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III. —YOKLAMA 
IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen ve 50 arkadışının, bazı kamu 

iktisadî teşebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak devleti zarara uğrat
tıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet ba
kanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) 

2. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı 
sırasında usulsüz ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak devleti 
zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili mad
delerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman hak
kında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10) 
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3. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddasıyla Sağlık eski Bakanı Halil 
Şıvgın hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 376:385 

4. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, beyanat ve 
icraatları ile milletin temel değerlerine ters düşen davranışlarda bulunduğu ve 
Bakanlığıyla ilgili atama ve ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, Kültür Ba
kanı Fikri Sağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) 385:420 

V. — SEÇİMLER • ' • 420 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 420 

1. — 9/3 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulu- -
nan üyeliğe seçim 420 

2. — 9/5 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açtk bulu
nan üyeliğe seçim 420 

3. — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim Y420 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER " 4 2 1 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Bekir Sami 
Daçe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Hatay Milletvekili Ali Üyar'ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 13 üncü Maddesinin Değşitirilmesi ve.Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/376).(S. 
Sayısı : 118) - ^ 421:450 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 3 Arkadaşının, 2.3.1984 
Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/144) 451:456, 
(S. Sayısı : 140) 465,490:494 

3. •— 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) 456:465 

4. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı : 75) 465:470 

5. — Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı: 120) 470:482 

6. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri komisyonu Raporu (1/394) 
(S. Sayısı : 135) ' 482:489 

—' 340 — 



T.B.M.M. B : 91 „ 1 . 7 . 1992 O : 1 
I 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın, Silvan Emniyet Müdürlüğünde, kocası güvenlik 

güçlerince öldürülen Menice Kırtay adındaki bir kadına yapılan işkenceye, 
Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in de, Kahramanmaraş'ta meydana gelen terör 

olayları ve son olarak Afşin İlçesinin Karaömer Köyünde kaçırılan 5 vatandaşın akıbetlerine 
ilişkin gündem dışı konuşmalarına; 

İçişleri Bakanı İsmet Sezgin; 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın, muhtelif ta

rihli 3 ayrı belgede, 3 ayrı imzasının bulunduğuna; 200 milyar liralık ayrıcalıklı bir kredi konu
sundaki gensorunun oylanması sırasında ve olağanüstü hal ve çekiç güç konularında Meclise 
gönderilen Bakanlar Kurulu kararına ilişkin evrakta sahtekârlık yapıldığı iddiasına ve bu iddi
anın henüz karşılanmadığına; Sabah Gazetesindeki bir makalede, Kültür Bakanı Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Bakanlar Kurulu kararı üzerine sahte olarak yazılan yazıyı, Ekrem Ceyhun'un yaz
dığını iddia ettiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar; 

Cevap verdiler. 

Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, Tarabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın söylediği gibi, Kültür 
Bakanı Durmuş Fikri Sağlar adına imza atmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu; 

ANAP Grup Başkanvekili Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli de, Kültür Bakanı Dur* 
muş Fikri Sağlar'ın, konuşmalarında, partilerine sataşmada bulunması nedeniyle bir konuş
ma yaptı. 

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle, Yunanistan'a gidemeyecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Top-
çu'ya vekâlet edilmesine ilişkin tezkerenin işlemden kaldırılmasına, 

Singapur, Tayvan ve Japonya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumba-
racıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahra-
man'ın, 

Mısır'a gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlı
ğına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın, 

Ürdün'e gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanıhğı-
na, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 

İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, 

Kenya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul şubelerine ya
tırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araştırmak (10/65) 

Erzincan depreminde zarar gören vatandaşlara yapılan nakdî yardımın adilane dağıtılma
dığı iddialarını araştırmak ve gerekli önlemleri almak (10/66), 
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Amaçlarıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

(İO/5-8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, TBMM'nin tatil ve 
ara vermesi sırasında da çalışmasına ve 

Komisyonun görev süresinin 22.8.1992 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin 
tezkereleri ile, 

Genel Kurulun 3.7.1992 Cuma günü de toplanması; 1.7.1992 Çarşamba, 2.7.1992 Perşem
be ve 3.7.1992 Cuma günleri saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.30'dan 24.00'e kadar çalışmasına, 
1.7.1992 Çarşamba günü Sözlü Soruların görüşülmemesine, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
10 uncu sırasında yer alan 118 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin bu kısmın 1 inci sırasına, 30.6.1992 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 140 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden 2 nci 
sırasına, Gündemin 8 inci sırasında yer alan 94 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü sırasına, 
6 ncı sırasında yer alan 75 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü sırasına, 48 inci sırasında yer 
alan 120 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5 inci sırasına, 30.6.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayım
lanan 135 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden 6 ncı sırasına, 4 üncü sırasında yer 
alan 8 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 49 uncu sırasında yer alan 199 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 8 inci sırasına, 5 inci sırasında yer alan 110 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
9 uncu sırasına, 9 uncu sırasında yer alan 117 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına, 
2 nci sırasında yer alan 115 Sıra Sayılı Kanunun 11 inci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 77 
Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 12 nci sırasına, 1 inci sırasında yer alan 105 Sıra Sayılı Kanun Ta
sarısının 13 üncü sırasına, 13 üncü sırasında yer alan 17 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü 
sırasına, 30.6.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 139 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 
saat geçmeden 15 inci sırasına, 47 nci sırasında yer alan 113 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 16 
ncı sırasına, 30.6.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 138 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
48 saat geçmeden 17 nci sırasına, 3 üncü sırasında yer alan 81 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
18 inci sırasına alınarak 1 inci sıradan 9 uncu sıraya kadar olan Tasarı ve Tekliflerin görüşmele
rinin Genel Kurulun 1.7.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde, 9 uncu sıradan 13 üncü sıraya 
kadar olan Tasarı ve Tekliflerin görüşmelerinin Genel Kurulun 2.7.1992 Perşembe günkü Birle
şiminde, 13 üncü sıradan 19 uncu sıraya kadar olan Tasarı ve Tekliflerin görüşmelerin Genel 
Kurulun 3.7.1992 Cuma günkü Birleşiminde yapılmasına; 

ilişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı (UNCED)'n da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları görüş
mek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek 
amacıyla Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde açılması kabul edilen genel gö
rüşme (8/15) tamamlandı. 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat ve atama
larında kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştır
ma Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (1J/6) yapılan görüş
melerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 
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Devlet Bakanı Ömer Barutçu, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 
içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen de, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun, 
Kendilerine sataşmada bulunması nedeniyle, birer konuşma yaptılar. 
1. Temmuz 1992 Çarşamba günü saat 10.00'da tpplanmak üzere, birleşime 21.51'de son 

verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Melmet Cemal Özlaylan 
. Balıkesir . 
Kâtip Üye 

Halil ibrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 

1992) 

II. — GELEN KÂĞ1TLAR 

1 .7 .1992 Çarşamba 

• Tasarılar 
1. — Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hiz

metlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı (İ/418[) (Plan ve Bütçe Komisyonuna (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.7,1992) : 

2. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı (1/419) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : [25.6.] 

Teklifler 
! 

1. —- Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 2 Arkadaşının, 21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayılı 
Kadastro Kanununun 26 ncı Maddesinin 2 rici Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 5 Ge-. 
cici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/383) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.6.1992) j 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının, 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevle
rine Son Verilenlerin Görevlerine İadesi Hakkında Kınun Teklifi (2/384) (Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.6. 

3. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin.jBir 
(2/385) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Eiaşkanlığa geliş tarihi : 24.6.1992) 

4. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 102 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/386) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.6.1992) 

5. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 6 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesinin (':>) Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/387) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1992) 

6. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın, Bir ilçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/388) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.1992) 

! 
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7. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan'ın, Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/389) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanbğa geliş tarihi: 25.6.1992) 

8. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/390) (İçişleri ye Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1992) 

9. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değşitirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/391) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1992) 

10". — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli ve 2981 
Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ye 6785 Sa
yılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/392) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkaııvckili Fehmi îşaklar-

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemaî Öztaylan (Balıkesir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜLMELER ı 

1. — Kırklareli Milletvekili Cemal Ozbilen ve 50 arkadaşının, bazı karım iktisadî teşebbüslerine 
usulsüz ve keyfî harcamayaptırarak devleti zarara uğrattıkları ve bu eykmkrinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddusıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet 
bakanları ibrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Meclis soruşturması açılmasına, 
ilişkin önergesi (9/9) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, 
İ inci sıradaki, 9/9 sıra sayılı, Kırklareli Milletvekili Cemal Özbiîen ve 50 arkadaşının, bazı 
kamu iktisadî teşebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak Devleti .zarara uğrattıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet Bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman 
ve Erman Şahin haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önergedeki ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da haklarında soruşturma istenmiş bulu
nan Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ile, devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman 
ve Erman Sahin'e söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar ve ilgili bakanlar için 10'ar dakikadır. Günde
mimizin yüklü olduğu dikkate alınarak, konuşmacıların bu süreye uyacaklarına inanıyoruz. 

Meclis soruşturması Önergesi Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde okun
muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclis soruşturması önergesini tekrar,okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanları İbrahim Tez ve Mehmet Kahraman'ın Bakanlık görevlerini kötüye kulla

narak, birtakım araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını kendi Bakanlıklarıyla hiçbir ilgisi bulun
mayan TÜGSAŞ, MKE ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. gibi Kamu İktisadî Teşebbüslerine 
karşılattırdıkları veya bu konularla ilgili harcamaların faturalarını aynı KİT'lere ödettirdikleri 
belgelerle ispatlanmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'hin Bakanlık görevini kötüye kullanarak kendisine 
bağlı KİT'lerden Devlet Bakanları İbrahim Tez ve Mehmet Kahraman'ın malzeme gönderil
mesi konusunda emir verdiği, diğer yandan ayrı bütçesi olan bir bakanlığın başında olmasına 
rağmen birtakım malzemeleri kendisine bağlı KİT'lerden temin ettirdiği veya bunlarla ilgili har
camaların faturalarını kendisine bağlı KİT'lere ödettirdiği belgelerle sabittir. 

Devlet Bakanı Erman Şahin'in kendisine bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına şahsî kul
lanımı için lojman tahsis ettirdiği ve kullanım yeri olarak bu lojmanın gösterildiği bulaşık ma
kinesinden yemek takımına, telsiz telefondan su bardağına kadar milyonlarca lira tutarında 
çok sayıda malzeme aldırdığı belgelerle ispatlanmıştır. 

Adıgeçen Bakanlarca yaptırılan bu harcamalar Bütçe Kanunlarına Bütçelerin ayrılığı ilke
sine, harcamaları yapan KİT'lerle ve Toplu Konut İdaresiyle ilgili yasal düzünlemelere, bu KİT'
lerin ana statülerine, yürürlükteki Başbakanlık Tasarruf Genelgelerine aykırı olarak yapılan 
haksız ve keyfî harcamalardır. 

Bilhassa "Devlet Bakanlarının tüm giderlerinin yalnızca Başbakanlık Bütçesinden 
karşılanacağı" hususunun bir başka Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesi esnasında, 
bu harcamaları yapan Bakanların kabinedeki arkadaşları Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun 
tarafından ısrarla savunulduğu gözönünde bulundurulduğunda, bu harcamaların haksızlığı ve 
keyfiliği bütünüyle ortaya çıkmaktadır. -

Bu nedenlerden dolayı görevlerini kötüye kullanarak; TÜGSAŞ, MKE, Türkiye Şeker Fab
rikaları A.Ş. ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığını yaptırdıkları haksız ve keyfî harcamalarla 
milyonlarca lira zarara uğratan Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ile Devlet Bakanları İbra
him Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
ilgili maddelerini ihlalden dolayı Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis Soruşturması 
açılmasını saygı ile arz ederiz. > 

Cemal özbilen 
(Kırklareli) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak, Sayın özbilen; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken, Yüce Heyeti en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Bazı devlet bakanlarının birtakım keyfî ve sorumsuzca uygulamalarının devlet hayatımız
da meydana getirdiği çarpıklıklar, bugün görüştüğümüz Meclis soruşturması önergesinin ko
nusunu teşkil etmektedir. Eğer, bu uygulamalar şimdiden önlenmez ve sorumluları hakkında 
gerekli işlemler yapılmazsa, bilinsin ki, bu uygulamaların doğurduğu çarpıklıklar, akıl almaz 
boyutlara tırmanacaktır. 
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Nedir bu keyfî uygulamalar ve bunlardan doğan çarpıklıklar; bunları elimizdeki belgeler
den takip edelim : Sayın milletvekilleri, belgelerin bir kısmı Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez 
ile ilgilidir. Bu belgelere göre, Devlet Bakanı Sayın ibrahim Tez'in bakanlığındaki otomobil, 
telefon, bilgisayar, teleks, daktilo, masa, fotokopi makinesi, koltuk, dolap gibi malzemelerin, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. tarafından temin edildiği an
laşılmaktadır. 

26.11.1991 tarihinde Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına yazılan 1150/2206 sayılı yazıdan anlaşıldığına göre, kısa adı TÜGSAŞ olan 
bu kuruluş, kendisiyle hiçbir alakası olmayan Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez'e Üç adet binek 
otomobili temin-etmiştir. İbrahim Tez'in bazı ağırlama masraflarını da karşılamıştır. 

TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü adına kesilmiş 9.3.1992 tarihli 16265 nolu faturadan anlaşıl
dığına göre, bu kuruluş, yine kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan Devlet Bakanı İbrahim Tez'in ma
kamındaki telefonun tamir faturasını ödemiştir. 

Elimizde bulunan 17.1.1992 tarih ve Seri-A 94109 ve 21.1.1992 tarih ve Seri-A 94110 nolu 
iki faturadan; TÜGSAŞ'tan. Sayın İbrahim Tez'in Devlet Bakanlığına malzeme alınmasırida 
ve TÜGSAŞ'ıh Sayın İbrahim Tez'in Devlet Bakanlığına ait harcamalarının faturalarının öden
mesinde ilginç bir yol takip edildiğini görmekteyiz. 

Sayın İbrahim Tez'in Devlet Bakanlığının ihtiyaç duyduğu malzemeler, TÜGSAŞ için de
nilerek ve TÜGSAŞ adına fatura edilerek alınmakta; ancak, bu malzemelerin teslim edildiği 
kişi olarak Sayın İbrahim Tez'in özel kalem müdiresi Füsun Nevbahar Tezel gözükmektedir. 

TÜGSAŞ'ın 1992 yılında harcama faturalarını kontrol edenler; faturaların hep TÜGSAŞ 
adına kesilmiş olduğunu; bu kurumdan bazı bakanlıklara malzeme gönderilmediği zannına 
kapılabilirler. Oysa, gerçek durum, bu malzemelerin nerede kullanıldığının araştırmasıyla or
taya çıkacaktır." 

Faturalar neden böyle TÜGSAŞ adına kesilmektedir, izah edeyim : SHP-DYP Koalisyon 
İktidarı, trilyonluk yolsuzlukların hesabını sorma vaadiyle işe başladığında, Devlet eski Baka
nı Sayın Mustafa Taşar'ın Devlet Bakanlığının pul harcamalarını soruşturma konusu yapmış
tır, Sayın Taşar'ın Devlet Bakanlığına TÜGSAŞ'ça gönderilen malzemelerin nasıl alındığı; Meclis 
Başkanlığında bulunan soruşturma dosyasında yazılıdır. Bakanlığa gönderilen malzemeler, Devlet 
Bakanlığı ihtiyacı denilerek, açıkça kayıtlarda gösterilmiştir. Sayın Taşar'ı, Devlet Bakanlığına 
aldırdığı pullar için suçlayan iktidarın, Başbakanı, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanları 
aynı işi yaptılar. Yılbaşı ve bayramlarda seçmenlerine kart gönderdiler; ama, bu iş için malze
me alırken "resmî yazışmalarda kullanılmak üzere" diye iç yazışmalarında başka bir gerekçe 
gösterdiler. Yani, muvazaalı iş yaptılar. Bu da kayda değer bir icraatı olmayan Hükümetin icra^ 
at hanesine, muvazaalı pul icraatı diye yazıldı. 

