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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ ' 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin, Çorum tlinde yeni kurulan ilçelere bağlanan köylerin 
sorunlarına ve 

Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları da yüksekokul ve fakülte öğrencilerinin okulla
rında karşılaştıkları sorunlara ve alınması gereken tedbirlere, 

ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, mayıs ayı fiyat artışlarına ve ekonomideki son 
gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya cevap verdi. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü
rür'ün dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet Özarslan'ın, 

Fransa'ya gidecek olan: 
Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük 

Bakanı Adnan Kahveci'nin, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Togay Gemalmaz'ın, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçektn, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ve 
Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkan

lığına, TBMM Başkanı tsmet Kaya Erdem* in vekâlet edeceğine, 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İzmir Milletvekil Veli Aksoy ve 24 arkadaşının, Tekele ait olan rakı dışsatımı yetksini 

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 açılmasına ilişkin önergesinin (U/28), yapılan öngörüşme-
ler sonucunda, gündeme alınmasının'kabul edilmediği açıklandı. 

S Haziran 1991 Çarşamba günü saat lS'te toplanmak üzere, birleşime 17.32'de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Ayiekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Çanakkale 

Kadir Demir Mümin Kahraman 

• 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 6 . 1991 Çarşamba 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 

1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 29.5.1991 
İkrih ve 3746 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/812) (3/1693) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.6.1991) 

Teklifler 
1. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda De

ğişiklik Yapılamsı Hakkında Kanun Teklifi (2/574) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 31.5.1991) 

2. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekilfi (2/575) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1991) 

Raporlar 

1. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına tlişkin 414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/705) (S. Sayısı 556) (Dağıtma tarihi: 5.6.1991) (GÜNDEME) 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik "Vfcpılmasına 
Dair 208, 385 ve 419 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim ve Anayasa ko
misyonları raporları (1/89, 1/99. 1/638. 1/712) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 5.6.1991) 
(GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — tzmir Milletvekil Birgen Keleş ve 22 arkadaşının, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü
ğüne ait arazilerin Türk ve yabana şirketlere satılacağı iddiasını tespit etmek amacıyla Anaya-
sının 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/151) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1991) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Ay t ekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangiil (İstanbul), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 126 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın millet

vekillerinin işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. — Denizli Milletvekili Ayçan Çakvoğullarinm, yeni açılacak üniversiteler konusuna ilişkin gündem 

dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un cevabı 

BAŞKAN — Üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk sözü, yeni üni
versitelerimiz konusunda Denizli Milletvekili Sayın Ayçan Çakıoğullan'sıa veriyorum. 

Buyurun Sayın Çakıroğulları. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sayın başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

sözlerime başlamadan önce, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, gelecek nesillere, utana
cağımız değil, övüneceğimiz bir çevre bırakmak düşüncesiyle, dileğiyle, yeni üniversiteler hak
kında görüş ve düşüncelerimi Yüce Heyetinize arz ederken, hepinizi saygılarımla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir düşünürün güzel bir sözü var; bu söz, "Yıllık 
programlar, planlar düşünüyorsanız, buğday, tahıl yetiştiriniz; on yıllık planlar düşünüyorsa
nız, ağaç, orman yetiştiriniz; ama, ömür boyu sürecek planlar düşünüyorsanız, insan yetiştiriniz" 
şeklinde ifade edilmektedir. 

Üniversiteler, evrensel özellikleri yanında, bilim ve teknoloji çağında günümüzün en bü
yük ve en önemli ihtiyacı ve kaynak olan insan yetiştirme yönünde önemli kurumlardır. Anva-
tan İktidarı olarak, kalkınmayı, sadece demir ve çimento olarak görmüyoruz; millî ve manevî 
değerlerimizle bir bütün olarak görüyoruz. 

Bu çerçeveden olmak üzere, yurdumuz, Türkiyemiz, Ortadoğu islâm ülkeleriyle, Avrupa 
arasında köprü olma konumu yanında, bölgemizde cereyan eden Iran-Irak savaştı Irak-Kuveyt 
Harekâtı sonrası, gerek bu bölgede ve gerekse Doğu Blokunda meydana gelen büyük değişik
likler sonucunda açılan pazarlarda ve nihayet, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde, önü
müzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda büyük işleri yüklenebilecek, bu bölgelerde mühendis
lik hizmetleri, makine, teçhizat ihracatı gibi çalışmalara girecek bir potansiyel arz etmektedir. 

Şimdiye kadar 20 ilimizde mevcut 29 üniversitemiz yanında, darülfünunlardan, 
mühendishane-i berrii hümayunlardan, günümüze kadar, o günkü nüfusumuza ve gelişmemize 

— 405 — 



T.B.M.M. B : 126 5 . 6 . 1991 O : 1 

göre gelmiş, bu kurumlarımız, bugünün Türkiyesinin ihtiyaçlarım karşılamaya yeterli değildir. 
Anavatan İktidarı, bu konuda da köklü ve kalıcı tedbirler almak düşüncesiyle, üniversite sayı
mızı katlama yönünde bir reform hareketini başlatmıştır. Bugün yeni üniversitelerimizle ilgili, 
kaynak meselesinde, öğretim elemanı meselesinde ve bina teçhizat meselesinde bazı tenkitler 
ortaya konulmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, üniversitelerimizle ilgili, bu üniversitelerimizin kurulmasıyla ilgili, bütün 
illerimizde, tüm vatandaşlarımızda büyük bir arzu mevcuttur. Anvatan iktidarı, şimdiye kadar 
gelmiş geçmiş iktidarlardan çok farklı olarak, bütçesinde en büyük payı millî eğitime ayırmış
tır. Bir taraftan bütçe imkânlarıyla, bir taraftan "Yükseköğretim Fonu ile, diğer taraftan, mille
timizin kurduğu ve her geçen gün geliştirdiği vakıflar sayesinde kaynak meselesinin aşılacağı 
görüşündeyiz. 

Diğer taraftan, öğretim elemanı konusunda, Yükseköğretim Kurumu gerekli tedbirleri al
maktadır. Bunun yanında, emekliliği yaklaşmış öğretim üyelerimizin hizmet sürelerini, yeni 
üniversitelerimizde vazife almak kaydıyla uzatma, ayrıca, bir öğretim elemanı imkânı sağlaya
caktır. 

Bu sebeple, üniversitelerimizin 2000'li yıllara doğru bir master plan çerçevesinde; ama, 
kurulmaya hazır hale gelmesi, Yükseköğretim Kurulunun ve Sayın Bakanın izin vermesi sure
tiyle açılması, bu kurumlarımızın yeterli şekilde hazırlanıp, devreye girmesi yönünde bizlere 
bir garanti vermektedir. 

Anavatan Partisinin, şimdiye kadar hiçbir iktidarın üzerine gitmeye cesaret edemediği bu 
uygulamalarına en güzel cevabı, milletimiz sandıkta vermektedir; bunun bir küçük örneğini 
de, kendi çerçevesi içresinde geçtiğimiz pazar günü yaşadık. Anketler yerine, sandıktaki netice
ler her zaman daha güzeldir, daha doğrudur; ama maalesef görüyoruz ki, Sayın tnönü "Bu 
nokta seçimidir. Bu seçimde muhalefet 10 almıştır, Anavatan 8 almıştır" gibi tenkitler yönelt
mektedir. 

Sormak lazım; 10, kaç muhalefet partisinin bir araya gelmesiyle aldığı neticedir?.. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Seçime gel! 
AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Devamla) — Sayın Demirel, aynı şekilde, "Bu, devlet gü

cüyle kazanılmış bir seçimdir" diyorlar. 
Devri iktidarlarında seçimler yapıldığında, oraya giden ne gücüdür? Kendilerine sormak 

lazım; Ankara gücü müdür?! 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğulları, ben size üniversitelerle ilgili olarak gündem dışı söz ver
dim. Lütfen... 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Devamla) — Anavatan iktidarı, geçtiğimiz günlerde, Mec
lisimizin Millî Eğitim Komisyonundan geçen bu tasarının milletimizin hayrına olduğunu, söy
lemektedir; milletimiz de buna bir yerde, pazar günü sandıkta en güzel cevabı vermiştir. 

Üniversitelerimizin memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyo
rum. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygılarla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğulları. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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MİLLÎ EÖÎTtM BAKANI AVNt AKYOL (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sayın Çakıroğulları'nın konuşması üzerine, yükseköğretim konusunda yapılan çalışmalar 
hakkında Yüce Meclisi bilgilendirmek istiyorum. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Mükemmel bir paslaşma! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Paslaşmak istemiyorum, aydın
latmak istiyorum. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Konuşmalardan daha önce haberiniz vardı herhalde... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. Bütün gündem dışı konuşmalar önceden Hü
kümete bildirilmektedir efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Hepsi bildiriliyor. Sizlere yaptı
ğım gibi, geliyorum, olabilen bilgileri sizlere sunmaya çalışıyorum, saygılarımı sunuyorum. 

Yükseköğretim konusunda yapılan son değişiklikler çeşitli şekillerde yorumlanıyor ve bu 
çeşitli şekillerde yorumlamalar da çeşitli kesimler tarafından olumlu karşılanıyor, olumsuz kar
şılanıyor; bir değerlendirmeye tabi tutuluyor... Bu konuda, gerçekten, parti ayırımı yapmaksı
zın, konuya objektif bir yaklaşımla bakmakta ve değerlendirmekte yarar olduğu kanısındayım. 

Millî eğitim sistemi üzerinde çeşitli değişiklikler yapmakta olduğumuz biliniyor. Ekono
mik, sosyal, kültürel alanlarda dan değişikliklere paralel; bilim ve teknolojideki ilerlemelere 
paralel, değişen hayatımıza paralel şekilde eğitim sisteminde değişiklikler yapmak, kaçınılmazdır. 
Hayat değiştikçe, eğitim sistemi de değişmelidir. Bu anlayışla yaptığımız çalışmaların bir kıs
mının tamamlanmış olması, uygulamaya girmiş olması milletçe mutluluğumuzdur. öğretmen- * 
lik mesleğini-yüceltmeden başlayan eğitim sisteminin yükünü hafifletmeye kadar yönelen; yay
gın eğitimden çıraklık eğitimine kadar, ilköğretim zorunluluğuna kadar, özel eğitim alanında
ki çalışmalara kadar iyileştirici ve geliştirici çalışmaları yapmanın mutluluğu içindeyiz. "Millî 
eğitim seferberliği" adı altında bugüne kadar yapılanların ışığında, tamamlayıcı ve geliştirici 
hizmetleri yapıyoruz; sıra yükseköğretim alanına geldi. 

Bildiğiniz gibi, şu anda, l'i vakıf, 28'i devlet üniversitesi olmak üzere, 29 üniversitemiz 
mevcuttur. Hükümet olarak, 29'u doğrudan doğruya klasik üniversite, 2'si yüksek teknoloji 
enstitüsü -Batı'da olduğu gibi- Ti de vakıf üniversitesi olmak üzere, toplam 32 yeni üniversite 
kurulması için Yüce Meclisin huzuruna çıktık; arkadaşlarımız buna ilave olarak, komisyonda, 
16 yeni üniversite kurulması teklifini getirdiler. Bu üniversitelerin l'i vakıf üniversitesiydi -ki, 
şartlan taşımıyordu, YÖK'çe, Bakanlıkça, Devlet Planlama Teşkilatınca ve özel komisyonca 
gerekli değerlendirmeler yapılmamıştı- o yüzden, bunun dışında kurulması teklif edilen 15 üni
versite -ki bunun 3'ü bölünme üniversitesiydi- kabul, edildi ve böylece, kurulması teklif edilen 
üniversite sayısı 47 oldu. 

Eğer bu gerçekleşir ve hepsi faaliyete geçerse, üniversite sayısı 76 olacak. 

Üniversitelere böyle bir hamle anlayışıyla el atılma ihtiyacı acaba neden doğdu? Şimdi, 
bu konuyu gerçekçi ve objektif olarak bilgi ve takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Bugün yükseköğretimdeki, özellikle örgün eğitimdeki durum çok acıdır. Rakamlara ba
kacak olursanız, örgün eğitimde Libya'dan da, Irak'tan da geri olduğumuzu göreceksiniz çok 
çarpıcıdır, 1985 yılında Türkiye'de örgün eğitim kesiminde yükseköğretimde okullaşma, oranı 
çağ nüfusuna göre yüzde 8.9'dur. Beş yıl sonra, yani 1990'da, sağlanabilen yüzde 1.1'lik bir 
artışla çağ nüfusuna göre bu oran yüzde 10 olmuştur. Bu oran Libya'da yüzde 10.1, Irak'ta 
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14.3, Yunanistan'da yüzde 25-30, Kariada'da yüzde 62, Amerika'da yüzde 59.6'dır. Avrupa Top
luluğu ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 30-35'tir. Türkiye Cumhuriyetinde ise, ekonomik, 
sosyal, kültürel, teknolojik ve birçok alandaki gerçekten sevindirici, başarılı ve olumlu hamle
lere, gerçekleşmelere rağmen, yüksököğretim kesimindeki toblo, Avrupa Topluluğu ülkelerinin 
üçte birinden aşağıdır. Açık öğretimdeki okullaşma oranı ise yüzde 6.3'tür. Bununla birlikte, 
bu oran yüzde 16.3 olamktadır. Bakınız, şu tabloda Türkiye bütün ülkelerden geri; Libya biz
den bir üstte. Bu rakam UNESCO istatistik yıUığmdadır. Türkiye 1990 yılında, maalesef, yine 
en alt sırada yer almaktadır. Brezilya dahi 10.9Ha bizden bir üst sırada yer almaktadır. Türki
ye'de 10.3 'tür. Az önce ifade ettiğim gibi, bu rakamalarda da en başta Kanada, ondan sonra 
Amerika geliyor. Yeni yükseköğretim kurumları açma konusunda birinci gerekçemiz budur. 

İkinci gerekçemiz: Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planımız, 1994 yılına kadar örgün eğitim
de yüzde 15 okullaşmayı öngörmüştür, hedef olarak almıştır. Yüzde 15 hedefini gerçekleştire
bilmek için, beş yılda 110 bin kişi almak gerekiyor; yıllık dilime düşen sayı 11 bindir. Ama 
neylersiniz ki, geçen sene 29 üniversitemizin yeni kaydettiği öğrenci sayısı 4 930'dur. Bir önceki 
sene ise bundan 35 fazladır, yani 4 965'tir, Yani, son iki yılda dahi hedefin yarısına varılama
mıştır. Bu demektir ki, 2000 yılına kadar ancak yüzde 15'lik hedef sağlanabilecek, böylece Yu
nanistan'ın rakamlarının yarısına varacak, Avrupa Topluluğu ortalamasının -eğer onlar durup 
bizi beklerlerse- yarısından az olacak. Çünkü, orada yüzde 35'tir. 

