, 468, 470 ve 473 üncü maddelerinde yazılı suçlarla, 6136 sayılı Ateşli Silahlar 
ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüşleri Kanu
nu, 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Korunması Hakkında Kanun, 298 sayılı Seçim-. 
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Askerî Ceza Kanununun 131 ' 
inci maddesiyle sevk edilen ateşli silahlarla ilgili suçlara ilişkin hüküm ve kararları, icra tetkik 
mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ncı mad
desine göre verilen ceza kararlarını, 

Onuncu Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 403 ile 410 uncu maddelerinde yazılı suçla
ra ilişkin hüküm ve kararlar ile 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilleri
nin Korunması Hakkında Kanuna Dair hüküm ve karları, ammenin, emniyeti için dava nakli 
ve Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'ına Müteallik Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve 
Yargıtay'a verilmiş yargı yeri belirleme konuları, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulmuş bu

lunan "Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi" beşyüzmilyon liraya çıkarılmıştır. Döner sermaye 
miktarı beşyüzmilyon liraya ulaşıncaya kadar kârlar döner sermayeye eklenir. Bu miktar Yargı
tay Birinci Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine, Bakanlar Kurulu Kararıyla bir misline 
kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Yargıtay Başkanlığı teşkilatında kullanılmak üzere ilişik (1) ve (2) sayılı 

listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) 
ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelde bir düzeltme talebiniz olmuştu, acaba hangisiydi efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, 19 uncu sayfada bulunan (1) sayılı cetvelin birinci sırasındaki toplam; "Genel 
İdarî Hizmetler; kadro derecesi 1, serbest kadro adedi 12, toplam 2" şeklinde yanlış yazılmış. 
Bu toplam "12" olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi, bu düzeltmeyle ve cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Bir ek madde teklifi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına 4 üncü maddeden sonra, aşağıdaki 

S inci madde eklenmiştir. 
Madde 5. — 2797 numaralı Yargıtay Kanununa aşağıdaki Ek Madde 2 eklenmiştir. 
Ek Madde 2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 

Ek Madde Eklenmesine Dair 3617 sayılı Kanun hükümlerine göre; görevlerinden istifa ederek, 
milletvekili ve mahallî idareler genel ve ara seçimlerine aday ve aday adayı olan, Yargıtay Bi
rinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını 
takip eden bir ayın sonuna kadar, işgal ettikleri sıfat, kadro ve unvanları saklı ve boş tutulur. 

Bunların, adaylığı veya seçimi kaybedenler, eski görevlerine dönme isteklerini, yukarıda 
belirtilen süre içinde, Yargıtay Birinci Başkanına yazılı olarak bildirirler. Birinci Başkan, baş
kaca hiçbir işlem ve karar gerek görmeden ilgiliyi, aynı gün, her türlü malî özlük sosyal hakları 
ile eski görevine başlatır. 

özer Gürbüz Erol Ağagil 
Sinop Ankara 

Ali Topuz Gürcan Ersin 
istanbul Kırklareli 

A. Hudai Oral 
Denizli 

Gerekçe: 
Milletvekili veya mahallî idareler seçimlerine iştirak etmek üzere görevlerinden istifa ede

rek adayı adayı veya aday olan \argitay Birinci Başkanı, başkavekillen, daire başkanları ve üyeleri 
ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin, adaylığı veya seçi
mi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir 
ay içinde müracaat etmeleri halinde, eski görevlerine dönebilecekleri 15.3.1990 gün ve 3617 sa
yılı kanunla kabul edilmiştir. • 
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Göreve atama yolu ile gelmeyen bu kişilerin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, 
yeniden eski görevlerine dönme isteklerini kime bildirecekleri, bu istekler hakkında hangi ma
kamın karar vereceği, istifa ile geri dönme arasındaki zaman içinde, işgal ettikleri kadro -sıfat 
unvan ve her türlü malî- özlük, sosyal haklarının ne olacağı konusunda; 

Anayasada 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
2797 sayılı Yargıtay Kanununda hiçbir hüküm yoktur. 
Bu nedenle, Yüce Parlamento tarafından yürürlüğe konulan 3617 sayılı Kanun hükümle

rinin, bu kişiler yönünden uygulanma olanağı fiilen bulunmamaktadır. 
Bu ek maddenin amacı, bu boşluğun doldurulması dır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

yeni bir madde olduğuna göre, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu, önergedir... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNRGURLU (Gümüşhane) — Ama, bir mad

de teklifidir. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Madde ilavesi. 

BAŞKAN — Madde ilavesidir. Maddenin değişikliği olsa söz hakkınız olurdu. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

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

Sayın Başkan, bu yeni bir madde olduğu için, İçtüzüğe göre, komisyonda görüşülmesi gerekir 
veya burada komisyonun çoğunluğunu bulundurup oylamamız gerekir... Şu anda çoğunluğu
muz yok. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi, komisyon isteyebilir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Hayır efendim, şu anda istemiyoruz. 
VEFA TANIR (Konya) — Yani, katılmıyorsunuz. 
BAŞKAN — Katılmıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Evet. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. -

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
hâlâ söz istiyorum; ama, anlıyorum, vermiyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum ki, bir Adalet 
Bakanına bir oy vermek istemeyen arkadaş, bütün Yüksek Mahkeme üyelerini, Yüksek Seçim 
Kurulu Üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu bütün üyelerini siyasî partilerden aday yapıyor 
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ve seçimle geldikleri yerlerden ayrıldıktan sonra, yeniden seçime koymadan, yine aynı yerleri
ne iade ediyor. Hiç olacak bir şey değildir efendim. Karşı çıkıyoruz. 

ÎHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Tarafsızlık ilkesine aykırıdır. 
'BAŞKAN — Evet. 
Buyursunlar Sayın özer Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu önergemizle, yeni bir, 

istekte bulunmuyoruz; daha önce, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki 3403 sayılı Yasa
da "subaylar, astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç ol
mak üzere" diye bir hüküm vardı. Bu sayılanların -adaylıklarını koyarlarsa- tekrar meslekleri
ne dönmelerine, bu eski hüküm, mani idi. 

Daha sonra, Yüce Meclisin kararıyla, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna yeni bir ek madde eklenmesi kabul edildi ve o maddede "subaylar, astsu
baylar hariç olmak üzere" deniliyordu. Yani, Yüce Meclis, kendi iradesiyle, hâkimlerin aday
lıklarını koyduklarında, tekrar mesleklerine geri dönmelerini yasaklayan hükmü kaldırdı. 
15.3.1990 gün ve 3617 sayılı Kanunun görüşmelerinde, konu Yüce Mecliste tartışıldı ve Yüce 
Meclis, kendi iradesiyle "hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensuplarının aday 
olmaları ve seçimi kaybetmeleri halinde tekrar mesleklerine geri dönemezler" hükmünü kal
dırdı; yani, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları üyelerinin aday olduklarında, tekrar 
yerlerine dönmelerini Yüce Meclis kabul etti. Madde halen öyle; bu kişiler aday olduklarında, 
geri dönmelerini engelleyen hiçbir hüküm yok. 

Benim getirdiğim hüküm, bu boşluğu doldurmak içindir. Hâkimlerin, Yargıtay üyeleri
nin, Başsavcının, vekillerinin atanmaları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı değil. 
Bu konuda boşluk var. Bu nasıl olacak? Yüksek yargı organı üyesi hâkim, aday olduğunda 
nereye başvuracak? Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvursa, oraya başvuramıyor; aday 
olduğunda geri dönemezse, Meclisin iradesine karşı çıkılmış oluyor. 

O maddeyi bir daha okuyayım; 3403 sayılı Yasanın 11 inci maddesinin eski hali aynen şöy
leydi: "Subaylar, astsubaylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç 
olmak üzere..." 

Daha önce, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları, aday oldukların
da, bir daha geri dönemiyorlardı; maddede buna ait hüküm vardı. Şimdi bu hüküm kalktı. 
Bu hüküm kalktığına göre, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları aday 
olduklarında, kazanamazlarsa geri dönmeleri lazım. Yüce Meclisin kendi iradesiyle yasalaştır-
dığı kanun maddesinin hükmü böyle. Bu madde halen yürürlükte. 

VEFA TANIR (Konya) — Mesleğine mi, eski yerlerine mi?.. 
ÖMER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkan, karşılıklı konuşma olmazsa izninizle ko

nuyu açıklamak istiyorum. Çünkü, Sayın bakan da karşı çıktılar ya da bu konuda açıklama 
yapamadılar, konu biraz muğlak kaldı. Konuyu açıklamak için, bunu yasaklayan eski madde
yi bir daha okuyayım size: 

3403 sayılı Yasanın bu konuda yasak getiren eski maddesi aynen şöyleydi: ''Subaylar, ast
subaylar, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere..." de
dikten sonra, devamında, bunlar dışındakiler aday olabildiği takdirde, "eski görevlerine veya 
kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler" diyordu. Daha sonra, 

— 336 — 



T.B.M.M. B : 124 30 . 5 . 1991 O : 1 

buradan, "hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları" kaldırıldığına göre, bu 
maddede olduğu gibi bunların da eski görevlerine ya da buna eşdeğer başka bir göreve atana
bilmeleri gerekli. Yüce Meclisin kendi kararma göre buna ait madde hükmü var. 

Bu durumda, hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kuruluna ve Bakanlığa bağlı olmadıkları için, aday olmaları halinde, tekrar geri 
dönmelerinde bunların atanmaları nasıl yapılacak, nereye başvuracaklar, bu belli değil. Biz, 
burada getirdiğimiz yeni ek maddeye ilişkin önergemizde, "bunların makamları bir ay boş ka
lır; bir ay içinde başvurdukları takdirde eski görevlerine iade edilirler" diyoruz. Burada Ko
misyonca veya Yüce Kurulca -diğerinde olduğu gibi- "eşit bir göreve" veya "muadil bir göreve" 
denilebilir; ancak, mutlaka yeni bir hüküm getirmek lazım. Bunu böylece boşlukta bırakama
yız. tstifa eden, nereye gelecek? Geleceği yer yok. Atanmasını hangi makam yapacak? O belli 
değil. Biz, onu yenileyen, onu yerine getiren ve boşluğu dolduran bir hüküm getirdik. Bir Yar
gıtay üyesi adaylığını koyduğu zaman, geriye nasıl dönecek; onu açıklığa kavuşturan bir hü
küm getirdik. 

Daha önce bu konu Yüce Mecliste tartışıldı; yani, tarafsız hâkimlerin aday olup olmama
ları, adaylığa başvurup vurmamaları konusu Yüce Mecliste tartışıldı ve aday olmaları uygun 
görüldü; ki, bizce de doğrudur. Daha önceleri ben de politikada adaydım; ama, savcılık yap
tım. O olay ayrı, bu olay ayrıdır. Milletvekilliği, hiçbir makama bir kusur getirmez, yüce bir 
meslektir. Bir hâkim, milletvekili olmuş da burada çalışmışsa ya da seçimi kaybetmişse, bu, 
illa tarafsızlığını kaybetti anlamında değildir. Bu, hem yüce yargı organları mensuplarına hem 
de milletvekilliği görevine karşı pek haklı bir davranma olmaz. Bu konu geniş boyutlarıyla tar
tışıldı ve hâkimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensuplarının da aday olabilmeleri 
kabul «dildi. 15.3.1990 gün ve 3617 sayılı Yasa ile 298 sayılı Yasaya eklenen Ek Madde 7 ile 
bu hüküm getirildi. Böyle olduğuna göre, bu boşluğu doldurmak lazım. Aday olan, nasıl geri 
dönecek? Ben bu boşluğu doldurmak için; yüksek yargı organı aday olduğu takdirde nasıl geri 
dönecek, onun kadrosu ve yeri nasıl korunacak, o hükmü getirdim. Yeni bir şey değildi, Yüce 
Mecliste yeni tartışılan bir konu değildi, buradaki bir boşluğun giderilmesi için önerge ile ge
tirdim. 

Kabulünü yüksek takdirlerinize arz ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 

GEÇtCt MADDE 1. — Diğer dairelerden bu Kanunla yeni kurulan dairelere verilen işle
rin devri, Başkanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara göre dairelerin kurulup göreve başladığı 
tarihte ilgili Daire Başkanlıklarınca sağlanır. 

Bu Kanunla ihdas edilen üye kadrolarına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı
nın teklifi üzerine, ilgili Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle üye seçimi yapılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 
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Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 2. — 3402 sayılı Kadastro Kanunundan önce yürürlükte bulunan 2613 

sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna 
dayanılarak görevlendirilen isliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar ile 766 sayılı Ta
pulama Kanununa göre çözümlenen dava ve işlerin temyiz tetkikatlarma Yedinci, Onaitıncı ve 
Onyedinci Hukuk Dairelerince devam olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, Komisyonun, bu kabul edilen 2 nci madde ile ilgili bir beyanı varmış; buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, 10 uncu sayfada, son paragrafta, beşinci satırdaki "6187 sayılı Vicdan ve Top
lanma Hürriyeti Korunması Hakkında Kanunu" ibaresinin çıkarılması gerekiyor. Çünkü, da
ha önceki Terörle Mücadele Yasasında, bu, iptal edilmişti. 

BAŞKAN — Bu maddî hatayı bu istikamette düzeltiyoruz. 
Tasarının tümünü oylarken bu ifadeyi kullanacağız efendim. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Karar yetersayısına dikkat edin. 

BAŞKAN — Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yoruldunuz mu? Ben yorulmadım; ama, size soruyorum, yoruldunuz mu? Bir çay içebi

lirsiniz, istirahate izin veriyorum. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, karar yetersayısına dikkat etmeniz gerekir; 

ben karar yetersayısı istedim; yorgunlukla ilgisi yok. 
3. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verümesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapûmasma 

Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/745) 
(S. Sayısı : 517) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 

(1) 517 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Okunmasını kabul eden
ler.., Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Grup adına, Sayın Gürcan Ersin, efendim... 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ersin. 
SHP GRUBU ADINA GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini ifade etmek üze
re söz aldım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kanun tasarısı hakkındaki görüşlerimize geçmeden evvel, çiftçilerimizin yüzde 95'ini ilgi
lendiren, devlet destekleme alımlarıyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum: Bildiğiniz gibi, hu
bubatta hasat başlamıştır. Bilhassa Güneydoğu Anadolu'da ve Çukurova'da, şu anda arpa ha
sadı bitmek üzeredir ve bazı yerlerde de buğday hasadı başlamıştır; ama, Hükümet, hâlâ hu
bubat taban fiyatlarını açıklamamıştır. 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Açıkladı, açıkladı. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bugün açıkladı. 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Sayın Bakanımız, buğday taban fiyatlarının açkılandığı-

nı ifade ediyor. Demek ki, bizim, bu Yasa Tasarısı dolayısıyla bu konuda bazı tenkitleri ortaya 
getireceğimizi duydular ve açıkladılar. 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 750 lira. 
GÜRCAN ERSİN (Devamla).— 750 lira, bize göre son derece düşük bir fiyat; çünkü, 

bu sene tarım girdilerine yapılan zam, cumhuriyet tarihinde görülmemiş derecede yüksektir. 
Gübreye yapılan zam yüzde 350, mazota yapılan zam yüzde 150 ve diğer girdilere yapılan zam 
yüzde lOO'ün üzerindedir. Sizin verdiğiniz taban fiyat -eğer doğruysa- geçen seneye göre yüzde 
50'ye yakın bir artış ki, bu, çiftçimizi son derece mağdur edecek bir fiyattır. Bunu da, buradan 
ifade etmek istiyorum. 

MÜNlR F. YAZICI (Manisa) — Siz kaç lira öneriyorsunuz? 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Biz, bin lira öneriyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmaya imkân tanımayalım. 
GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Çünkü, Ziraat Odalarının ve diğer çiftçi kuruluşlarının 

tespit ettiği maliyet fiyatı, buğdayda 890 liradır; eğer, bunun üzerin* yüzde 25 çiftçi kârını ko
yarsanız, 1000 lira, 1 100 lira civarında bir fiyat oluşması gerekirdi. Bunu, Sayın Genel Başka
nım ifade etti; ben de, yaptığım gündem dışı konuşmada buradan ifade etmiştim. 

Tabiî, Hükümet, bu düşük taban fiyatını, daha çok, dünya piyasasındaki buğday fiyatla
rına dayandırmak istiyor. Bunu dolarla hesaplarsanız, düşük bir fiyat ortaya çıkıyor; ama, Tür
kiye'deki dolar fiyatı, gerçek fiyat mı?.. Bugün, Türkiye'de, doların Türk Lirası karşılığı 4 bin 
liradır; ama, bizim hesabımıza göre, dolar en az 6 bin lira civarında olmalıdır. Çünkü, bazı 
dış yatırımcılar, ülkemizde üstlendikleri bazı yatırımlarda, doların düşük tutulmasından dola
yı, Türkiye'de enflasyonun daha yüksek olduğunu ileri sürerek, Hükümetten, aradaki farkı 

* talep ettiler ve Hükümetiniz aradaki bu farkı ödedi. Demek ki, Hükümet, doların değerinin 
daha yüksek olması geretiğini, bu kararıyla kabul etmiş durumdadır. 
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Yani, dünya piyasalarına bakarak buğday ve tahıl taban fiyatını açıklamak -şu anda, do
lar baz alınırsa- gerçekçi olmuyor. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu sene, ülkemize, yaklaşık 2 milyar dolarlık tarım ürünü girmiştir. 
Türkiye, bundan beş on sene evvel, dünyada, kendi kendine yeteri ve tarım ürünlerine hemen 
hemen hiç döviz ödemeyen bir ülke idi. On sene içerisinde, Anavatan Hükümetlerinin uygula
dığı politikalar neticesi, 1980 senesinde 75-80 bin dolar civarında olan tarım ürünü ithalatı, 
bu sene 2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Yani, ihracatımız 2 milyar dolardır; tarım ürününe 
ödenen para da 2 milyar dolar civarına gelmiştir. Bu da göstermektedir ki, Hükümetinizin ta
rım politikası iflas etmiştir. Eğer, bu politikalar, bu şekilde devam ederse, öyle tahmin ediyo
rum ki, Türkiye, önümüzdeki sene, 3, 5-4 milyar dolar civarında tarım ürünü ithal etme dur-
muyla karşı karşıya kalacaktır, işte, çiftçimizi fakirleştiren ve çiftçimizin aleyhine oluşturulan 
politikaların en bariz, en çarpıcı örneği budur; yani, tarım ürünlerine ödenen dövizdir. 

Tarım ürünleri ithalatıyla Türkiye'ye neler girmiştir: Çok miktarda pirinç girmiştir ve Türk
iye'de pirinç ekim alanları bugün yüzde 70 dolayında azalmıştır. 

Tarım ürünleri ithalatına ödenen 2 milyar doların çok büyük miktarıyla ham yağ ithal 
edilmiş olup, Türkiye'nin ham yağ üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Trakya'da bugün, çiftçi
miz bu ürünü ekmekten tamamen vazgeçmiştir ve bu ürünün ekilmesinde yüzde 80-90 oranın-, 
da bir eksilme meydana gelmiştir. 

Daha neler olmuştur: Et, süt ve süttozu gibi hayvansal ürünlerde çok büyük ithalat yapıl
mış olup, bunun neticesinde, bilhassa süt fiyatları, su fiyatlarının seviyesine bile çıkamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu politikalar neticesi, Türk çiftçisi, hakikaten günden güne 
fakirlemiş, devlet yardımına muhtaç bir konuma gelmiştir. Biz de, bugün, bu muhtaç çiftçileri
mize devlet desteğini artıran bir tasarıyı görüşüyoruz. Ben de bu tasarı hakkında, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin görüşlerini sizlere açıklamaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç 
Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak, kuraklık, don, sel, haşere, yangın ve ben
zeri afetlerden zarar gören çiftçilerin tohumluk ihtiyacı karşılanabilmekte ve bunların ziraî borç
ları da ertelenebilmektedir. Ancak, bu kanunun tanıdığı 2,1 milyar liralık yardım limitinin, afete 
uğrayan çiftçileri yeniden ve süratle üretici durumuna getirebilmesi için yetersiz kaldığı da bir 
gerçektir. Hepimizin bildiği gibi, 1989 yılında, Türkiye'de, hakikaten çok büyük bir kuraklık 
meydana gelmiş, olup bu kuraklıktan, ülkemiz çiftçilerinin hemen hemen yüzde 80'i menfî yönde 
etkilenmiştir ve bu 2,1 milyar liralık yardım limiti de çok aşağılarda kalmıştır. 