Yukarıdaki faturalardan anlaşıldığı gibi, muvazaa, bu Hükümetin bakanlarının vazgeçil
mez icraat kalıbı olmuştur. Muvazaalı pul icraatında olduğu gibi, Devlet bakanlarının çeşitli 
ihtiyaçları, muvazaalı olarak karşılanma yoluna gidilmektedir. Bugünkü İktidarın bakanları, 
sadece Devlet eski Bakanı Sayın Mustafa Taşar'ın yaptıklarının suç niteliği taşımadığı gerçeği
ni gözlerden kaçırmak için, böyle muvazaalara yönelmişlerdir. 

Devlet Bakanı İbrahim Tez, TÜGSAŞ Genel Müdürlüğüyle hiçbir resmî ilişkisi olmaması
na rağmen, bu kuruluştan malzeme temin etmeye o kadar alışmıştır ki, 18.12.1991 tarihinde 
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'ye yazdığı 3-5-1034 sayılı yazıyla, hassaten TÜGSAŞ Ge
nel Müdürlüğünden malzeme temin edilmesini istemiştir. İlgili yazıda, "Ekli listede markala
rı, özellikleri ve adetleri bildirilen malzeme ve araçların Bakanlığınıza bağlı TÜGSAŞ Genel 
Müdürlüğünce temin edilerek, Bakanlığım emrine tahsis edilmesi hususunu arz ederim" de
nilmekte ve biri telefonlu 3 araba, 4 adet bilgisayar, 4 adet printer, bir teleks, 1 adet monitörlü 
ve hafızalı daktilo ek listede sıralanmaktadır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse imzasıyla, Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez'e 
gönderilen 23.12.1991 tarihli ve 2511 sayılı cevabî yazıda ise, talep edilen 3 binek aracının 1 
tanesinin Bakanlık merkez ünitesinden, diğer 1 adedinin de Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluş
lardan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüyle, Türkiye Şeker Fabrikası Genel 
Müdürlüğünden temin edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. Bu 3 binek aracın dışın
da, TÜGSAŞ'a ait en az 3 binek aracının da Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez'in emrinde ol
duğunu burada belirtmemiz gerek. v 

Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez'in TÜGSAŞ'ça, daha önce ilgili olduğu devlet bakanlı
ğına gönderilen malzemelere el koyması gibi, ilginç bir olayı da burada zikretmek gerek. TÜG-
SAŞ'ın yeni Genel Müdürü, 10.1.1992 tarihinde idarî hizmetler daire başkanına 109 sayılı onayla 
bir görev vermiştir. Onayda "Şirketimizin Devlet Bakanlığından alınıp, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına bağlanması nedeniyle, malzemelerin şirketimize iadesi gerekmektedir" denilmekte
dir. Onay doğrultusunda gerekli çalışmayı yapan TÜGSAŞ İdarî Hizmetler Daire Başkanı, 
31.1.1992 tarihinde Genel Müdüre bir yazı yazarak, neticeyi bildirmiştir. Neticede, ilgili devlet 
bakanlığınca görüşülmüş, demirbaş ve malzemelerin bakan, makam odası ve ilgili birimlerinin 
odalarında kullanıldığı ve 12.3.1991 tarihine kadar alınanların Başbakanlık demirbaş listesine 
geçirildiği bu tarihten sonra alınanların da sayımı yapılarak, demirbaş listesine geçirileceği bil
dirilmiştir, Bu yazı üzerine TÜGSAŞ Genel Müdürü İbrahim Kırcı'nın verdiği yirmi gün önce
ki talimatın aksine, "malzemelerin TÜGSAŞ'la ilgili olmayan bir bakanlıkta kalması uygundur" 
denilmiştir. 

Burada bir husus herhalde dikkatinizden kaçmamıştır. SHP kontenjanından Koalisyon 
Hükümetinde Devlet Bakanlığı görevine getirilen İbrahim Tez'in, bütün harcamaları, yine bir 
başka SHP'li Bakan olan Sayın Tahir Köse'ye bağlı kuruluşlarca karşılanmaktadır. 

Bu harcamaların neredeyse tamamı, Başbakanlığın tasarruf genelgeleriyle yasaklanmış olan 
harcamalardır. Devlet Bakanı İbrahim Tez'in bu yolla başbakanlığın bu genelgesini deldiğini 
belirtmek istiyorum. Yapılan bu harcamalar, sadece Başbakanlığın tasarruf genelgesine değil, 
yürürlükte olan bütün mevzuata ve teamüle de aykırıdır. Bu harcamalar, harcamaları karşıla
yan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ana statülerine aykırı harcamalardır. Bu harcamalar, ilgili 
KİT'lerin tüzelkişiliklerinin teminatı olan ayrı sermaye ve bütçe sahibi olmalarına indirilmiş 
gayrî hukukî bir darbedin Bu harcamalar, zaten ağır borç yükü altında ezilen bu KİT'lere, kal
dıramayacakları ilave yükler getirmektedir. Bununla birlikte, bu harcamalar, Mecliste bazı devlet 
bakanlarının harcamalarının tartışıldığı bir dönemde cereyan etmektedir. Bu tartışmalar sıra
sında, 12.5.1992 tarihinde Genel Kurulda konuşan Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun, devlet 
bakanlarının harcamalarının nereden karşılanacağı hususunda Hükümet görüşü olarak, "Ka
nunlarımız, devlet bakanlarının giderlerinin münhasıran Başbakanlık bütçesinden karşılana
cağını emretmektedir" şeklinde açıklamada bulunmuştur. 
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Burada sormak gerekir; bu harcamaların hangisi Başbakanlık bütçesinden yapılmıştır; hiç
birisi. Peki, Sayın Ceyhun'u böyle bir konuşmaya mecbur eden şey nedir; bu, herkesçe bilinen 
bir şey. Sayın Ceyhun, "Biz de Sayın Taşar gibi pul aldık; ama, bu alımı ilgili KİT'lerin bütçe
sinden değil, Başbakanlık bütçesinden yaptık. Devlet bakanları bu tür harcamaları Başbakan
lık bütçesinden yaparsa yasaldır, kendilerine bağlı veya ilgili kuruluşlardan yaparsa suç"tur-
demeye getirdi. 

Biz de diyoruz ki, devlet bakanları harcamalarının birçoğunu KİT'lere karşılattırıyorlar; 
işte belgeler, işte faturalar. İsteyenlere, diğer bakanlarıyla ilgili değişik konulardaki çok sayıda
ki belgeyi de sunabiliriz. Eğer, devlet bakanlarının bazı harcamalarını kendilerine bağlı kuru
luşlara karşılatması suçsa, şimdiki kabinedeki devlet bakanlarının nerede ise tamamı, kendile
riyle ilgisi olmayan kuruluşlara harcamalarını karşılattıklarından dolayı iki defa daha suçludurlar. 

Sanayi ve Ticaret Bakam Sayın Tahir Köse, yalnız SHP'li Devlet Bakanı İbrahim Tez'in 
bakanlığıyla ilgili değil,-her türlü ihtiyaçlarını kendine bağlı ve ilgili kuruluşlardan karşılat-
makla kalmamış, buna SHP'li bir başka devlet bakanının ihtiyaçlarını karşılamasını da eklemiştir. 

11.12.1991 tarihinde Devlet Bakanı' Mehmet Kahraman, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
3.10.729 sayılı bir yazı yazarak, bakanlık hizmetlerinde"kullanılmak üzere iki otomobil ve iki 
şoför istemiş ve görevlendirilen otomobillerin her türlü bakım, onarım, yakıt ve şoförlüğün 
ihtiyaçlarının da aynı bakanlıkça karşılanmasını talep etmiştir. . 

Aynı yazışmada düşülen nottan anlaşıldığına göre, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, 
"Bir tane görevlendirelim" demiş ve Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'a bir araba tahsis edil
miştir. . . 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin, bu konudaki icraatları bu iki misalle bitmemek-
tedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen 24.1.1992 tarih ve 1/1 sayılı rapo
ra göre, kendisine ait ayrı bir bütçesi olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kendi bütçesinden kar
şılayamadığı birtakım harcamaları kendisine, bağlı KİT'lere karşılattırmaktadır. 