Üçüncü gerekçemiz: Maalesef, başvuran Öğrenci sayısına göre, 1983'ten bu yana sistema
tik bir şekilde düşme vardır; sanki programlanmıştır. 1983 yılında yüzde 24,8 olan başvuran
lardan girebilenlerin oranı, her yıl bir iki puan düşme ile, bu yıl yüzde 12,2'ye düşmüştür. Bu 
rakam geçen sene yüzde 12,8 olmuştur. Yani akıl, mantık ye ihtiyaç yüzde 24,8'in artmasını 
beklerken, hayır, bu olmuyor, yarı yarıya düşüyor. 

Dördüncü gerekçemiz: Dünyada bir kriterdir -kullanılabilir kullanılmayabilir; eleştirilebi
lir, eleştirilmeyebilir-1 milyon nüfusa bir üniversite düşmektedir. Bu rakam Yunanistan'da 1,1 
milyondur; ama 900, 700, 600, hatta Japonya gibi, 350 bin kişiye bir üniversite düşen ülkeler 
vardır. Tabiî burada üniversite kavramı önemlidir; hepsi eşdeğer üniversite değildir -dünyada 
örneği yok, Türkiye'de de gereği yok- kabiliyetlere, ihtiyaçlara, yeteneklere göre; uygulamalı
dan başlayan, araştırma, bilim ve teknoloji üretmeye kadar giden çeşitli üniversiteler vardır. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde -en gelişmiş dahil- tek tip, sadece bilim, araştırma, yayım yapan 
yükseköğretim kurumları yoktur. 1,5 yıldan başlayan, 2 yıldan başlayan, bizim LÎMME gibi 
başlattığımız programlardan başlayan, çeşitli süreleri kapsayan, eğitim öğretim verilen üniver
siteler vardır. 

Beşinci gerekçemiz: önümüzde bir Türkiye gerçeği vardır -her ülkenin olabilir- o da, 20 
bin çocuğumuz yurt dışında -Kıbrıs dahil- okumaktadır. Bu çocuklar ne okur, ne okumaz; al
dıkları belge nedir, ne değildir bilemezsiniz; ama bilinen bir gerçek vardır, o da, bunların Türkiye 
Cumhuriyetinde, parası olanların, 1,5 trilyona yakın dövizi yurt dışına verdikleridir. 

Altıncı gerekçemiz: Hızlı bir nüfus artışımız var; genç bir nüfusa sahibiz. Onun için, okul
laşma oranları ve başvuranların sayılarında azalma oluyor. Bu tutumla, yapılan hesaplara gö
re, eğer LÎMME gibi bir projeyi çıkarmasaydık, normal, her yıl yüzde 13-14 civarında artışla 
devam etseydi, 2000 yılında, üniversitelerimizin kapısı önünde 1 milyon 600 bin çocuğumuz 
olacaktı. 
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Bu çocuklara eğitim-öğretim imkânı sağlamak lazım; bu, devletin görevi ve insan hakları
nın gereği. 

Bu arada bir yanlış anlamadan bahsetmek istiyorum; "herkes üniversiteye gitsin, herkesi 
üniversiteye alacağım, isteyen dilediği yere girmelidir" deniliyor; ama bunların mantıkla, bi
limle, hesapla kitapla ve çağdaş eğitimle bir münasebeti yoktur. Bunların, sadece çirkin politi
kayla münasebeti var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düşünce sistemi yoktur. Bununla ilgili 
olan ilke de, genellikle, orta ve dengi okullardan üçte bir oranında -istisna bir iki ülke hariç-
öğrencinin yükseköğretime gitmesidir. Doğru olan budur, yararlıdır ve yeterlidir. Bu, bütün 
dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil herkesin kabul ettiği bir ortalama orandır. Bakarsanız, Japon
ya'da bu oran yüzde 30-35, Almanya'da yüzde 30-32'ler civarındadır; ama Kanada gibi, Ame
rika gibi bazı ülkelerde ise bu oran değişmiştir. 

Aslında, insan Hakları Evrensel Beyannamesinin -insan hakları ile ilgili herkesin eğitim 
hakkına sahip olduğundan bahseden- yükseköğretimle ilgili 26 ncı maddesindeki temel hüküm 
çok ilginçtir ve bu gözden kaçırılıyor: "...yükseköğretim ise, liyakat esasına bağlı olarak herke
se açık tutulmalıdır" deniliyor. Sınırlama var ve bu sanırlama, liyakatla ilgilidir. 

Bu kadar üniversite yapmamızın bir diğer gerekçesi ise, Anayasamızın, malum, 131 inci 
maddesinin, üniversitelerimizin ülke sathında yaygınlaştırılmasını istemesidir, öngörmesidir. An
cak, bizde bugüne kadar ideal rakamlara varılamamışının sebebi, genç bir nüfusa sahip olma
mız; çocukları ilkokuldan itibaren ilgi, istidat ve kabileyeüerine göre yönlendirememiş olma
mız ve genel eğitim ağırlıklı bir değer yargısına sahip olmamızdır. Bazı eleştiriler okuyorum 
ve görüyorum; halbuki, kalkınma planımızın ilgili maddesi, plan dönemi sonunda örgün eği
timle ilgili yükseköğretimde okullaşma oranının yüzde 15'e çıkarılmasını öngörüyor. Gene ay
rı bir maddesi, "yükseköğretim kurumları açma konusu, hazırlanacak bir yükseköğretim pla
nı çerçevesinde değerlendirilecektir" diyor. 

Bu hüküm, benim 1980 öncesi Yükseköğretim Kurulunda bulunduğum zaman, 1950 sayı
lı Üniversiteler Kanununda da vardı, 2547 sayılı Kanunda da vardı; ama bir türlü, plan hük
mü, plan ilkesi, kanunlaşamıyor, gerçekleşeniiyor ve hep ideal olarak kalıyor; plan tedbiri ola
rak, plan ilkesi olarak kalıyor. 

Bu gerçeklerden dolayı, Hükümetimiz, yeni üniversitelerin açılmasını zorunlu görmüştür. 
Çünkü, üniversiteler önünde yığılma çoktur. Geçen yıldan bir misal arz edecek olursam, 
892 975 kişi üniversite giriş sınavlarına müracaat etmiştir; bunun yüzde 19-20'si herhangi bir 
üniversitede okuyan veya mezun olan çocuklar olup, diğer kalan 735 bin kişinin yarısı, yani 
335 bin civarında olanı, o yıl lise ve dengi okulların son sınıfında olanlardır, kalan miktar ise 
üç yıldır başvurup da giremeyenlerdir. Şu halde, 735 bin kişi, giriş sınavlarına başvurmuştur; 
ama alınan miktar, size verdiğim oranlardadır, yani 173 555 kişidir; bu sene de bundan fazla 
alınmayacaktır, yani 170-180 bin civarında alınacak. Çıkardığımız, bazı sıkıntıları da olsa, ba
şarıyla uyguladığımız ve uygulandığını gördüğümüz LÎMME Projesine başvuranların sayısı, 
hiçbir okul açmadan, yeni imkân sağlamadan, sadece ek ders ücretleriyle mesai saatlerini de
ğerlendirerek aldığımız lise mezunu çocuklarımızın sayısı, 109 bindir. Ege'de gezdiğim yerler
de, bunların iş bulmalarımda görmekten büyük mutluluk duydum. Bu proje böylesine etkile
miştir ve bu proje sayesinde, geçen sene 892 975 kişi başvurduğu halde, bu sene, geçmiş yıllara 
göre yüzde 13,4 artarak 1 milyon 50 bin olması lazımken, 876 619 kişi başvurmuştur; yüzde 
2 düşmüştür. Aslında, 1,8'dir; beş yılın trendiyle, artış oranıyla birleştirirseniz, yüzde 15,2'dir. Bu 
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rakam 130 bin genç demektir. Yani, LİMME çıkmasaydı, 130 bin çocuk daha gelecekti, 1 mil
yonu aşacaktı; ama, LtMME'ye rağmen, sokakta işsiz, mesleksiz dolaşan 440 bin çocuğumuz 
var. Bu çocuklara sahip olmak lazım, bu çocuklara imkân sağlamak lazım; ister meslekî tek
nik okullar, isterse yeni kurumlar yoluyla, çocuklarımızın liyakatlarına göre, ehliyetlerine gö
re, yeterliklerine göre gidecekleri okullar, yükseköğretim kurumları yoluyla... 

Bu gerçekten dolayı, Hükümet olarak, yeni üniversitelerin açılması konusunda Devlet Plan
lama Teşkilatı, Yüksek öğretim Kurulu, Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ile birbuçuk yıl 
çalışma yaptık, tik aşamada, 10 üniversite üzerinde karar kılındı; sonra, 3 + 1, oldu; 14. tik 
10'un da, önümüzdeki yıl, 7-8'i açılabilirdi ve iki yıl içinde 13-14'ü açılabilir şartlarını taşıyor
du; fakat bu gerçekleri görünce, bu ihtiyaçları görünce, yükseköğretim alanındaki dünya ista
tistiklerini görünce, bir hamle yapmanın zaruretine inandık; yaygınlaştırmayı, belli ilkelere, kri
terlere göre şart saydık. Nedir bu?.. Dedik ki, eğer devlet seferberliğe girerse, eğer millet sefer
berliğe girerse, 32 okulu, Türkiye Cumhuriyetinin mevcut potansiyeliyle 2000'lere kadar yap
maması için hiçbir sebep yoktur. 32 üniversiteyi, 2000 yılını hedef alarak bir master plan anla
yışıyla getirdik. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — "teni, on yılda açacaksınız değil mi Sayın bakan? 
MÎLLÎ EĞtTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — On yıl içinde açacağız. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — O zaman kurmadık... 
MtLLÎ EĞtTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Tabiî; ama zorlama yapıyoruz, 

Kalkınma planında ilke var, uygulanmıyor... 1980 öncesi var, 1980 sonrası var; "master plan 
yapılır, greçkleştirilir" diyor; olmuyor... Komisyonda, açık, samimî olarak "Getirdiğiniz her 
üniversite 2000 yıllarından sonrayı öngörür, inşallah, imkân, kaynak bulunursa, onlar 2000'e 
kadar yapılsın" deyerek görüşlerimi ifade ettim ve 2010 yılına kadar olmasını da kabul etti par
lamenter arkadaşlarımız; 15 üniversite böyle ilave oldu. 

Bunları nasıl gerçekleştirebiliriz?.. Çok açık ifade ediyorum; bunun da mekanizmalarını 
getirdik, bu kanun içinde var.'huzurunuza geldiği zaman göreceksiniz. Bunun en önemli mad
desi şudur: tik defa bir fon imkânı yaratıyoruz; mevcut üniversiteler, artı yeniler için. Fon maddesi 
de getirildi, Millî Eğitim Komisyonunda ilke kararı alındı; 2809 sayılı Kanunda değişiklik ya
parak bir fıkra ekliyoruz ve "Kurum ve Kuruluşların imkânlarından Yararlanma ve Yükseköğ
retim Fonu" diyoruz. Cümleyi aynen okuyorum: "Yükseköğretim kurumlarının daha iyi şar-
tara sahip olmasını sağlamak ve özellikle yeni kurulan yükseköğretim kurumlarına öğretim 
elemanının yetiştirilmesini emin etmek ve bu kurumların altyapı, bina, araç-gereç, laboratu-
var ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamada bütçe imkânlarına katkıda bulunmak üzere bir yüksek
öğretim fonu kurulmuştur.' Bu şartla ancak bunlara "evet" dedim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur; lütfen toparlayınız. 
MtLLÎ EĞtTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Bir dakikada bitiririm Sayın 

Başkanım. 
İkinci husus: Bir master plan anlayışını kanunî hükme bağlamak istiyoruz. "Bunu yapar

sanız bunlara evet" dedik; Komisyonumuz bunu da kabul etti; bu da şudur: Getirdiğimiz bir 
maddeyle, Millî Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde, Maliye ve Gümrük Bakanlığıyla, Dev
let Planlama Teşkilatı ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığının temsilcilerinden oluşan bir ko
misyonda, 2000 yılına kadar uygulanacak bir program tespit edilir. Bu program çerçevesinde, 
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üniversiteler itibariyle ve yıllık olarak belirlenecek oranda demamn, Millî Eğitim Bakanlığımn 
onayıyla, yurt dışına gönderilmesi ve yetiştirilmesi sağlanır, üniversite demek, binadan önce, 
araç gereçten önce hoca demektir. Bunun için, 2000 yılına kadar akademik persondin yetişti
rilmesini de teminat altına alıyoruz. 

Bütün bunların dışında bir gerçek daha var, onunla sözlerimi bağlamak istiyorum. Ne 
yaparsanız yapınız, şartları taşımayan, eğitim-öğretim imkânları yeterli olmayan, idarî ve malî 
imkânları elverişli olmayan kurumların üniversite olarak açılması gibi, nitdiği düşürücü ve yoz-
laştırıa, bilimi, eğitimi, öğretimi yozlaşUna bir uygulamaya imkân vermemiz mümkün değil
dir. Hiçbir hükümetin bu yola başvuracağımda sanmıyorum. Buna ilişkin 2809 sayılı Kanunu
muzun 6 ncı maddesindeki hükmü, son cümle olarak okuyorum. Bu kanunumuzun hükmü 
der ki: "Bu kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler, eğitim-öğretim için yeterli kuruluş 
hazırhklannın tamamlanmasım, malî ve idarî şartların yerine getirilmesini müteakip Yüksek 
öğretim Kurulunun kararıyla faaliyete geçirilir." 

Yani, mesele ciddî olarak de alınmıştır, bilimsd olarak de alınmıştır, ülke ihtiyaçları, dün
yanın gidişatı göz önünde bulundurularak de alınmıştır ve gereği de bu ciddiyetle de alınacaktır. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, gündem dışı konuşmaları dü
zenleyen 60 inci maddenin ilk-fıkrasında, "Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir" demek
tedir. Sayın Ayçan Çakıroğulları bir soru sormadı, yeni üniversitelerin kurulmasını olumlu bul
duğunu ifade etti, Sayın Bakan da bir cevap vermedi. Sayın Bakanın yaptığı konuşma, ikinci 
fıkradaki, hükümet adına bir gündem dışı konuşmadır ve ayrı bir açıklama yapmıştır; Sayın 
Ayçan Çakıroğulları'nun konuşmasına bir cevap nitdiğinde değil. Böyle bakıldığı zaman, di
ğer gruplara söz hakkı doğar; ama, cevap veriyormuş gibi bir şeyi açıklamak, bu maddenin 
kötüye kullanılmasıdır. Başkanlığınızın dikkatine sunuyorum. Bu, içtüzüğe uygun bir davra
nış değildir. Sayın Bakan, çok ciddî şeyleri gündem dışı konuşmayla söyleyebilirdi, bize de söz 
hakkı doğardı, biz de görüşlerimizi söylerdik. 