Hükümet, bu tasarı ile, anılan kanunun 3 üncü maddesindeki kredi limitlerinin değiştiri
lerek, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine aça
cağı yıllık tohumluk kredi miktarının üst sınırının 700 milyon liradan 20 milyar liraya, toplam 
kredi miktarının da 2,1 milyar liradan 60 milyar liraya yükseltilmesi ve bu miktarların Bakan
lar Kurulu kararıyla 3 katına kadar artırılabilmesi ile ayrıca, aynı kanunun 15 inci maddesiyle 
Maliye, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarına verilen yürütme yetkisinin de Bakanlar Kuruluna dev
rini uygun görmektedir. Bizler de, bu değişikliklerle ilgili görüşlerimizi komisyonda ifade et
tik; bu tasarıyı, çiftçimiz lehine olumlu değişiklikler getirdiğini ifade ederek, destekledik. 

Şimdi de, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir değişiklik meydana gelmiş, onunla da ilgili 
birkaç söz söylemek istiyorum. Tarım Komisyonunda yaptığımız değişiklikle, "Yukarıdaki 
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fıkralarda belirtilmiş bulunan kredi miktarları, büyük afetler ve tohumluk fiyatlarındaki yük
selmeler dolayısıyla, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu 
kararıyla on katına kadar artırılır." Biz, Hükümetten gelen "Uç katına kadar artırılır" ibaresi
ni "on katına kadar artırılır" şeklinde değiştirmiştik. Plan ve Bütçe Komisyonu buna şöyle 
bir yenilik getirmiş: "Yukarıdaki fıkralarda belirtilmiş bulunan kredi miktarları, her yılın ba
şında Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpılmak 
suretiyle uygulanır" diyor; bu da doğrudur. Bizim ifade ettiğimiz rakamlara eğer bu tatbik edi
lirse, bu şekilde yetişildiği görülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçilerimiz için son derece yararlı bir tasarıdır; Sosyal demokrat 
Halkçı Parti olarak destekliyoruz ve Türk çiftçisine hayırlı olmasını diliyoruz. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Durmaz; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA BAKI DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı hakkında Doğru Yol Partisinin görüşlerini belirtmek üzere huzur
larınızdayım. Hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, ülkemiz, büyük ölçüde millî gelirini, tarımsal 
ve hayvansal ürünlerden elde etmektedir. Nüfusumuzun büyük bir kısmının geçim kaynağını 
bu sektörler teşkil etmektedir, özellikle tarıma dayalı üretimin zaman zaman tabiî afetlere ma
ruz kaldığı hepimizce malumdur. Bu afetlerin birisini de, 1989 yılında kuraklık nedeniyle yaşa
dık. O zaman, seçim bölgemizde ve ülke çapında yaptığımız seyahatlerde, kuraklığın getirmiş 
olduğu sonuçları bu kürsüden ifade etmeye çalıştık. Herşeyden evvel, Allah bu gibi afetlerden 
ülkemizi korusun diyorum. 

1989 yılında kuraklık nedeniyle, bu kuraklıktan mağdur olmuş çiftçilerimize, bugünkü Hü: 

kümetin Sayın Bakanı, gerçekten, olumlu yönde bazı faaliyetlerde bulundu. Ancak, bu faali
yetleri maalesef -o sene de belirtmiştik- yeterli olamadı. Her şeyden evvel, kuraklıktan mağdur 
olan çiftçilerin tespiti objektif olarak yapılmadı. Kuraklığa maruz kalmış bazı arazilerde -biz 
ona en diyoruz, takım diyoruz- iki tarla yan yana; aynı köydeki aynı çiftçi, aynı muhitteki tar
la, aynı afete maruz kalmış; bir vatandaşımız Hükümetin yapmış olduğu tohumluk buğday 
yardımından ve borç ertelemesinden faydalandı, diğeri maalesef faydalanamadı. 

Bundan, belki, Hükümetin de bir hatası yok; ama, mutlaka bir eksikliği vardır; çünkü, 
hasarın tespiti konusunda belirli bir süre verilmişti ve bu tespiti yapacak komisyonlar, gerçek
ten o tespiti yapabilecek kapasite komisyonlar değildi. Bizatihi ben keridi seçim bölgemde bu
nu yaşadım. Ziraat Bankasından bir görevli, Tarım Orman Müdürlüğünden bir teknisyen köye 
gidiyor, sadece muhtara soruyor; "Hangi tarlada hasar var?" diyor, bu şekilde bir tespit yapı
yor. Böyle tespit olmaz! Onun için, bu yasa tasarısı, vesilesiyle şunu söylemek istiyorum: Bun
dan sonra -Allah korusun- olabitecek hasar tespit edilirken, mutlaka objektif davranmak ve 
hasar tespitini yapacak komisyonları iyi oluşturmak lazımdır. Hükümetin bu konunun üzerine 
eğilmesini hassaten rica ediyorum. 

Bu vesileyle söylemek istediğim bir diğer konu da şu: Tarım kesiminde üretim yapan çift
çimiz, ürettiği ürünü devlete teslim ettikten sonra, bunun bedelini maalesef zamanında alamı
yor. Geçen yıl, buğday üreticileri, arpa üreticileri ofislere teslim ettikleri ürünlerinin bedelini 
ancak üç beş ay gecikmeyle alabildiler. 
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* İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 3 trilyonda ne kadarını?.. 
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Meblağ olarak ne kadar olduğunu bilemiyorum; ama, be

nim seçim bölgemden gelen şikâyetlerden birisi buydu ve her gittiğimde de Toprak Mahsulleri 
Ofisine teslim ettikleri ürünlerin bedellerini hâlâ (üç ay beş ay geçmesine rağmen) alamayan 
çiftçilerimiz vardı. Onun için, yılda bir defa ürün alıp, çotuğunun çocuğunun rızkını ona bağ
layan bu üreticilerimizin, mahsulünün tesliminde parasının defaten ödenmesinde büyük fay
dalar olacağını söylemek istiyorum. 

Sayın milletvekilim, madem hatırlattınız bu vesileyle onu da söyleyeyim. Geçen yıl kasım 
ayında pancarını teslim eden üreticimiz, o pancar tarlasına münavabeli olarak ikincisini ek
miş, çapası yapılmaktadır, ikinci çapa yapılmıştır; ikinci ekimin avansını alacağı yerde, hâlâ, 
pancar üreticisi parasını alamamıştır; ama, o pancardan elde edilen şekere dört defa zam yapı
larak satışı yapılmıştır. Onun için, mutlaka ve mutlaka, tarımla iştigal eden çiftçimiz toprak
tan elde ettiği mahsulünü eğer devlete teslim edip satıyorsa, çotuğunun çocuğunun rızkını sa
dece ona bağlamış olan çiftçiye parasının hemen ödenmesinde büyük fayda vardır. En azın
dan, o çiftçi Ziraat Bankasından tarım kredisi alıyor; ondan faiz alıyoruz... Hiç değilse, mah
sulünü teslim etmiş olan çiftçimize de, gecikme süresi içinde, mahsul bedeli olan paraya belirli 
bir faizin eklenerek ödenmesi gerekir; ama, bunu maalesef yapmıyoruz. 

Bir diğer konu şu: Bugün, çiftçimiz, Ziraat Bankasından almış olduğu ziraî kredilerin fa-
zini ödemekte gerçekten güçlük çekiyor. Ben, burada, Doğru Yol Partisinin bir önerisini, Sa
yın Bakana, bir tedbir olarak ileride getirmesi için iletmek istiyorum: Hiç değilse, zarurî ihti
yacı için Ziraat Bankasından kredi alan çiftçilerimizin aldıkları bu kredilerinden faiz alınma
sın. Çünkü, çiftçimiz Ziraat Bankasından almış olduğu o parayı, işletmek, ticaret yapmak için 
almıyor; ya tohumluk almak için kullanıyor veya traktörüne mazot koyup, tarlasını işlemek 
için kullanıyor. Onun için, bugünkü faiz oranlanmn yüksek olduğu, eğer kaldırılmıyorsa, hiç 
değilse bu oranlarının düşürülmesinin faydalı olacağı görüşündeyiz. 

Gerçi, bununla ilgili değil; ama, yine çiftçiyle ilgili bir konuya değinmek istiyorum: Bili
yorsunuz, tarımla geçimini sağlayan çiftçi vatandaşlarımızın tarım kadar önemli bir gelir kay
nağı da hayvancılıktır, özellikle bugünlerde güncel bir konu olan tiftik paralan konusunda 
bugün gündem dışı bir konuşma yapmak istemiştim; ama, Sayın Başkanımız gündem yüklü 
olduğu için söz vermediler. Tiftik bugünlerde teslim edilmesine rağmen, tiftik üreticisi vatan
daşlarımız tiftik paralarını maalesef alamamışlardır. Tiftikbirlik Kooperatiflerine teslim edi
len tiftiğin parasının da bir an evvel çiftçilerimize ödenmesinde fayda vardır. 

Bu tasarı ile, tabiî afetler karşısında çiftçimize yapılacak yardımın 3 kata çıkarılması ve 
Bakanlar Kuruluna verilen yetki ile daha da artırılması yönündeki değişikliğe olumlu bakıyo
ruz ve Doğru Yol Partisi olarak, olumlu oy vereceğiz. 

Bu tasarıyı getiren ilgili Bakana ve yetkililere de huzurularınızda teşekkür ediyorum. İn
şallah memleketimiz için hayırlı olur. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demiralp. 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısı 

vesilesiyle, Türk köylüsünün bir iki önemli problemini de dile getirmek istiyorum. 
Yalnız, konunun başında şunu ifade etmek istiyorum: 
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YAStN BOZKURT (Kars) — Bakı Beyi alkışladık, seni de alkışlayalım. 
ÎRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ben bir meseleyi dile getireceğim; alkışlayıp alkışla

mamak zatı âlinizin tercihine, takdirine kalmıştır. 
Şahsen, bu kanun tasarısının aleyhinde değilim, bu kanun tasarısının lehinde oy verece

ğim. Ancak, Türkiye'de tarım kesiminde çalışan... 

BAŞKAN — O zaman, mesele kalmıyor efendim; ne konuşacaksınız başka? Bu kanun 
tasarısının üzerinde konuşacaksınız; bunu da kabul ediyorsanız, ne konuşacaksınız? 

ÎRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, bazı noktaları burada dile getireceğim. 
Türkiye'de tarım kesiminde... 

BAŞKAN — Biz bugün ipin ucunu kaçırdık da, onun için müsamaha ediyorum; yoksa 
tabiatıyla konunun dışına çıkılmasına müsaade edemeyiz. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Konunun dışında değil Sayın Başkan. Benim ne söyle
yeceğimi bilmiyorsunuz ki; konunun içi mi, dışı mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, ben, ne konuşulduğunu ne edildiğini iyi anlayan bir kimseyim. Siz, 
bu tasarı metninin doğruluğunu ve bunu kabul ettiğinizi, olumlu oy kullanacağınızı söyledi
niz. Bunun dışında söylenecek her söz, içtüzüğe aykırı ve haşivdir. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, yani, bunu söylemek eleştiri hakkını 
ortadan kaldırıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Yani, benim oyumun rengini ifade etmem, içtüzüğe 
göre, eleştiri hakkımı ortadan kaldırıyor mu? 

BAŞKAN — Eleştirmiyorsunuz ki; "kabul ediyorum" diyorsunuz. 

tRFAN DEMİRALP (Devamla) — Eleştireceğim, eleştireceğim ve kabul edeceğim, içtü
züğe göre, eleştiri hakkımı ortadan kaldırmıyor. 

BAŞKAN — Peki, nutkunuzu çekin efendim, buyurun. (Gülüşmeler) 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Nutuk çekmeyeceğim, 
kısaca, bir gerçeği ifade edeceğim. 

Türkiye'de, tarım kesiminde çalışan nüfusun oranı, yüzde 50'nin üzerindedir ve hayvancı
lık da tarım kesiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllardan beri görüyoruz ki -özellikle son üç 
dört yıldır- her yıl 5 milyar doların üzerinde tarım ürünü ithalatı yapılıyor. Akla ne gelirse 
ithal ediliyor; arpa, buğday, pirinç, et, şeker, tütün, tereyağı, peynir, hepsi ithal ediliyor. Bun
lar, Türkiye'de tarım kesiminin, tarımla birlikte hayvancılığı da içine alır şekilde, yıllardan beri 
ürettiği şeyler. 

Düşünün; S milyar doların üzerinde bir ithalatı yapıyorsunuz... Bunun anlamı, bu para
nın Türk çiftçisinin cebine değil de, başka ülkelerin tarım kesiminde çalışan insanlarının cebi
ne girmesi demektir. Yani, ülkeden her yıl 5 milyar doların üzerinde bir kaynağın, zenginliğin, 
başka yerlere, başka ülkelerin insanlarına transfer edilmesi demektir. 

Bir örnek vermek istiyorum: Benim ilçemde (Samsun'un Havza ilçesinde) 1970'li yıllarda 
238 tane büyükbaş hayvan besicisi vardı -Sayın Bakan benim bölgeme yakındır, çok iyi bilirler-
bu 238 tane hayvan besicisi, yüzlerce, hatta binlerce hayvan besliyordu. Bugünkü sayı nedir 
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sayın milletvekilleri, size söylüyorum; bugün, sadece 8 tane hayvan besici var. Yani, hayvan 
besiciliği yapanlar, hayvan üretimi yapanlar bu işten vazgeçmişler. Sebebi ne?.. Et ithal edil
miş. "Ucuz" diye Hollanda'dan, Arjantin'den, Avustralya'dan et ithal edilmiş ve bu ucuzlu
ğun tartışması, bu ucuzluğun ne olduğu, memlekete ne getireceği ne götüreceği hiç hesap edil
memiş ve bu şekilde, Türkiye'de 1980'li yılların başında 85 milyonu bulan büyükbaş hayvan 
sayısı bugün 58-60 milyon başa düşmüş. Bunun mutlaka düşünülmesi, tedbirlerin alınması 
gerekir. 

Ben şimdi, burada bilhassa vurgulamak istiyorum; Türk çiftçisi büyük sıkıntı içerisinde
dir. Derhal, her türlü araç, her türlü yol kullanılarak desteklenmelidir ve bugüne kadar yapıl
mış olan yanlış ithalata, tarım ürünleri ithalatına mutlak-surette bir sınırlama getirilmeli, Türk
iye'nin kaynakları başka ülkelerin çiftçisinin, hayvan üreticisinin cebine transfer edilmemelidir. 

Yüce Heyeti saygılarımla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
8.7.1948 Tarihli ve 5254 Sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Ka

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.•— 8.7.1948 Tarihli ve 5254 Sayılı Muhtaç Çifçilere Ödünç Tohumluk Verilme

si Hakkında Kanunun 6.7.1981 Tarihli ve 2488 Sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 1 inci maddede öngörülen amacı ger
çekleştirmek üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine, yıllık (20) milyar lirayı geçme
mek, ziraî kredilere uygulanan faizler tatbik olunmak, üç yılda ve üç taksitte kullanılmak kay
dıyla (60) milyar liralık, tohumluk kredisi açar. Bu krediden bir yıl içinde kullanılan miktar 
(20) milyar liradan aşağı olduğu takdirde, kalan kısım, ertesi yıl için tahsis edilecek (20) milyar 
liraya eklenmek suretiyle kullanılabilir. Ancak, bu bakiye kısım, bir sonraki yıla intikal ettiril
mez ve yıldan yıla devredilecek çiftçi üzerindeki tohumluk kredi bakiyesi miktarı (60) milyar 
lirayı geçemez. 

Açılan kredi yılın ihtiyacını karşılamadığı takdirde, evvelki yıl borçlarından yapılan tahsi
lata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senetlere göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerindeki kre
di miktarı (60) milyar lirayı buluncaya kadar tohumluk tevziatı yapılabilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilmiş bulunan kredi miktarları, her yılın başında Vergi Usul 
Kanununa göre tespit edilen "yeniden değerlendirme katsayısı" ile çarpılmak suretiyle uygu
lanır. Ayrıca büyük afetler ve tohumluk fiyatlarındaki aşırı yükselmeler dolayısıyla Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulanacak kredi 
miktarları üç katına kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 8.7.1948 Tarihli ve 5254 Sayılı Muhtaç Çifçilere Ödünç Tohumluk Verilme

si Hakkında Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Siz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 8.7.1948 Tarihli ve 5254 Sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Veril

mesi Hakkında Kanunda geçen "Tarım Bakanlığı" ibaresi "Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı", "Maliye Bakanlığı" ibaresi de "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4* üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN.— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 

4. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğûsger ve 2 arkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve 3289 Sayüı 
Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/523) (S. Sayısı: 563) (1) 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğûsger 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 üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Etme

yenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Komisyon, bu başlığın, "21.5.1986 Tarihli ve 3289 sayılı Beden Terbiyesi ye Spor 

Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi" şeklinde olması gerekir. Bunu uygun buluyor 
musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Uy
gundur. 

BAŞKAN — Bu şekilde okutuyorum efendim: 

(1) 563 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

• — 345 — 



T.B.M.M. B : 124 30 . 5 . 1991 O : 1 

21.5.1986 Tarihli ve 3289 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 3703 sayılı Kanunla değişik 13 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bütçe ve Malî Hükümler 
Madde 13. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. 

Merkez teşkilatı Sayıştay'ın denetimine tabi olup, merkez ve taşra teşkilatı Devlet thale ve 
Muhasebe-i Umumiye kanunlarına tabi değildir. 

özel bütçeler bu Kanunun 14 üncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdürlük direktifle
riyle illerin ihtiyaçları gözönünde tutularak il müdürlüklerince valiler tarafından ekim ayı ba
şında Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten sonra Gend 
Müdürün onayı ile yürürlüğe girer, bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarmalar valinin 
onayı ile, bölümler arasında yapılacak aktarma ise Genel Müdürün onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — 1 inci maddede, "21.5.1986 Tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 3703 sayılı Ka
nunla..." devam eden kısmına kanunun tarihini ilave ediyoruz; "14.3.1991 Tarihli 3703 sayı
lı..." diyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Okunan ve ilave ettiğimiz "14.3.1991 Tarihli 3703 sayılı Kanunla değişik..." ifadesiyle bir

likte maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanun 14.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve kanun

laşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 

5. — istanbul Milletvekili I. Safa Giray ve 11 Arkadaşının, 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tip 
Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 571) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasında, "İstanbul Milletvekili t. Safa Giray ve 11 Arka
daşının, 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördün
cü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları" üzerindeki müzakereye başlıyoruz. 

(1) 571 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ağagil. 

SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesine, göre; halihazırda 
Gülhane Askerî Tıp Akademesinde görev yapan öğretim elemanları, hiçbir ayırıma tabi tutul
maksızın, Gülhane Askerî Hastanesinde görev yapan diğer kişiler gibi 40 saat mesai yaparlar. 
Bunların, mesai dışında -kanunun 32 nci maddesine göre- doçent ve profesör olanlarının mes
lek ve sanatlarını serbestçe icra etmeleri de mümkündür. Yani, günde 8 saat, haftada 40 saat 
mesai yaptıktan sonra ancak dışarıda mesleklerini icra edebilirler. 

Yürürlükte bulunan 2955 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci 
cümlesi ise, Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden Gülhane Askerî Tıp Akademisi pro
fesör ve doçentlerine üniversite ödeneğinin ödenmeyeceğini amirdir. Bunun nereden kaynak
landığına baktığımızda; 2547 sayılı YÖK Kanunu ile üniversitelerde ve akademilerde görev ya
pan, gene tıp fakültesi profesör ve doçentleri ikiye ayrılmıştır. Bunlardan bir kısmı, kendi iste
ğine tabi olarak, haftada 40 saat, diğer bir kısmı da yarım gün mesai şeklinde -part-time- 20 
saat çalışma olanağına sahiptirler. YÖK Kanununa göre, 20 saat süreyle kendi isteğine göre 
görev yapıp, yarım gününü de dışarıda çalışan profesör ve doçentlere yalnız maaş verilir, 40 
saat çalışan, yani tam gün mesai yapanlara ise aynı kanunun 12 nci maddesine göre üniversite 
ödeneği verilir. Yani, 40 saat mesai yapan sivil üniversite profesörleri, hastanelerinde de görev 
yapıp öğretim görevlisi olarak üniversite ödeneği alırlarken; aynı mesaiyi yapan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi doçent ve profesörleri bundan mahrum bırakılmışlardır. Bu, kanun çıkar
ken meydana gelen bir aksaklıktan kaynaklanmaktadır. 