Devlet bakanlarının ayç» bütçesi olmadığından, bu bakanların birtakım harcamalarını ken
dilerine bağlı kuruluşlara karşılatma yoluna gittikleri söylenebilir. Oysa, burada harcamalar, 
bu bakanlıklarla hiçbir ilgi ve alakası olmayan kuruluşlarca karşılanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın özbilen, süreniz doldu ve geçti; toparlayın lütfen. 

CEMAL ÖZBİLEN (Devamla)--Toparlıyorum efendim. 
Soruşturma önergemize konu olan bir başka olay ise; Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin'-

le ilgilidir. Elimizdeki belgelere göre, Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin, kendisine bağlı Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığının Kuzgun Sokak 87 numaralı 23 ve 26 nolu dairelerini, bu idarenin 
başına tayin ettiği Yiğit Gülöksüz vasıtasıyla, lojman olarak şahsına tahsis ettirmiştir. 

Başbakanlığın 1992'ye 7 nolu tasarruf genelgesi yürürlükteyken ve bu genelgenin ikinci 
maddesiyle 1992 yılında demirbaş alımı yasaklanmışken, Devlet Bakanı Erman Şahin, bu loj
manda kullanılmak üzere bulaşık makinesi gibi, her türlü ihtiyaçları için gerekli olan eşyaları 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aldırmıştır. Elimizde bulunan 10'a yakın faturadan anladı
ğımıza göre, buraya 50 milyon liraya yakın eşya alındığı görülmektedir. Devlet Bakanı Erman 
Şahin'in lojmanındaki perdelerin bazen haftada 3-4 defa temizlettirilmesi ve bunun için her 
defasından 1,5 milyon lira ödenmesi de bu harcamalar arasında dikkat çekici mahiyettedir. Eli
mizdeki belgelere göre, Sayın Erman Şahin'in lojmanına ait perdeler 21 Ocak 1992'de, 
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23 Ocak 1992'de ve 27 Ocak 1992'de ayrı ayrı temizlettirilmiştir ve herbirinde de iki gün aray
la, perdelerin temizletilmesi için, 1,5 milyon lira ödenmiştir. Hatta, son perdelerin metresi he
sap edilirkenj ne garip ki, yıkanmaktan 34 santimetrekare perdelerin büyüdüğü görülmüştür. 
İnanmayan, faturalara bakabilir; faturaların hepsi elimizdedir. 

Başbakanlığın tasarruf genelgesinin getirdiği kısıtlamalardan dolayı karşılanması müm-
. kün olmayan bu harcamalar Devlet Bakanı Erman Şahin tarafından kendisine bağlı Toplu Ko

nut İdaresi Başkanlığına karşılattınlmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, burada bahsettiğimiz olaylarda, başta Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tahir Köse olmak üzere, devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin'in, 
görevlerini kötüye kullanarak, adı geçen kamu kurum ve kuruluşlarını, Başbakanlığın tasarruf 
genelgeleri, 233 ve 412 sayılı kanun hükmündeki kararnamelere, 3046 sayılı Kanuna, harcama 
yapan KİT'lerin ana statülerine aykırı olarak haksız ve keyfi şekilde kullandıkları açıktır. 

Görevlerini kötüye kullanarak Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine aykırı eylemler
de bulunan bakanların, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturmasıyla bu ko
nuların araştırılmasını Yüce Kuruldan diliyoruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize şahsım ve Grubum saygılar, sevgiler sunuyor, teşekkür edi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin; buyurun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gene, sa
yın bakanların icraatlarında yaptıkları yanlışlarla alakalı olarak verilmiş olan Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önerge üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Sözlerime başlamadan önce, 
hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Biliyorum ki, sayın bakanlar, tabiî, yaptıkları bu işleri, yasalara uymasa da, mecburiyet 
içerisinde yaptılar. Zaten, konuşmamın içinde bunları açıklamaya çalışacağım; ancak, bir şey 
var ki, haftalarca önceki Meclis araştırmalarında, Meclis soruşturmalarında ve gensoru öner-

, gelerinde de, bir milletvekili olarak izlemiş olduğum hadiseler, gerek Parlamentomuzu, gerek 
milletvekili arkadaşlarımıza, gerekse bakanlarımızı fevkalade yaralayıcı, zarar verici boyutlara 
ulaşmış; başta gelen en önemli husus da, bunun neticesinde kamuoyunda Parlamentonun gö
rüntüsü fevkalade kötü bir duruma düşmüştür. Neticede demokrasi zarar görmektedir. İnşal
lah bundan sonra buraya gelecek her türlü önergede daha tutarlı -karşılıklı olarak söylüyorum-
daha etkin bir denetleme mekanizmasını işletebilmek için dikkat etmek gerektiğini burada ha
tırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. (ANAP sıralarından "bravo Rauf" sesleri) 

Değerli milletvekilleri,'bu önergenin verilmesinin en önemli amaçlarından birisi de bir şe
yi sizlerin gözleri önünde ortaya koyabilmek; çünkü, biliyorum, bu önergenin işleme konulup 
konulmaması biraz sonra gene çoğunluğun oylarıyla reddedilecek ve bakıyorum, Parlamento
da şu anda, görev yapan arkadaşlarımızın pek çoğu yok; artık umursamıyorlar. Bu kadar önemli 
konularda dahi, bir şey çıkmayacağından dolayı, umursamıyorlar. Bunu başlatan, şu andaki 
iktidar ortaklığı, Koalisyon Hükümeti. Eğer geçmişe dönük, çok daha geçmişe dönük bazı şeyleri 
ortaya koymak gerekirse, bunun sonunun alınamayacağını da burada belirtmek istiyorum. Dik
katli olmamız lazım. Yüce Parlamentonun haysiyetine, Yüce Parlamentonun ulviyetine halel 
getirmememiz lazım. 
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Artık, kamuoyunda, köyüne, kasabasına, ilçesine, iline seçmenini ziyarete giden milletve
killeri arkadaşlarımız bazı suallere muhatap oluyorlardır. Sanki Parlamentoda görev yapan tüm 
milletvekillerine, tüm bakanlara, Hükümete, Parlamentoya göreve gelmiş, seçilmiş insanlar olan 
arkadaşlarımıza hırsız gözüyle bakılmaktadır. Bunu bu hale getiren, bu hale sokan bizleriz. 
O bakımdan dikkat etmemiz .lazım. 

M. FEVZİ ŞIHANLIOĞLU (Şınlıurfa) — ANAP zamanından kalma... 
M. RAUF ERTEKtN (Devamla) — O bakımdan dikkat etmemiz lazım; çünkü, 1983-1991 

dönemini insafsızca eleştiren, şu andaki Koalisyon Hükümeti ve değerli sözcü arkadaşlarımız, 
bu topun netice itibariyle kendilerine tepeceğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar; ama, politika ol
sun diye bunu gündeme getirip, hâlâ bu işle uğraşmaya çalışıyoruz. 

Bu sözlerimi böylece sizlere aktardıktan sonra konuşmama başlamak istiyorum ve bazı 
şeyleri ortaya koymaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, çifte standart uygulanmasın. Türkiye de yasalar ya vardır, ya da 
yoktur. Birisi için var, birisi için yok olamaz. Bunu ortaya koymaya çalışacağım ve takdiri siz
lere bırakacağım. > > 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet bakanlarının harcamalarıyla ilgili olarak gün
deme gelen bu Meclis soruşturması önergesi, bildiğiniz gibi, bu konuda verilen ilk önerge de
ğildir; sizi'temin ederim ki, devlet bakanlıkları sağlıklı bir yapıya kavuşturulmadığı sürece de, 
son önerge olmayacaktır. Bugünkü sistem devam ettikçe, eskisiyle, yenisiyle, devlet bakanları
nın tamamıyla ilgili Meclis soruşturması önergelerinin gündeme gelebileceğini unutmayınız. 