Dikkatinize sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bu uyarınızda haklısınız. Konuşma, soruya cevap mahiyetinde 
olmadı. Zaten Sayın Bakan da, "Meclise bilgi sunmak istiyorum" biçiminde sözlerine başla
dı; bilgi mahiyetindeydi. Eğer gruplar bu bilgi sunuşuna karşı söz talebinde bulunacak olurlar
sa, elbette ki, gruplara söz hakkı doğar. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Efendim, o zaman ikinci fıkraya göre de söz hak
kı doğar; ancak, böyle bir konuşma öyle olabilir ikinci fıkraya göre. Yani, çok özür dilerim, 
telaffuz etmek istemiyorum, bu bir kurnazlık şeklinde işletilmemelidir. 

BAŞKAN — Aslında Sayın Bakanın, gündem dışı konuşmayı beklemeden, Hükümet adı
na belli bir konuda Meclise bilgi sunması biçiminde Meclise gelmesi gerekirdi; o zaman grup
lar da bu bilgi sunuşuna karşıt düşüncelerini ortaya koyarlardı. Bundan sonra bu şekilde hare
ket etmelerini, ben de sayın bakanlardan rica ediyorum. 
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2. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Güneş Gazetesi çalışanları ile bastn emekçilerinin sorun-
larma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Kemal Akkaya'nm cevabı 

BAŞKAN — tkinci olarak gündem dışı sözü, Türkiye'de basının içinde bulunduğu kriz 
ve Güneş Gazetesi çalışanlarının durumu hakkında Bilecik Milletvekili Sayın Tayfur Ün'e ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Ün. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

TAYFUN ÜN (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de basın emekçile
rinin içinde bulundukları sorunları ve Güneş Gazetesi çatışanlarının içinde bulundukları du
rumları dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Ülkemizde işçi sınıfımız, ANAP İktidarının ekonomik uygulamalarının bir sonucu ola
rak, tümüyle perişan duruma düşmüş bulunmaktadır. Bunun en önemli kanıtlarını, her gün, 
günlük gazetelerde izlemekteyiz. 600 bin kamu işçisi, toplu iş sözleşmelerinin tıkanması nede
niyle grev aşamasına gelmiş bulunuyor. Bazı işyerlerinde durum daha da kötüdür. Oralarda 
da toplu iş sözleşmesi imzalandığı halde, işverenlerce uygulanmamasından doğan sorunlar ya
şanmaktadır. İşçiler sürekli olarak işten çıkartılıyorlar; açlık grevleri ve direnişler birbirlerini 
izliyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bütün bunları, her gün günlük gazetelerden izliyoruz. Pazar 
günü Bursa'da Türk-tş'in, "Haksızlıklara Hayır" mitingi sırasında taşınan binlerce pankart 
arasında biri, gerçekten de çok anlamlıydı. Bu pankartta, "Sesinizi duyurduk; sesimizi duyur
maya geldik. Güneş Gazetesi, çalışanları" yazıyordu. Güneş Gazetesinin Ankara ve İzmir bü
rolarında çalışan 100 dolayındaki gazetecisi, on günden beri, işyerlerine geliyorlar; ancak, ça
lışmıyorlar. Güneş Gazetesinin 100 dolayındaki çalışanının, işverenleri Asil Nadir'den ve Tür
kiye'deki vekillerinden istedikleri, bugüne kadar ödenmeyen üçer aylıklarının, üçer ikramiye
lerinin ve geçen yılın kasım ayından beri geçerli olan toplu iş sözleşmesinden doğan alacak 
farklarının, ne zaman ve nasıl ödeneceği konusunda, sendika yöneticileriyle oturup bir ödeme 
planı hazırlanmasıdır. Bir ödeme planı içerisinde sadece haklarını istiyorlar. 

Ülkemizde, bir işyerinde gazeteciler üç aydır maaş almadan çalışıyorlar. Son zamanlarda 
her eğilimden okurun beğeniyle izlediği bir gazete, orada çalışanlar tarafından, bir tek kuruş 
ücret almadan çıkartılıyor;' Asil Nadir isimli işverenleri ise, sadece kendi derdi ile uğraşıyor. 

Yine gazetelerden izlediğim kadarıyla, İngiltere'de yargılanması bir ulusal sorun haline 
gelen Bay Nadir'in, günlük yaşamında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı gibi, Tür
kiye'deki basın sektörü dışındaki işyerlerinin kârlılıkları da sürmektedir. 

Nadir'in İngiltere mahkemelerinden aklanarak çıkabilmesi, hepimizin ortak dileğidir. Eğer 
gerçekten, sadece Kıbrıs politikası nedeniyle baskılara, ve bir Türk işadamı olduğu için çeşitli 
haksızlıklara uğramışsa, tabiî, ortak dileğimiz bu olacaktır; ama, Türkiye'deki basının içeri
sinde bulunduğu durum, Asil Nadir'in gazetelerine göz attığımız zaman, çok daha iyi anlaşı-
labilmektedir. 

Nadir'in bundan iki-üç yıl kadar önce birbiri ardına satın aldığı gazetelerin hepsi tam bir 
çıkmaz içerisinde bulunuyor. Sadece Güneş Gazetesi çalışanları değil. Bay Nadir'in sahibi ol
duğu Günaydın Gazetesi çalışanlarının, Tan Gazetesi çalışanlarının, Ulus 
Gazetesi çalışanlarının, Fotospor Gazetesi çalışanlarının durumları 4a, Güneş Gazetesi çalışan 
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lannın durumlarından farklı değildir. Günaydın, lan ve Ulus Gazetelerinde çalışanlar da, üçer 
maaş ve üçer ikramiyelerini alamadılar. Bu grup içerisinde en iyi durumda olduğu bildirilen 
Nokta Dergisi başta olmak üzere, Gelişim'in yayınladığı dergi ve gazetelerin çalışanlarının da, 
Asil Nadir'den ikişer ikramiye alacakları bulunuyor. Fotospor'da çalışanların da ikişer aylık
ları ödenmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, kısaca, bugün, Sayın Asil Nadir, Güneş, Günaydın, Tan, Ulus ve Fo-
tospor gazeteleri ile, Nokta Dergisinde çalışmakta olan 2 bini aşkın gazetecinin ücretlerini fa
izsiz kredi olarak kullanmaktadır! Güneş Gazetesine uğradığımda çok çarpıcı bilgiler verdi
ler... Neredeyse, odacılar bile Bay Nadir'e 15-20 milyon kadar faizsiz kredi açmış durumdalar! 

Burada bir noktaya değinmekte yarar görüyorum: Bir ulusal sorun olarak sahip çıktığı
mız işadamı Bay Asil Nadir bilmelidir ki, 1982 Anayasası bile angaryayı yasaklamıştır. Oysa, 
Nadir'in gazetelerinde çalışan gazeteci arkadaşlarımız, Ortaçağın kölelerine bile reva görülme
yen koşullarda çalıştırılmaktadırlar. Çünkü, kölelere, köle sahipleri, yatabilecekleri bir yer gös
termekte, karınlarını doyurabilmek için, son derece kalitesiz de olsa, bir kap yemek vermektey
diler. Güneş Gazetesinde, Günaydın Gazetesinde bu da yoktur. Bay Nadir'e verilen büyük prim
lerin, ulusal desteğin bir anda geri alınabileceği gerçeği de, hiçbir zaman akıllardan çıkarılma
malıdır, unutulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sorun sadece iki-üç gazetenin sorunu olsaydı, Büyük Millet Meclisi
mizin kıymetli zamanlarım almayabilirdim; ama sorun, gerçekten, tüm basın emekçilerimizin 
sorunu haline gelmiş bulunmaktadır. Türk basının içinde bulunduğu durumu ve bunalımdan 
çıkış yollarını Hükümet ciddî bir biçimde ele alıp incelemek zorundadır. Biz SHP olarak da 
konuyu Meclisin gündemine getireceğiz ve demokrasilerde son derece ciddî bir güç olan, de
mokrasilerin dayanaklarından biri olan basının, içinde bulunduğu bunalımdan nasıl çıkabile
ceğini, tüm partilerin katılacağı bir tartışma ortamında çözmek için önerilerde bulunacağız. 

ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) — Bakanlar dinlemiyor... Bakanlara söyle... 
TAYFUR ÜN (Devamla) — Ancak, bugün, gündem dışı konuşmamda kısaca değinmeli

yim ki, basınımızın içinde bulunduğu sorun, sadece Türk ekonomisinin büyük bunalımının 
bir yansıması değildir. Basının içinde bulunduğu sorun, sadece işverenlerin sorunu değildir. 
Basının içinde bulunduğu sorun, gerçekten basın emekçilerinin sorunu, halindedir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında, Güneş Gazetesi çalışanlarının, Türk-tş'in Bursa 
mitinginde taşıdıkları bir pankarttan söz etmiştim; bu pankarttaki, "Sesinizi duyurduk; sesi
mizi duyurmaya geldik" sözlerinin altında yatan defin yakınmaya dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Hani, "terzi kendi yırtığını dikemezmiş" diye bir söz vardır ya, basın emekçilerinin du
rumu, gerçekten, bu söze tam olarak uymaktadır: Güneş Gazetesinin Ankara ve tzmir bürola
rında on günden beri süren direnişe hemen hiçbir gazete yer vermemiş bulunuyor. Diğer işçi 
direnişlerini birinci sayfalarından fotoğraflı olarak yayınlayan gazeteler, Güneş işçilerinin so
runlarını, ya okurun ilgi göstermediği köşelerde dile getiriyorlar ya da görmezden geliyorlar!.. 

Değerli arkadaşlar, bu gazeteleri de, davranışları nedeniyle kınayamıyorum. Nasıl yapa
caklar ki?.. Kendi gazetelerinde, sürekli işten adam atan bir gazete yönetimi, bir başka gazete
deki gelişmeyi nasıl olur da geniş bir biçimde bizlere duyurur?.. 

Tercüman Gazetesi mi duyuracak, Güneş işçilerinin sorunlarını?.. O gazetede de -son gün
lerde bazı olumlu gelişmeler olmasına karşın- neredeyse 10 aydan beri, işçilerin ücretlerini ala
mamalarından doğan sorular var. 
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Bir büyük gazetemiz, benim de bir zamanlar çalıştığım, aydınların, ilericilerin, bizlerin 
büyük dikkatle okuduğumuz, takdir ettiğimiz Cumhuriyet Gazetesi, daha dün, körfez krizini 
b'ahane ederek, aralarında yıllarını bu gazeteye vermiş muhabirlerin de bulunduğu 41 kişinin, 
işine son verdi. Bu ay başında, çalışanlarına, Ücretlerinin yansım ödedi; birer ikramiyelerini 
ise bir iki aydır bekletiyor. 

Milliyet Gazetesinde tenkisat için hazırlık yapıldığı söylentileri, basın kamuoyunun bü
yük bir kaygıyla izlediği gelişmeler arasında. Bu gazetenin -bir başka şirket kurdurarak- yayın 
hayatına soktuğu Meydan Gazetesinde de başlayan işçi çıkarmalarının büyük boyutlara ulaşa
cağı gündemdedir. 

Türkiye'nin en çok hediye dağıtan ve dolayısıyla en çok satan gazetesi Sabah'ta da, geçti
ğimiz hafta, 25 gazetecinin işine son verildi.. Bu sayının 100'leri bulacağı bildirilmekte. 

Bakınız değerli arkadaşlarım, bu noktada sizlerin dikkatini çekmek istiyorum. Sabah Ga
zetesi işvereninin -aralarında emekli olmalarına çok az kalmış olan bazı gazetecilerin de 
bulunduğu- işçilerin işine son verdiği gün, gazetenin sahibinin, Amerika Birleşik Devletlerinde 
bir bankaya ortak olduğu konusunda haberler yayınlandı. Yani, 25 gazeteci aradaşımız kapı 
dışarı edilirlerken, işverenin parasızlıktan yakınarak bunu yaptığını söylemeye imkân yoktur. 
Bu arkadaşlarımızın başarısızlığı da Öne sürülemez; çünkü, atılanlar arasında, gazetenin yayın 
hayatına başladığı günden beri çalışan, hem de yönetici durumunda olan insanlar bulunmakta. 

Sayın milletvekilleri, sizlere teker teker gazetelerden örnekler vererek durumu anlatırken, 
amacım, şunu ya da bunu karalamak değil. Burada olmayan ve söz hakları bulunmayan bazı 
değerli işadamlarımızı suçlamak düşüncesinde de değilim; kendileriyle konuyu ayrıntılı olarak 
da konuşmadım; ama, herkes tarafından bilinen.bazı gerçeklerin altını çizmeye çalıştım. 

Basının içinde bulunduğu kriz, başta da belirttiğim gibi, basın emekçilerinin sorunu hali
ne gelmiştir. Yoksa, şu ortadaki yıllık bilançoları incelendiğinde görülecektir ki, hemen hiçbir 
gazete, işadamını çekecek düzeyde kârlı değildir. İşadamları, gazete sahibi olarak para kazan-
mamaktadırlar. Gazete sahibi olmak isteyen işadamlarının hemen tümünün, çeşitli başka şir
ketleri bulunduğunu, konuyla ilgilenelim ilgilenmeyelim hepimiz bilmekteyiz. 

tşadamlarımız, gazete sahibi olmayı, sadece Türk demokrasisine yeni boyutlar kazandır
mak, kültür yaşamını zenginleştirmek gibi ulvi gayelerle düşünmemektedirler sanırım. Her bi
rinin ekonomik çıkarları olması doğaldır. Ancak, bu ekonomik çıkarlarına hizmet etsin diye 
aldıkları gazeteleri, diğer işyerlerinden ayırarak düşünmek zorunda oldukları da, hepimizin 
kabul etmesi gereken bir gerçektir. 