Teklif sahibi arkadaşlarımın, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında kabul edil-
. diği şekliyle getirilen önerisi yerindedir, hatta gecikmiş bir öneridir. Bu teklifin kanunlaşması 
için Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bizim de müspet görüşümüz vardır ve aynen katılıyo
ruz. Böyle bir teklifi getirmek suretiyle, hakikaten bir yara olan bu konuya çare buldukları 
için, teklif sahiplerine teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle belirtmek istediğim bir iki konu var. Bir kere, şunu belirteyim; Gülhane Aske
rî Tıp Akademisinin personel rejimiyle ilgili sorunları bu kadarla kalmaz, bunun çok başka 
boyutları da var. Silahlı Kuvvetler personel rejimi içerisinde topyekûn ele alınıp değerlendiril
mesi gereken konulardan sadece bir tanesine değinmekle yetineceğim. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görev yapan doçent ve profesörler, albay rütbesine gel
dikten sonra belirli bekleme süresinin sonundan itibaren, Yüksek Askerî Şûranın -hiçbir ilmî 
kariyer hesaba katılmaksızın, aynen sınıf, kurmay ve generallere uyguladığı gibi kararına göre 
general olmaları imkânı vardır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademesinin Kanununa göre, albay rütbesinde Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinde doçent ve profesörlerin 60 yaşına kadar, generallerin ise 62 yaşına kadar görev 
yapmaları olasıdır. Ancak, 46, 47 veya 45 yaşında general yaptığınız bir Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi profesörü, Yüksek Askerî Şûra Kanunu ve Genelkurmay Kanununa göre, 3 sene 
sonra emekli olmak mecburiyetindedir. 
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Bir profesörü, üstün çalıştığı, kariyer sahibi olduğu ve branşında öne gittiği için general 
yapmak mükâfat mıdır, yoksa cezalandırma mıdır? Albay rütbesinde olsa, 60 yaşına kadar 
profesör olarak GUlhane Askerî Tıp Akademisinde çalışabilecekken, generalliğe yükselttiğiniz 
için 50 yışında "güle güle" diyorsunuz... Bu, korkunç bir yanlışlık, korkunç bir sakıncadır. 
Tabiî, görevde kalmalarının da başka sakıncaları vardır. Belli kürsüler, çok uzun süreler işgal 
edildiği için, arkadan gelenlere tıkanmaktadır; ama, albay rütbesinde kalsa, o görevde kalabi
liyor. Kendisine diyorsunuz ki, "siz arkadaşlarınızdan öne geçtiniz, üstünsünüz, birtakım mümtaz 
meziyetleriniz var..." Kim diyor bunu? Üniversiteler kurulu falan değil; Askerî Şûra. Bir tıp 
profesörü hakkında kim karar veriyor?.. Askerî Şûra üyeleri. Yanlış doğru... Bana göre yanlış. 
Generalliğe yükseltiyorsunuz ve üç sene sonra, "senin tuğgenerallikte 4 yıllık görev süren bitti, 
hadi bakalım güle güle" diyorsunuz... Generalliğe yükseltmekle cezalandırdınız mı, yoksa tal
tif mi ettiniz? 

Bunların çaresinin bulunması için muhtelif yöntemler vardır; ama, yeter ki niyet edilsin 
ve topyekûn bir Silahlı Kuvvetler presonel rejimi içerisinde değerlendirilmesi yapılsın, örne
ğin, tngiltere'de unvan sahibi olan askerî tıp personeli doçent veya profesör olur olmaz rütbesi 
düşüyor; hiç rütbesi kalmıyor, "Profesör''veya "Doçent" unvanı ile anılıyor, onun başka un
vanı olmuyor. "Bir generali 62 yaşında emekli ediyorsanız, 56-57 yaşlarında generalliğe yük
seltirsiniz, dört sene görev yapar, bir sene de görev süresini uzatır ve 62 yaşında emekli edersiniz" 
gibi muhtelif yöntemler bulunabilir. 

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Personel Kanunu içerisindeki -son günlerde basında 
yer alan- acı bir yaraya değinmeden geçemeyeceğim. 

Evvela, altını çizerek şunu söyleyeyim: Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli, özellikle üst ka-
demedekiler, kendilerinin özlük haklarını dile getirmede son derece kıskançtırlar, son derecede 
müşkülpesenttirler. Bir Genelkurmay Başkanının Silahlı Kuvvetler içerisindeki maaşı 47 nci 
sıraya düşmüştür. Bir Genelkurmay Başkanının buna sesi çıkmaz; ama, siz, "Sözleşmeli Per
sonel Statüsü" diye bir sistem getirdiniz -bugünlerde yine basında yer aldığı için örnek olarak 
veriyorum, onu kınadığım, onu yanlış bulduğum için değil- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, bu
gün, Devlet Havameydanlarında ve Havaş'ta, iki yerde yönetim kurulu üyeliği yapıyor; yar
dımcıları Süt Endüstrisi Kurumunda yönetim kurulu üyesi, Başbakanlık Müsteşarı sözleşmeli 
personel... Bugün, Genelkurmay Başkanının almış olduğu maaş konusu Hükümet içerisinde 
de görüşüldü. Topyekûn bir Silahlı Kuvvetler ve Devlet Personel rejimi içerisinde değerlendiril
mediği için, bir kısma iyilik getirdik diyorsunuz, bir başka kısmı bozuyorsunuz... Bu, toptan 
ele alınması gereken bir personel rejimidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, arkadaşlarımız hatırlarlar, 1983 yılından bu yana, 200 lira 
Emireri Tazminatı vardır, kaldırılamamıştır; 200 lira... Lafı geldiği zaman "Türk Silahlı Kuv
vetleri personeli yedi çeşit tazminat alıyor" deniliyor. Bu yedi çeşit tazminatın toplamı 26 000 
lira. öbür tarafta, bir genel müdürü sözleşmeli çalıştırıyorsunuz, Genelkurmay Başkanının al
dığı maaşın üç mislini alır duruma gelmiş... 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, savaşta Cumhurbaşkanının yetki devredip "başı" dediği Ge
nelkurmay Başkanı, ekonomik sıkıntı içerisinde tek bir makam ve kişi olarak kalabiliyorsa, 
bunun ayıbı hepimize düşer. Şimdi, Hükümet ne diyor?.. "Yetki Tasarısı Meclisten geçecek, 
onun içinde ayarlayacağız..." Yapmayınız arkadaşlar... Belli makamlara vereceğiniz ücretleri, 
belli makamlara vereceğiniz özlük haklarını bir makamın veya bir organın eline hükümetin 
eline vermeyiniz. "Benimle iyi geçinirsen, iyi olursan"a getirtmeyiniz veya böyle algılattıracak 
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çeşitli yerlere fırsat vermeyiniz. Bu düzenlemeler kanunla yapılsın, kanun içerisinde olsun, büt
çenin içinde olsun ve bu kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıksın. Yoksa, bugün bir 
Genelkurmay Başkanına da, bunun karşılığında falan yerde yönetim kurulu üyeliği, falan yer
de bilmem ne gibi şeyler vermeye kalkarsanız, o makamları zedelersiniz, o makamları zedele
mek de, kişilere zarar vermekten çok, hepimize, tüm millete zarar verin Genelkurmay Başka
nının şahsına fazla zarar vermeyebilir; ama, tüm millete zarar verir. Ülkenin, topyekûn bir sa
vaşa sokulup sokulmaması ve sokulduğu takdirde nasıl hareket edileceğine karar verecek bir 
makamı, bugün Eximbank Genel Müdürünün maaşından 14 kat aşağısında bir maaşla tavzif 
edemezsiniz. Bu ayıp hepimize ait olmalıdır ve bunun bir an evvel düzeltilmesi gerekir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinin doçent ve profesörleri için arkadaşlarımızın hazırlamış 
olduğu tekliften dolayı, kendilerini tekrar bir kere daha kutluyor, bu teklifin, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi personeline hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yeni bir personel rejiminin, yeni 
bir iktidar tarafından süratle ele alınması için, yeni seçimlerin bu ülkede bir an evvel yapılma
sını temenni ediyor, Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ağagİl. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Biz yapacağız, biz, yeni iktidar değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Giray. 

ÎSMAtL SAFA GtRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun teklifimi
zin, devletin veya Silahlı Kuvvetlerin veya Gülhane Askerî Tıp Akademisinin pesonel rejimi ile 
ilgisi yok. Onun için sözlerime -gerçi bahsettiği konular gerçekten pesonel rejimi yönünden 
bazı problemleri içermekte- kanun teklifimizle hiç alakası olmadığını söylemekle başlayayım. 

Sayın Ağagil, konuşmasının bu kanun teklifiyle ilgili kısmında, kanun maddelerini de ga
yet iyi bir şekilde ortaya koyarak, teklifin getirdiği meselenin ne olduğunu çok iyi bir şekilde 
açıkladı, onun için, kendisine teşekkür ederim. Ben, tekrar olmasın diye aynı şeyleri söyleme
yeceğim; sadece, sayın Milletvekillerinin konuyu, belki biraz daha iyi anlamalarını sağlamak 
için, bir misal verip, sözlerimi onunla bitireceğim. 

İki profesör düşünün; bu profesörlerin her ikisi de sabahtan akşama kadar, günde sekiz 
saat hastanede veya Gülhane Askerî Tip Akademisinde çalışıyor, profesörlüklerini yapıyorlar, 
doktorluklarını yapıyorlar, akşam çıkarken, birisinin cebine bin lira, diğerinin cebine de beş-
yüz lira veriyorsunuz... Niye? Çünkü, o beşyüz lira verdiğiniz profesörün muayenehanesi var, 
"senin paraya ihtiyacın yok, nasıl olsa muayenehanen var, onun için sen beşyüz lira al" diyen 
böyle bir anlayışın görülebilmesi bugün hiçbir hukuk düzeninde mümkün değildir. Böyle bir 
haksızlık vardır; bu haksızlık, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu çıktığından beri vardır; 
fakat, bizim askerlerimiz, özellikle o seviyeye gelmiş olan askerlerimiz, yaptıkları iş ile parayı 
yan yana getirip, para şikâyetinde bulunmayı küçüklük saydıkları için bunu ortaya çıkarma
mışlardır. 

Gerçekten, gecikmiş bir tekliftir, bu haksızlığın düzeltilmesi için bu teklifi getirdik. Eğer 
reylerinizle kanunlaşmasını sağlarsanız, bu haksızlığı gidermiş olacaksınız. 

Bu anlayışınıza, Sayın Ağagil'in grubu adına söylediği lafları da dahil ederek, çok teşek
kür ederek sözlerimi bitiriyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Giray. 
Buyursunlar Sayın Durmaz, 
DYP GRUBU ADINA BAKt DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri, İstanbul Milletvekili Sayın Safa Giray ve 11 Arkadaşının, 2955 sayılı Gülane Askerî 
Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi üzerinde Grubumun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekileri, 2955 sayılı Gühlane Askerî Tıp Akademisi Kanununun çalışma esas
larını düzenleyen 32 nci maddesinde, öğretim elemanlarının çalışma süresi, haftalık 40 saat 
olarak belirlenmiştir. Halihazır uygulamada, Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki profesör ve 
doçentlerin tümü aynı süre görev yapmakta; ancak, tüm öğretim görevlilerinin çalışma saatleri 
haftalık 40 saat olarak hükme bağlanmış bulunduğundan, mesai bitiminde meslek ve sanatla
rını serbest olarak icra eden profesör ve doçentler haftada 20 saat çalışıyormuş gibi kabul edi
lerek, üniversite ödeneğinden mahrum bırakılmakta, bu durum da, maddî ve manevî mağdu
riyetlerine sebep olmaktadır. 

Teklifle, 2955 sayılı Kanunun özlük haklarına ilişkin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkra
sında değişiklik yapılarak, tam gün mesai veren öğretim üyelerinin tümüne 2914 sayılı Yükse
köğretim Presonel Kanununun 12 nci maddesinde yer alan, üniversite ödeneğinin ödenmesi 
imkânı getirilmektedir. 

Bu görüşe, Doğru Yol Partisi olarak biz de katılıyoruz. 
Bu yasa teklifine olumlu oy vereceğimizi arz ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeler geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
2955 Sayılı Gülhane Asker! Tıp Akademisi Kanunun 49 uncu Maddesinin Dördüncü 

Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesi

nin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere -döner sermayeden 

pay almamak kaydiyle- üniversite ödeneği ödenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
6. — Ordu Milletvekili Ertuğrul Özdemir ile Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Atatürk Kül

tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapdmasma ilişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/570) (S. Sayısı : 570) (1) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Ertuğrul özdemir ile Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un; 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki müzakerelere ge
çiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Durmaz. 
DYP GRUBU ADINA BAKÎ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ordu Milletvekili Ertuğrul özdemir ile Kars Milletvekili Yasin Bozkurt tarafından hazırlanan 
ve 23.5.1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 15.5.1991 tarih ve 3742 sayılı Kanunun 1 inci madde
siyle, 11.8.1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde yapılan değişikliğe göre, Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu ve bağlı kuruluşlarda çalışanlara, Başbakanlığa bağlı 
genel ve katma bütçeli diğer kuruluşlarda olduğu gibi, 10.10.1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 
31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücretinin yarısının ödenmesi öngörülmüştü; ancak, 
6.3.1991 tarih ve 3701 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle, söz konusu fazla çalışma ücreti, 
Başbakanlığa bağlı genel ve katma bütçeli diğer kuruluşlarda çalışan personel için tama iblağ 
edilmiş olmasına rağmen, adı geçen kurum personeli bu hükümden yararlanamamıştır. Teklif
le, Başbakanlığa bağlı genel ve katma bütçeli diğer kuruluşlar ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu arasındaki fâzla çalışma ücreti farkının giderilmesinin amaçlandığı ortaya çık
mıştır. 

Bu nedenle, bir haksızlığı düzeltmesi bakımından, bu yasa teklifine Doğru Yol Partisi ola
rak olumlu oy vereceğimizi arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Seymen. 
SHP GRUBU ADINA CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri, teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi esnasında dile getirdiğimiz hussuları, 
öneri ve temennileri bir kez de Genel Kurulun huzuruna arz etmeyi ödev saydım. Şahsım ve 
Grubun adına, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

(1) 570 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kanun teklifini olumlu buluyoruz, Grup olarak olumlu oy vereceğimizi de beyan ediyo
ruz. Çünkü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda çalışanların uğradığı bir adalet
sizliğin telafisini içeren bu yasa teklifi, olumlu bir düzenlemedir; ancak, iki hususu dile getir
meyi ödev saymaktayız. 

Birincisi, kamu çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bölük börçük düzenlemelerin, 657 sayılı 
Devlet Personel Kanununu her gün biraz daha içinden çıkılmaz hale getirdiği bir gerçektir. Ka
mu çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yasal metinler, artık, bugün, çalışanların ihtiyaçları
nın fevkalade gerisinde kalmıştır. Personel rejiminin, yeniden, topyekûn, köktenci bir yakla
şımla ele alınması, günümüzün şartlarına, ihtiyaçlarına uyarlanması gerekmektedir. Bu düzen
leme, sadece ekonomik haklardaki iyileştirmelerle kalmamalı, diğer alanlarda da kamu çalı
şanlarıyla ilgili günün ihtiyaçlarına uygun düzenlemeleri ihtiva etmelidir. 

Biz, her defasında, bir kurumun kendi içerisindeki çalışanlarına getirdiği yasal düzenle
melerle diğer bir kurumda çalışanlara adaletsizlik yapıldığının birçok örneklerine her gün rast
lıyoruz ve anlatmaya çalıştığım gibi de, devlet personel rejimini her gün biraz daha içinden 
çıkılmaz hale getiriyoruz. O nedenle, bizim, Hükümetten, tktidar Partisinden dileğimiz, dev
let personel rejimini yeni baştan ele alacak bir yasal düzenlemeyi, Hükümet tasarısı olarak, 
bir an önce Yüce Meclisin huzuruna getirmesidir. 

İkincisi, yasa teklifiyle ilgili olmamakla beraber, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumunun 
bugünkü anayasal statüsünün, Atatürk'ün vasiyetine uygun olmadığının, 12 Eylül rejimiyle, 
Millî Güvenlik Konseyi kararıyla, Danışma Meclisiyle çıkarılan Anayasa ile Atatürk'ün vasi
yetinde izhar ettiği arzularının büyük ölçüde zedelendiği kanaatini taşıyoruz. O nedenle, bir 
an önce, bu husustaki anayasal düzenlemenin de yapılıp, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumunun, Yüce Atatürk'ün vasiyetinde işaret buyurduğu bir doğrultuda, özerk bir yapıya, 
1961 Anayasasındaki yapısına kavuşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını diliyoruz. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarla selamlıyoruz efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru

mu Kanununun 15.5.1991 tarihli ve 3742 sayılı Kanunla değişik 97 nci maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) (1) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, 
kurum ve merkez sekreteri, daire başkanı ve şube müdürü kadroları karşılık gösterilmek sure
tiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırıl
ması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu 
görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci 
maddesinde belirtilen şartlar aranır. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme
leri Bakanlar kurulunca tespit edilir. 
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Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine t.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 
Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırı

labilir. 
(2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalışan memur

lar, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı 
fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer malî haklardan aynen istifade eder. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

teklif kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

7. —Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 18 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak'ın, 
Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 14 Arkadaşının, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasasının 16 net Mad
desinin Değiştirilmesi, Hakkında Yasa Teklifleri ile Hatay Eski Milletvekili Murat SÖkmenoğlu 'nun 2634 
Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları raporları (2/294, 2/301, 2/478, 2/16) 
(S Sayısı : 567) (1) 

BAŞKAN — "Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 18 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili 
Yalçın Koçak'ın, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 14 Arkadaşının, 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Yasasının 16 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifleri ile Hatay. Eski Milletveki-

. li Murat Sökmenoğlu'nun 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, t m ar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonları raporları" üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Seymen. 
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Muğla Millet

vekilimiz Sayın Musa Gökbel ve 18 milletvekili arkadaşımızın, ayrıca Sakarya Milletvekili Yal
çın Koçak'ın Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 14 değerli milletvekili arkadaşının 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Yasasının 16 nci maddesinin değiştirilmesiyle yeni bir düzenleme, yeni bırw 

(1) 567 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 

— 353 — 



T.B.M.M. B : 124 30 . 5 . 1991 O : 1 

anlayış getiren teklifin Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak son derece, olumlu buldu
ğumuzu belirtirken, bu teklif üzerindeki görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. Hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında, bir teşekkür borcumu da ifade etmek isterim. 
Grubumuzun öncelikle görüşme istemini olumlu bularak Danışma Kurulunda öncelikle gö
rüşme kararı alan Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri ile, Danışma 
Kurulunun bu kararını yine onaylayan Yüce Meclisin Genel Kurulunu teşekkürle yadetmek 
isterim. 

Turizmin içinde bulunduğu sıkıntı, 1991 yılı yazında had safhaya varmıştır. Bu sıkıntı, Körfez 
kriziyle birlikte başlamış, arkasından, Türk Hava Yolları grevi, arkasından Güneydoğu Ana
dolu hududumuzda yaşanan Kürt sığınmacılar olayı -ki, bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin gösterdiği fevkalade insanî tutumun, Batı'da, Türkiye'nin dostu olmayanlarca televizyon
larda yanlış yansıtılması, her türlü iletişim aracı vasıtasıyla Türkiye'nin aleyhine bir tutum ser
gilenme vasıtası olarak kullanılması hususuna da değinmek istiyorum- otobüs yakma olayı ile 
birlikte mevsim içinde normallerin dışında uzun süren yağışlar ve daha burada sayamayacağım 
pek çok faktör, turizmimizi bu yıl gerçek bir krizin içerisine sokmuştur. 

Hepinizin bildiği gibi, turizm gelirlerimiz, ihracat gelirlerimizin ve toplam döviz gelirleri
mizin dörtte birini, beşte birini teşkil eden ve sadece döviz girdisi açısından değil, ekonomimi
ze yan sektörler bakımından da büyük katkılar sağlayan bir olgudur. 