Muhterem milletvekilleri, bildiğiniz gibi devlet bakanları ihtiyaçların zorlanmasıyla bir icra 
bakanlığı yapar duruma girmişlerdir. Devlet bakanları, zaman içinde kuruluş dönemindeki gö
revlerinden farklı, yeni görevler üstlenmişlerdir. Devlet bakanlarına Başbakanlığın bazı kuru
luşları bağlanmışlar veya ilgilendirilmişlerdir. Sonuçta, bu bakanların görev alanları değişmiş 
ve ortaya hizmet bakanlığı konumundaki devlet bakanlıkları çıkmıştır. Ancak, bu değişime pa
ralel olarak, devlet bakanlarının veya daha doğru bir deyimle devlet bakanlıklarının imkanla
rında bir değişme olmamıştır. Devlet bakanları, görevlerini yerine getirmede kullanacakları büro, 
malzeme, personel, araç ve bütçe imkânlanndan mahrum kalmışlardır. İhtiyaçların zorlama
sıyla bu kqnuda bazı geçici çözümler bulunmuştur. Saydığım bu imkânlardan sadece personel
le ilgili düzenleme, yetersiz de olsa, yapılmış, Devlet bakanlıklarında çalışan personele ait kad
rolar, 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (e) bendine göre, Başbakanlık kadro cetvelinde 
gösterilmiştir. Masrafları da Başbakanlık bütçesi içinde yer almıştır. 

Hatırlayacaksınız, Başbakan, Başbakan Yardımcısı ye Devlet Bakanlarının muvazaalı pul 
icraatı ile ilgili Meclis soruşturma önergesi görüşülürken, Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun, 
bu hükme dayanarak aynen şöyle demişti; "Bu duruma göre, devlet bakanlarının yapacağı her 
türlü masraf, ancak Başbakanlık bütçesinde ilgili tertipteki yerlerden alınabilir." Bu, o günkü^ 
tartışmalardaki tutanaklarda yazıyor. Bu tartışmalarda Sayın Bakan "Çünkü, Kanunlarımız, 
devlet bakanlarının giderlerinin münhasıran Başbakanlık bütçesinden karşılanacağını emret
mektedir. Bağlı kuruluşlardan ve ilgililerden karşılanacağına dair yasalarımızda herhangi bir 
amir hüküm yoktur; dolayısıyla, bu iki konuyu karıştırmayalım. Bugün üzerinde tartıştığımız 
konu, geçmişte yapıldığı kadar yasaldır, bugün de yasaldır" gibi beyanatlarda bulunmuştur. 
Bunlar, Sayın Bakanımızın o günkü konuşmalarında söylediği sözlerdir. 
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Biraz önce arkadaşımızı da dinlediniz. Belgelere dayalı olarak bahsettiği olaylara muttali 
oldunuz. 

Birtakım devlet bakanları, bazı faturalarını kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan, birtakım ku
rumlara ödetmişlerdir. Bu vesileyle bir daha ortaya çıkmıştır ki, şimdiki koalisyon ortağı iki 
partinin bakanları ve milletvekilleri, çifte standarttan hiç sapmamaktadırlar. Aynı icraatı baş
kaları yapınca suç, kendileri yapınca da mubah sayıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, bu durum oldukça vahim bir durumdur.- Böyle ucuz politikalarla, 
çifte standartlarla meseleyi götürmeye çalışmaktansa, gelin önce bütün bu olaylara temel teş
kil eden eksikliği ve yanlışlığı görelim. Eksiklik ve yanlışlık devlet bakanlıklarının yapısında
dır; gelin elbirliğiyle onu düzenleyelim. 

Hepimizin malumu, devlet bakanlıklarının, görevlerini yerine getirmede kulanabilecekle-
ri yeterli büro malzemeleri ve diğer araçları yoktur. Bu nedenle, devlet bakanlıklarının bu tür 
ihtiyaçları, 8.12.1988 tarihli Başbakanlık genelgesine dayanılarak, bu bakanlıkların bağlı ve il
gili kuruluşlarından temin edilmektedir. Ancak, bu durum, bazı yanlış uygulamalara yol aç
mış ve yeni problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur, tşte bugün önümüze gelen olayda
ki uygulamalar, yukarıdaki düzenlemeye aykırı uygulamalardır. 

İlgili Başbakanlık genelgesinde, bu tür ihtiyaçların, yalnızca o devlet bakanlığına bağlı ve 
ilgili kuruluşlardan temin edilmesi belirtilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ertekin, süreniz doldu efendim, toparlayın; çünkü, konuşmanıza çok 
geç girdiniz, mukaddemesi fazlaydı. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, oysa, devlet.bakanlarından Sa
yın İbrahim Tez ve Sayın Mehmet Kahraman'ın, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan kurumlar
dan bu ihtiyaçlarını karşıladıklarını görüyoruz. Bugünkü İktidar, bunun nedenlerini dürtistçe 
izah etmekten bile kaçınıyor. 

Bu İktidar döneminde, KİT'ler, devlet bakanlıklarıyla ilgilendirilmemiş, koalisyon ortak
ladı arasında bölüştürülerek bir kısmı SHP'Ii bir bakanın görevde olduğu Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına, bir kısmı ise DYP'li bir bakanın görevde olduğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlanmışlardır. Bu nedenle, devlet bakanlarından bazıları kendi bakanlık ihtiyaçla
rını bile karşılayamaz duruma düşmüşlerdir. 

Netice mi?.. Netice ortada. Sayın İbrahim Tez gibi Devlet Bakanlığı görevinde bulunan 
bir bakan, KİT'leri elinde bulunduran ve bu nedenle malzeme istemek zorunda kaldığı Sanayi 
ve Ticaret Bakanına -sanki üst bir makammış gibi- yazılar yazmakta... Neticede, bu çarpıklığı 
görmemekte direnenlere söylenebilecek bir söz yok. 

Değerli arkadaşlarım, çarpıklık bununla da bitmiyor; şimdiki Hükümet, Devlet eski Ba
kanı Sayın Mustafa Taşar'ın, Devlet Bakanlığına alınan pul, zarf ve etiket konusunu büyük 
yolsuzluk diye lanse ettikten sonra, şu an görevde bulunan devlet bakanları, 6asit birtakım ih
tiyaçlarını karşılamak için muvazaalı yollara sapmışlar ya TÜGSAŞ adına Filiz Kırtasiye tara
fından kesilen 17.1.1992 tarih ve şu seri numaralı faturayla -örneklerini arkadaşlarımız izah 
ettiler, bunlar benim elimde de var- malzemeleri, bir KİT olan TÜGSAŞ'ın ihtiyaçları için alınmış 
gibi gösterip, gerçekte ise Sayın İbrahim Tez'in Devlet Bakanlığına teslim etmişler; yani muva
zaa yoluna başvurulmuş ya da Başbakan veya Başbakan Yardımcısının da ortak oldukları dev
let bakanlarının muvazaalı pul icraatında olduğu gibi, başka bir amaç için malzeme alınmış 
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gibi gösterilip, alınış gayesiyle hiç ilgisi olmayan bir başka yerde seçmene yılbaşı veya bayram 
kartı gönderme işinde kullanma yolunu seçmişler. Böyle bir durum, ancak komedilerde görü
lebilir. Eğer, buna bir ad vermek gerekiyorsa, "devlet bakanlıkları fatura ve malzeme komedisi 
92" adını rahatlıkla vermek gerekir. 

Bu kürsüden, başta, halen görev yapan devlet bakanları olmak üzere, konuyla ilgili tüm 
yetkililere sesleniyorum, gelin bu komediye son verelim. 

Aydın Milletvekili'arkadışımız Sayın Yüksel Yalova'nın, devlet bakanlıklarının kuruluş ve 
görev esasları hakkındaki, 28.4.1992 tarihinden bu yana Anayasa Komisyonunda bekleyen ka
nun teklifini bir an önce ele alıp kanunlaştıralım. Böylece, devlet bakanlarını, bürosuna mal
zeme temin etmek için cambazlıklara tevessül eden ikinci sınıf bakanlar olmaktan kurtaralım. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı uygulama ise, tam bir istismardır. Yukarıdaki ge
nelge, ayrı bütçeleri, teşkilatlan ve personelleri bulunmayan devlet bakanlıklarının ihtiyaçları
nın karşılanmasını düzenliyordu. Oysa, böyle bir yolu keşfeden ve tasarruf tedbirlerini bu yol
la delebileceğini gören Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ayrı bütçesi, personeli ve teşkilatı bulun
masına rağmen, kendine bağlı kuruluşlardan malzeme temin etmiş've faturalarını onlara ödet-
tirmiştir. 