Basını bir ticarî ünite olarak görmek isteyen anlayış ne yazık ki, gazetelerimizi, bugün, 
içinden çıkılması hayli güç bir noktaya getirmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, buna, Sayın özal'ın, iki buçuk gazetenin yaşatılması gerektiği yo
lundaki sözlerinin katkısını da göz ardı etmemek lazımdır, özal'ın, bundan önceki her öngö
rüsünde olduğu gibi, burada da, olanlar, işçilere olmaktadır. Sonuçta, galiba, ortada ikibuçuk 
gazete bile kalmayacaktır. Tabiî, değerli oğullarının özel televizyonu devreye girip, yeni atılım
lar yapmazsa!.. 

Türk basınına yıllarını vermiş, gerçekten büyük güçlükleri göğüslemiş, her türlü sorunu
muzu bizlerle birlikte yaşamış olan gazeteci dostlarımızı, günümüzde yaşadıkları büyük so
runlar sırasında yalnız bırakmamanın, bizlerin görevi olduğu inancıyla, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ün. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bakan cevap versin. 
BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verecekler. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Bilecik Milletvekili Sayın Tayfur Ün'ün, basındaki krizle ilgili gündem dışı konuşmasına 
cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli mil et vekilleri, biz basım, demokratik yaşamın temel unsurlarından biri olarak ka
bul etmekteyiz ve basın özgürlüğünün, kamu özgürlüğü ile birlikte yürütülmesi halinde kamu
ya hizmet edeceği inancı içindeyiz ve yine, diyoruz ki; basın, doğruları ortaya koyduğu -gibi» 
kamuoyunu doğru bilgilendirmekle görevli olduğuna göre, bu arada doğruların meydana çık
ması için yapılan hizmeleri de aynı içtenlikle gündeme getirmelidir. 

Basın, bu özgürlük yapısı içinde, kamuoyunun oluşumuna; seçmenin, seçme hakkını en 
iyi şekilde kullanmasına; netice itibariyle, ulusal iradenin tam teşekkülüne hizmet eden temel 
bir müessesedir. 

Bu görüş içinde sözlerime başlayarak diyorum ki: bugün basındaki kriz, çeşitli platform
larda tartışılıyor, çareler aranıyor. 

Biz Hükümet olarak, basındaki krize yapısal bir kriz şeklinde bakıyoruz. Basının bazı 
kuruluşlarında bir kriz yaşanmaktadır. Nitekim, bir Hükümet üyesi olarak, sorumlu bir Ba
kan olarak, İstanbul'da , Ankara'da ve İzmir'de, basın kuruluşları ile Gazeteciler Cemiyeti ile 
gazete sahipleriyle temaslarda bulunup, basının sorunlarına çare aradık. Burada ortak görüş 
şu noktalarda birleşiyor: 

Birinci sorun: Genelde, basında bir tiraj artışı yoktur ve onbeş-yirmi yıldan beri de red 
bir tiraj artışı sağlanamamıştır. Bunun nedenleri içinde, basınımızın, İstanbul, Ankara ve İz
mir gibi büyük şehirlerde yer alman ve genelde, makro konulara, makro yorumlara yer verme
sidir. Tabiatıyla, yerel düzeyde ve bölgesel düzeyde haber ve yorum geri planda kaldığı sürece, 
basında tirajı, gazete okuyucu sayısını artırmanın imkânsız olduğu da ortadadır Batı, bu gün
leri yaşamış; bugün, ancak, yerel haber, yerel gazete ve bölge gazeteleri sistemi ile okuyucu 
kitlesini belli sayıların çok üstüne çıkarabilme imkânına kavuşmuştur. 

Basında temel olarak görülen ikinci sorun promosyon konusudur. Nitekim, sadece 1990'da, 
yalnız TV reklamı olarak 73,5 milyar liralık bir meblağın kullanıldığım görüyoruz. Tabiî, bu
nun yanı sıra, lotarya ve diğer imkânları da devreye soktuğumuzda, promosyon, basın için bü
yük bir yüktür. Ayrıca, promosyon, basında bir araç olması gerekirken, bugün bir amaç hali
ne dönüşmüştür, tehlikeli çizgilere gelmiştir. Buna, basımn, elbirliğiyle çözüm getirmesi gere
kir. Ancak, ortak düşünce oluştuğunda, Hükümet olarak kendilerine yardımcı olacağımızı bil
dirmek isteriz. Tabiatıyla, promosyonda, kültürel promosyon devam edebilir; ama, diğer pro
mosyona, basının süratle bir çözüm bulması gerekir. O takdirde, tabiatıyla, basındaki sorun
lar biraz hafifletilmiş olur. 

Bahsettiğim gibi, basının bazı kuruluşlarında, son günlerde bir kriz yaşanıyor ve basında 
çalışanlar açıkta kalıyor. 

Değerli milletvekilleri, bilinmesini isterim ki, gerçek odur ki, gazetecilik de, bir ekonomik 
işletmedir. Bu ekonomik işletmede de, diğer ekonomik işletmelerde olduğu gibi, bir gelir-gider 
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dengesi vardır, bir finansman dengesi vardır. Bu denge kurulamadığı takdirde, gayet tabiî bu 
işletmede de sorunlar gündeme gelecektir. Serbest piyasa ekonomisi içinde, serbest rekabet ku
ralları içinde, bu işletmelerden, güç duruma düşenler, gayet tabiî olacaktır. Bu güç duruma 
düşenlerin açıkta bıraktığı çalışanlara karşı -basının önemi nedeniyle, basının demokratik ha
yatın vazgeçilmez unsuru olması nedeniyle- Hükümet olarak duyarsız kalmamız imkânsızdır 
ve hiçbir hükümet de duyarsız kalamayacaktır. 

Biz bu görüşle çözüm aramak kararlılığı içindeyiz. Ancak, söylemek istediğim bir husus 
vardır ki, o da şudur: Basın özgürlüğü olayını, hükümet-gazeteci ekonomik ilişkisi çizgisinde 
görmek istemiyoruz. Bu çizgide gördüğümüz takdirde, basın özgürlüğüne gölge düşürülür. Tür
kiye'de yaşanmakta olan basın özgürlüğüne ve hür basına gölge düşürmeden soruna çözüm 
arıyoruz. O açıdan, genel çözümlere, genellik taşıyan çarelere ve ortak düşüncenin ağırlık ka
zandığı çözüm yollarına "evet" diyoruz; onun dışındaki çözüm yollarına "evet" diyemeceği-
miz tabiîdir. 

' Ancak, biz, yine bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi, basında altyapı oluşturmaya, 
bütün dikkat ve önemi göstermekteyiz. Bu konuda ne yapıyoruz? 

Basında, ilk defa eğitime büyük ağırlık verdik. Bugün, basın sektöründe çalışanların belli 
bir kesimine yurt dışında, belli bir kesimine yurt içinde, kurslar açmak suretiyle, Basın Yayın 
Enformasyon Genel Müdürlüğü kanalıyla eğitim yaptırma kararlılığı içindeyiz ve bunu 1991 
yılında yaygın bir biçimde ele almış durumdayız. 

Diğer yandan, basına haber ulaşması, bizim için büyük önem taşıyan bir olaydır. Bu gö
rüş içinde, Anadolu Ajansı'nı uluslararası bir ajans düzeyine getirme projesini, 1991'de uygu
lamaya koyuyoruz. 

Yine diğer yandan, yerel basına dönük, Anadolu basınına dönük yeni bir haber sistemini, 
haber ulaştırma sistemini, İDEA Projesini devreye soktuk, tç ve dış enformasyon akımı şek
linde uygulamaya koyduğumuz bu sistemle, 1991'de bütün illerde, Basın Yayın Enformasyon 
Genel Müdürlüğüne bağlı, basın merkeziyle irtibatlı basın büroları oluşturuyoruz, tik etapta 
8 büroyu devreye soktuk. Büyükelçiliklerde de aynı şekilde basın merkezleri oluşturuyoruz. Bu 
suretle, Anadolu basınına, kompitür düzeni içinde, günlük, süratli, iç ve dış haberleri ulaştırı
yoruz. Bunun yanı sıra da, ihmal edilmiş Anadolu basınına dönük yeni bir uygulamayı günde
me getirdik. Anadolu basını, basın teknolojisinde geri kalmıştır; çünkü, bugün Türkiye'de yer
leşen altyapı ve teknolojik gelişme sonrası, faks, teleks, uydu sistemlerinin devreye girmesiyle, 
büyük gazetelerin büyük bir kesimi, Batıdaki teknolojinin önüne geçmişlerdir; ancak, Anado
lu'da, bu konu çok geri kalmıştır; hâlâ yıllar öncesinin basın makineleri, araçları devrededir. 

tşte bu düşünce altında, Anadolu basınına, Halk Bankası aracılığıyla bir fon oluşturduk 
ve 10 yıl vadeli, 3 yıl ödemesiz, yüzde 30 faizli "Teknoloji yenileme, rehabilitasyon kredisi" 
dediğimiz bir sistemi, 1991'de devreye sokuyoruz. İDEA projesi, artı, rehabilitasyon projesiy
le, Anadolu basınını en kısa sürede ileri çizgiye getirme ve kamuoyunu doğru aydınlatma ka
rarlılığı içindeyiz; bunu da bu vesileyle bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Yine ilk defa olarak, biz, uluslararası düzeyde bir basın merkezini, Sepetçiler Kasrını bu-
na'uygun hale getirmek suretiyle 7 Haziranda faaliyete geçireceğiz. Bu suretle, iç basının dış 
basınla irtibatını sağlayacak yeni bir sistemi, en ileri düzeyde kompitür düzeni ve konferans 
salonlarıyla teçhiz edilmiş bir basın merkezini devreye sokuyoruz. 
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Bunlan şunun için söylüyorum: Biz, basına dönük altyapıda, hükümetlere düşenlerin en 
iyisini yapma kararlılığı içindeyiz ve yapıyoruz. Ancak, basında çalışanlara dönük olarak da 
duyarlıyız ve bunun çarelerini de basınla birlikte bulmak zorundayız; çünkü basın özgürlüğü 
bunu gerektiriyor. 

Bugün bir gerçek de ortadadır; basın özgürlüğünün yanı sıra, basında çalışanların ekono
mik özgürlüğü gündeme gelmiştir, tşte sorun buradadır. Bunun da çarelerini basınla birlikte 
ve görüşerek bulacağız. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Başkamm, saat 16.30 oldu, gündem dışı konuş

maları kaldıralım artık. 

BAŞKAN — Başkanlığın takdiri. Milletvekillerinin seslerini duyurabildikleri tek müesse
se, gündem dışı konuşmalardır ve biz ona saygı duyuyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Başkanım, ben de sizin takdirinize sundum zaten. 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 'ut, "5 Haziran 1991 Çevre Günü " nedeniyle, çevre sorun-
lartna ilijkin gündem dtfi konuşman ve Devlet Bakan» M. Wıbi DinçeHer'in cevabı 

BAŞKAN — 5 Haziran 1991 Dünya Çevre Günü nedeniyle, Türkiye'deki çevre sorunları 
konusunda, Afyon Milletvekili Baki Durmaz'a söz veriyorum; buyurun Sayın Durmaz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5 Haziran 1991 Dünya 
Çevre Günü nedeniyle, ülkemizde ve dünyada çevre sorunları hakkında görüşlerimi belirtmek 
üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, yüzyılımızda hızlı sanayileşme, düzensiz kentleşme, hızlı nüfus artı
şı, doğanın bilinçsizce tahribi, ekolojik dengeyi süratle bozmuş, sorunların büyüklüğü ve in
san sağlığını olumsuz yönde etkilemesi üzerine de, çevre bilincine varılmıştır. Bunun sonucu, 
1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, S Haziran günü, Dünya Çevre Günü olarak ilan 
edilmiştir. 

Çevre korumacılığındaki temel ilkenin, insanın refah ve mutluluğu olması ve bunun kabu
lü gerekir. Bugün yerkürenin içine düştüğü durumda, -her şey insanın refah ve mutluluğu için 
hedeflendiğinde- ormanlar yok olmakta, göller, nehirler ve hatta okyanuslar kirlenmekte, kı
yılar betonlaşmakta, ozon tabakası delinmekte, kutuplarda buzullar erimekte ve dünyamız çevre 
açısından gittikçe kötüleşmektedir. 

1991 Dünya Çevre Gününde, çevreyi korumak, yiyecek kadar, giyecek kadar ve hatta ilaç 
kadar önem taşımaktadır. Hal böyleyken, ülkemizde çevre için yapılanlara baktığımızda, iyim
ser olmak maalesef mümkün değildir. 

Türkiye'de çevre sorunlarının ana nedenlerinden biri ve belki de en önemlisi, hızlı nüfus 
.artışı ve düzensiz nüfus hareketleri sonucu, sağlıksız, programsız ve çarpık kentleşmedir. Bu 
olguyu da, Hükümetin uyguladığı, yanlış ekonomik ve sosyal politikalar ortaya çıkarmıştır. 
Nitekim, bugün ülkemizde çalışan nüfusun yüzde 55'i tarımla uğraşmaktadır ancak, bu ke
sim, gayri safı millî hâsıladan yüzde 14 pay alabilmektedir. Yaşadığı bölgede yeterli iş 
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bulamayan, hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı içine düşen insanlarımız çareyi, yurdu
nu, yuvasını terk ederek, sanayileşmiş büyük şehirlere göç etmekte bulmaktadır. Büyük şehir
lerde yığılan insanların sağlıklı konut ihtiyacının ve yol, su, elektrik, ulaşım, kanalizasyon gibi 
zaruri sosyal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması, çevre sorunlarını içinden çıkılmaz, daha 
da karmaşık bir hale getirmektedir. 

insanlarımızın, yaşadıkları bölgede zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal ve ekonomik 
tedbirleri almadıkça ve onlara insanca yaşama imkânları tanınmadıkça, ne göçleri durdurmak 
mümkündür, ne de gittikçe büyük boyutlara ulaşan çevre problemlerine çözüm getirilebilir. 

Bu nedenle, Hükümetin, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikaları değiştirmesi ve ülke 
insanlarımızın refah ve mutluluğunu sağlayıcı bir politika izlemesi, zorunlu hale gelmiştir. Bu
na rağmen hâlâ yanlış politikaların uygulanmasında ısrar edildiğini, burada üzülerek ifade et
mek istiyorum. 

Bugünkü iktidarın, çevreden sorumlu Devlet Bakanlığının S Haziran 1991 Dünya Çevre 
Günü için düzenlediği "Dünya Çevre Günü Değerlendirme Programı" elimde bulunuyor. Bu 
programda, çevreden birinci derecede sorumlu Çevre Müsteşarlığından bir tek konuşmacı dahi 
yer almamıştır. 