Türkiye'nin dünyaya tanıtılması, Türkiye'nin kültür zenginliklerinin dünyada bilinmesi; 
Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu ve diğer ülkelerle kaynaşması, arasındaki dostluğun pekişme
si, Türkiye kültürünün yabancılara tanıtılması ve insanımızın kültür yapısındaki gelişmelere 
olumlu katkısı açısından turizmi teşvik etmek, sadece iktidarların değil, Türkiye'deki bütün 
siyasî partilerin ortak bir millî görüşü olmalıdır düşüncesini taşıyorum. 

Meseleye bu açıdan baktığımızda, içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu birkaç örnekle 
ifade etmeye çalışacağım. Şu anda, Akdeniz ve Eğedeki turistik tesislerimiz son derece ucuz 
fiyatlarla yataklarını piyasaya arz ederken, belki iç turizmden belli ölçüde yararlanabilme im
kânına sahiptirler; fakat, Orta Anadolu'da ve özellikle seçim bölgem olan Kapadokya'da, yer
li turizme yönelik çok fazla gezilecek yerler bulunmadığından ve daha ziyade yabancı turistle
re hitap eden bir turizm örgütlenmesi bulunduğundan, Kapadokya'daki, gerek otelcilerin du
rumu ve gerekse yan sektörlerin durumu, yani turistik eşya imalatçılarının ve satıcılarının du
rumu fevkalade perişandır. 

Burada, bırakınız başka alanlarda, başka sanayi sektörlerinde iş yapan, para kazanan; ama, 
bir yandan da turizme yatırım yapmış insanların, otel sahiplerinin içinde bulunduğu sıkıntılı 
durumu; onların sıkıntılarından daha da ötesi, sadece ve sadece turizmden para kazanmayı 
amaçlamış, sadece Turizm Bankasından aldığı teşvik ve kredilere kaderini bağlamış ve borçla
rını bu sezon içerisinde ve önümüzdeki sezon içerisinde kazanacağı turizm gelirleriyle ödemeyi 
planlamış olan turizmcilerin hali gerçekten felakettir. 

Şunu arz etmek isterim ki, Hükümet, bu konuda, turizm sektöründeki sıkıntıyı gidermek 
amacıyla gerekli önlemleri alma konusunda, maalesef, fevkalade geri kalmaktadır. Turizm Ba
kanlığımız olayın farkındadır. Turizm Bakanlığı olayın farkındadır; ama, Turizm Bakanlığı
nın, turizm sektöründeki sıkıntıyı gidermek için elinde bulunan araçlar yeterli değildir. Yani, 
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turizmi teşvik etmek için ekonomik anlamda yapılacak katkıları örgütleyecek bankalar, özel
likle Kalkınma Bankası, Turizm Bakanlığının dışında, bir başka bakanlığa bağlıdır. 

Turizm Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesi esnasında sürekli olarak anlatmaya çalışıyo
ruz ki, bir bakanlığı Türkiye'de turizmin gelişmesinden sorumlu tutacaksınız; anra, turizmin 
gelişmesi için gerekli araçları, enstrümanları o bakanlığın elinden alacaksınız, bir başka ba
kanlığa bağlayacaksınız... Gerçi, Hükümet, belli politikalarda müteselsil sorumludur; ancak, 
üzülerek görüyoruz ki -basındaki beyanlardan da anlıyoruz ki- Sayın Turizm Bakanının, Tür
kiye turizminin içinde bulunduğu sıkıntıları tespiti ve o sıkıntılara bakış açısıyla, Kalkınma 
Bankasının bağlı olduğu Sayın Bakanın veya Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Sayın 
Bakanın bakış açıları birbirinden farklıdır; olayı tespitte farklılıkları vardır. Birisi, sıkıntının 
kaynağını, sıkıntının yapay olmadığını doğru bir biçimde tespit ederken, diğeri, bu sıkıntıyı 
yapay olarak büyüten çevrelerin, Turizm Bankasına kredilerin ödenmemesi için mazeret ara
yan kimselerin varlığından bahsedebilmektedir. Bu tutum yanlıştır, bu tutum çelişkidir, bir hü
kümetin içerisinde olmaması gereken bir çelişkidir. 

Onun yanında, Turizm Bankasının -şimdi Türkiye Kalkınma Bankasının- en büyük gelir
lerinden birini teşkil eden TURBAN işletmelerinin, Turizm Bakanlığının bünyesinden alınıp, 
Turizm Bankasıyla birlikte Kalkınma Bankasına devredilmesi; Turizm Bakanlığının öncü ör
nek tesis görevini yapan bu müesseselerin, Turizm Baranhğının Personel yetiştirmek amacıyla 
kullandığı bu tesislerin, Turizm Bakanlığının yatırımcılara örnek olduğu bu tesislerin, bu gü
zel işletmelerin Turizm Bakanlığının dışında, onun denetiminin, kontrolünün ve işletmesinin 
bünyesinde bulunması, normal kabul edilebilecek bir olgu değildir. O nedenle, önce Turizm 
Bakanlığımızı, turizmi teşvik edecek cihazlarla donatmamız, Turizm Bakanlığının eline turiz
mi teşvik edecek ekonomik araçları vermemiz lazımdır. 

İkincisi, tanıtmanın noksanlığından bahsediyoruz. Gerçekten de yurt dışına yaptığımız 
gezilerde, oralarda bulunan tanıtma temsilciliklerimizin, gerek malzeme, gerek maddî imkân, 
gerek personel açısından ne tür sıkıntılar içerisinde olduklarını görüyoruz; ama, bugün, 211 
milyar liralık bir bütçeyle Turizm Bakanlığının iktifa etmesini istiyoruz, yetinmesini istiyoruz... 
Bu bütçeyle, Turizm Bakanlığı, ancak ve ancak carî giderlerini karşılayabilir; tanıtmaya pay 
ayırma imkânı Turizm Bakanlığının eline verilmemektedir. O nedenle, gerek tanıtma konusun
da, gerek turizmi teşvik konusunda, gerekse .turizm yatırımlarının artırılması konusunda Tu
rizm Bakanlığının desteklenmesi millî politikamız olmalıdır ve Turizm Bakanlığı, bakanlıklar 
rüştü koordinasyon yetkilerine de hâkim bir bakanlık haline dönüştürülmelidir. Bu vesileyle, 
bu görüşlerimi dile getirdim. 

En kısa zamanda, bütün turistik yörelerimizdeki turistik işletmecilerin de, turizm sektö
ründe hayatını idame ettirmek durumunda olan bütün işyerlerinin de kredi borçlarının erte
lenmesi, krediyle desteklenmesi, bunlara uzun vadeli kredi verilmesi için, ekonomik tedbirle
rin süratle alınması gerekmektedir. Bunlar yapılmadığı takdirde, bu alanlarda, fevkalade bü
yük iflaslar yaşayıp, fevkalade büyük sosyal çöküntülerle karşı karşıya kalacağımızı arz etmek 
istiyorum. 

"Yasa teklifi olumludur" dedim. Daha önce su, havagazı ve elektrik fiyatlarına, sanayi 
ve meskenler için uygulanan tarifelerin en düşüğü üzerinden ödeme yapılması, sadece turizm 
gelişme alanlarıyla kısıtlanmış idi. Bu, birçok adaletsizliğe yol açıyordu. Özellikle büyük 
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şehirlerde, turizm alanı olarak ilan edilmiş yerde bulunan turistik belgeli bir otel bundan ya
rarlanırken, turizm alanı değil de, belediye imar alanı içerisinde bir başka yerde yapılmış turis
tik belgeli üç yıldızlı, dört yıldızlı otel bu indirimden yararlanamıyor idi; böylece de, bir ada
letsizlik ortaya çıkıyor, bir haksız rekabet ortaya çıkıyor, fiyat kırmalarda, seyahat acentaları-
na fiyat vermelerde bir adaletsizlik hüküm sürüyor idi. Bunu gidermek için, yasa teklifinin 
1 inci maddesiyle, artık, turizm bölgesi içerisinde olması değil, turistik belgeli tesis olması ye
terli görülüyor; doğrudur. Ayrıca, bu düzenleme, turistik işletmeleri, turistik belge alma düze
yine ulaşabilmeleri için kalite artırımına teşvik edecektir. 

Yasa teklifinin 2 nci maddesiyle, Türkiye'ye giriş yapan yabancılara ait karavan ve moto-
karavanların üç ayda ülkeden çıkış yapma zorunluluğu kaldırılıyor. Bu da, Türkiyemizin çeşitli 
yörelerini uzun süreli gezmek isteyenlerin; bir sene Ege Bölgesinde, bir sene Akdeniz Bölgesin
de, bir sene Karadeniz Bölgesinde veya bir sene Kıbrıs'ta tatillerini geçirmek isteyenlerin, kara
vanlarını burada bırakabilmeleri için bir düzenleme getirmekte. Bu husus, Türkiye'ye gelecek 
uçaklara sabotaj yapılacağına ilişkin Avrupa'da şu anda sürdürülen yoğun kampanyayı kırma
ya da yönelik bir düzenlemedir. Çünkü, karavanla seyahat etmek turistlerin işine daha çok gel
mektedir. Bu bakımdan da teklifi olumlu buluyoruz. 

Bu teklifin ek 3 üncü maddesiyle de Bakanlık, turizm sektörünü düzenlemek, geliştirmek, 
dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturmak için, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının 
oluşmasına yardımcı olma ve her türlü tedbiri alma yetkisini istiyor. Bu da doğrudur. Turizm
de kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak sadece Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TURSAD) vardır; ama, bugün, otelcilerin sorunlarını dile getirecek bir birlik yoktur. Seyahat 
acentaları, "Türkiye'ye turist getiren sadece biz olduğumuza göre, seyahat acentaları teşvik 
edildiği ve güçlendirildiği takdirde, oteller de dolaylı olarak bundan payını alacaktır" mantı
ğıyla meseleye baktığından, otelcilerin sorunlarını, otel işletmecilerinin sorunlarını dile getire
cek kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu bulunmamaktaydı. 

Bu olumlu düzenlemelerin hepsine Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak olumlu oy 
vereceğimizi belirtiyor; bu vesileyle, Türk turizminin içinde bulunduğu krizden süratle çıkarıl
masını temenni ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demiralp. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; sözlerime başlarken, öncelikle, bu kanun teklifini çok olumlu bulduğumuzu ve olumlu 
oy vereceğimizi belirtmek istiyorum. 

Turizm sektörü, gerçekten, Sayın Seymen'in ifade ettiği gibi, çok büyük bir sıkıntı içerisi
ne girmiştir. Ben bunları tekrar etmeyeceğim. Ancak, bu sıkıntının sebebi, turizm sektöründe 
bulunan, yatırım yapan insanlar değildir. Bir Körfez Savaşı olmuş ve bunun neticesi olarak 
da, turizm söktörü krize girmiştir. Şimdi, milyarlarca lira kredi almış kişiler, çalıştırıp karşıla
yacağını düşündüğü bu kredileri geri ödeyemez haldedir. Bu yükün mutlak surette dikkate alın
ması ve buna bir şekilde çare bulunması gerekir. Aksi takdirde, bu bundan sonraki yatırımcı
lar için kötü örnek olur. Yani, yatırım yapmayı düşünenler, bundan sonra, devlete olan güven
lerini kaybederler. Devlet eğer babaysa, "yap" dediğinde vatandaş yapıyorsa, yapanlar, onla
rın sebep olmadığı bir nedenle zor duruma düştüğünde de, mutlaka devletin bunları destekle
mesi gerekir. 
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Turizm belgesi taşıyan tüm tesislerin, bulundukları yere bakılmaksızın, havagazı, elektrik, 
su tarifelerinin en düşüğünden yararlanmasını biz de uygun karşılıyoruz. Teklif, "o bölgedeki 
sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler" diyor. Bu konuda, 
teklifin kanunlaşmasından sonra benim korkum şudur: En düşük denilen bu tarifeler yüksel
tilmesin... Bu uygulamanın genişletilmesi, "en düşük" denilen bu tarifeleri düşük olmaktan 
çıkarıp yüksek düzeye getirirse, bu sefer, sadece turizm işletmeleri değil, o bölgelerde bulunan 
meskenler ve küçük sanayi kuruluşları da bundan zarar görürler. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuyu daha vurgulamak istiyorum. Ülkemizde, maalesef, bu
güne kadar sadece kıyı turizmi, deniz turizmi desteklenmiştir ve çok önde tutulmuştur. Halbu
ki, ülkemizde çok büyük kaplıca kaynakları vardır. Bu kaplıca kaynaklarının desteklenmesi, 
turizme bir başka boyut kazandıracaktır. Almanya'nın çeşitli yerlerindeki çok güzel kaplıca 
tesislerini gördüğümüzde ve arkadaşlarımız zannediyorum gördüklerinde, bizim ülkemizde de 
bu tür kaplıca kaynaklarının bulunduğunu ve böyle tesislerin bulunmadığını mutlaka müşahe
de etmişlerdir. 

örneğin, Samsun'un Havza ilçesinde son derece ünlü ve son derece şifalı bir kaplıca kay
nağı vardır ve bu kaynağın, bugün maalesef yüzde 15'i veya yüzde 20'si kullanılmakta, geri 
kalan su boş bir şekilde dereye akmaktadır. Buraya turistik tesisler yapılması konusunda bugü
ne kadar yapılan girişimler maalesef olumsuz neticelenmiştir. 1986 yılında "şayet seçimi bize 
kazandırırsanız buraya tesis yapacağız" şeklinde, apaçık, ayan beyan, meydanlarda vaatler ya
pılmış; ancak, seçim kaybedilince tesis yapılmamıştır. Bana göre, particiliğin böyle de olma
ması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu teklifin, memleketimize ve zor durumda olan tu
rizm işletmelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 2 Ek 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi 
MADDE 1. — 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasasının 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
Madde 16. — Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgede

ki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. 

BAŞKAN — Teklifin başlığı "2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun..." olduğu halde, 
madde içerisinde "Turizmi Teşvik Yasasının" denmiştir. Paralellik temin etmek bakımından, 
burada "yasa teklifi" yerine "Kanun teklifi" diyeceğiz. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 

kabul edilmiştir. 
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Madde 2'yi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 2. — Türkiye'ye giriş yapan yabancılara ait karavan ve motokaravanlar ba

kım, onarım ve kışlamak amacı ile 2 yıla kadar kalabilir ve sahipleri başka bir vasıta ile Türki
ye'den ayrılabilir. 

Bu amaçla tespit edilecek mahal ve depolarda kışlayabilecek olan yabancılara ait motoka-
ravan ile karavanların kullanılmaları ile kalış usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
görüşü alınarak Turizm Bakanlığınca bir yönetmelik ile belirlenir.' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek madde 2 kabul 

edilmiştir. 
Ek madde 3'ü okutuyorum: 
EK MADDE 3. — Bakanlık, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir 

yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirleri alırken sektörle ilgili kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşlarının oluşmasına yardımcı olacak her türlü tedbiri alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek madde 3 kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen ek maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 3 kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 4 kabul edil

miştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun kararıyla, müzakeresi kabul edilen kanun tasa

rı ve tekliflerinin tamamını kabul etmiş ve kanunlaştırmış bulunuyoruz. 
Gündemimizin diğer kısımlarının görüşülebilmesi için yeterli vakit olmadığı anlaşılmak

la, parti grup başkanvekiUerinin de mutabakatıyla, diğer gündem maddelerine geçilmesi uy
gun bulunmamıştır. 

Bu itibarla, 4.6.1991 Salı günü gündemde bulunan gensoru önergesini, araştırma önerge
sini ve diğer sözlü soruları görüşmek için saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.03 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'm, 14.3.1991 tarihinde gözaltına alındığı iddia edilen 

bir vatandasın akıbetine ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu 'nun yazdı ceva
bı (7/2040) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. Saygılarımla. 25.4.1991 
Mahmut Almak 

Kars 
Yusuf Erişti isimli bir şahıs 14.3.1991 tarihinde saat 08.20'de tstanbul-Belgradkapı civa

rında gözaltına alınmıştır. O günden bugüne ailesi kendisinden haber alamamaktadır. 
Sağmalcılar Cezaevindeki tutuklulardan bazılarının, Yusuf Erişti 'nin 1. Şubede tutulur

ken işkence gördüğüne ilişkin açıklamaları bulunmaktadır. Yine bu şahıslar polislerin Yusuf 
Erişti'yi fotoğrafından teşhis ettirdiklerini bir ara sesini duyduklarını, sorgu odasında iken po
lis memurunun odaya gelerek o işi hallettik bunları da götürelim mi? dediğini duyduklarını 
belirtmektedirler. Ayrıca Yusuf Erişti'nin avukatı gözaltı olayından sonra çeşitli yerlere baş
vurduğu halde kendisinden haber alamadığını bildirmektedir. Durum böyle iken Yusuf Erişti'
nin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasını ne ile açıklıyorsunuz? 

Yusuf Erişti gözaltında öldürülmüş ise kimler tarafından öldürülmüştür? öldürenler hak
kında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Ailesine bilgi verilmemesinin veya ölüsünün tes
lim edilmemesinin nedeni nedir? 

Devlet gözaltına alınan insanların can güvenliğinden sorumlu değil midir? Şimdiye kadar 
gözaltına alınıp da bir daha kendisinden haber alınamayan ya da gözaltında ölen insan sayısı 
ne kadardır? 

Hükümet olarak gözaltındaki faili meçhul ölümlere ve kayıplara engel olmayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 30.5.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 
Şube : Top. 01. (E) 132533 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1.5.1991 gün ve 7/2040-7557/33104 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.5.1991 gün ve K.K.Gn.Md. 07/106-1176/03829 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka

nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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istanbul'un çeşitli semtlerinde faaliyet gösteren yasadışı örgüt üyeleri; 14.3.1991 günü S 
adet tabanca, çok miktarda mermi, İS adet fünye ve dinamit, bomba ve patlayıcı madde yapı
mında kullanılan malzemeler ile örgütsel doküman, daktilo ve eylem yapılacak kişi ve kuru
luşlarla ilgili belgeler ele geçirilmiştir. ' 

Yakalanan örgüt militanları; Mehmet AH Çelik ve Hamil Demirkaya ifadelerinde, Yusuf 
Erişti'nin Şişli bölgesinde örgütsel faaliyetleri yöneten ve yönlendiren kişi olduğunu beyan et
mişlerdir. , 

önergede belirtildiği gibi Yusuf Erişti*nin gözaltına alınmadığı, 1981 yılında Örgütsel faa
liyet ve soygun yapmaktan sanık olarak yakalanıp yargılandığı, 1987 yılında cevaevinde tahliye 
olduğu anlaşılmıştır. 

önergede iddia edilen hususların gerçekle ilgisi yoktur. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

2.— Kars Milletvekili Mahmut Almak'tn, memurlar tarafından kurulan sendikaların kapatıldığı 
ve sendikal örgütlenme hakkını kullanan memurların keyfi uygulamalara maruz kaldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/2046) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. Saygılarımla. 30.4.1991 
Mahmut Almak 

Kars 

Bilindiği gibi Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini 1949 yılında, örgütlenme ve toplu 
pazarlık hakkı ilkelerinin uygulanmasına ilişkin 98 numaralı ILO Sözleşmesini 1951 yılında, 
Avrupa tnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Sözleşmesini de 1954 yılında imzalamıştır. Bu ulus
lararası belgelerin tümü de bütün çalışanlara "çalışma, maddi ve manevi varlığını geliştirmek 
için sendika kurma ve kurulacak sendikalara üye olma hakkını" içermektedir. 

Buna rağmen iktidarınızca açlığa ve sefalete itilen memurlarca kurulan Tüm Sağlık-Sen, 
Tüm Bel-Sen ve Eğit-Sen adlı memur sendikalarının genel merkezlerinin kapıları tstanbul Va
liliği'nce mühürlenerek kapatıldı. Bu uygulamayı demokrasi ve insan hakları ile bağdaştırıyor 
musunuz? 

Hükümet olarak uluslararası sözleşmelere aykırı hareket etmeyi ve kararlar almayı ne ile 
açıklıyorsunuz? 

Sendikaların kapatılmasından sonra Ankaralı Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Valiliği Sen-
dikalaşan, sağlık çalışanlarına karşı sürgün uygulaması başlatmıştır. Ankara ti Sağlık Müdür 
Vekili Dr. Murat özay, 19 Sağlık çalışanını "3 ay geçici görev" adı altında yerlerinden etmiş, 
Ankara'nın uzak ilçe ve köylerine sürgün olarak göndermiştir. 

Hükümet olarak bu uygulamadan haberiniz var mı? Bu insanların ailelerinden uzak, suç 
işlemedikleri halde sürgün muamelesi görmeleri haksızlık değil midir? 