Uygulamada ortaya çıkan bir problem ise, devlet bakanlıklarına bağlı ve ilgili kuruluşlar
ca gönderilen malzemelerin daha sonra ne yapılacağı ve kime ait olacağı problemidir. Normal 
olan, bağlı veya ilgili olduğu devlet bakanlığına malzeme gönderen bir kuruluşa, o bakanlıkla 
ilgisi kesilince mallarının geri iade edilmesi idi. Oysa, arkadaşımızın da bahsettiği gibi, TÜG-
SAŞ, ilgili olduğu devlet Bakanlığına birtakım malzemeler göndermiş, daha sonra aynı kurum 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlanmış! TÜGSAŞ, bu malzemeleri bulundukları Devlet ba
kanlığından istemiş, ancak alamamış. TÜGSAŞ'ın bu olaydan kaybı 100 milyonları bulmakta. 

Soruşturma önergesine konu olan olaylar göstermiştir ki, devlet bakanlıklarının ayrı büt-
çelerinin olmayışı, onları mevzuatı çiğneme pahasına da olsa birtakım arayışlara itmektedir. 
Bunu ne için yapıyorlar? Hizmet etmek için yapıyorlar. Ancak, üstelik bu durum öyle bir istis
mara açılmışki, devlet bakanlıkları zaruretten dolayı bazı ihtiyaçlarını bu şekilde karşılarken, 
yöntemin kolaylığı ve denetimsizliği yüzünden tasarruf tedbirlerini ihlal etmek başta olmak 
üzere, mevzuat hükümlerini çok kere çiğnemektedirler. Bu uygulama, KİT'lerin zararını artır
makta, bütçelerinde öngörmedikleri ekstra harcamalar yapmalarına neden olmaktadır. 

Bunu önlemenin tek bir yolu vardır. O da, devlet bakanlıklarını ayrı bütçe imkânına ka
vuşturmaktır. Ancak, bu'yapılmadan önce bazı bakanların kendilerine bağlı kuruluşların im
kânlarını kanunsuz bir şekilde haksız ve keyfi olarak diğer bazı bakanlara peşkeş çekmelerinin 
önüne geçilmesi gerekmektedir. Eğer Yüce Mecliste bu yönde bir karar alınmazsa, bu tür hak
sız ve keyfi harcamalar artarak devam edecektir. 

Bu duygularla tüm arkadaşlarıma en derin saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sağ olun; 
Başkana da teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz. 
Uşak Milletvekili Sayın Urai Köklü; buyurun. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kırklareli Milletvekili Ce
mal Özbilen ve 50 arkadaşının bazı kamu iktisadi teşebbüslerine usulsüz ve keyfi harcama yap
tırarak Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, inci ve ilgili 

— 353 — 



T.B.M.M. B : 91 1 . 7 . 1992 O : 1 

maddelerine uyduğu iddası ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ile Devlet Bakanları İbra
him Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge hakkında söz almış bulunuyorum. Yü
ce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Yukarıda sözü edilen önergede, Devlet Bakanı Erman Şahin'in, kendisine bağlı Toplu Ko
nut İdaresi Başkanlığına şahsî kullanımı için lojman tahsis ettirdiği ve kullanım yeri olarak 
bu lojmanın gösterildiği, bulaşık makinasından yemek takımına, telsiz telefondan su bardağı
na kadar milyarlarca lira tutarında çok sayıda malzeme aldırdığının belgelerle ispatlandığın
dan bahisle adı geçen bakanın yaptırdığı bu harcamaların bütçe kanunlarına, bütçelerin ayrı
lık ilkesine, harcamaları yapan Toplu Konut İdaresi ile ilgili yasal düzenlemelere ve Başbakan
lık tasarruf genelgelerine aykırı olarak yapılan haksız ye keyfî harcamalar olduğu ileri sürül
mektedir. 

Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Anılan 
kuruluşun Devlet bakanlığına bağlanması hususu, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre, Başbakanın 
yetkisinde olan bir husustur. Bu görevlendirmeden sonra Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Baş
kanlığınca, Başbakanlık İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına hitaben yazılan 25.3.1992 gün 
ve 2048 sayılı yazıda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mülkü olan, "Kuzgun Sokak No, : 
87/23-26 Aşağtayrancı-Ankara" adresindeki lojman dairesinin Devlet Bakanı Erman Şahin'e 
özel tahsisli olarak tahsis olunduğu belirtilmiştir. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa daya
nılarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5 inci maddesi (A) fıkrasında, özel tahsisli 
konutlar sayılmış ve bunların ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve 
rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikte konutlar olduğu belirtilmiştir. 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 6 ncı maddesinde; kamu konutlarını işletme, ba
kım ve onarım giderlerinin hangi esaslar dahilinde karşılanacağı^açıklanmış, maddenin (a) fık
rasının (1) numaralı bendinde de aynen; "özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat 
giderleri, ısınma giderleri, aydınlatma, su, gaz ve benzerî giderleri" denilmek suretiyle konuya 
açıklık getirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen yönetmeliğin 5 inci maddesi (A) fıkrasında sözü edilen 1 sayılı cetvel
de de, özel tahsisli konutların : 

A) Isınma giderleri, 
B) Demirbaş eşya ve mefruşat giderleri, 
C) Aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve 

benzeri giderleriyle her türlü işletme, bakım ve onarım giderlerinin ilgili kurum ve kuruluşla
rınca karşılanacağı belirtilmiş. 

(B) bölümündeyse, Kamu Konutları Kanununa göre, kira bedeli alınacak makam sahiple
ri sayılmış ve birinci bentte "Bakanlar" denilmek suretiyle, bakanlara tahsis edilen özel tahsis
li konutlardan kira bedeli alınacağına işaret edilmiştir. Bu durumda yönetmeliğin 7 nci madde
si hükmüne göre, ayrıca bir tahsis kararı alınmasına gerek olmaksızın, devlet bakanı sıfatını 
aldıktan sonra özel tahsise uygun boş bir konutun bulunması şartıyla konutta oturmaya oto-
matikman hak kazanan bir bakanın, bu konut için yalnızca kira ödeyeceği, bunun dışında ge
rek yasada, gerekse yönetmelikte sayılan ve çay kaşığından ütüye, yemek takımından halıya 
kadar her türlü eşyayı kapsayan demirbaş eşya ve mefruşat giderleriyle aşçı, bahçıvan gibi ça-

— 354 — 



T.B.M.M. B : 91 1 . 7 . 1992 O : 1 

aştırılan personelin ücretleri de, konutun bağlı olduğu kurum ve kuruluş bütçesinden karşıla
nabilecektir. Her türlü eşya giderinin kurum tarafından karşılanması ya doğrudan alınan eşya 
bedelinin ilgili "bütçeden ödenmesi veya kurum veya kuruluşun ayniyatında bulunan eşyanın 
konuta verilmesi, monte edilmesi, kurulması, kullanıma sunulması şeklinde olabilecektir. 