1990-1991 yılları, çevre açısından değerlendirilirken, ülkemizdeki çevre sorunları bütün açık
lığı ile ortaya konsun; bugüne kadar yapılanlar ve yapılamayanlar açıklansın; problemlere ne 
ölçüde çözüm getirildiği, çevre sorunlarını daha da artırmamak için ne gibi tedbirlerin düşü
nüldüğü, bu tedbirler için kaynak ve programların neler olduğu belirtilsin isterdim. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki çevre sorunlarının bazılarını başlıklar halinde bilgileri
nize sunmak istiyorum: 

Sanayi bölgelerinin isabetsiz seçimi sonucu, verimli tarım arazileri yok olmakta. 
Devletin ve özel sektörün mevcut sanayi kuruluşlarının arıtma tesislerinin olmayışı sonu

cu, bu tesislerden toprağa ve suya bırakılan sıvı ve katı atıklar toprak ve su kirlenmesine sebep 
olmakta. 

Isınma amacıyla kullanılan yakıtlardan, fabrika ve motorlu taşıtların egzozlarından ha
yaya verilen gazlardan hava kirlenmesi, insan sağlığını tehdit eden bir seviyeye gelmiştir. 

Yok edilen bitki örtüleri sonucu, ülkemiz topraklarının, büyük bir erozyon tehlikesi ile 
karşı karşıya kaldığı da bilinen bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, çok önemli bir konuda görüşme yapıyorsunuz; ancak, süre
niz de dolmuş bulunmaktadır. Elinizdeki notlara bakıyorum onları kolayca bitirmeniz müm
kün değildir; lütfen toparlamaya çalışın. 

BAKt DURMAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Hava, su, deniz ve toprak kirlenmesi karşısında, doğanın her geçen gün daha da tahrip 

edilerek, yaşanılmaz bir ortamın oluşması karşısında, alınan tedbirlerin ve uygulanan politika
ların yeterli olduğunu söylemek, maalesef mümkün değildir. 

Uzağa gitmeye gerek ypk, yaşadığımız Başkentte bile, Ankara Çimento Fabrikasının ba
casından çıkan zehirli gazları her gün seyrediyoruz... Yine arabaların egzozlarından çıkan ze
hirli gazları, her gün, hepimiz teneffüs ediyoruz... Eskişehir içindeki akan Porsuk Çayının her 
gün ayrı bir renkte oluşu, Afyon Çimenıo Fabrikasının, Afyon'un üzerine bir karabulut gibi 
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çökmesi ve ülkemizin her yöresinde tahrip edilen çevre misalleri karşısında, Hükümetin alız 
tedbirleriyle bu sorunların üstesinden gelmek, maalesef mümkün değildir. 

Genel bütçeden ayrılan yetersiz kaynakla, Çevre Kirliliğini önleme Fonu ile, belediyelere 
traktör ve römork alınarak çöpleri bir yerden bir başka yere nakletmekle ve il seviyesinde ku
rulan ve tamamen politik amaçla çalışan çevre koruma vakıflarıyla bir yere varılamaz. 

Her şeyden önce, çevre koruması alanında bir otorite boşluğu olduğunu belirtmek istiyo
rum. Çevre korumasından hangi kurumun ve hangi kuruluşun, ne ölçüde sorumlu olduğu bel
li değildir. 

Konuşmamın sonunda, Hükümet yetkililerinden şu sorulara cevap aramaktayım: 

Belediyelerimizin ne kadarının kanalizasyonları arıtım sistemi ile tamamlanmıştır ve bu 
konudaki programlar nelerdir? 

Büyük şehirlerimiz de dahil olmak üzere, kaç belediyenin çöpleri, sağlıklı, hijyenik bir 
şekilde toplanmakta ve bertaraf edilmektedir? 

Sanayi atıklarımız nerelere atılmaktadır? örneğin, sanayinin en yoğun olduğu İstanbul, 
Kocaeli, Sakarya yöresindeki fabrika atıkları nerelere atılmaktadır? 

Sanayi yerleşiminde arazi kullanımı nasıldır ve tarım alanlarının korunması için, kısıtlayı
cı yönde, neler yapılmaktadır? 

Akarsuların, sulak alanların, denizlerin, göllerin korunması için ne gibi önlemler alın
maktadır? 

Isınmadan ve sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi için hazırlanan planlar 
ve yapılan uygulamalar nelerdir? 

Sulak alanların kurutulması, testisitlerin her yerde ve her şeyde kullanılması, "önce kal
kmalım sonra temizleriz" gibi yanlış politikalar ıslah edilecek midir? 

Bu soruları daha da artırmak mümkündür. 1991 yılı S Haziranında, gerçekten bu ana nok
taları görerek bir değerlendirme yapacak olursak, "Brezilya 92'ye Doğru Çevre Günü" nde, 
Türkiye açısından neler söyleyeceğiz?.. Samimi olarak düşünmemiz ve hepimizin, çevreyi ko
ruma açısından mesuliyet duygusu içerisinde hareket etmemiz ve pek tabiî ki, bu mesuliyeti 
başta siyasal iktidarın duyması gerekmektedir. 

Doğru Yol Partisi olarak iktidara geldiğimizde, her konuda olduğu gibi, çevre konusunda 
da gerekli önlemleri alarak, gelecek nesillere ve torunlarımıza, sağlam ve sağlıklı bir çevre bı
rakacağımızı arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel burada gündem dışı konuşma yapan Denizli Milletvekili 
Sayın Ayçan Çakıroğulları, Anavatan Partisinin 2 Haziran seçimlerinden birinci parti olarak 
çıktığından ve 8 beldede seçimi kazandığından bahsettiler. 

Sayın milletvekilleri, demokratik hayata geçişimizden bugüne kadar, seçim için devleti Ana
vatan Partisi kadar dejenere eden bir parti daha ortaya çıkmamıştır. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, o çevre sorunu değildir. Lütfen... 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — Elimdeki şu belge bunun ispatıdır; zabıtlara geçmesi için 
aynen okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, bu çevre sorunu değildir; lütfen gündemin dışına çıkmayınız. 
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BAKt DURMAZ (Devamla) — Burdur İl Başkanlığının çekmiş olduğu bir teleks: 
"Sayın : Zeki Çakan 

Köy Hizmetleri Genel Müdürü 
Ankara 

20.5.1991 tarihinde Sayın Bakanımız Lutfullah Kayalar ile yapılan görüşmede -dikkat 
buyurun- 2 Haziran 1991 seçimleriyle ilgili.." Tekrar ediyorum, "2 Haziran 1991 seçimleriyle 
ilgili Burdur tli Yeşilova İlçesi Salda Beldesinden 15 kişi, Köy Hizmetleri Burdur ti Müdürlü
ğünde istihdam edilmek üzere mutabakat sağlanmış ve Sayın Bakanımız, isim listesinin Genel 
Müdürümüz Zeki Çakar Bey'e faksla geçilmesini söylemişlerdir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

İbrahim özel Arîavatan Partisi 
Burdur Milletvekili Burdur ti Başkanı 

İbrahim Dinçel 

Şeref Ayanoğlu 
Anavatan Partisi Yeşilova 

tlçe Başkanı" 
Buyurun telgraf burada... 
BAŞKAN — Lütfen cümlenizi tamamlayınız. 
HİLMİ BtÇER (Sinop) — Terbiyesiz adam. 

BAKt DURMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 2 Haziranda muhalefet partileri dev
letle yarışmıştır, bunda da başarılı olmuştur. Seçimlerde, karşımızda Anavatan değil, devlet 
vardı... 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, burada 2 Haziran seçimlerini görüşmüyoruz, lütfen sözünü
zü bitiriniz efendim. 

BAKt DURMAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneş Gazetesinde emeği ile görev yapan gazetecile

rimize karşı patronların anlayışlı davranmalarını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, size çevre sorunları konusunda söz verdim!.. 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DtNÇERLER (Hatay) — Sayın Başkan, çevreden sorumlu 
bakan olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DtNÇERLER (Hatay) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; bu konuyu gündeme getirdiği için Baki beye teşekkür etmek istiyorum ve zabıtlara geçmesi 
açısından -biraz espri de olsa- bazı konuları anlatmakta fayda görüyorum. 

Bu Yüce Meclis, çevre meselelerinin halli konusunda gerçekten büyük bir mutabakat için
de... Bundan hepimizin kıvanç duyması ve ümitlenmesi lazım. Biz, çevre meselelerini yürütür
ken, çevre konularının, sadece fizikî çevre konulan olmadığını her şeyin insan için olduğunu; 
ama, insanın bedeninin ve cesedinin, tek başına, çevre korunmasında ana hedef olmadığını, 
iç meselelerinin de dikkate alınması gerektiğini söyleriz; hatta, sosyal meselelerle ilgili çevre 
koruma ve çevre kirlenmesi meselelerinin de çözülmesini bekleriz. 
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Kusura bakmasın, ama Baki beyin şimdi burada sergilediği, bir siyasî çevre kirliliğidir! 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Evet, çevre konusunda söz alacaksınız, oradan 2 Hazi
ran seçimlerine geleceksiniz, orada duramayacaksınız, Güneş Gazetesine gideceksiniz!.. 

Efendim, müsaade ederseniz, gelin, evvela, Mecliste şu siyasî çevre kirliliğini bir temizle
yelim efendim! 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Bakan, iktidar grubunun Meclisi çalıştırması lazım. Ne
rede iktidar grubu? Olmaz ama... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Yok, hayır. Efendim, demek 
ki, bu bir ihtiyaç ve zaruret oluyor ki, hepimizin saygı duyduğu arkadaşlarımız, burada, böyle 
şeyleri yapmak zaruretinde kalıyorlar. Gelin, hep beraber evvela bunu bir temizleyelim, bir hal
ledelim. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Siyasî çevreyi kirleten siz oldunuz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, yalnız size söyle
medim, ben de o grubun içindeyim yani. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kişilere cevap vermeyiniz, Meclise hitap ediniz. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Efendim, fazla vaktinizi almadan bir iki önemli noktaya değineceğim. 
Tüçkiye Büyük Millet Meclisimizde yıllardır çalışan Çevre Araştırma Komisyonu var ve 

bu komisyon, şu anda müsveddesini bitirmiş olduğu, oldukça muhtevalı bir rapor hazırladı. 
Biz de, Çevre Müsteşarlığı ve çevreden sorumlu bakanlık olarak, diğer akademik kuruluşlar 
da dahil olmak üzere, gerçekten çok büyük katkılarda bulunduk, yardımlarda bulunduk ve 
bir rapor hazırladık. İsim söylemek istemiyorum, herkes için geçerlidir, çevre konusunda Tür
kiye'nin ve dünyanın meselelerini incelemek, anlatmak, öneri getirmek, çözüm getirmek iste
yen herkes için çok büyük bir imkân vardır; çünkü halen raporun hazırlanması bitmiş değildir. 
İstirham ediyorum, lütfen, evvela biz, Yüce Meclisin üyeleri olarak o rapora görüşlerimizi der-
cedelim. Biz icra olarak Hükümetin bir kanadı olarak yardımlarımızı memnuniyetleye şerefle 
tevdi ettik, emredilirse daha da yardım veririz. Sizler de lütfen, buradaki suallerinizin, cevapla
rınızın ve önerilerinizin, hiç olmazsa bir kısmını o rapora lütfen yazdırın, istirham ediyorum. 
Çünkü, şurada beş dakika içerisinde bu meseleyi çözmeye çalışmak dahi siyasî bir anlam taşır, 
hatta partisel bir siyasî anlam taşır ve o da, bir anlamda, çok güzel bir siyasî çevre atmosferi 
sayılamaz. Bu konunun daha makul bir yeri vardır; orada konuşalım; onu saygıyla karşılarım. 

Gelelim, belediyelerin ve beldelerin kanalizasyon, yerleşme, iskân, elektrik, arazi kullanı
mı ve tarımla ilgili meseleleri gibi genel ve özel meselelerine... Türkiye, şu anda enteresan bir 
olay yaşıyor: Merkezî iktidar bir partide, mahallî iktidar ise genelde başka partilerde; yani âde
ta bir kohabitüasyon (cohabituation) var... Bu düzen içerisinde, sorduğunuz her sorunun so
rumlusu eğer varsa -ki, vardır- muhakkak yalnız merkezî iktidar değil, yâlnız mahillî iktidar 
da değildir. O halde sorun müşterektir. Belki de bu kohabitüasyon çevre sorunlarının çözümü 
için bir akıllı yoldur. 

Bir anlamda bizi suçladınız; ama biz, çok dar imkânlarımız içerisinde; varını veren utan
mamış kabilinden, bilhassa küçük beldelerin çöp toplama konularına yardımcı olsun diye, ayırt 
etmeden, belediyelere yardımda bulunduk. İşte bu, bir kohabitüasyonun getirdiği akıllılıktır, 
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ferasettir. Bunu çoğaltırsanız ve bu çözümü genelleştirirseniz, elbette ki vatandaş, burada ya
şayan insanlar, daha iyi bir çevrede -dünden daha iyi bir çevrede, belki ideal ama- yaşama im
kânı bulurlar. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — O çalışanlar çok yardımcı oldular Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — Efendim, teşekkür ederim, 

sağolunuz; çünkü, önemli olan, insana hizmet götürmektir. Hangi gruptan, hangi partiden, 
nereden giderse gitsin, bu önemli değildir. Gerçekten, mütevazı da olsa, kendi içinde tutarlı 
ve gelecekte de akıllı olan hizmetleri desteklemekte fayda vardır; teşekkür ediyorum. 

Gelelim Müsteşarlığın bugünkü toplantıda herhangi bir konuşma yapmaması meselesine: 
Efendim, ben ilgili yerlere dağıttım; dünyada çevre ile ilgili uluslararası, kuruluşlara bir mey
dan okuma şeklinde bir rapor hazırladık; bu raporu İngilizce yazdık ve OECD'ye gönderdik. 
En son yaptığımız iş budur. Arkadaşlardan istirham ediyorum, lütfen bu rapora bir göz atma 
zahmetinde bulunsunlar. Raporumuz gerçekten OECD ülkeleri arasında iddialı ve muteber bir 
rapor olarak kabul edilmiştir. O da nedir? "Dünyadaki çevre konusuna Türkiye'nin bakışı ne
dir? Türkiye'nin kanunlarındaki ve partilerinin -özellikle Mecliste grubu bulunanların- yakla
şımı ve politikaları nelerdir, diğer kanunlardaki ve icraattaki politikalarımız nelerdir; çözümler 
nedir, problemler nedir?" onları anlattık. Bugünlerde de*OECD'den çok büyük bîr heyet gel
mek üzeredir ve bu raporu çok daha geniş bir şekle getireceğiz. 