Ankara Valiliği ve Sağlık Müdürlüğü'nün sendikal çalışmaları yapan sağlık çalışanlarına 
yönelik fişleme, izleme ve sürgün işlemlerini durdurmayı, haksız yere sürgüne giden bu insan
ların eski görev yerlerine dönmelerini sağlamayı düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışma
nız olacak mıdır? 
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Yasal, meşru ve temel bir insan hakkı olan sendikal örgütlenme hakkını kullanan memur
lara yönelik keyfi, yasa ve hukuk dışı baskı ve engellemelere göz yummaya devam edecek misiniz? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı , 30.5.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 
Şube : Top. 01. (E) 132534 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6.5.1991 tarih ve 7/2046-7588/33232 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 13.5.1991 gün ve K.K.Gn.Md. 07/106-1187/03900 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından'Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka

nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Anayasanın 128. maddesinde; kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eli 
ile yürütüleceğini, bunların atama, görev ve yetkileri, hakları, yükümlülükleri, aylık ve öde
nekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. 

Mevcut Anayasa hükmüne göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile, bu statüde çalı
şan ve memur olarak nitelendirilen personelin sendika kurabilecekleri yolunda bir hüküm bu
lunmamaktadır. 

Anayasanın 51. maddesi ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun ilgili maddesinde de işçi, 
işveren ve işyerinin tanımı yapılarak Kanunun uygulama alanı gösterilmiştir. 

ülkemizde 1989 tarihinde 3581 sayılı Kanunla onaylanan "Avrupa Sosyal Şartında" me
murlara sendika kurma hakkı tanıyan 5 ve 6. maddeler onay dışı bırakılmıştır. 

önergede belirtilen sendikaların hukuken kuruluşu bulunmadığından, sendikalar Kanu
nu ve Polis Vazife Selahiyet Kanununun ilgili maddeleri gereğince kapatılmıştır. 

Arzederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
GÜNDEMİ 

124 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

30 . 5 . 1991 Perşembe 

Sant : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Veli Aks'oy ve 22 arkadaşının, Tekele ait olan rakı dış 
satımı yetkisini'; 12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile sözleşme tarihinde ku-, 
rulmamış olan bir şirkete vererek bazı kişileri koruduğu ve Devleti zarara uğrattığı 
iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında Anayasanın 99 uncu, 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/28) 
(Görüşme günü : 4.6.1991 Salı) 

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. — 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 Af fi 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 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) 
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2. — 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) 

3. — 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 t 14.2.1991) 

4. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 Arkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve 
3289 Sayılı Kanunun Değişik t3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/523) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tari-
rihi : 7.5.1991) 

5. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 18 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili 
Yalçın Koçak'ın, Sinop Milletvekilli Yaşar Topçu ve 14 Arkadaşının, 2634 Sayılı Tu
rizmi Teşvik Yasasının 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifleri ile 
Hatay Eski Milletvekili Murat Sökmenoğlu'nun 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 19 uncu Maddesinde. Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma' ve Turıizm komisyonları raporları (2/294, 2/301, 2/478) 
(2/16) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 28.5.1991) 

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

X 7. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

8. — 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 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 ye 
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 Hâk-



— 3 — 
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) 

11. — 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) 

12. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
KarayoUark 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 13. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtanı tarihi : 15.5.1990) 

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

15. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırım.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) 

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

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

18. — 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) 

19. — izmir 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) 

20. — 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) 
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21. — 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 l 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) 

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

23. — 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 24. — 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) 

25. — 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) 

26. — 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) 

27. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanurç 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) 

28. — 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 : 421) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

29. — 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) 
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30. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

31. — Kar;» Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

32. — 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 Yıimaz'ın 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'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) 

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

34. — 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) 

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

X 36. — 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 37, — 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 38. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
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, içişleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 
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39. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377). (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 

40. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; 11 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 Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

41. — 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) 

42. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403 Sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununa İki Fıkra ve 111-1 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklen-" 
meşine Dair Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşının, 403 
Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları raporları (2/461, 2/473) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.5.1991) 

43. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele 
Kanununa Geçici 10 uncu Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/556) (S. Sayısı: 568) (Dağıtma tarihi: 28.5.1991) 

mmm 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(124 üncü Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 523) 

Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1/721) 

TC. 
Başbakanlık 15.5.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü, 

Sayı: K.K. Gn. Md. 07/101-42/02946 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 3.5.1990 tari
hinde karariaştınlan "Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasana" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Malûm olduğu üzere Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî 
yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kural olarak ilk dere
ce mahkemelerinden verilmiş kararlara kanuna aykırılık hususunda yapılan itirazları üst mah
keme olarak incelemektedir. 

Yargıtayda halen 16 Hukuk ve 9 Ceza Dairesi bulunmaktadır. Bu dairelerin hangi iş ve 
davalara bakacağı 2797 Sayılı Yargıtay Kanununda belirlenmiştir. 

Ülkemizde anlaşmazlıkların yargı yolu ile çözümlenmesinin genel tercih olduğu, yapılan 
araştırmalarla tespit olunmuştur. Çağımızdaki sosyo-ekonomik gelişmeler de ihtilafların art
ması bu nedenle de yargıya başvurunun çoğalması sonucunu doğurmuştur. Bu sebepledir ki 
adlî yargıya ve bunun sonucunda da Yargıtaya başvurular gün geçtikçe artmakta ve halen Yar
gıtay büyük bir iş yükü altında bulunmaktadır. Nitekim Yargıtayda 1989 yılına 1988 yılından 
106 909 adet iş devretmiş 1989 yılında 308 728 yeni iş gelmiş böylece 1989 yılı dosya adedi cem'an 
415 637 olmuş, aynı yıl bunlardan 303 632 si karara bağlanmış 112 005 adedi ise 1990 yılına 
devretmiştir. 

1987 yılında 30 920 iş çıkaran Tapulama işlerine bakmakta görevli Yargıtay 7 nci Hukuk 
Dairesinin bu iş yükü, bundan 19 995 adedinin aynı yıl kurulan ve bu tür davalara bakan 16 
ncı Hukuk Dairesine devri suretiyle hafifletilmiş böylece temyiz incelenmesi daha kısa sürede 
yapılabilir hale getirilmiş, iş yığılması da önlenmiştir. Bugün Yargıtaym diğer Hukuk ve Ceza 
Daireleri de aynı ağır yük altında bulunmakta ve dosyalar temyiz tetkikatı için aylarca sırada 
beklemektedir. 
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tşte bu durumun izalesi, ilgililerin mağduriyetlerinin önlenmesi, yargıya sürat kazandırı
larak adaletin biran önce tecellisi için Yargıtaydaki Hukuk ve Ceza Dairelerinin arttırılması 
gayesi ile bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. Böylece yeni kurulacak dairelere mevcut daire
lerin halen bakmakta oldukları işlerden bazıları verilmek suretiyle bu dairelerin iş yükü azaltı
lacak, hem halen mevcut dairelerde hem de yeni kurulacak dairelerde dosyalar daha kısa süre
de incelenerek karara bağlanacaktır. 

Bu Tasarı ile; yukarıda belirtilen iş durumu itibariyle, Yargıtayda halen mevcut 16 Hukuk 
Dairesine 4 Daire, 9 Ceza Dairesine de 1 Daire ilave edilmek suretiyle Hukuk Dairelerinin ade
di 20'ye, Ceza Dairelerinin adedi ise 10'a çıkarılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunun S nci maddesi de
ğiştirilmekte Yargıtaydaki Hukuk Dairesi adedi onaltıdan yirmiye, Ceza Dairesi adedi ise do
kuzdan ona çıkarılmaktadır. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14 üncü madde
sinin bazı bentlerinin paragrafları değiştirilmiş, bazı bentlerine paragraflar eklenmiş, bazı fık
raları değiştirilmiştir. 

Bu maddenin (1) nolu bendinin "Dördüncü Hukuk Dairesi", "Beşinci Hukuk Dairesi", 
"Altıncı Hukuk Dairesi", "Onikinci Hukuk Dairesi", "Ondördüncü Hukuk Dairesi", başlık
lı paragrafları bu dairelerden bazı görevlerin yeni kurulan Hukuk Dairelerine verilmesi nede
niyle değiştirilmiş, "Yedinci Hukuk Dairesi" ile "Onaltıncı Hukuk Dairesi"ne ait paragraflar 
ise 766 sayılı Tapulama Kanunu yürürlükten kalktığı için onun yerine "3402 sayılı Kadastro 
Kanunu" yazılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Maddenin (1) nolu bendine Onyedinci, Onsekizinci, Ondokuzuncu ve Yirminci Hukuk 
Daireleri, (2) nolu bendine de "Onuncu Ceza Dairesi" paragrafı eklenerek bu Dairelerin gö
revleri belirlenmiştir. 

Tasarı ile 14 üncü maddenin, bu maddeye 20.5.1987 tarih ve 3368 sayılı Kanunla eklenen 
fıkrası ile bundan sonraki fıkrası da değiştirilmiş, Beşinci, Yedinci, Onaltıncı, Onyedinci ve 
Onsekizinci Hukuk Dairelerinin iş bölümünün Başkanlar Kurulunca belirleneceği, Yargıtaya 
gelen hukuk davalarına ait dosyalardaki Hukuk Dairelerinin görevlerinin tayininde davadaki 
tavsifin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Beşinci ve Sekizince Ceza Dairelerinin bir kısım görevleri yeni kurulan Onuncu Ceza Dai
resine verildiğinden 14 üncü maddenin iki nolu bendinin bu Dairelere ait paragraflarında da 
gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 3. — Bu maddede yeni kurulan dairelerin ihtiyacı olan kadroların ihdasına ilişkin 
hüküm yer almakta ve bunlara dair listelerin tasarı ekinde bulunduğu belirlenmektedir. 

Geçici Madde 1. — Bu Geçici Maddede daha önce mevcut dairelerden alınıp bu defa yeni 
kurulan dairelere verilen işlerin devirlerinin daire başkanlıklarınca sağlanacağı hükme bağlan
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 523) 
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Geçici Madde 2. — 766 sayılı Tapulama Kanunu yürürlükten kalkmış bulunduğundan Ye
dinci, Onaltıncı Hukuk Dairelerinin ve yeni kurulan Onyedinci Hukuk Dairelerinin görevleri 
3402 sayılı Kadastro Kanununa göre hükme bağlanan dava ve işler olarak belirlenmiştir. Keza 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 5572 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tev-
hid ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığı ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bölümlerinde Değişiklik Yapılması ve Kadastro Mahkemele
riyle Gezici Mahkemelerin Kaldırılması Hakkında Kanun da yürürlükten kaldırılmıştır. An
cak bu Kanunlara göre hükme bağlanıp da temyiz incelemesi ikmal edilmemiş dava ve işler 
mevcut bulunduğundan bunlar için bu Geçici Madde ile çözüm getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde yürürlükle ilgilidir. 
Madde 5. — Bu madde yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 1.11.1990 
Esas No.: 1/721 
Karar No.: 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Yar
gıtay Başkanlığı, Adalet ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi ka
bul edilmiş ve Tasarı üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli cetvelin birinci sınıf hâkimlik ve sav

cılık bölümünde; Yargıtay Başkanlığı, Başsavcılığı ve üyeliği yanında, Adalet Bakanlığı Müste
şarlığı ve Genel Müdürlükleri unvanlarına yer verilmekte, böylelikle Vargı tay üyeliği ile Adalet 
Bakanlığı yöneticiliği aynı statüde sayılmaktadır. 

Ancak, Yargıtay Kanununda kıdemin tespitinde farklı hükümler getirildiği görülmekte
dir. Bu farklılıkları gidermek ve aynı statüdeki kişilerin kıdem yönünden tabi olacakları hü-
kümlerdeki ayrıcalıkları ortadan kaldırmak amacıyla Tasarıya 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 
30 uncu maddesini değiştiren 3 üncü madde ilave edilmiştir. 

3. İlave edilen 3 üncü madde ile değiştirilen Yargıtay Kanununun 30 uncu maddesindeki 
değişikliğe paralel olarak Tasarıya 2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 33 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında değişiklik öngören 4 üncü madde ilave edilmiştir. 

4. Yargıtay Kanununun 30 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak Tasarıya 
2797 sayılı Yargıtay Kanununun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik öngören 5 inci 
madde ilave edilmiştir. 

5. Yargıtay yayın işlerinin istenilen seviye ve miktarda yerine getirilebilmesini sağlamak 
amacı ile Tasarıya döner sermaye miktarını ellimilyon liradan beşyüzmilyon liraya çıkaran 6 
ncı madde ilave edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 523) 



6. Tasarının 3 üncü maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
7. Tasarının Geçici 1 inci Maddesi bu Kanunla yeni kurulan dairelere verilen işlerin dev

ri hususuna açıklık getirmek amacıyla redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 
8. Tasarının Geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
9. Tasarının 4 üncü maddesi 8 inci madde olarak, S inci maddesi 9 uncu madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arzolunur. 

Başkan Başkanvekili 
Alpaslan Pehlivanlı Gökhan Mor as 

Ankara Kırşehir 

Sözcü Kâtip 
A. Reyhan Sakallıoğlu Ali Pınarbaşı 

Sakarya Konya 

Üye Üye 
Mehmet Çevik Hasan Tanrtöver 

Ankara Gaziantep 

Üye Üye 
Abdülbaki Albayrak İhsan Nuri Tbpkaya 

İstanbul Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 523) 



— 5 — 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 22.2. J991 

Esas No.: 1/721 
Karar No.: 163 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 15.S. 1990 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Adalet Komisyonunda görü
şüldükten sonra 2.11.1990 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Yargıtay Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 20.2.1991 ta
rihli 43 üncü birleşiminde, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun başkanlı
ğında, Adalet, Maliye ve Gümrük bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tem
silcilerinin. katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile; Yargıtayda halen mevcut 16 Hukuk Dairesine 4 Daire ilave edilmesiyle sayıları 
20'ye, 9 Ceza Dairesine 1 Daire ilave edilmesiyle de sayıları 10'a çıkarılmakta ve yeni kurulan 
dairelere mevcut dairelerin halen bakmakta oldukları işlerden bazıları verilmek suretiyle iş yü
künün azaltılması amaçlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
— Demokrasilerde temel ilkenin yargının bağımsızlığı olduğu, Adalet Komisyonunda ya

pılan düzenlemenin yargı bağımsızlığına ters düştüğü, 
— Yargıtay üyeleri, Yargıtay birinci başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin seçimleri Anayasanın 154 üncü 
maddesinde belirlendiği, Adalet Komisyonunda bu yönde yapılan düzenlemelerin Anayasanın 
154 üncü maddesine aykırı olduğu, 

— İdarî Yargıda görevli olanların Yargıtay üyeliğine atanmalarına ilişkin yeni düzenleme
nin hatalı bir uygulama olacağı, 

— Yargıtaydaki daire sayılarının artırılması yerine istinaf mahkemelerinin artırılması ile 
soruna daha kolay çare bulunabileceği gibi eleştirelere, Hükümet adına verilen cevaplarda; 

— Tasarının hazırlanması ile ilgili teklifin Yargıtay Başkanlığı tarafından yapıldığı, 
— Tasarının hazırlanmasındaki esas amacın, Yargıtaydaki bazı dairelerin yüklerinin ha

fifletilmesi olduğu, 
— Üst mahkeme kurabilmek için 800 yetişmiş hâkime ihtiyaç olduğu, şu anda ihtiyacı 

karşılayacak yetişmiş hâkimin bulunmadığı, hâkim talebinin artması için yeni düzenlemelerin 
yapıldığı, 

— Yargıtay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili seçimle
ri ve bunların kıdemleri ile ilgili yeni düzenlemelerin Adalet Komisyonunda kabul edildiği, Hü
kümet tarafından hazırlanan tasarının asıl amacının yargıdaki sıkışıklığın önlenmesi amacına 
yönelik olduğu belirtilmiştir. Bu görüşmelerden sonra tasarının tümü Komisyonumuzca da be
nimsenmiş, Adalet Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
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Adalet Komisyonu metninin Çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 
Adalet Komisyonunca tasarıya ilave edilen çerçeve 3, 4 ve S inci maddeler, yargısal tasar

rufların adalet ilkelerine göre yürütülmesini etkileyecek düzenlemeler olarak görüldüğünden 
metinden çıkarılmış, 

Çerçeve 6 ncı madde, 3,4 ve 5 inci maddelerin metinden çıkarılması nedeniyle 3 üncü madde 
olarak aynen, 

Çerçeve 7 nci madde, I sayılı cetvelin 1 inci sırasında yer alan "Yazı İşleri Müdürü" kadro 
adedinin 2'den 12'ye çıkarılması ile çerçeve 4 üncü madde olarak, 

Geçici 1 inci madde; Bu Kanunla kurulacak olan dairelere yapılacak üye seçimlerine açık
lık getirecek şekilde yeniden düzenlenerek, 

Geçici 2 nci madde ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeler, S ve 6 ncı mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz Yargıtay Ceza ve Hukuk Dairelerinde birikmiş bulunan işlem yü
künün bir an önce hafifletilmesi amacıyla, içtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca, tasarının Ge
nel Kurulda öncelikle görüşülebilmesi hususunu istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hazım Kalay 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Üye 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Tbgay Gemalmaz 

Erzurum 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 

Sözcü 
Reşit Ülker 

tstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 

Üye 
Nihat Tİirker 

Afyon 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
Ismaü Şengün 

Denizli 
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Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Üye 
A. Ayhan Doğan 

İsparta 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

tmzada bulunamadı 

Üye 
Mahmut Alınak 

Kars 
tmzada bulunamadı 

Üye 
Seyit Halil Özspy 

Kayseri 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Ali Talip Ozdemir 

Konya 

Üye 
Mahmut Oztürk 

Niğde 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivas 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 

Üye 
Erol Zeytimğtu 

Eskişehir 

Üye 
Etem Cankurtaran 

tçel 

Üye 
Birgen Keleş 

İzmir 

Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Dinek 

Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Üye 
Tevftk Ertüzün 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde S. — Yargıtayda yirmi hukuk, on ceza aairesi ve her dairede bir daire başkanı 
ile yeteri kadar üye bulunur." 

MADDE 2. -r- 2797 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin; 
(1) numaralı bendinin "Dördüncü Hukuk Dairesi", "Beşinci Hukuk Dairesi", "Altıncı 

Hukuk Dairesi", "Yedinci Hukuk Dairesi", "Onikinci Hukuk Dairesi", "Ondördüncü Hu
kuk Dairesi", "Onaltıncı Hukuk Dairesi" başlıklı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

(1) numaralı bendinin "Onaltıncı Hukuk Dairesi" başlıklı paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki "Onyedinci Hukuk Dairesi", "Onsekizinci Hukuk Dairesi", "Ondokuzuncu 
Hukuk Dairesi", "Yirminci Hukuk Dairesi" paragrafları eklenmiş, 

20.5.1987 tarihli ve 3368 sayılı Kanunla eklenen fıkrası ile bu fıkradan sonra gelen fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

(2) numaralı bendinin "Beşinci Ceza Dairesi" ve "Sekizinci Ceza Dairesi" başlıklı parag
rafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

(2) numaralı bendinin "Dokuzuncu Ceza Dairesi" başlıklı paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki "Onuncu Ceza Dairesi" paragrafı eklenmiştir. 