Diğer yandan, özel tahsisli konutlara alınan bütün eşyanın ilgili kuruluşların ayniyat ka
yıtlarına alınarak, devlet malı olarak belirlendiği ve bunların konuta daha sonra gelecek kişile
rin de kullanımına sunulacağı bir gerçektir. Bu yasal hükümler çerçevesinde, yapılan işlemler
de devletin zarara uğratılmasının söz konusu olamayacağı, mevzuata aykırı bir uygulamadan 
söz edilemeyeceği açıklıkla ortadadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Anamuhalefet sıralarında oturmakta olan; an
cak, görünen o ki, muhalefet olmayı birtakım karalamalar yapmak olarak algılayan ve kendi 
iktidarları döneminde yapılmış usulsüzlük ve yolsuzlukların hesabının sorulmasını engellemek 
ve dikkatleri başka yönlere çekmek amacıyla, içi boş bazı oyalama ve engelleme taktikleri uy
gulayan ANAP'ın sayın milletvekillerince, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse ile Dev
let Bakanları Sayın İbrahim Tez ve Sayın Mehmet Kahraman hakkında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş bulunan Meclis soruşturması önergesinde, kısaca; Devlet Bakanları Sayın 
İbrahim Tez ve Sayın Mehmet Kahraman'ın birtakım araç; gereç ve malzeme ihtiyaçlarını ken
di bakanlıklarıyla ilgisi bulunmayan TÜGSAŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Tür
kiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi gibi kamu iktisadî teşebbüslerine karşılattırdıkları veya 
bu konularla ilgili harcamaların faturalarını aynı KİT'lere ödettirdikleri, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Sayın Tahir Köse'nin de, kendine bağlı KİT'lere bu hususlarda emir verdiği, böylece adı 
geçen sayın bakanların görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilmektedir. Bu iddialara cevap 
vermeden önce, konuyla yakın ilgisi olması nedeniyle, yönetim hukukumuz da ağırlıklı bir şe
kilde yer verilen yönetimin kamusal yararı ile yönetimde bütünlük ilkeleri üzerinde kısaca dur
mak istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, kamu yönetiminin genel amacı, kamuya yararlı olmaktır. Yani, yö
netim, kamunun ihtiyaçlarını gidermek için topluma, toplumu oluşturan bireylere hizmet gö
türür. Topluma hizmet götürmek, devletin aslî görevi olup, devlet bu görevini Yasama Organı
nın güvenini almış bulunan hükümet eliyle yürütür. Hükümet, yani yürütme organı, hizmetle
ri yürütürken Anayasanın 123 üncü maddesindeki ''idarî, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür" 
ilkesine de, özellikle uymak ve dikkat etmek zorundadır. Bu ilke, çeşitli tüzelkişilerden oluşan 
kamu yönetimi alanındaki kuruluşların uyum içinde çalışmalarını da vazgeçilmez bir gerekli
lik sayar. Yürütme organını oluşturan kuruluşlar, başlangıçta parça parça gözükseler bile, bu 
anayasal ilke çerçevesinde değerlendirilince, aslında, bunların hepsinin, bir bütünün parçaları 
olduğu görülür. Kısaca, devlet teşkilat yapısı Anayasa ile inşa edilmiş olup, yapı içindeki organ 
ya da birimler birbirinden soyutlanamaz. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda yalnızca bir hatırlatma olarak dikkatlerinize sunmaya ça
lıştığım ve kaynağını Anayasadan alan bu yönetim hukuku ilkeleri çerçevesinde iddia konusu
na bakıldığında denmektedir k i : "Sanayi ve Ticaret Bakanı, kendi Bakanlığına bağlı bulunan 
bazı KİT'lerden birtakım araç-gereç ve malzemeleri göndererek görevini kötüye kullanmıştır." 
Peki şimdi, Yüce Meclisin huzurunda bu kürsüden soruyorum : Acaba, Sayın Bakan bu araç-
gereç ve malzemeyi hiçbir örgütü ve bütçesi bulunmayan; ama Hükümette ortak sorumluluk 
yüklenerek hizmet yürütmek zorunda olan bu sayın bakanların özel mülkiyetine mi geçirdi? 
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Yoksa, bu sayın bakanların siyasî faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 348 milyon liralık pul, zarf 
mı aldı? Acaba, aynı amaçla 40 milyon liralık video kaset ve fotoğraf çekimi mi yaptırdı. Ya 
da 66 milyon liraya siyasî faaliyetleri için uçak mı kiraladı? Yoksa, 12 milyon liralık çikolata, 
5,5 milyon liralık da tabak aldırarak bu tabakların içerisine siyasal amaçla vecizeler yazdırıp 
veya resimlerini yaptırarak yandaşlarına hediye mi etti? Dahası var; sayın milletvekilleri, ANAP 
İktidarı döneminde olduğu gibi, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı da Bakanlığına bağlı bazı KİT'
lerin yönetiminde bulunan hatırşinas kişilerin henüz bıyıkları terlememiş; ama büyük girişim
cilik ruhu taşıyan çocuklarına ayaküstü paravan şirketler kurdurup, ÇİTOSAN tarafından ya
pılan klinker çimento ihracatında aracılık yaptığı gerekçesiyle bu paravan şirket adı altında yan
daşlarına bir gecede devletin'milyonlarca lirasını peşkeş mi çektirdi ki, ANAP'lılarca, görevini 
kötüye kullanmakla itham edilmektedir; elbette ki, hayır. Bu, ülkemizde yaşanan bir ara baskı 
rejiminin ülkede yarattığı tahribat ve belirsizliğin gölgesinde, güzelim ülkeyi, 10 yıla yakın özel 
çiftlik işletmeciliği anlayışıyla yönetenlerin bu süre içerisinde yapmış oldukları usulsüzlük ve 
yolsuzluklar teftiş ve denetleme raporlarıyla orta yere çıkarılanların dışında, daha başka yol
suzlukların da ortaya çıkarılacağı korkusuyla ANAP'lılarca uygulamaya konan çirkin bir oya
lama ve dikkatleri kendi geçmiş iktidarları üzerinden dağıtma taktiklerinden başka bir şey de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Köklü, süreniz doldu, toparlayın efendim. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakanlıkların kuruluş, görev ve esaslarını düzenleyen 

3046 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci paragrafı, "Başbakana yardım etmek, Bakanlar 
Kurulunda koordinasyon sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe bilgilerin
den istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanın da onayı ile devlet ba
kanlarının oluşturabileceği aynı maddenin (e) bendinde ise, "Devlet bakanı ve Başbakan Yar
dımcılarıyla Devlet bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadro
ların Başbakanlık kadro cetvellerinde gösterildiği ifade edilmektedir. 

Başbakanlık teşkilatı hakkında 3056 sayılı Yasaya göre, Başbakan, Bakanlar Kurulunun 
başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık teşkilatının en üst amiri olduğuna, devlet bakanlıkları 
ve Başbakanlık teşkilatına bağlı ve hizmetlerin yürütülmesinde Başbakana yardımcı oldukları
na göre, bu yetki ve sıfatla idarenin bütünlüğü ve kamu hizmetlerinin de bütünlük anlayışı içe
risinde yürütülmesi hususunda devlet bakanlarının ihtiyaç duyabilecekleri araç, gereç ve de
mirbaş malzemeleri başka kurum veya kuruluşlardan isteme veya sağlama haklarının varlığını 
engelleyen hiçbir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır, yani yasal hiçbir engel yoktur. Kaldı 
ki, Hükümette ortak sorumlluk taşımalarına ve hükümet programı çerçevesinde kendilerine 
verilen görevleri yürütmek zorunda olmalarına karşın, devlet bakanlıklarının hiçbirisinin ne 
ayrı bütçesi, ne de kendilerine ait örgütü ve personeli vardır. Yasa, her ne kadar personel kad
rolarının Başbakanlık kadro cetvellerinde gösterildiğinden söz etmekte ise de, malî yönle ilgili 
hiçbir hükme yer verilmemektedir. Ayrıca, yıllık bütçeler hazırlanırken de, Başbakanlık bütçe
si içerisinde devlet bakanlıklarına pay ayrıldığına ilişkin hiçbir açıklama ve fasıl bulunmamak
tadır. Oysa ki, devletin işleyişinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi esastır. Devlet bakanlıkla
rının kendilerine ait örgütleri ve malî kaynakları yok diye, verilen hizmetler yürütülmeyecek 
midir? Elbetteki yürütülecektir; zira, aksayan kamu hizmetlerinden yalnızca bu bakanlar de
ğil, aynı zamanda Hükümet de sorumlu tutulacaktır. 
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işte, bu nedenlerle hizmetlerin yürütülmesinde, idarenin bütünlüğü ilkesine de uygun ola
rak ve yazılı talep üzerine, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından denizcilikten sorumlu 
Bakan Sayın İbrahim Tez'in, hizmetinde geçici olarak bulunmak koşuluyla biri bakanlıktan, 
diğer ikisi de ilgili kuruluşlar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden olmak üzere, bakanlık emrine 3 oto, 
Sayın Mehmet Kahraman'ın hizmetine de 1 oto, şoförleriyle birlikte ve usulüne uygun olarak 
tahsis edilmiştir. 