Şunu anlatmak istiyorum: Çevre Müsteşarlığı böyle bir raporu, sâdece biliriçliliği artır
mak için hazırlamıştır ve bir seremoni niteliğindeki bir toplantıda zaten anlatamaz, dinleyicisi 
de oradaki insanlar değil. Bunu bekleyemezsiniz, haksızlık olur; ama yapıyoruz. Araştırma 
komisyonumuz güzel bir rapor hazırladı; bunun yanında biz, bir beyaz kitap niteliğinde -gene 
İngilizce- bir eserle, gerçekten beğeneceğinizi sandığımız bir çalışma içindeyiz. İnşallah -ümit 
ediyorum- bir ay içinde yayınlarız. Bunu kendi aramızda, sunumuz eksik bunumuz eksik diye 
konuşmak yetmiyor, bunu dışarıya anlatmak ve belki de bunun finansmanı konusunda dışarı
dan da yardım almak lazım. Sizler de değiniyorsunuz; bu işin eninde sonunda, ana çözümü, 
finansmandır. Anayasamızın 65 inci maddesi olsa gerek -yanlış hatırlamıyorsam- devletimizin 
sosyal.bir devlet olduğunu söyler; ama, çözümleri devletin gücüne bağlar. Devletin ve milletin 
gücü ne ise, siz onun ötesinde sadece hayal kurarsınız, vaat edersiniz; ama, gücü akıllı kullana-
biliyorsanız -tekrar söylüyorum- hem merkezî hükümette, hem mahallî yetkili kurumlarda, o 
zaman doğruya varırsınız. O halde, bizim fikrî çalışmalarımız ve bilinçlendirme çalışmaları
mız, son derece akılcı bir şekilde yürümektedir. 

Doğrudur; 73 ilde çevre koruma vakfı kurduk. Bunlardan rahatsız olmamak lazım. Bu
gün biz iktidardayız, ola ki filan zaman, filan parti iktidara gelir; ama, o vakıf kalıcıdır; yani, 
yalnız bizim için kurulmuş bir vakıf değildir. Dolayısıyla, Türkiye'nin idarî yapısı içerisinde 
ortaya çıkmış bir müessesedir. Ben, bir kusurunu görmedim, büyük bir şikâyet de almadım... 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Tarafsız değiller Sayın Bakan. Vakıfların başında bulunan 
kişiler, gerçekten politik davranıyorlar. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER (Devamla) — Hayır, yapmayın! Başında 
vali var ve şuna itimat edin ki, muhalif belediye başkanlarını da yönetim kurullarına ve danış
ma kurullarına aldık ve almakta da ben ısrarlıyım. Bunu Meclis kürsüsünde, bütçe görüşmele
ri sırasında da arz ettim. Biz, çevre meselesini partilerin ayrı meseleleri halinde tutmak istemi
yoruz. Çevre meselesini, Parlamentonun meselesi halinde tutmak istiyoruz; bunun için de, parti 
yönünden, fedakârlık diyebileceğiniz şeyleri de yapıyoruz. Dolayısıyla -bu müessese yeni ku-
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ruldu, bir yıllık ömrü var eğer kusurları varsa, düzeltiriz. Müesseseyi kökünden keenlemyekün 
saymayı veya yok olması için birtakım işaretlerde bulunmayı -kusuruma bakmayın- makul gör
müyorum. 

Buna ilaveten, bu 73 vakfın kuruluşundan, gelişmesinden cesaret alarak çalışıyoruz. Bi
zim bir eksiğimiz var; Türk idarî yapısında ve mevzuatında olmayan bir mesele var, o da, köy
lerin çevre korunmasına nasıl alınacağı meselesidir. Köylerle ilgili olarak, sadece, 1924 senesin
de çıkarılan bir Köy Kanunu var. Köy Kanununda 100'e yakın madde var, köylerde yapılması 
gereken işleri anlatıyor. Onların hemen hemen hepsi çevre korunmasıyla ilgili; ama, 1924 sene
sinden sonra, köylerdeki çevre korunması meselesine mevzuatımızda -Çevre Müsteşarlığı Ka
nunu, İmar Kanunu dahil- değinilmemiş, sağlıkla ilgili meseleler kısmen var. Dolayısıyla, biz 
düşündük, taşındık, "Devletin hükümeti, valisi, gönüllü kuruluşları, hatta hükümet dışı bir
takım yarı resmî kuruluşları kanalıyla köylere girilmesi lazım" dedik. 

Bildiğiniz gibi, nüfusumuzun büyük bir kesimi köyde yaşıyor ve çevrenin yüzde 95'i, 98'i 
köy mülkî yapısında... Evvela orayı koruyacaksınız... Bu konuda ne yapabiliriz? Şimdi onu 
bir düzene sokmaya gayret ediyoruz. Şimdilik daha yumuşak ve demokratik bir çözümle, ya
ni, birlikler kurdurarak, köydeki muhtar ve ihtiyar heyetlerini -ki köydeki muhtar ve ihtiyar 
heyetleri ANAP'ındır diyemezsiniz; çünkü, herkesin var- bizim inancımıza da uygun olarak 
gerçekten yerinden yönetim ve demokratikleşmeyi yerinde, öz, ana noktada sağlamaya yönelik 
olarak -ki herkesin ana politikasının bu olduğu kanaatindeyim- muhtarları devreye sokup, muh
tarlık birliklerini kurdurmak suretiyle, bu vakıfların bir parçası olarak veya bir başka usule 
uygun bir şekilde bunları organize etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki, 15 tane köy bir araya gele
cek... Biz, hiç olmazsa başlangıçta, her köye 1-1,5 milyon lira para göndermeyi düşünüyoruz. 
Bu parayı belki kaymakamın gözetiminde muhtar kullanacak. Dolayısıyla, yetkiyi tamamen 
devrediyoruz, hakkı da devrediyoruz. Köyün ana ihtiyacı, özellikle de Köy Kanununda gayet 
basiretle yazılmış olan, şu anda hâlâ mecburî ve ihtiyarî olan bazı hükümlerin yerine getirilme
sini köyün kendi idaresine bırakacağız. 

Bu fikir bir tohumdur. Eğer bu tohum gelişir, büyür, ilerlerse, biz de inşallah bundan son
raki dönemlerde bunu hukuken ve fınans olarak organize bir hale getirirsek, ümit ediyorum 
ki, biz, bu dönemde Türkiye'nin çevre korunması meselesini köyden başlatarak, merkeze, An
kara'ya kadar büyük bir kucaklama içinde olacağız; çok daha global, çok daha bütünlükçü 
bir yaklaşım içinde olacağız. 

Bunlara, "hayır" diyemezsiniz, bunlar kolay işler değil ve tabiî bugüne kadar da pek ya
pılmış işler değil. Herkes çevre kirliliğini konuşurken -kusura bakmayınız- efendim, evinin önü
nün temizlenmesini konuşuyor. O zaten bizim, hepimizin ilk işimiz. Biz meseleye son birbuçuk 
senedir, belki son beş altı senedir koruma açısından yaklaşmaya çalışıyoruz. Hepimizin çok 
açık olarak bildiğimiz, tedavi edici hekimlik yerine, koruyucu hekimlik felsefesini nasıl insan 
sağlığında yerleştirmeye çalışıyorsak, çevre de, insan sağlığıyla yüzde yüz alakalı bir konu ol
duğuna göre, aynı stratejiyi burada da uygulantamız lazım. Yani, kirletmeden önce koruma
mız lazım; kullanmayı, insanoğlunun ihtirasına bırakmamak lazım. Biliyorsunuz, Birleşmiş 
Milletler "Ortak Geleceğimiz" diye bir kitap neşretti. Orada yer alan "Acaba, çevre, bize ata
larımızın mirası mıdır; yoksa gelecek nesiller için aldığımız bir emanet midir?" sorusunu tek
rar hatırlatıyorum. Bu kavrama hepimiz inanıyoruz. Diyoruz ki: "Biz, gelecek nesiller için al
dığımız bir emaneti kullanıyoruz. Emaneti iyi muhafaza etmek lazım, iyi korumak lazım ve 
emanete de hıyanet etmemek lazım" (Alkışlar) 
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Evet, şimdi, bu anlayış içerisinde, koruma ve kullanma dengesini iyi bulmak lazım, istir
ham ediyorum, gelin, bu işe parti meselesini sokmayalım; hatta partinin içinde de küçük grup
lar meselesini de sokmayalım. Büyük Millet Meclisinin gösterdiği bu bütünlüğü, biz Hükümet 
olarak -bendeniz de Hükümetin bir üyesi olarak- zedelememek için her türlü gayreti gösteriyo
ruz; hepinizden de yardım istirham ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Hazırlamakta olduğunuz "Ak Kitap"ınıza, onbinlerce insana çimento tozu yutturan Ak 
Çimento Fabrikasını da yazarsanız memnun olacağız. 

Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 29.5.1991 tarih ve 3746Saydı, 657 Saydı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1693) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, 29.5.1991 tarihli ve 3746 numaralı Kanunun bir da
ha görüşülmek üzere Anayasanın 89 uncu maddesine göre geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 30 Mayıs 1991 tarih ve 7043-31444 sayılı yazınız. 
Yüce Meclisçe 29 Mayıs 1991 tarihinde kabul edildiği bildirilen 3746 sayılı "657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun' incelenmiştir. 
1. Kanunun çerçeve 1 inci maddesi ile 6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki 

geçici 32 nci madde eklenmiştir. 
"Geçici Madde 32. -Mülga 15.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Söz

leşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 31.12.1990 tarihi itibariyle 
sözleşmeli olarak çalışmakta olanlardan görevlerine devam etmeleri bağlı ve ilgili oldukları bakan 
tarafından gerekli görülenlerin işgal ettikleri kadrolarda, bu kadrolar karşılık gösterilmek su
retiyle en çok 65 yaşına kadar emekli veya yaşlılık aylığı kesilmemek kaydı i!e sözleşmeli olarak 
istihdamlarına şahıslarına bağlı olarak devam edilir. 

Bu şekilde çalışmaları uygun görülenlerin sözleşmeleri malî yıl itibariyle yapılır ve ücret
leri her yıl Başbakanlık tarafından belirlenir. Bu madde hükümlerine göre çalıştırılan sözleş
meli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak, kendilerine söz
leşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm 
konulmaz." 

Kanun teklifinin gerekçe bölümünde; 293 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci 
maddesi ile Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair 5.11.1980 ta
rih ve 2333 sayılı Kanun hükümlerinin 1.1.1991 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı, ba
kanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının sivil savunma uzmanları ile savunma sekreterlerinin 
büyük bir kısmının bu kanun hükümlerine göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştıkla
rı kanunun yürürlükten kalkması sonucu bu kadroların kısa bir zaman içinde doldurulması-
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nın mümkün olamayacağı; Körfez Savaşı nedeni ile bu personelin istihdamlarının özellik arz 
ettiği dikkate alınarak söz konusu Kanuna göre 31.12.1990 tarihi itibariyle çalışmakta olanla
rın istihdamlarına şahıslarına bağlı olarak ve belirli şartlarla devam edebilmesi için kurumlara 
imkân tanınmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

2. İncelenen Kanunun çerçeve 2 nci maddesi ile de, bu Kanun hükümlerinin 1 Ocak 1991 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. 

3. Sayımlanmak üzere gönderilen Kanunun aşağıda arz edilen kısımlarının yeniden göz
den geçirilmesinde yarar görülmektedir. 

a) 5 Kasım 1980 tarihinde kabul edilen 2333 sayılı "Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleş
meli Personel Çalışürılması Hakkında Kanun" ile 13 Aralık 1960 gün 160 sayılı, 12 Mart 1964 
gün, 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün, 468 sayılı kanunlar kapsamına gören kuruluşlarda, ser
mayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya topluca yukarıda belirtilen kuruluşlara ait kurum
larda ve yıllık giderinin yarısından fazlası yukarıdaki kuruluşlarca sağlanan katkılarla karşıla
nan kurumlarda bulunan sürekli kadrolarda; bu kadrolar karşılık gösterilmek kaydı ile 8 Hazi
ran 1949 gün ve 5434 sayılı ve 17 Temmuz 1964 gün, 506 sayılı kanunlara göre kendilerine aylık 
bağlanmış olanlar, bu aylıkları kesilmeksizin, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel 
Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli olarak 
çalıştırılması kabul edilmiştir. 

b) Daha sonra çıkarılan ve 12 Aralık 1984 tarih ve 18603 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi ile, söz konusu Kanunun 
1 Ocak 1987 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. 

c) 5 Kasım 1980 tarih ve 2333 sayılı Kanunun yürürlükten kalkma tarihi daha sonra 18 
Aralık 1986 tarih ve 266 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle 1 Ocak 1988; 
18 Aralık 1987 tarih ve 302 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 1 Ocak 
1989; 23 Aralık 1988 tarih ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 
1 Ocak 1990 tarihlerine kadar uzatılmıştır. 

Nihayet 6 Aralık 1989 tarih ve 393 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi 
ile de, son olarak 1 Ocak 1991 tarihine kadar yürürlükte bırakılan 2333 sayılı Kanun bu tarihte 
bütünü ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

d) Görüldüğü üzere, bu defa incelenen kanunla 1.1.1991 tarihine kadar götürülen 2333 
sayılı Kanun 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlükten kalkmış bulunduğundan, artık yürürlükten 
kalkan ve aradan altı aydan fazla bir zaman geçmiş olan bir kanunu ihya ederek kişilerin 1 
Ocak 1991 tarihden beri görev yapmalarını kabul etmek mümkün değildir. 

e) Elbette ki, Yüce Meclis, yürürlükten kalkan bir kanunu aynı şekli ile veya değiştirerek 
yürürlüğe koyabilir. Ancak, burada 2333 sayılı "Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Perso
nel Çalışürılması Hakkında Kanun" 1 Ocak 1991 tarihinde bütünüyle yürürlükten kalkması
na rağmen, yürürlük tarihi 2333 sayılı Kanunun yürürlükten kalkış tarihine götürülmektedir. 

2333 sayılı Kanunun esası kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli eleman çalıştırıl
masına yöneliktir. Bu halde çalıştırılan kişinin emekli aylığı varsa bu kesilmemektedir. 