"Dördüncü Hukuk Dairesi: Asliye mahkemelerince verilen haksız eylemden, genel ve özel 
kanunlardan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararlarla, hâ
kim reddi işlerini, 

Beşinci Hukuk Dairesi: Her türlü kamulaştırma kanunları ile kamulaştırmasız elkoyma-
dan doğan bütün uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar nedeniyle sulh ve asliye mahkemelerin
den verilen tazminat kararlarıyla yürürlükten kaldırılmış olan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili hüküm ve kararları, 

Altıncı Hukuk Dairesi: Asliye ve sulh mahkemelerinden verilip de şuf 'a, iştira ve vefa hak
larına, paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şuyuunun 
giderilmesi davalarına, asliye ve sulh ve ticaret mahkemelerinden verilip de kira bağıtından do
ğan tahliye davalarına, tahliye davası ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına 
ilişkin hüküm ve kararları, 

Yedinci Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca kuru
lan kadastro mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararlan," 

"Onikinci Hukuk Dairesi: İcra ve İftâs Kanununun uygulanmasından doğan itiraz ve şi
kâyetler dolayısıyla icra tetkik mercilerinden verilen Onüçüncü ve Onbeşinci Hukuk Daireleri
nin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları, şuyuunun satış suretiyle giderilmesine ilişkin 
işlemlere karşı yöneltilecek itiraz ve şikâyetler sonunda sulh mahkemelerinden veriren kararla
rı. özel kanunların görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden İcra ve İflas Kanunu 
hükümleri uyarınca verilen ve diğer dairelerin görevleri dışında kalan hüküm ve kararları," 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Adalet Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"Ondördüncü Hukuk Da|te$i: Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki-taşinmaz mallar hakkında, Hazinenin açtığı davalara ait sulh 
mahkemelerinden verilen hüküm ye kararlarla mülkiyetin gayri aynî haklara ilişkin olup da 
asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla, kamu mallarından mera, yayla, 
kışlak davalarına ve şahsî haklara dayanan taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin olup da asliye 
ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla ferman ve hüccet gibi tasarruf belgeleri; 
nin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları ile ilgili hüküm ve kararları, 5520 sayılı Kanuna 
göre açılan tapuda sınır ve yüzölçümü ve tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm 
ve kararları," 

"Onaltıncı Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca 
kurulan Kadastro Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Onyedinci Hukuk Dairesi: 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca 
kurulan Kadastro Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları, 

Onsekizinci Hukuk Dairesi: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin uyuşmazlıklar ile 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğan bütün uyuşmazlıklar, nüfus kütüğü ve yaş ka
yıtlarının düzeltilmesi, öz ve soyadının değiştirilmesi davalarına ilişkin hüküm ve kararlar ile 
vakfa ilişkin hüküm ve kararları, 

Ondokozuncu Hukuk Dairesi: Mahkemelerden verilmiş iflas ve konkordatoya ilişkin hü
küm ve kararları, tcra ve tflas Kanununun 142, 151, 235 inci maddelerine ilişkin davalar ve 
şikâyetler sonunda verilen hüküm ve kararları, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 99 uncu maddesine göre verilen ihalenin feshine 
dair kararları, 

Yirminci Hukuk Dairesi: 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirlenmiş olan bütün 
davalarla, şahıslarla Orman tdaresi arasında açılan itiraz, iptal ve elatmanın önlenmesi ile ilgi
li olarak Hukuk ve Kadastro mahkemelerinden verilen davalara ilişkin hüküm ve kararları, 
hâkimin reddi ve yargı yeri belirtilmesi işlerini" 

"Beşinci, Yedinci, Onaltıncı, Onyedinci ve Onsekizinci Hukuk Dairelerinin iş bölümünün 
esasları Başkanlar Kurulunca belirlenir. 

Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde davadaki tavsif asıldır." 
"Beşinci Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 2 nci Kitabının Üçüncü Babının Birinci, 

tkinci ve Üçüncü Fasıllarında ve aynı Kanunun Sekizinci Babında yazılı suçlara ilişkin hüküm 
ve kararları," 

"Sekizinci Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 2 nci Kitabının Altıncı Babında yazılı 
olup da Altıncı Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayrık olmak üzere aynı Kitabın iki, üç, 
dört, altı ve yedinci bablarında yer alan ağır cezalık cürümler ile Beşinci Babdaki suçlar, Türk 
Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve 473 üncü maddelerinde yazılı suçlarla, 6136 sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu, 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Korunması Hakkında Kanun, 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Askerî Ceza Ka
nununun 131 inci maddesiyle sevk edilen ateşli silahlarla ilgili suçlara ilişkin hüküm ve karar
ları, icra tetkik mercilerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 60 nci maddesine göre verilen ceza kararlarını," 
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(Adalet Komisyonunun ( P l a n v e B ü t ç e Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) K a b u I E t t i ğ i M e t i n ) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"Onuncu Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 403 ila 410 uncu maddelerinde yazılı suç
lara ilişkin hüküm ve kararlar ile 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamille
rinin Korunması Hakkında Kanuna Dair hüküm ve kararlan, ammenin.emniyeti için dava nakli 
ve Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazona Müteallik Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve 
Yargıtay'a verilmiş yargı yeri belirleme konulan," 
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(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 2797 sayılı Yargıtay Ka
nununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"T&rgıtay Birinci Başkanı ve Yırgıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için en az 
sekiz yıl, Birinci Başkanvekili, Daire Başkanı 
ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili seçile
bilmek için en az altı yıl süre ile birinci sınıf 
hâkimlik ve savcılık görevi yapmış olmak zo
runludur. Bu süreler, birinci sınıf hâkimlik ve 
savcılık görevine başlama tarihinden hesap
lanır." 

MADDE 4. — 2797 sayılı Yargıtay Ka
nununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci Başkanlık Kurulu üyeliğine se
çilebilmek için en az dört yıl süre ile birinci 
sınıf hâkimlik ve savcılık görevi yapmış olmak 
zorunludur." 

MADDE 5. — 2797 sayılı Yargıtay Ka
nununun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası
na aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Üyelerin kıdeminin belirlenmesinde bi
rinci sınıf hâkimlik ve savcılık göcevine baş
lama tarihi esas alınır." 

MADDE 6. — 2797 sayılı Yargıtay Ka
nununun 55 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"\argıtay Yayın İşleri Müdürlüğü görev
lerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurul
muş bulunan "Yargıtay Yayınları Döner 
Sermayesi" beşyüzmilyon liraya çıkarılmıştır. 
Döner sermaye miktarı beşyüzmilyon liraya 
ulaşıncaya kadar kârlar döner sermayeye ek
lenir. Bu miktar Yargıtay Birinci Başkanlığınca 
gösterilecek lüzum üzerine, Bakanlar Kurulu 
Kararıyla bir misline kadar artırılabilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

MADDE 3. — Adalet Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi, 3 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Yargıtay Başkanlığı teşkilatında kullanılmak üzere ilişik (1) ve (2) sayılı 
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) 
ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Diğer dairelerden bu Kanunla yeni kurulan dairelere verilen işle
rin devri dairelerin kurulup göreve başladığı tarihte ilgili Daire Başkanlıklarınca sağlanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — 3402 sayılı Kadastro Kanunundan önce yürürlükte bulunan 2613 
sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ve 5572 sayılı Kanuna 
dayanılarak görevlendirilen asliye mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar ile 766 sayılı Ta
pulama Kanununa göre çözümlenen dava ve işlerin temyiz tetkikatlarına Yedinci, Onaltıncı ve 
Onyedinci Hukuk Dairelerince devam olunur. 
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(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 3 üncü madde
si 7 nci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Diğer daireler
den bu Kanunla yeni kurulan dairelere veri
len işlerin devri, Başkanlar Kurulunun tespit 
edeceği esaslara göre dairelerin kurulup gö
reve başladığı tarihte ilgili Daire Başkanlıkla
rınca sağlanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Tasarının Geçi
ci 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Adalet Komisyonu met
ninin 7 nci maddesi, bağlı (1) sayılı listede ya
pılan değişiklikle ve 4 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Diğer daireler
den bu Kanunla yeni kurulan dairelere veri
len işlerin devri, Başkanlar Kurulunun tespit 
edeceği esaslara göre dairelerin kurulup gö
reve başladığı tarihte ilgili Daire Başkanlıkla
rınca sağlanır. 

Bu Kanunla ihdas edilen üye kadroları
na, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Baş
kanının teklifi üzerine, ilgili Kanun hüküm
leri uygulanmak suretiyle üye seçimi yapılır. 

GEÇtCt MADDE 2. — Adalet Komis
yonu metninin geçici 2 nci maddesi, aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 523) 



— 16 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakam 
H. Doğan 

Devlet Bakam 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerler 

Devlet Bakanı 
I. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
/. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
R Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı V. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Taşar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakam 

/. S. Giray 
Dışişleri Bakanı 

A. Bozer 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Y. 

/. Ozarslan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 523) 
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(Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 4 üncü madde
si 8 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 5 inci maddesi 
9 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

(Plan ye Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Adalet Komisyonu met
ninin 8 inci maddesi, 5 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Adalet Komisyonu met
ninin 9 uncu maddesi, 6 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 523) 
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HÜKÜMETİN TEKLtF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : YARGITAY BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

KURUMU 

Unvanı 

Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Şoför 
Mübaşir 
Mübaşir 
Hizmetli 
Hizmetli 

: YARGITAY 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Kadro 
derecesi 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
13 
10 
11 
!3 
14 

(2) SAYILI LİSTE 

BAŞKANLIĞI 

Serbest 
kadro 
adedi 

2 
3 
4 
2 
2 
2 

11 
11 
6 
6 

21 
10 
5 
3 
2 
5 

10 

Tutulan 
kadro 
adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 

Ibplam 

2 
3 
4 
2 
2 
2 

11 
11 
6 
6 

21 
10 
5 
3 
2 
5 

10 

(II) SAYILI CETVEL 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Unvanı 

Daire Başkanı 
Üye 

Derece 

1 
1 

Serbest 
kadro 
adedi 

5 
30 > 

Tutulan 
kadro 
adedi Toplam 

5 
30 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 523) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE BAĞLI LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : YARGITAY BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GlH 
GİH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GlH 
GİH 
GlH 
GİH 
GlH 
GİH 
YHS 
YHS 
YHS 
YHS 

KURUMU 

Unvanı 

Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Müdürü 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Zabıt kâtibi 
Şoför 
Mübaşir 
Mübaşir 
Hizmetli 
Hizmetli 

Kadro 
derecesi 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
13 
10 
11 
13 
14 

(2) SAYILI LİSTE 

: YARGITAY BAŞKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Serbest 
kadro 
adedi 

12 
3 
4 
2 
2 
2 

11 
11 
6 
6 

21 
10 
5 
3 
2 
5 

10 

Tutulan 
kadro 
adedi 

— 
— 
— 
— 

„ — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 

2 
3 
4 
2 
2 
2 

11 
11 
6 
6 

21 
10 
5 
3 
2 
5 

10 

(II) SAYILI CETVEL 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Unvanı 

Daire Başkanı 
Üye 

Derece 

1 
1 

Serbest 
kadro 
adedi 

5 
30 

Tutulan 
kadro 
adedi Toplam 

— 5 
— 30 
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Dönem: 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 517) 

Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ye Tanm, 

Orman ve Köyişleri ye Plan ye Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/745) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 6.9.1990 

Sayı : K K Gn. Md. 07/101-60/03690 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kuru
lunca 31.8.1990 tarihinde kararlaştınlan "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
5254 sayılı Kanun hükümlerine göre afetzede çiftçilerin tohumluk ihtiyaçları karşılanabil

mekte ve bunların ziraî borçları da ertelenebilmektedir. 
Mahsulü zarara uğramış çiftçilere T.C. Ziraat Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak buğ

day, arpa, mısır, çavdar, yulaf ve diğer çeşit tohumlukların dağıtılması hususunda 5254 sayılı 
Kanunla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yetkili kılınmış ise de, özellikle büyük meblağla
ra varan arpa ve buğday tohumluk taleplerinin tamamının karşılanmasında zorluk çekilmekte 
ve bu nedenle çiftçilerimizin Devletten talepleri devam etmektedir. 

1989 yılında tabiî afetler sonucunda zarar gören tarım arazisi 31 984 000 dekar'olup, bu 
durumdan 774 000 çiftçi ailesi etkilenmiştir. Afete uğrayan çiftçileri yeniden ve süratle üretici 
duruma getirebilmek amacıyla başvurulan 5254 sayılı Kanunun tanıdığı (2.1) milyar liralık miktar 
ise yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, söz konusu Kanuna atıf yaparak kararnameler çıkarılması 
mecburiyeti doğmuş, bu kararnameler aracılığı ile kurak geçen 1989 yılında toplam 59 valilikte 
olmak üzere 600 000 ton hububat tohumluğu talebi karşılanabilmişler. 

Bununla birlikte, bu çeşit hizmetlerin Kanun çerçevesinde belirli bir sisteme dayanarak 
yapılması halinde Devlet yardımlarının çiftçiye daha çabuk ulaşacağı ve üretim için gerekli kaynak 
ve gelir birikiminin sağlanacağı, bu suretle ürün maliyetinin düşeceği ve kalitenin yükseleceği 
düşünülmüştür. 
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5254 sayılı Kanuna göre 1983 yılında 41 370 ton, 1985 yılında 38 708 ton, 1987 yılında 
50 259 ton, 1989 yılında 205 413 ton buğday ve arpa tohumluğu dağıtılmış olup, bunların 1989 
yılı fiyatları ile değerleri ise sırasıyla 20 685 000 000, 19 354 000 000, 25 129 500 000, 
102 706 500 000 TL.'dir. 

Yıllar itibariyle tabiî afetten zarar gören çiftçilere dağıtılan tohumluklar dikkate alındı
ğında, 5254 sayılı Kanunun halen öngördüğü 2.1 milyar liralık limitin 20 milyar liraya çıkarıl
ması ve gerektiğinde bu miktarın Bakanlar Kurulu kararı ile Uç katına kadar artırılabilmesi 
amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 5254 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki kredi miktarları 
değiştirilerek T.C. Ziraat Bankasının Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine açacağı yıllık 
tohumluk kredi miktarının üst sınırı 700 milyon liradan 20 milyar liraya, toplam kredi miktarı 
da 2,1 milyar liradan 60 milyar liraya yükseltilmekte ve bu miktarların Bakanlar Kurulu kara
rıyla üç katına (yani yıllık 20 milyar lira olan üst sınırın 60 milyar liraya, toplam 60 milyar 
liralık kredi miktarının da 180 milyar liraya) kadar artırılabilmesi öngörülmektedir. 

Madde 2. — 5254 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yürütme görevinin Maliye, Ticaret 
ve Tarım bakanlarına ait olduğu belirtilmiş ise de, bu bakanlıkların isimleri sonradan değiş
miş, ayrıca o dönemde Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirilmiş bulunan T.C. Ziraat Bankası da son
radan Başbakanlıkla ilgilendirilmiştir. Bu değişiklikler sonucunda adı geçen Ticaret Bakanlı
ğının Kanunla ilgili bir görevinin kalmaması sebebiyle söz konusu yürütme hükmü güncelliği
ni kaybetmiştir. Bu nedenle, Kanunun 15 inci maddesi değiştirilmekte ve yürütme görevinin 
Anayasa gereğince genel yetki sahibi olan Bakanlar Kuruluna ait olduğu belirtilmektedir. 

Madde 3. — 5254 sayılı Kanunda geçen "Tarım Bakanlığı" ve "Maliye Bakanlığı" ibare
leri, bakanlıkların yeniden düzenlenmesinden sonraki duruma uygun olarak değiştirilmektedir. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu 14.11.1990 
Esas No. : 1/745 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
temsilcilerinin de katıldığı 14.11.1990 tarihli Komisyonumuz toplantısında görüşülmüştür. 

Çeşitli afetler nedeniyle muhsulü zarara uğrayan çiftçilerin tohumluk ihtiyaçlarının karşı-
lanabilmesini öngörün kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; 5254 Sayılı Ka
nundaki tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılan 2.1 milyar liralık yardım limitinin son 
yıllarda tarımda meydana gelen ekonomik gelişmeler karşısında yetersiz kaldığı sonucuna va
rılmış ve tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki "üç katına" ibaresi "on katına" 
şeklinde değiştirilerek bu konuda Bakanlar Kuruluna esnek davranabilme imkânı sağlanmış 
ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Ahmet Altıntaş İlker Genlik 

Muğla Çanakkale 
Sözcü Üye 

Sabri Araş Adil Aydın 
Kars Antalya 
Üye Üye 

Ferit Bora Mustafa Yılmaz 
Diyarbakır Gaziantep 

(İmzada bulunamadı) 
Üye Üye 

Turnan Htrfanoğlu Gürcan Ersin 
Hatay Kırklareli 
Üye Üye 

Abdurrahman Bozkır Reşit Çelik 
Konya Van 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 7.2.1991 

Esas No. : 1/745 
Karar No. : 156 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 6.9.1990 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Önhavalesı gereği Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra Başkanlıkça 18.12.1990 tarihinde Komisyonu
muza havale edilen "Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 6.2.1991 tarihinde yaptığı 41 inci 
birleşimde Hükümeti temsilen Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı başkanlığında Tarım Orman 
ve Köyişleri, Maliye ve Gümrük bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsil
cilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı "Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Veril
mesi Hakkında Kanun"a dayanarak kuraklık, don, sel, haşare, yangın ve benzeri afetlerden 
zarar gören çiftçilerin tohumluk ihtiyacı karşılanabilmekte ve bunların ziraî borçları da ertele
nebilmektedir. Ancak, bu kanunun tanıdığı 2.1 milyar liralık yardım limitinin afete uğrayan 
çiftçileri yeniden ve süratle üretici duruma getirebilmek için yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. 

Tasarı ile, anılan kanunun 3 üncü maddesindeki kredi miktarlarının değiştirilerek, T.C. 
Ziraat Bankasının Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine açacağı yıllık tohumluk kredi 
miktarının üst sınırının 700 milyon liradan 20 milyar liraya, toplam kredi miktarının da 2.1 
milyar liradan 60 milyar liraya yükseltilmesi ve bu miktarların Bakanlar Kurulu kararıyla üç 
katına kadar artırılabilmesi, ayrıca aynı kanunun 15 inci maddesi ile Maliye, Ticaret ve Tarım 
bakanlıklarına verilen yürütme yetkisinin, bu bakanlıkların isimlerinin sonradan değişmesi ve 
o dönemde Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirilmiş bulunan T.C. Ziraat Bankasının da sonradan 
Başbakanlıkla ilgilendirilmiş olması nedeniyle güncelliğini kaybettiği anlaşıldığından, yürüt
me görevinin Anayasa gereğince genel yetki sahibi olan Bakanlar Kuruluna verilmesi de öngö
rülmektedir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek Tarm 
Orman ve Köyişleri Komisyonu metni asıl alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine ge
çilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu metninin, 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Kanunun 
6.7.1981 tarihli ve 2488 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesini değiştiren Çerçeve 1 inci mad
desinde 2488 sayılı Kanunun yanlışlıkla "8.7.1981" yazılan tarihi "6.7.1981" olarak düzeltil
miş ve Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası, bu maddenin diğer fıkralarında belirtilen kredi miktarlarının, her yılın başın
da Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen "yeniden değerlendirme katsayısı" ile çarpılmak 
suretiyle uygulanmasına ve uygulanacak kredi miktarlarının Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca üç katına kadar artırılarjilmesine imkân verecek şe
kilde yeniden düzenlenmiş, 

Çerçeve 2 nci madde ile 3 üncü maddesine kanun tekniğine uygunluk açısından 5254 sayı
lı Kanunun tarihi ve adı ilave edilmiş, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci madeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 



— * — 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Üye 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Hümi Ziya Postacı 

Aydın 
Üye 

Sait Ekinci 
Burdur 

Üye 
ÜnalMkaya 

Çorum 
Üye 

İsmail Şengün 
Denizli 

Üye 
Tbgay Gemalmaz 

Erzurum 
Üye 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Üye 
Erol Güngör 

tzmir 
Üye 

Mahmut Ahnak 
Kars 

(tmzada bulunamadı) 
Üye 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Üye 

Sümer Oral 
Manisa 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Sözcü 
Reşü Ülker 

istanbul 
Üye 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Üye^ 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 
Üye 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
Üye 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

Üye 
Birgen Keleş 

tzmir 
Üye 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 
Üye 

Ali Talip Özaemir 
Konya 

Üye 
Mahmut Oztürk 

Niğde 
Üye 

Zeki Çeliker 
Siirt 
Üye 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Muhtaç Çiftçilere ödttnç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasana 

MADDE 1. — 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilme
si Hakkında Kanunun 8.7.1981 tarihli ve 2488 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 1 inci maddede öngörülen amacı ger
çekleştirmek üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine; yıllık (20) milyar lirayı geçme
mek, ziraî kredilere uygulanan faizler tatbik olunmak, üç yılda ve üç taksitte kullanılmak kay
dıyla (60) milyar liralık tohumluk kredisi açar. Bu krediden bir yıl içinde kullanılan miktar 
(20) milyar liradan aşağı olduğu takdirde, kalan kısım, ertesi yıl için tahsis edilecek (20) milyar 
liraya eklenmek suretiyle kullanılabilir. Ancak, bu bakiye kısım, bir sonraki yıla intikal ettiril
mez ve yıldan yıla devredilecek çiftçi üzerindeki tohumluk kredi bakiyesi miktarı (60) milyar 
lirayı geçemez. 