Devlet memurlarının çalıştırılmasının yasal bir dayanağı olması zorunludur. 1 Ocak 1991 
tarihinde 2333 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldığından, bu kanuna göre sözleşmeli olarak 
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çalıştırılan personelin görevlerine son verilmiş ve kurumları ile ilişkileri kesilmiştir. 
Buna rağmen 29 Mayıs 1991 tarih ve 3746 sayılı Kanunda, bunların çalıştığı kabul edil

miştir. Bu halde, çalışmanın yasal dayanağının ne olduğu belirsizdir. Kalkan bir kanunu hiçbir 
merciin yürürlükte tutması mümkün değildir. 

1 Ocak 1991 tarihinden 3746 sayılı Kanunun Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girme
sine kadar, kalkan bir kanunun yasal mesnet alınması mümkün değildir. 

Yukarıda da arz edildiği üzere yasama yetkisine sahip olan Yüce Meclis, elbetteki gerek 
görürse yürürlükten kalkan diğer kanunlar gibi, 5 Kasım 1980 tarih ve 2333 sayılı Kanunu da 
yeniden kabul edebilir. Ancak, kabul edilen bu kanunun yürürlük tarihi Resmî Gazetede ya
yımlanmasından sonra olmasının gereği düşünülmektedir. 

e) tncelenen kanunun üzerinde durulması gereken bir husus da, sözleşmeli olarak istih
damlarının şahıslarına bağlı olarak devam ettirilmesi konusudur. 

Kabul edilen 29 Mayıs 1991 tarih ve 3746 sayılı Kanunla kişiler kadro karşılığında görev 
yapmaktadırlar. Bunların bir kadroyu işgal etmeleri ve görevden ayrılmaları halinde işgal et
tikleri kadronun iptali de, söz konusu değildir, örneğin; bir kuruluşta genel müdürlük kadro
su karşılık gösterilmek suretiyle ilgili sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Bu görevden ayrılması 
veya sözleşmesinin yenilenmemesi veya 65 yaşını doldurması halinde, kişi ayrılmasına rağmen 
genel müdürlük kadrosu baki kalacaktır. 

Sonuç olarak yukarıda arz edilen nedenlerden dolayı 29 Mayıs 1991 tarih ve 3746 sayılı 
"657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun" Anaya
sanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını tnceleme Komisyonunun 572, 573, 574 sıra sa

yılı raporları vardır. Ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım: 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1990 Ayları Hesabı

na Ait Türkiye Büyük Millet Medisi Hesaplarmt inceleme Komisyonu Raporu (5/55) (S. Sayısı: 572) (1) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Temmuz 1990 başında bankada mevcut para 3 548 434 067,— 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1990 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 53 065 495 383,— 

Toplam 56 613 929 450,— 

. Temmuz-Ağustos-Eylül 1990 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 47 711 079 306,— 
Ekim 1990 başında bankada mevcut para * 8 902 850 144,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz-Ağustos-Eylül 1990 aylarına ait he

sapları incelendi; 

(1) 572 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Temmuz 1990'da Ziraat Bankasındaki 3 548 434 067,- TL.Iık mevcudu ile Temmuz-Ağustos-
Eylül 1990 aylannda Hazineden 53 065 495 383,- TL. alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
ceman 56 613 929 450,- TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 47 711 079 306,- TL. tenzil edildik
ten sonra Temmuz 1990 başında bankadaki kasa mevcudunun 8 902 850 144,- TL.'dan ibaret 
olduğu saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Talat Zengin 
Malatya 

ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığtmn Ekim, Kasan, Aralık 1990 Aylan Hesabına 

Ait Türkiye Büyük Millet Medisi Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu (5/56) (S. Saytst: 573) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BAşkanlığına 
Ekim 1990 başında bankada mevcut para 8 902 850 144,— 
Ekim-Kasım-Aralık 1990 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 75 811 793 240,— 

Toplam 84 714 643 384,— 

Ekim-Kasım-Aralık 1990 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 79 856 458 598,— 
Ocak 1991 başında bankada mevcut para 4 858 184 786,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim-Kasım-Aralık 1990 aylarına ait hesap

ları incelendi; 
Ekim 1990'da Ziraat Bankasındaki 8 902 850 144,- TL.Iık mevcudu ile Ekim-Kasım-Aralık 

1990 aylarında Hazineden 75 811 793 240,- TL. alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
ceman 84 714 643 384,- TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 79 856 458 598,- TL. tenzil edildik
ten sonra Ocak 1991 başında bankadaki kasa mevcudunun 4 858 184 786,- TL.'dan ibaret ol
duğu saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Talat Zengin 
Malatya 

ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığtmn Ocak, Şubat, Mart 1991 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Medisi Hesaplartm inceleme Komisyonu Raporu (5/57) (S. Saytst: 574) (2) 

(1) 573 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 574 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ocak 1991 basında bankada mevcut para 4 858 184 786,— 
Ocak-Şubat-Mart 1991 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 104 030 778 256,— 

Toplam 108 888 963 042,— 

Ocak-Şubat-Mart 1991 aylarında Ziraat Bankasının harpadığı para 95 353 340 680,— 
Nisan 1991 başında bankada mevcut para 13 535 622 362,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak-Şubat-Mart 1991 aylarına ait hesapları 

incelendi; 

Ocak 1991'de Ziraat Bankasındaki 4 858 184 786,- TL.lık mevcudu ile Ocak-Şubat-Mart 
1991 aylarında Hazineden 104 030 778 256,- TL. alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
ceman 108 888 963 042,- TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 09 353 340 680,- TL. tenzil edil
dikten sonra Nisan 1991 başında bankadaki kasa mevcudunun 13 535 622 362,- TL.'dan ibaret 
olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Gend Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Talat Zengin 
Malatya 

ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Çorum Milletvekili Rtza Ihman'tn (6/1221) numaralı sözlü sorunum geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/306) 

BAŞKAN— Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair tezkereler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 711 inci sırasında yer alan (6/1221) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Rıza Ihman 

Çorum 

3. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in (6/1242) numaralı sözlü sorusunu geri aldiğtna 
ilişkin önergesi (4/307) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 736 ncı sırasında yer alan (6/1242) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Fuat Erce tin 

Edirne 

4. — Ankara Milletvekili Rtza Yümaz'tn (6/1244) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/308) '' ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 744 üncü sırasında yer alan (6/1244) esas numaralı 

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

Rıza Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

5. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayûı Emniyet Teşkilatı Hakkında Kanuna 
Bir-Ek Madde İlavesine İli/kin Kanun Teklifim geri aldtğma ilişkin önergesi (2/387), (4/309) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair tezkere vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Hakkında Kanuna bir ek madde ilavesine ilişkin kanun tekli
fini (2/387) İçtüzüğün 76 ncı maddesi gereğince geri çekiyorum. 

Gereğim arz ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail Köse 
Erzurum 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

• D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — izmir Milletvekili Birgen Keleş ve 22 arkadaşının, Tarım istetmeleri Genel Müdürlüğüne 
ak arazilerin Türk ve yabancı şirketlere satılacağı iddiasını tespit etmek amacıyla Medis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/151) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 22.5.1991 tarihinde (TİGEM) Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü işletme müdürleri toplantısnda yaptığı, konuşmada, TİGEM'in 4 milyon dekar ara
zisini Türk ve yabana şirketlere açarak satacaklarını bildirdi. 

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescil edilecek taşınmaz mallar hakkındaki ka
nun tasarısı TBMM Genel Kurulunda 16.5.1990 tarihinde görüşülmüştü. O tarihte SHP Gru
bu adına yaptığım konuşmada, söz konusu yasa ile tktidann yabancılara toprak satabilir hale 
geldiğini söylemiştim. 

Bir yabana şirket tarafından hazırlanan ve özelleştirilecek kuruluşların önceliklerini be
lirleyen çalışmada TlGEM'e birinci derecede özelleştirilecek kuruluşlar arasında yer verildiği
ne değinerek, "söz konusu araziler TİGEM adına tescil edildiğinde özelleştirilebilecek; diğer 
bir deyişle, yabancı şirketlere satılabilecek duruma gelecektir" demiştim. İktidar ise konuyu, 
"biz özelleştirme düşünmüyoruz" diye kapatmıştı. 

Aslında, iktidar 1984 ve 1986 yıllarında 2 kez yabancılara toprak satışı ile ilgili girişimde 
bulunmuş; ancak, bu amaçla çıkarılan 3029 ve 3278 sayılı yasalar Anayasa Mahkemesi tara-
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fından iptal edilmişti. Kaldı ki, 3278 sayılı Yasada bile "Bu fıkra hükmü tarım arazileri ile tarı
ma ve hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler hakkında 
uygulanmaz" denilmekteydi. 

TİGEM ile ilgili söz konusu Yasa daha önce iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen yabancılara toprak satışını bir adım daha ileri giderek daha sakıncalı bir biçimde gün
deme getirmektedir. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının açıklamasına göre, 4 milyon dekar 
çok değerli arazi bu Yasaya dayanılarak Türk ve yabancı şirketlere satılacaktır. Üstelik özelleş
tirilecek arazilerin büyük bir kısmı Ceylanpınar Çiftliği gibi Doğu ve Güneydoğu Anadoludadır. 

Bu nedenle; 
1. "TtGEM'i özelleştirmeyi düşünmüyoruz" diyerek TBMM'ni ve kamuoyunu yanılttığı 

için, 
2. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığı ve yabancılara toprak satışını mümkün hale 

getirdiği için, 
3. Tohumculuğu ithalata bağımlı kıldığı için, 
4. TtGEM'in özelleştirilmesi ile yabancılara tarım arazilerini satacağı için, 
5. Çeşitli ürün türlerinin Türkiye koşullarına uygun ve ürünlerin değerlendirilmesi için 

gerekli çalışmaların TÎGEM tarafından yapılmasından vazgeçtiği, çiftçiyi bu konularda yalnız 
bıraktığı için; 

Anayasının 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masını arz ederiz. 

Birgen Keleş 
tzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 
Ali Uyar 

Hatay 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 
M. Istemihan Talay 

İçel 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Kazım özev 

Tokat 

ibrahim Tez 
Ankara 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Veli Aksoy 
izmir 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

özer Gürbüz 
Sinop 

Erol Güngör 
tzmir 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 
Mutafa Kul 

Erzincan 
Etem Cankurtaran 

içel 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, önerge, gündemdeki yerini alacak, sırası geldi

ğinde görüşülecektir. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6. — (10/72) Esas Numarah Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çaltşma 

sûresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1694) 

BAŞKAN — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

4.6.1991 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar bedelediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı 
iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amaayla kurulan 
(10/72) Esas Numarah Meclis Araştırma Komsiyonumuzun 3 aylık çalışma süresinin 3.8.1991 
tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

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

7 — (10/72) Esas Numarah Meclis Araştırması Komisyonu Başkanhğmm, Komisyonun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tatili süresinde de çalışmalarına devamına ilişkin tezkeresi (3/1696) 

BAŞKAN — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Mecli
sin tatili sırasında da çalışabilmesine dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

4.6.1991 

Türkiye Büyük MUlet Meclisi Başkanlığına 

25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id
dia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan 
(10/72) Esas Numarah Meclis Araştırma Komisyonumuzun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tatili süresinde çalışmalarına devam edebilmesi için müsaadelerinizi arz ederim. 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını lütfen arayınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yeter
sayısı yoktur. 

15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.13 
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İKİNCİ QTURUM 
Açılma Saati : 1730 

BAŞKAN : Başkanvekili Aytekiıt KotU 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mümin Kahramaı (Çanakkale) 

» 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 126 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7 — (10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin tatili süresinde de çalışmalarım devamına ilişkin tezkeresi (3/1696) 

BAŞKAN — Geçen oturumda, 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baş
kanlığının, Meclisin tatili sırasında da çalışabilmesine dair tezkeresinin oylamasında kalmıştık. 

Tezkereyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter
sayısı maalesef yoktur; ara vermemiz halinde dahi yeterli çoğunluk sağlanamayacağından, ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 6 Haziran 1991 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapaama Saati : 1733 

— — — » 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
' A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Irakltlara yardım amacıyla Türkiye'ye gönder ilen yabancı 
askerî birliklerin ülkemizde ne kadar kalacaklarına ve bu askerlerin sınırlarımız içinde kurdukları karar
gâh ve kamplara Türk yetkililerini sokmadıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Baka
nı Ahmet Kur kebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/2058) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ede

rim. Saygılarımla. 
Ahmet Ersin 

tzmir 
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya silahlı kuvvetlerine mensup asker, silah ve mühim

matlar, Iraklı sığınmacılara insanî yardım gerekçesiyle, bir süredenberi Türkiye'ye gelmektedir. 
1. Gelen yabancı asker, silah ve mühimmatın insanî yardım kapsamından çok fazla oldu

ğu ve Türkiye'ye geçici olarak değil, uzun süreli kalmak üzere gelip, yerleştikleri ve asıl amacın 
Türkiye üzerinden Irak petrollerini kontrol altında tutmak olduğu iddiaları vardır. 
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Ülkemize gelen yabancı asker, silah ve mühimmatın, bu ülkelerle yapılan bir anlaşmaya 
dayanmadığı ve sayın özal'ın telefonla verdiği sözlere dayanarak geldikleri doğrumu? Bu ya
bana askerî birlikler, Türkiyede daha ne kadar kalacaklardır? 

2. Türkiyeye gelen yabana askerler, sınırlarımız içinde kurdukları karargâh ve kamplara, 
Türk yetkililerini sokmamakta, faaliyetleri hakkında bilgi vermemekte ve bulundukları yerin 
egemenlik haklarını ellerine almaktadırlar. Nitekim, yabancıların yapmakta olduğu yardım ça
lışmalarını denetlemek ve bu konuda yabancı basında çıkan bazı söylentileri yerinde araştır
mak isteyen Şemdinli Kaymakamı, İngiliz askerlerinin silahlı saldırısıyla karşılaşmış ve tartak
lanmıştır. 

Bu durum Türkiyenin «gemenlik haklarını ihlal etmiyor mu? Ülkemize gelen yalancı as
kerler işgal kuvvetleri mi? Ülkemiz sınırları içinde, yabancı ülke askerlerinin, sığınmacılara yaptığı 
yardım faaliyetleri hakkında bilgi almak isteyen bir mülki idare amirinin, bu yabancı ülke as
kerlerinin silahlı saldırısına uğraması ve tartaklanması, TC.ne yapılmış bir hakaret değilmi? 

T.C. 
. Dışişleri Bakanlığı 3.6.1991 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/1877 - 279 

Konu : Ahmet Ersin'in, Soru önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Başbakanlığa muhatap 14.5.1991 gün ve 7/2058-7635/33350 sayılı yazıları. 
İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in, yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan yanıtlanması tensip edilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
' Dışişleri Bakanı 

3İ.5.1991 
İzmir Milletvekii Sayın Ahmet Ersin'in Sayın Başbakan'a Muhatap Yazılı Soru öenergesinin 
Cevabı 

Irak Hükümüti'nin topraklarının kuzey kesiminde yerleşik nüfusuna karşı giriştiği eylem 
sonucunda, sınırlarımıza 500.000'i aşkın insanın yığıldığı ve bunlardan önemli bir bölümünün 
topraklarımıza sığındığı malumlarıdır. 

Kürt, Türkmen, Arap ve diğer etnik gruplara mensup ve çeşitli dinsel inanç taşıyan bu 
insanlara Hükümetimiz ve ilgili kuruluşlarımız ilk günden itibaren her türlü maddî imkânını 
zorlayarak gerekli insanî yardımı sağlamak amacıyla seferber olmuştur. Ancak, karşılaşılan 
bu insanlık dramının kapsamı, hiç bir devletin tek başına sorunla başedemeyeceğini ortaya koy
muş ve sığınmacıların, gerekli güvenlik ortamının yaratılarak kendi öz yurtlanna, evlerine dö-
nebilmeleri için uluslararası bir çabanın zorunluluğu belli olmuştur. 

Bu ortam içinde Hükümetimiz, Birleşmiş Milletler'de uluslararası çabanın hukukî zemi
nini oluşturacak bir karar çıkartılması için yoğun faaliyette bulunmuştur. 688 sayılı Güvenlik 
Konseyi kararı çerçevesinde çeşitli insanî yardım kuruluşunun yanısıra, cem'an onbir dost ve 
Müttefik ülkenin, çeşitli yardım unsurlarından oluşan birliklerinin Türkiye'ye gelmesine izin 
verilmiştir. 
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Burada altının çizilmesi gereken hususlardan biri, bu birliklere Hükümetimiz tarafından 
izin verilirken, başından itibaren, Nota teatisi suretiyle faaliyetlerinin insanî amaçlarla sınırlı 
olacağının vurgulandığı ve bunların tabi olacağı statünün açıklıkla belirlendiğidir. 

Harekâtın amacı, yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış bu insanların, evlerine dön
melerini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır. Bu anlayışımız, insanî yardım faaliyetlerine ka
tılan ülkelerce de paylaşılmaktadır. Esas olan, Irak Hükümeti'nin kendi vatandaşlarına sahip 
çıkması ve giderek artan bir hızla köylerine, kentlerine dönmeye başlamış bulunan bu insanla
rın bir daha yurtlarını terketmek zorunda bırakılmamalarıdır. 

Dost ve Müttefiklerimizin, Hükümetimizce saptanmış esaslara saygılı davrandıklarının ve 
harekâtın başlangıcında vukubulan bazı yanlış anlamaların istisnai bir hal arzettiğinin vurgu
lanması gerekir. Yanlış anlamadan kaynaklanan bu gibi olaylara da esasen derhal müdahale 
edilmiş ve gereken işlemler yapılmıştır. İnsanî yardım faaliyetinde bulunan dost ve Müttefikle
rimiz ile ilgili bütün makamlarımız arasında sağlıklı bir işbirliği ve eşgüdüm vardır. 

2. —Çorum Milletvekili Rıza Iltman'tn, Türk Ceza Kanununun yürürlükten kaldırılan 141, 
142, ve 163 üncü maddeleri uydrmca daha önce cezalandırüanlartn mağduriyetlerinin nasıl giderileceğine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/2084) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını sağılarımla arz 

ederim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 

1. Türk Ceza Yasasının 141, 142, 163. maddeleri yürürlükten kalktığına göre, bu madde
lerden ceza alıp görevinden atılanlar için ne düşünüyorsunuz? 

2. Bunların öncelikle göreve başlatılması bir haksızlığı gidermek sayılmaz mı? Tazminat 
Ödemek, mağduriyetlerini gidermek gibi bir uygulama düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 5.6.1991 

Bakan : 751 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.5.1991 tarihli ve 7/2084-7774/33960 sayılı yazınız. 
tlgi yazıları ekinde alınan, Çorum Milletvekili Rıza Ilıman tarafından Sayın Başbakanı

mıza yöneltilen ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip kılınan yazılı 
soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan 
Sayın 
Rıza Ilıman 
Çorum Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakanlık Makancınca tarafımdan cevaplandı

rılması tensip kılınan yazılı soru önergenizin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
1. Devlet Memurluğuna alınacak olanlarda aranılacak genel ve özel şartlar 637 sayılı Dev

let Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilmiş, 98 inci maddesinde ise, bu şartlar
dan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan herhangi birini kaybe
denlerin memurluğunun sona ereceği ifade olunmuştur. Bu hükümlere göre, Devletin şahsiye
tine karşı işlenen suçlardan hükümlü bulunmak, memuriyete alınmaya engel hal olarak belir
lendiği gibi bu durumun memuriyete alındıktan sonra anlaşılman veya memuriyeti sırasında 
bu duruma düşülmesi memuriyeti sona erdiren sebep olarak kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının "Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler" başlıklı 
birinci babında yer alan Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddeleri, 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 23 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmak suretiyle bu mad
delere uygun fiiller suç olmaktan çıkarılmış, bu suçlarla ilgili bilgiler 3682 sayılı Adli Sicil Ka
nununun 8 inci maddesinin son fıkrası gereği adlî sicilden silinmiş ise de bahse konu 141, 142 
ve 163 üncü maddelerin yürürlükte olduğu dönemde bu maddelerden hükümlü bulunanların 
görevlerine son verilme işlemi memuriyet statüsünü belirleyen genel, objektif hukuk kuralları 
gereğidir. Göreve son verme işlemi, işlem zamanında yürürlükte bulunan bu kurallara göre ya
pıldığı cihetle idareye atfı kabil bir kusur söz konusu değildir. Kaldıki, idarenin bu yöndeki 
tasarrufları yargı denetimine tabidir. 

2. Türk Ceza Kanununun 141,142 ve 163 üncü maddelerinin yürürlükte olduğu dönemde, 
bu maddelerden hükümlü bulunanların memuriyetlerinin sona erdirilmesi, memuriyet statü
sünü belirleyen genel, objektif hukuk kuralları gereği olduğuna ve idare de bu kuralları uygu
lamak durumunda bulunduğuna göre bu çerçevede memuriyetten uzaklaştırılanların mağduri
yetinden söz edilemez. 

Bahse konu şahısların memuriyetine son verme işleminde idarenin bir kusuru ve bundan 
dolayı hâsıl olmuş kişi zararı söz konusu olmadığı için tazminat da ödenemez. 

Bu cihetle bahse konu şahısların memuriyete alınmalarının sağlanmasında haklılık ve za
ruret görülmemektedir. Ancak, idare bu şahısları, objektif esaslara dayalı takdir yetkisini kul
lanarak yeniden memuriyete alabilecektir. ı 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakam 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

126 NCI BİRLEŞİM 

5 . 6 . 1991 Çarşamba l 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 
1990 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meçlisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu (5/55) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 4.6.1991) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1990 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını tnceleme Komisyonu 
Raporu (5/56) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi : 4.6.1^91) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1991 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu (5/57) (S. Sayısı : 574) (Dağıtma tarihi : 4.6.1991) 

' 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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 

Tasarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Ka
nununun 313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Töpçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun 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 Kal-
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dırılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'hın 765 Sa
yılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1991) 

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

X 3. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğtu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
Ve 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) 

4. — izmir 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 5. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 6. — 2924 Sayıü Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161 
(S. Sayılan : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

7. — 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) 

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

X 9. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 
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10. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında ;Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

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

12. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

14. -— 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) . 

15. — İzmir 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 i 22.10.1990) 

16. — 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: 

lenmssine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 

17. — istanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Ya
kalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci 
Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesine ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet, ve içişleri 
komisyonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

18. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 
üncü 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) 

19. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıt
ma tarihi : 8.11.1990) 
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X 20. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyon Hakkında Kanunun 
5 inci Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım Orman veKöyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) 
(Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

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

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

23 .— 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.197i 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) 

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

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

26. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : '530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.İ991) 

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

28. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasaıısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'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) 

29. — îzmir 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) 

30. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyon
ları raporları (1 /784) (S± Sayısı: 537) (Dağıtma tarihi: 20.3.1991) 

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

X 32. — Çanakkale^ Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Sa-
. vaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma 
tarihi : 25.3.1991) 

X 33. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/664) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

X 34. — 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, İçişleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri-komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı : 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

35. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941 Tarjh 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) 

36. — 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 Süahlar ve 'Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçimleri Komislyonu Ra
poru (2/247) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

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

38. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403 Sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununa İki Fıkra ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklen-
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meşine Dair Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşmın, 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) 

39. — 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) ';• 

40. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Te
rörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/550) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
30.5.1991) 

mmm • • 

(X) Açık oylamaya tabi idleri gösterir. 

(126 ncı Birleşim) 



Dönem: 18 Yasama Ydı: 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 572) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağus
tos, Eylül 1990 Aylan Hesabına Ait Türkiye Büyük Mttlet 
Meclisi Hesaplannı tnceleme Komisyonu Raporu (5/55) 

TJUtf .M. Hesaplarım tnceleme Komisyona Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TBMM. Hesaplarmt İnceltme Komisyonu 29.5.1991 

- Esas No: 5/55 
Karar No : 16 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Temmuz 1990 bayında bankada mevcut para 3 548 434 067,— 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1990 aylarında Ziraat Bankasının 

aldığı para 53 065 495 383,— 

lopum 56 613 929 450, 

Temmuz-Ağustoı-Eylül 1990 aylarında Ziraat Bankasının 
harcadığı para 47 711079 306,— 

Ekim 1990 basında bankada mevcut para 8 902 850 144,— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz-Ağustos-Eylül 1990 aylarına ait he
saplan incelendi; 

Temmuz 1990*da Ziraat Bankasındaki 3 548 434 067,- TL.hk mevcudu ile Temmuz-Ağustos-
Eyiül 1990 aylarında Hazineden 53 065 495 383,- TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
ceman 56 613 929 450,- TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 47 711 079 306,- TL. tenzil edildik
ten sonra Temmuz 1990 basında Bankadaki kasa mevcudunun 8 902 850 144,- TL.'dan ibaret 
olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görül
müştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Baykan Baskanvekili 
Talat Zengin Mehmet yasar 

Malatya Ağrı 

Sözcü ' Kltip 
Muhittin Karaman Seçkin Ftrat 

Gümüşhane Bolu 



— 2 — 

Denetçi 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hilmi Biçer 

Sinop 

Üye 
Orhan Şendağ 

Adana 

Üye 
Mustafa Çahr 

Giresun 

Üye 
H. Sabri Keskin 

Kastamonu 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 
Muslih Gârentas 

Van 

Türkiye Büyttk Millet Meclisi (S. Sayısı : 572) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 573) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, 
Aralık 1990 Aylan Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/56) 

TJ&M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TBMM. Hesaplarım İnceleme Komisyonu 29.5.1991 

Esas No : 5/56 
Karar No : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ekim 1990 başında bankada mevcut para 8 902 850 144,— 
Ekim-Kasım-Aralık 1990 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 75 811 793 240,— 

Toplam 84 714 643 384,— 

Ekim-Kasım-Aralık 1990 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı 
para 79 856 458 598,— 

Ocak 1991 başında bankada mevcut para 4 858 184 786,— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim-Kasım-Aralık 1990 aylarına ait hesap
ları incelendi; 

Ekim 1990'da Ziraat Bankasındaki 8 902 850 144,- TL.lık mevcudu ile Ekim-Kasım-Aralık 
1990 aylarında Hazineden 75 811 793 240,- TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
ceman 84 714 643 384,- TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 79 856 458 598,- TL. tenzil edildik
ten sonra Ocak 1991 başında Bankadaki kasa mevcudunun 4 858 184 786,- TL.'dan 
ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görül
müştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Talat'Zengin Mehmet Yaşar 

Malatya Ağrı 

Sözcü Kâtip 
Muhittin Karaman Seçkin Fvrat 

Gümüşhane Bolu 



— 2 — 

Denetçi 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hilmi Biçer 

Sinop 

Üye 
Orhan Şendağ 

Adana 

Üye 
Mustafa Çak» 

Giresun 

Üye 
H. Sabrı Kesktn 

Kastamonu 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 
Mudih Görentas 

Van 

Türkiye Büyük Nfillet Meclisi (S. Sayısı : 573) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 574) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, 
Mart 1991 Aylan Hesabına Ait Türkiye Büyük MUlet MecUsi 

Hesaplanın İnceleme Komisyonu Raporu (5/57) 

T.&M.M. Hesaplanm İnceleme Komisyona Rapora 

Türkiye Büyük MSkt Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarım İnceleme Komisyonu 29.5.1991 

Esas No : 5/57 
Karar No : 18 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ocak 1991 başında bankada mevcut para 4 858 184 786,— 
Ocak-Şubat-Mart 1991 aylannda Ziraat Bankasının aldığı para 104 030 778 256,— 

Toplam v 108 888 963 042— 

Ocak-Şubat-Mart 1991 aylannda Ziraat Bankasının harcadığı 
para 95 353 340 680,— 

Nisan 1991 basında bankada mevcut para 13 535 622 362,— 

Türkiye Büyük MUlet Meclisi Saymanlığının Ocak-Şubat-Mart 1991 aylarına ait hesaplan 
incelendi; 

Ocak 1991'de Ziraat Bankasındaki 4 858 184 786,- TL.lık mevcudu Ue Ocak-Şubat-Mart 
1991 aylannda Hazineden 104 030 778 256,- TL. alınarak Bankadaki hesaba yaünlan meblağ 
ceman 108 888 963 042,- TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 09 353 340 680,- TL. tenzil edil
dikten sonra Nisan 1991 basında Bankadaki kasa mevcudunun 13 535 622 362,- TL.'dan 
ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görül
müştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Talat Zengin Mehmet Yasar 

Malatya Ağrı 

Sözcü Kâtip 
Muhitin Karaman Seçkin Fvat 

Gümüşhane Bolu 



— 2 — 

Denetçi 
Cemal Ozbilen 

Kırklareli 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hilmi Biçer 

Sinop 

Üye 
Orhan Şendağ 

Adana 

Üye 
Mustafa Çaktr 

Giresun 

Üye 
H. Sabri Keskin 

Kastamonu 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 
Mustih Görentaş 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 574) 