Açılan kredi yılın ihtiyacını karşılamadığı takdirde, evvelki yıl borçlarından yapılan tahsi
lata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senetlere göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerindeki kre
di miktarı (60) milyar lirayı buluncaya kadar tohumluk tevziatı yapılabilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilmiş bulunan kredi miktarları, büyük afetler ve tohumluk fi
yatlarındaki yükselmeler dolayısıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararıyla on katına kadar artırılabilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 



TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

8.7.1948 Tarihli ve 5254 Sayılı Muhtaç Çift
çilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında 
Kananda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasan» 

MADDE 1. — 8.7.1948 Tarihli ve 5254 
Sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 8.7.1981 Tarihli ve 
2488 Sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası, 1 inci maddede öngörülen amacı 
gerçekleştirmek üzere, Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanlığı emrine; yıllık (20) milyar li
rayı geçmemek, ziraî kredilere uygulanan fa
izler tatbik olunmak, üç yılda ve üç taksitte 
kullanılmak kaydıyla (60) milyar liralık to
humluk kredisi açar. Bu krediden bir yıl için
de kullanılan miktar (20) milyar liradan aşa
ğı olduğu takdirde, kalan kısım, ertesi yıl için 
tahsis edilecek (20) milyar liraya eklenmek su
retiyle kullanılabilir. Ancak, bu bakiye kısım, 
bir sonraki yıla intikal ettirilmez ve yıldan yıla 
devredilecek çiftçi üzerindeki tohumluk kre
di bakiyesi miktarı (60) milyar lirayı geçemez. 

Açılan kredi yılın ihtiyacını karşılamadığı 
takdirde, evvelki yıl borçlarından yapılan tah
silata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senet
lere göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerin
deki kredi miktarı (60) milyar lirayı bulunca
ya kadar tohumluk tevziatı yapılabilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilmiş bulunan 
kredi miktarları, büyük afetler ve tohumluk 
fiyatlarındaki yükselmeler dolayısıyla Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu kararıyla on katına ka
dar artırılabilir." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

8.7.1948 Tarihli ve 5254 Sayılı Muhtaç Çift-
çilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasan sı 

MADDE 1. — 8.7.1948 Tarihli ve 5254 
Sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 6.7.1981 Tarihli ve 
2488 Sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası, 1 inci maddede öngörülen amacı 
gerçekleştirmek üzere, Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanlığı emrine, yıllık (20) milyar li
rayı geçmemek, ziraî kredilere uygulanan fa
izler tatbik olunmak, üç yılda ve üç taksitte 
kullanılmak kaydıyla (60) milyar liralık to
humluk kredisi açar. Bu krediden bir yıl için
de kullanılan miktar (20) milyar liradan aşa
ğı olduğu kaldirde, kalan kısım, ertesi yıl için 
tahsis edilecek (20) milyar liraya eklenmek su
retiyle kullanılabilir. Ancak, bu bakiye kısım, 
bir sonraki yıla intikal ettirilmez ve yıldan yıla 
devredilecek çiftçi üzerindeki tohumluk kre
di bakiyesi miktarı (60) milyar lirayı geçemez. 

Açılan kredi yılın ihtiyacını karşılamadığı 
takdirde, evvelki yıl borçlarından yapılan tah
silata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senet
lere göre ertesi yıla devredecek çiftçi üzerin
deki kredi miktarı (60) milyar lirayı bulunca
ya kadar tohumluk tevziatı yapılabilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilmiş bulunan 
kredi miktarları, her yılın başında Vergi Usul 
Kanununa göre tespit edilen "yeniden değer
lendirme katsayısı" ile çarpılmak suretiyle uy
gulanır. Ayrıca büyük aletler ve tohumluk fi
yatlarındaki aşırı yükselmeler dolayısıyla Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulana
cak kredi miktarları üç katına kadar artırı
labilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı,: 517) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 52S4 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür." 

MADDE 3, — 5254 sayılı Kanunda geçen "Tarım Bakanlığı" ibaresi "Tarım Orman ve 
Koyişleri Bakanlığı", "Maliye Bakanlığı" ibaresi de "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" olarak 
değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. —• Tasarının 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 8.7.1948 Tarihli ve 5254 
Sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Ve
rilmesi Hakkında Kanunun 15 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — 8.7.1948 Tarihli ve 5254 
Sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Ve
rilmesi Hakkında Kanunda geçen "Tarım 
Bakanlığı'- ibaresi "Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığı", "Maliye Bakanlığı" ibaresi de 
"Maliye ve Gümrük Bakanlığı" olarak değiş
tirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 517) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
Af. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
77 Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
7 Ozanları 

Devlet Bakanı 
7 Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Ç. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı Tarım 

C. Ihncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

7 Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakanı 

7 Aküzüm 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
7 Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Taşar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

7. S. Giray 
Dışişleri Bakanı 

A. Bozer 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Şıvgın 
, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticâret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 517) 
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(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının S inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tarım Orman ve Köyişle
ri Komisyonu metninin 4 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tarım Orman ve Köyişle
ri Komisyonu metninin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 517) 





Dönem: 18 Yasama Yılı: 4 

X B. M. M. (S. Sayısı: 563) 

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) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 26.3.1991 
Sayı: 07,91/119 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

21.5.1986 tarihli ve 3289 Sayılı Kanunun değişik 13 üncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Ünal Akkaya Hayrettin Elmas 
Çorum istanbul 

GEREKÇE 

21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi, Genel Müdürlük merkez teşkilatımn katma, taşra teşki
latımn da özd bütçeli olmasını, merkez teşkilatımn Sayıştay denetimine tabi, merkez ve taşra 
teşkilatımn Devlet İhale ve Muhasebe-i Umumiye kânunlarına tabi olmadığım hükme bağla
mıştı. Bu uygulama Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün çalışmalarına da kolaylık getirir
ken, spor faaliyetlerinin gelişmesinde de büyük faydalar sağlamıştır. 

Ancak, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 sayılı Be-
den Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 
181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Kapılmasına Dair 3703 sayılı Kanun 
anılan 13 üncü maddeyi değiştirirken bu hükme yer vermemiştir. 

Bu düzenlemenin yeniden yapılmasında yarar görüldüğünden bu teklif hazırlanmıştır. 
Teklifin yürürlük maddesi de bir boşluğa meydan vermemek için 3703 Sayılı Kanunun ka

bul tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 3.5.1991 

Esas No.: 2/523 
Karar No.: 180 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 arkadaşı tarafından hazırlanarak 27.3.1991 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 29.3.1991 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilen "21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun Değişik 13 üncü mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 1.5.1991 tarihinde yaptığı• 
51 inci birleşiminde Hükümeti temsilen Adalet Bakam başkanlığında; Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip gö
rüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kaıiunun 13 üncü maddesi, Genel Müdürlük merkez teşkilatının 
katma, taşra teşkilatının da özel bütçeli olmasını, merkez teşkilatının Sayıştay denetimine tabi, 
merkez ve taşra teşkilatının Devlet ihale ve Muhasebe-i Umumiye kanunlarına tabi olmadığını 
hükme bağlamıştı. Bu uygulama Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün çalışmalarına da ko
laylık getirirken, spor faaliyetlerinin gelişmesinde de büyük faydalar «ağlamıştır. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 sayılı Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 3703 Sayılı Kanun, 3289 sayı
lı Kanunun 13 üncü maddesini değiştirirken yukarıdaki hükme bir teknik hata sonucu yer ve
rilmediği için yıllardır uygulanan bu hükmü ihya etmek amacıyla teknik mahiyetteki bu tekli
fin hazırlanması zarureti hasıl olmuştur. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
Kanunların yapılması sırasında; çerçeve metinlerin değiştirilen madde ile uyumlu olması

nın gerektiği, belli bir fıkranın veya bir hükmün, bir maddenin çerçeve metninin yanlış düzen
lenmesi sonucunun ortadan kaldırılması ile uygulamada önemli hatalar olabileceği, bu neden
le, yapılacak çalışmalarda her aşamada dikkat edilmesi gerektiği yolundaki temennilerden sonra, 
teklifin tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Teklifin "Bütçe ve Malî 
Hükümler"e ilişkin Çerçeve 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt özal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 
Sözcü Kâtip 

Reşit Ülker Mehmet Seven 
istanbul Bilecik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 
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Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Ali Topuz 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İmzada bulunamadı 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ali Talip özdemir 
Konya 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Nihat Türker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

İmzada bulunamadı 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

İsmailŞengün 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

İmzada bulunamadı 

Erol Güngör 
İzmir 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Şevki GOğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
, Konya 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Tevfık Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ŞEVKİ GÖĞÜSGER VE 
2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

21.5.1986 Tarihli ve 3289 saydı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 3703 sayılı Kanunla değişik 13 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bütçe ve Malî Hükümler 
Madde 13. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. 

Merkez teşkilatı Sayıştay'ın denetimine tabi olup, merkez ve taşra teşkilatı Devlet İhale ve 
Muhasebe-i Umumiye kanunlarına tabi değildir. 

özel bütçeler bu Kanunun 14 üncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdürlük direktifle
riyle illerin ihtiyaçları gözönünde tutularak il müdürlüklerince valiler tarafından ekim ayı ba
şında Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten sonra Genel 
Müdürün onayı ile yürürlüğe girer, bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarmalar valinin 
onayı ile, bölümler arasında yapılacak aktarma ise Genel Müdürün onayı ile yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 14.3.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

21.5.1986 Tarihli ve 3289 Saydı Kanunun Değişik 13 ttnctt Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kamın Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 





Dönem: 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 571) 

İstanbul Milletvekili t Safa Giray ve 11 Arkadaşının, 2955 
Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ye Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (2/477) 

TBMM. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 5.2.1991 
Sayı : 07-91/81 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 29.1.1991 

/. Safiı Giray Recep Ergûn 
istanbul Kayseri 

Orhan Ergûder Ferruh İlter 
İstanbul İstanbul 

Mesut Yümaz N. Mehmet Kaşıkçı 
Rize Kayseri 

Mustafa Şahin Kâztm Oksay 
Kayseri Bolu 

Fethi Çdikbas Mehmet Akdemir 
Burdur Gaziantep 

Faik Tartmcıoğlu Nevzat Durukan 
Bitlis Bolu 

GEREKÇE 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesine göre: "Gülhane 
Askerî Tıp Akademisindeki öğretim elemanlarının çalışma süresi 40 saattir, öğretim elemanla
rı, mesailerini kurumlarındaki çalışmalara hasrederler. Yetkili olan öğretim elemanları, gerek
tiğinde hasta muayenesi ve tedavisi de yaparlar. Ancak, profesör ve doçentler çalışma saatleri 
dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebilirler." 

Aynı kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında şöyle denmektedir : "Uzmanlar ha
riç olmak üzere öğretim elemanlarına ayrıca, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 
12 nci maddesine göre üniversite ödeneği, idarî görevi bulunanlara da, aynı kanunun 13 üncü 
maddesine göre idarî ödeneği ödenir." 
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Sözkonusu 49 uncu maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde ise şöyle denmekte
dir : "Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere üniversite ödeneği 
de.ödenmez." 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, üniversitede görev yapan profesör ve doçentler, 
devamlı ve kısmî statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılmış; devamlı statüde çalışanların haf
tada 40 saat, kısmî statüde çalışanların ise haftada 20 saat çalışacakları hükme bağlanmıştır. 
Kısmî statüde çalışanlar, yarım gün çalışma karşılığında sadece düz maaş almakta, yan ödeme 
veya herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden faydalanamamaktadırlar. Tam gün 
görev yapan profesör ve doçentler ise maaş, üniversite tazminatı ve döner sermaye gelirlerin
den yararlanmaktadırlar. 

2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri 
belirleyen ve bütün yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorum
lulukları ile öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük için
de düzenlemek amacıyla çıkarılmış bulunan ve temel nitelikte bir kanun olan 2547 sayılı Ka
nuna paralel bir kanundur. Gülhane Askerî Tip Akademisi Kanununun 49 uncu maddesine 
göre, mesaileri bitiminde meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentler, 
sanki haftada 20 saat (yani yarım gün) çakşıyormuş gibi kabul edilerek üniversite ödeneğinden 
mahrum bırakılmışlardır. Oysa, mesleklerini serbest olarak icra eden ve etmeyen, GATA'da görevli 
profesör ve doçentlerin tümü aynı sürede mesai yapmaktadırlar. Bu durum, maddî ve manevî 
mağduriyete sebep olduğu gibi, aynı emeği sarf eden kişilere değişik ödeme yapılması dolayı
sıyla Anayasa'nın hak ve eşitlik kavramları ile de çelişmektedir. 

Hazırlanan bu teklif ile, 2955 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında 
değişiklik yapılarak, tam gün mesai veren (haftada 40 saat çalışan) öğretim üyelerinin hepsine 
üniversite ödeneği ödenmesi imkânı getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 571) 
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Millî Savunuca Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 2/477 2.5.1991 
Karar No. : 19 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili t. Safa Giray ve 11 arkadaşının; 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Aka

demisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değişitirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi, teklif sahipleri ve ilgili Millî Savunma, Millî Eğitim bakanlıkları ve YÖK temsilci
lerinin iştirakiyle Komisyonumuzun 1.5.1991 tarihli 16 ncı Birleşiminde görüşüldü. 

Bilindiği üzere, 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, yükseköğrenimle ilgili 
amaç ve ilkeleri belirleyen ve bütün yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanma, görev, yetki, 
işleyiş ve sorumluluktan ile öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları 
bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla çıkarılmış bulunan 2547 Sayılı Yüksek öğretim Ka
nununa paralel bir Kanundur. Bu Kanuna göre Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki öğretim 
elemanlannın çalışma süresi 40 saat olarak belirtilmiş olduğundan meslek ve sanatlarını mesai 
saatleri dışında serbestçe icra eden öğretim elemanlarına üniversite ödeneği verilmesi istenmekte 
ve böylece mevcut adaletsizliğin giderileceği öngörülmektedir. 

Tümü üzerinde yapılan müzakerelereden sonra teklifi olumlu bulan Komisyonumuz, mad
delerin görüşmesine geçmiştir. 

Gülhane Askerî Tıp Fakültesindeki döner sermayeden doktorlar, eczacılar, dişçiler, öğre
tim üye ve görevlileri gibi personel pay almamakta, döner sermayede toplanan paralardan aka
demi için gerekli araç, gereç alınmakta, hastanenin bakım ve onarımı yapılmaktadır. Buna rağ
men Komisyonumuz, üniversitelerin hastanelerinde haftada 40 saat çalışmayan profesör ve do
çentlerin bu kanunu emsal göstermelerine mahal bırakmamak amacıyla teklif metnine (döner 
sermayeden pay almamak kaydiyle) ibaresini eklemiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

tşbu raporumuz havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep 0. Ergun 

Kayseri 
Üye 

Kâztm Uluscy 
Amasya 

Üye 
Kâzım Oksay 

Bolu 
Üye 

Ramız Sevinç 
İzmir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Başkanvekili 
ismet Tavgaç 

Bursa 
Üye 

ismail Dayı 
Balıkesir 
• Üye 

Mustafa Timisi 
istanbul 

Üye 
Gürbüz ŞaJçranlı 

Manisa 
Üye 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 571) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu - 29.5,1991 

Esas No. : 2/477 
Karar No. : İSİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili t. Safa Giray ve 11 Arkadaşı tarafından hazırlanarak 5.2.1991 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği Millî 
Savunma Komisyonunda görüşüldükten sonra, 2.5.1991 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
"2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördüncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 29.5.1991 tarihinde yaptığı 
53 üncü birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Millî Savunma Bakanı Vekili Kâm-
ran tnan'ın Başkanlığında Millî Savunma, Maliye ve Gümrük, Millî Eğitim Bakanlıkları ile 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı temsilcileri ve bi
rinci imza sahibinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununda, Üniversitelerde görev yapan pro
fesör ve doçentler, devamlı ve kısmî statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılmış; devamlı sta
tüde çalışanların haftada 40 saat, kısmî statüde çalışanların ise haftada 20 saat çalışacakları 
hükme bağlanmıştır. Kısmî statüde çalışanlar yarım gün çalışmaları karşılığında sadece 2547 
sayılı Yüksek öğrenim Personel Kanunu uyarınca tespit edilen aylıklarını almakta, yan ödeme 
veya herhangi bir ek ücret ile döner sermaye gelirlerinden faydalanamamaktadır. Tam gün gö
rev yapan profesör ve doçentler ise; maaş, üniversite tazminatı ve döner sermaye gelirlerinden 
yararlanmaktadırlar. 

2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, yükseköğrenim ile ilgili amaç ve ilke
leri belirleyen ve bütün yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve so
rumlulukları ile öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük 
içinde düzenlemek amacıyla çıkarılmış bulunan 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununa paralel 
bir kanundur. Ancak, 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun "Çalışma Esas
ları "m düzenleyen 32 nci maddesinde öğretim elemanlarının çalışma süresi haftalık 40 saat 
olarak belirlenmiştir. 

Halihazırdaki uygulamada Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki profesör ve doçentlerin 
tümü aynı sürede görev yapmakta ancak, tüm öğretim görevlilerinin çalışma saatleri haftalık 
40 saat olarak hükme bağlanmış bulunduğundan, mesai bitiminde meslek ve sanatlarını ser
best olarak icra eden profesör ve doçentler, haftada 20 saat çalışıyormuş gibi kabul edilerek 
"üniversite ödeneği"nden mahrum bırakılmakta bu durum da maddî ve manevî mağduriyete 
sebep olmaktadır. 

Teklif ile, 2955 sayılı Kanunun "özlük Hakları"na ilişkin 49 uncu maddesinin dördüncü 
fıkrasında değişiklik yapılarak, tam gün mesaî veren öğretim üyelerinin tümüne 2914 sayılı Yük
sek öğrenim Personel Kanununun 12 nci maddesinde yer alan "Üniversite ödeneği"nin öden
mesi imkânının getirilmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 571) 
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Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 

Teklifin eğitim müessesesi ile ilgili bir konu olması nedeniyle temelde Millî Savunma Ko
misyonu yanında bir kez de Millî Eğitim Komisyonunda görüşülmesinin gerekeceği şeklindeki 
eleştirilere, konunun Millî Savunma Komisyonunda görüşülmesi sırasında Millî Eğitim Bakanlığı 
ile Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin de görüşmelerde hazır bulunduğu ve olumlu 
görüşlerinin alındığı, ayrıca Gülhane Askerî Tip Akademisinde görevli öğretim üyelerinin iş 
riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük zammı gibi ödemelerden de yararlanmadıkları, hatta söz 
konusu öğretim görevlilerinin, 2955 sayılı Kanunda belirlenen haftalık 40 saatlik çalışma süre
sini tatbikat ve benzer sebeplerle sık sık aşarak günde 24 saat süren mesailer verdikleri, tüm 
bu nedenlerle teklifin bir hakkın gecikmiş olarak teslim edilmesi şeklinde değerlendirilmesinin 
gerektiği gibi görüşlerden sonra, teklifin tümü benimsenerek Millî Savunma Komisyonu Metni 
esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin Çerçeve 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. < 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Üye 
Nihat Türker 

Afyon * 
Üye 

Sait Ekinci 
Burdur 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 
Üye 

ismail Şengün 
Denizli 

Üye 
A. Aykon Doğan 

İsparta 
Üye 

Rüştü Kazan Yücelen 
tçel 
Üye 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Başkanvekili 
Hatun Kutay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Üye 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 
Üye 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Üye 
Ebem Cankurtaran 

tçel 
Üye 

Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 
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Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 
Üye 

Ali Talip özdemir 
Konya 

(imzada bulunamadı) 
Üye 

Mahmut Oztürk 
Niğde 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Üye 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivas 
Üye 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ t. SAFA GİRAY VE II ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2955 Sayıh Gttlhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun. 49 uncu Maddesinin Dördüncü fikra-
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu maddesi
nin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere üniversite ödeneği 
ödenir." 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.Sayısı: 571) 



MtLLl SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTlöt METİN 

2955 Sayılı Gttlhane Askeri Tıp Akademisi 
Kanuaonun 49 unca Maddesinin Dördüncü 
FMcnunnın Değiştirilmesi Hakkında Kannn 

Teldi fi 

MADDE 1. — 2955 Sayılı Gülhanc As
kerî Ttp Akademisi Kanununun 49 uncu Mad
desinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra 
eden profesör ve doçentlere -döner sermaye
den pay almamak kaydiyle- üniversite ödeneği 
ödenir." 

- MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2955 Sayılı Gülhane Askerî "Dp Akademisi 
Kanonunun 49 uncu Maddesinin Dördüncü 
Akmanın Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M, M. (S. Sayısı: 570) 

Ordu Milletvekili Ertuğrul Özdemir ile Kars Milletvekili Ya
sin Bozkürt'un; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (2/570) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yasin Bozkurt Ertuğrul Özdemir 
Kars Ordu 

GEREKÇE 

Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan memurlara 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi
ne göre fazla çalışma ücreti verilmektedir. 

Bu fazla çalışma ücretinden, Başbakanlığa bağlı genel ve katma bütçeli diğer dairelerin 
merkez teşkilatlarında çalışan memurlar da 3701 sayılı Kanuna göre aynen yararlanmaktadırlar. 

3742 sayılı Kanuna göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda çalışan memur
lar, sözkonusu fazla çalışma ücretinin yarısını almaktadırlar. 

- Bu teklifle, Başbakanlığa bağlı genel ve katma bütçeli daireler arasındaki, fazla çalışma 
ücret farklılığı giderilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 29.5.1991 

Esas No. : 2/570 
Karar No. : 182 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
Ordu Milletvekili Ertuğrul özdemir ile Kars Milletvekili \asin Bozkurt tarafından hazır

lanan ve 23.5.1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına îlişkin Ka
nun Teklifi" Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 29.5.1991 ta
rihli 53 üncü birleşiminde, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın başkanlığındaki , 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilileri ile Teklif sa
hiplerinin de katılması ile incelenip görüşülmüştür. 

file:///asin
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Bilindiği gibi; 15.5.1991 tarihli ve 3742 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 11.8.1983 Tarihli 
ve 2876 Sayılı Kanunun 97 nci Maddesinde yapılan değişikliğe göre, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara, Başbakanlığa bağlı Genel ve Katma 
Bütçeli diğer kuruluşlarda olduğu gibi, 10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun 31 inci mad
desinde yer alan fazla çalışma ücretinin yarısının ödenmesi öngörülmüştü. Ancak 6.3.1991 Ta
rihli ve 3701 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile sözkonusu fazla çalışma ücreti, Başba
kanlığa bağlı genel ve katma bütçeli diğer kuruluşlarda çalışan personel için tama iblağ edilmiş 
olmasına rağmen adı geçen kurum personeli bu hükümden yararlanamamıştır. Teklifle Başba
kanlığa bağlı genel ve katma bütçeli diğer kuruluşlar ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu arasındaki fazla çalışma ücreti farkının giderilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu ile Başbakanlığa bağlı diğer kurumlar arasındaki fazla çalışma ücreti farkının giderilmesi
ni Öngören teklifin yerinde olduğu, ancak bir kısım kurumları kapsayacak düzenlemeler yeri
ne personel rejiminin tümünü kapsayacak köklü düzenlemelere gidilmesinin gerekliliği vurgu
lanmıştır. Bu hususta sorulan sorulara Hükümet adına yapılan açıklamalarda, Hükümetin bu 
konudaki çalışmalarının devam ettiği ve en kısa zamanda personel rejiminde daha objektif dü
zenlemelere gidileceği ifade edilmiştir. Daha sonra teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca benim
senerek maddelerinin görüşülmesine' geçilmiştir. 

Teklifin Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilen 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (c) 
bendinin (2) numaralı alt bendi 1.1.1991 tarihinden geçerli olarak değişikliğe tabi tutulurken 
madde bütünlüğünün bozulduğu görülmüş ve (c) bendinin tamamının 1.1.1991 tarihinden ge
çerli olmak üzere yürürlüğe girmesini teminen anılan bendin tamamı madde kapsamına alınmış, 

Teklifin, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 Üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Sözcü 

İüsit Ülker 
İstanbul 

Üye 
Nihat Türker 

Afyon 
Üye 

Sait Ekinci 
Burdur 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Başkanvekili 
Haztm Kutay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Üye 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 
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Üye 
ismail Şengun 

Denizli 

Üye 
A. Aykon Doğan 

İsparta 

Üye 
Rüştü Kâztm Yucden 

tçel 

Üye 
Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Ali Talip özdemir 

Konya 
imzada bulunamadı 

Üye 
Mahmut Oztürk 

Niğde 

-

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Üye 
Etem Cankurtaran 

tçel 

Üye 
Ali Tbpuz 
istanbul 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

'Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivis 
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ORDU MİLLETVEKİLİ ERTUÖRUL ÖZDEMtR ÎLE KARS MİLLETVEKİLİ 
YASİN BOZKURT'UN TEKLİFİ 

Atatürk Kültttr, DU ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanununun 15.5.1991 tarihli ve 3742 sayılı Kanunla değişik 97 nci maddesinin (c) bendinin 
(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalışan memur
lar, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı 
fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer malî haklardan aynen istifade eder. 

MADDE 2. — Bu Kanun11.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğü girer. 

MADDE 3. -rr Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişildik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanununun 15.5.1991 tarihli ve 3742 sayılı Kanunla değişik 97 nci maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) (1) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı, genel sekre
ter, kurum ve merkez sekreteri, daire başkanı ve şube müdürü kadroları karşılık gösterilmek 
suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştı
rılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, 
bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 
inci 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. 
Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırı

labilir. 
(2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalışan memurlar, 

Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı faz
la çalışma ücreti ve benzeri diğer malî haklanjlan aynen istifade eder." 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 570) 





Dönem : İS Yasama Yıü : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 567) 

Muğla Milletvekili Musa Gökbel ye 18 Arkadaşının, Sakar
ya Milletvekili Yriçın Koçak'ın, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu 
ve 14 Arkadaşının, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasasının 16 
na Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifleri De Ha
tay Eski MOletvekili Murat Sökmenoğlu'nun 2634 Sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmâr, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları(2/294,2/301, 

2/478,2/16) 

Türkiye Büyük Milkt Meclisi 
Sosyakkmokrat Halkçı Parti 

Grup Baskanhğı 6.2.1991 
Sayı : 218 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasasının 16 na maddesinin değiştirilmesi ile ilgili yasa teklifi 
gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

MusaGckbd 
Muğla 

Kozun Ozeo 
Ibkat 

H. Fehmi Güneş 
İstanbul 
mAksoy 

İzmir 
Kemal Duduağtu 

Hatay 
Ahmet Enin 

İzmir 
Yasar Yılmaz 

Ankara 
ibrahim Tez 

Ankara 
Mehmet Kahraman 

Diyarbakır 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

M. Ihtık Kös* 
Amasya 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Eiem Cankurtaran 
İçel 

O. MU Ytldmm 
Tunceli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Udat Ahun 
Kars 

Neccar Turhan 
İzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Ömer Çiftçi 
Ankara 



GEREKÇE 

2634 sayılı Turizmi Teşvik hasasının 16 ncı maddesi "Turizm bölgeleri ve turizm merkezle
rindeki belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, havagazı ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve 
meskenlerle uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler." şeklinde oluşmuş ve uygu
lanmıştır. 

I 

Bilindiği gibi turizm bölgeleri ve turizm merkezleri tanımı aynı Kanunun 3 üncü madde
sinde ifade bulmuş bu ifade ile de bir yerin "Turizm bölgesi ve Turizm merkezi ilan edilmesi" 
Bakanlar Kurulu kararına bağlanmıştır. 

Yine bilindiği gibi 2634 sayılı \fcsa 12.3.1982 tarihinde kabul edilmiş böylece turizm bölge 
ve merkezleri bu tarihten sonraki turizm yapılaşmasını, gelişmesini kapsamaktadır. 

Oysa ülkemizdeki turizm yatırım ve faaliyetlerinin geçmişi teşvik yasasından çok daha es
kilere dayanmaktadır. 

Yani 1982'den önce inşa edilen ve faaliyet gösteren işletme ve tesislerle 1982'den sonra sek
törün tüm hızıyla gelişmesine bağlı turizm işletme ve yatırımları, turizm bölge ve merkezleri 
dışında da gelişmiştir. 

Elektrik, su, gaz gibi girdiler turizmin temel girdileridir. 
Bu temel girdilerle turizm bölge ve merkezindekilerle, bir niteliğe sahip olmayanlar ara

sında temel girdilerde her gün büyüyen bir maliyet farkı ve haksız rekabet unsuru oluşmaktadır. 
Bütün bu gerekçelerle öneri sektördeki haksız rekabeti kaldırmakta. Ayrıca hükümetin 

turizmdeki temel hedefi olan "tüm tesisleri turizm belgeli hale getirme" politikasını hızlandır
mak üzere 16 ncı maddedeki indirim şartı "Turizm bölge ve merkezinde" olmaktan çıkartılıp 
"Turizm belgeli" olma tartına bağlanmıştır. 

Doğru Yol Partisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Grup Başkanlığı 9.2.1988 
No. •: 26 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
Kanun Teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

GEREKÇE 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesiyle kumar adeta Türk vatandaşla
rına teşvik unsuru haline gelmiştir. Giderek büyüyen ve bir sosyal dram haline gelen makineli 
kumar engellenmediği takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dramı son bulmayacak
tır. Dünyanın her yerinde turizmi teşvik amacıyla bu tip talih oyunları oynanacak yerler açıl
makta, ancak kendi vatandaşlarına kısıtlamalar getirmektedir. Biz de ise, bu sosyal yara. gide-
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rek büyümekte, serbest bırakıldığı için de kapanmamaktadır. Amaç turizmi teşvik olduğuna 
göre yabancı pasaport taşıyan kişilere bu imkânı tanırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
nın buralarda oyun oynamasına imkân tanımamak en tabii işlemdir. Esasen T. C. Ceza Kanu
nunun 567 ve 568 inci maddelerinde kumar suç sayılmış ve cezaî müeyyidelere bağlanmıştır. 
Bu teklifle bu çelişkide ortadan kalkacaktır. 

HATAY ESKİ MlLLETVEKİLÎ MURAT SÖKMENOĞLU'NUN TEKLÎFl 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Bakanlık, belgeli turizm işletmesinin tamamlayıcı bir bölümü olmak kaydıyla beceri 
ve şansa dayanan fiş, jeton veya para ile bir kasaya karşı oynanan talih oyunları ile fiş ve jeton 
karşılığında şansa bağlı olarak para kazanabilen oyun makinesi oynanan mahalleri yabana 
pasaport hamillerine inhisar etmek üzere tespit ve buraları işletecek kişilere izin vermek yetki
sine sahiptir. Bu mahallerde ancak yabancı pasaport taşıyanlar talih oyunları oynayabilirler. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

TUrkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/16 19.10.1990 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA . 

Hatay Milletvekili Murat Şökmenoğlu'nun "2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 
uncu Maddesinde Değişiklik \aptlmasına Dair Kanun Teklifi" Hükümet temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklif, turizm işletmesinin tamamlayıcı bir bölümü olmak kaydıyla ve turizmi teşvik ama
cıyla açılan ve talih oyunları oynanan mahallere sadece yabancı pasaport taşıyanların girmesi
ni öngörmektedir. 

Teklifin öngördüğü yasal düzenleme 4.4.1988 tarihli ve 320 sayılı "Millî Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yapıl
mıştır. Böylece teklifin gerekçesi sözkönusu Kanun Hükmünde Kararname ile ortadan kalkmıştır. 

Bu nedenle adı geçen teklifin maddelerine geçilmesi oy çokluğu ile Komisyonumuzca red 
olunmuştur. 

Raporumuz Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna havale edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) 
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Başkan 
Galip Demini 

Malatya 
Kâtip 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 
Üye 

Ali Necmettin Şeyhoğlu 
Çankın 

Üye 
ismail Köse 

Erzurum 
Üye 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğh 

İstanbul 
Üye 

Yılmaz Samoğk 
Ordu 
Üye 

Eyüp Cenap Gûlpmar 
Şanlıurfa 

Sözcü 
Hasan Çakır 

Antalya 
Üye 

Ayhan Artfağaoğlu 
Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 
Üye 

Rıza Şimşek 
Erzurum 

Üye 
Ertekm Durutürk 

İsparta 
(Komisyon Raporuna Mu 

Üye 
Erol Köse 
Kocaeli 

Üye 
Kitabettin Hamidi 

Siirt 
Üye 

ihsan Bedimanoğlu 
Van 

Üye 
A. Şak» Ergit 

Yozgat 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

12.3.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılanmla. 

Yalçtn Koçak 
Sakarya 

GEREKÇE 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı maddesi yalnız turizm bölgeleri ve turizm 
merkezlerinde yer alan yatırım ve işletmelerin elektrik, havagazı ve su ücretlerinin o bölgedeki 
sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden ödenme imkânını sağlamak
taydı. Ancak günün değişen şartlan göz önüne alındığında, turizm bölge ve merkezleri dışında 
yer alan tesisler bu imkândan yararlanamamaktadırlar. Bu bakımdan tesisler arasında farklı 
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bir uygulama.ortaya çıkmaktadır. Tesislere oldukça yüklü bir maddî külfet getiren bu uygula
manın yaygınlaştırılmasında yarar görüldüğünden, ayrıca belgesiz işletmelerin de böyle bir teşvik 
karşısında belge almak için çaba gösterecekleri ve ülkemizdeki yatak kapasitesinin artacağı dü
şünülmektedir. 

Bu nedenle madde metni genişletilmiş ve yalnız tesislerin işletme dönemine münhasır ol
mak üzere teşvik sağlanmıştır. Madde bu anlayışla yeniden düzenlenmiştir. 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ YALÇIN KOÇAK'IN TEKLİFİ 
12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 na Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklin 

MADDE 1. — 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 net maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Elektrik, Gaz ve Su Ücretleri 
Madde 16. — Belgeli turizm işletmeleri işletme belgesi tarihinden itibaren elektrik, hava

gazı, doğal gaz ve su ücretlerini tarifelerde yer alan asgari bedel üzerinden öderler." 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

12.3.1990 

Yasar Tbpcu 
Sinop 

M. Tahk Şaşmaz 
Elazığ 

Orhan Şendağ 
Adana 

İrfan Derniralp 
Samsun 

Atilla Imamoğlu 
Kahramanmaraş 

Adil Aydtn 
Antalya 

Önd Sakar 
Manisa 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Fuat Ktkı 
İzmir 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Cemal Alişan 
Samsun 

Holü Dağh 
Adana 

Ümit Canuyar 
Manisa 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 
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GEREKÇE 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı maddesi yalnız turizm bölgeleri ve turizm 
merkezlerinde yer alan yatırım ve işletmelerin elektrik havagazı ve su ücretlerinin o bölgedeki 
sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden ödenme imkânını sağlamak
taydı. Ancak günün değişen şartları göz önüne alındığında, turizm bölge ve merkezleri dışında 
yer alan tesisler bu imkândan yararlanamamaktadırlar. Bu bakımdan tesisler arasında farklı 
bir uygulama ortaya çıkmaktadır. Tesislere oldukça yüklü bir maddî külfet getiren bu uygula
manın yaygınlaştırılmasında yarar görüldüğünden, ayrıca belgesiz işletmelerin de böyle bir teşvik 
karşısında belge almak için çaba gösterecekleri ve ülkemizdeki yatak kapasitesinin artacağı dü
şünülmektedir. ' 

Bu nedenle madde metni genişletilmiş ve yalnız tesislerin işletme dönemine münhasır ol
mak üzere teşvik sağlanmıştır. Madde bu anlayışla yeniden düzenlenmiştir. 

SİNOP MİLLETVEKİLİ YASAR TOPÇU VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 na Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Elektrik, Gaz ve Su Ücretleri 

Madde 16. — Belgeli turizm işletmeleri işletme belgesi tarihinden itibaren elektrik, hava
gazı, doğal gaz ve su ücretlerini tarifelerde yer alan asgari bedel üzerinden öderler." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Baymdırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. •: 2/294-2/301-2/478-2/16 23.5.1991 ' 

Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak'ın; 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 14 Arkadaşının; 
12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi; 
"Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 18 Arkadaşının 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 
16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifleri" ile "Hatay eski Milletvekili Mu
rat Sökmenoğlu'nun; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik 
Yapan Kanun Teklifi" Komisyonumuzda birbirleri ile ilgili olmaları nedeniyle, içtüzüğün 36 
ncı maddesi uyarınca, 22.3.1991 tarihli 15 inci Birleşiminde, Turizm Bakanı ilhan Aküzüm ve 
ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımı ile birleştirilerek görüşülüp incelendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) * 



Hatay eski Milletvekili Murat Sökmenpğlu'nun teklifi, İçişleri Komisyonunun raporu üze
rinden Komisyonumuzca müzakere edildi. Komisyonumuz aynı gerekçelere katılarak teklifi 
reddetti. 

Halen yürürlükteki 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı maddesine göre; sadece 
turizm bölgeleri ve merkezlerinde yer alan tesisler düşük tarifeli elektrik, havagazı ve su ücret
leri ödememektedir. 

Sözkonusu Kanun teklifinin kanunlaşması halinde tesisler arasındaki haksız rekabet orta
mı ortadan kalkacak, Turizm Bakanlığından belgeli tüm tesislerin düşük tarifeden yararlan
ması esası getirilecek, bu uygulama ile belgesiz tesislerin bu imkândan yararlanmak için niteli
ği yükselterek Turizm Bakanlığından belge alması teşvik edilecek ve bu suretle nitelikli yatak 
sayısı da artmış olacaktır. 

Komisyonumuz yukarıdaki hususlan göz önüne alarak, en geniş kapsamlı olan, Muğla 
Milletvekili Musa Gökbel ve 18 Arkadaşının kanun teklifini müzakerelerine esas almıştır. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin birinci maddesi, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Ülkemize motokaravan ve karavanları ile gezmek amacıyla gelen yabancı turistlere ait ka
ravan ve motokaravanlann yurdumuzda kalış sürelerini 3 aydan 2 yıla çıkartan bir Ek Madde 
ile, Bakanlığın Turizm sektörünü düzenleyen ve geliştirecek tedbirler toplamı içinde sektörle 
ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını kurmak için yardımcı olmasını öngören 
bir Ek Madde, tedvinin Komisyonumuz yerinde görerek teklif metnine, çerçeve 2 nci maddeyi 
ilave etmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi 3, üçüncü maddesi de dördüncü madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. ' 

Kanun teklifine eklenen maddeler dikkate alınarak, Teklifin başlığı da buna göre Komis
yonumuzca yeniden düzenlerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, konunun arz ettiği önem nedeniyle Turizm mevsimi kapanmadan, turizm 
işletmecilerini ferahlatacak olan bu teklifin biran önce yasallaşması için, içtüzüğün 53 üncü 
maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini temenni etmektedir. 

İş bu rapor Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

» 
Başkanvekili 
Avni Akkan 
x Trabzon 

Kâtip 
Kaya Opan 

Sivas 

Başkan 
Iftlay Saygın 

İzmir 
Sözcü 

Kâztm Çağlayan 
Kırşehir , 
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Üye 

Etsin Koçak 
Adana 

Üye 
ibrahim Özel 

Burdur 
Üye 

Musa Gökbel 
Muğla 

Üye 
Yalçın Koçak 

Sakarya 

Üye 
Muhyettin Mutlu 

Bitlis 
Üye 

Uli Aksoy 
İzmir 
Üye 

Süleyman Şükrü Zeybek 
Muğla 
Üye 

, Necati Akıncı 
Şanlıurfa 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ MUSA GÖKBEL VE 18 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasası'nın 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasasının 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 16. — Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölge
deki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 na Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 2 Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 2. —Türkiye'yegiriş yapan yabancılara ait karavan vemotokaravanlar ba

kım, onarım ve kışlamak amacı ile 2 yıla kadar kalabilir ve sahipleri başka bir vasıta ile Türki
ye'den ayrılabilir.' 

Bu amaçla tespit edilecek mahal ve depolarda kışlayabilecek olan yabancılara ait motoka-
ravan ile karavanların kullanmaları ile kalış usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığımn 
görüşü alınarak Turizm Bakanlığınca bir yönetmelik ile belirlenir. 

EK MADDE 3. — Bakanlık, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir 
yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirleri alırken sektörle ilgili kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşlarının oluşmasına yardımcı olacak her türlü tedbiri alır. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca 3 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir;* 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca 4 üncü madde olarak ay
nen ka6ul edilmiştir. 
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