önergede iddia edildiği gibi, Hükümetimizin kurulduğu 20 Kasım 1991'den bu yana, ne 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, ne de ilgili kuruluşlardan devlet bakanları Sayın İbrahim Tez'e 
ve Sayın Mehmet Kahraman'a sabit kıymet niteliğinde herhangi bir demirbaş malzeme alımı 
yapılmamıştır. Yalnızca TÜGSAŞ'a ait olup, halen Sayın İbrahim Tez'in hizmetinde bulunan 
1 fotokopi makinesi ile 3 otomobil var ki, bunların devlet bakanlığına tahsisi işlemi ortak Hü
kümetimizden çok önceleri olmuştur. Ancak, bu arada, anılan fotokopi makinesinde meyda
na gelen bir arıza, makinenin sahibi olan TÜGSAŞ tarafından giderilmiş, bu iş için 20.3.1992 
tarihinde yine TÜGSAŞ tarafından ilgili firmaya 0770494990 sayılı faturaya karşılık olarak 
6 907 397 lira ödemede bulunulmuştur. Bunun dışında başkaca bir şey yoktur. Üstelik önerge
de iddia edilenin tam aksine, ANAP döneminde devlet bakanlıklarına tahsis edilen otoların 
dışında, 1989 yılında 26 milyon 168 bin, 1990 yılında 80 milyon 779 bin ve 1991 yılında, Hükü
metimizin kurulduğu güne kadar, 89 milyon 581 bin Türk Lirası tutarında TÜGSAŞ bütçesin
den devlet bakanlığına malzeme alınmıştır. Eğer görevi kötüye kullanmakta kasıt buysa, bun
dan alası olamaz. • A , 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin bu noktasında, soruşturma önergesine konulan iddiala
ra, Başbakanlığın 6.2.1992 tarihli "Kamu Harcamalarındaki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" 
çerçevesinde dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Genelgenin hemen girişinde, hükümet programında ve 1992 yılı bütçe tasarısında belirtil

miş bulunan hedeflere ulaşabilmek açısından, kamu harcamalarının ciddî bir denetim ve di
siplin altına alınması ve israftan kaçınmanın, dahası tasarruftan bile tasarruf yapılmasının ge
reği ve önemi işaret edilmektedir. Genelgenin kaynakların kullanılmasına ilişkin 1 nolu başlı
ğında yer alan "malî ve ekonomik dengelerin sağlanması bakımından büyük önemi bulunan 
kamu açıklarının küçültülmesi için, yeni kaynak bulmak kadar, mevcut kaynakların en iyi şe
kilde kullanılması da gerekmektedir" ifadesi, aslında yeni kaynak yaratmak ve harcamak yeri
ne, mevcut kaynakların özünde kamu hizmetlerinin yürütülmesi yolunda çok verimli bir şekil
de değerlendirilmesine kapı açmaktadır. Aslolan, sınırlı kaynakla etkili ve verimli hizmet yü
rütmektir; bizim Hükümetimiz de bunu yapmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu noktaya kadar konunun asıl yönetsel ve teknik çer
çevesini çizdim; ancak bu bağlamda ekonomik ve temel kavramlarından da söz açmak zorun
luluğunu hissediyorum. 

BAŞKAN — O kadar açma, yetiştiremeyiz. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) — Peki efendim, açmıyorum. 
İnsan, para, zaman, malzeme ve benzeri tüm kaynakların etkin ve verimli olarak kullanıl

ması, kıt olan kaynaklardan tasarrufun sağlanması yaşamsal bir zorunluluktur. Bunlar, ahlakî 
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ve siyasal bir sorun olmaktan önce, ekonominin en basit temel doğrularını temsil ederler. Sözü 
edilen devlet bakanlıklarının ihtiyaçları ayrıca bir parasal kaynak harcamasına meydan veril
meksizin, kaynakların kullanım yerinin değiştirilmesi uygulamasıyla karşılanmıştır. Tekrar söy
lemek gerekirse bu, kaynak kullanımında tasarruf ve etkinlik sağlamaktır. Üstelik, bu uygula
ma geçici bir nitelik de taşımaktadır. Konuya ahlakî açıdan da bakıldığında, özel kişi ya da 
gruplara şahsî bir çıkar sağlanmamıştır. Uygulamada, usulsüzlük ve çıkar sağlamak, ayırımcı
lık yapmak gibi hiçbir unsur yoktur; tam aksine kamu çıkarları ve kamu hizmetlerinin aksa
madan yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, kamu çıkarını ko
rumanın, kamu hizmetlerinde sürekliliği sağlamanın görevi kötüye kullanma olarak nitelendi
rilmesi sübjektif niyetli olmanın bir ifadesi ve hatta ta kendisidir. 

Önerge sahibinin belirttiğine göre, harcama durumu belgelerle saptanmıştır. Bu belgeler
de bir uygunsuzluk, suiistimal veya benzeri başka bir olumsuzluğun varlığı ileri sürülmemek-
tedir. Sorun edilen konu, niçin devlet bakanlarının değil, devlet bakanlıklarının ihtiyaçlarının 
karşılandığıdır. ANAP döneminde olduğu gibi, kişilerin mi ihtiyaçları karşılanmalıydı, eleşti
rilen bu mudur? Bilinmesinde yarar vardır ki, kamu çıkarlarını gözeterek, yetimin hakkını sa
vunmak başka bir şeydir. ANAP dönemindeki gibi, yönetimi laçkalaştırarak, yandaşların ay
yuka yükselmiş çıkarlarının gözetilmesi başka bir şeydir, tşte yönetim anlayışımızdaki önemli 
farklardan biri de budur. Yolsuzluk ve talan düzenine karşı çıkılacağı yerde, bizim kamu yara
rını koruma çabalarımıza muhalefet edilmektedir; ancak, konuşmamın bir yerinde de belirtti
ğim gibi, asıl amaç başkadır, önerge sahibinin eleştirisi bizi şu duruma götürmektedir : Devlet 
bakanlıklarının ihtiyaçları karşılanmasın ve böylece hizmetler aksasın ya da yerine getirilmesin. 

Ben burada sözlerimi bağlamak istiyorum : Çünkü vaktinizi fazla almış oluyorum... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) —Konuşma süresi 1 saat mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Bağlıyor efendim, bağlıyor. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bağlıyorum efendim, özür dilerim, vaktinizi fazla aldım. 
Biz, SHP Grubu olarak, koşullar ne olursa olsun, genel anlamda gerek ortak Hükümeti

mizin ve gerekse de bireysel olarak tüm sayın bakanlarımızın hak etmedikleri halde sırf karala
ma ve kamuoyunda sansasyon yaratmak için, muhatap olabilecekleri her türlü haksızlık ve 
benzeri durumlarda hep yanlarında olacağız. Bundan böyle de her türlü usulsüzlük, yolsuzluk 
ve haksızlıkların üzerine kararlı bir şekilde gitmeleri konusunda kendilerine var gücümüzle destek 
olacağımızı; başarılı çalışmalarının, bilinçli ve amaçlı bir şekilde sabote edici oyunların kırıl
ması konusunda da hukukun üstünlüğü prensibi çerçevesinde birlikte olacağımızı belirtir, Par
tim ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, Danışma Kurulunun aldığı karara göre hem benzer "konular görüşü
lüp, kararlaştırılacak hem de 8 tane yasa görüşülecek. Bundan sonra konuşmacı arkadaşları
mın süreye uymalarını rica ediyorum. / 

Sayın milletvekilleri, son söz, haklarında soruşturma istenen Sanayi ve Ticaret Bakanı Ta-
hir Köse ile Devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin'e aittir; şimdi 
kendilerine söz vereceğim. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Bakanlarla ilgili asıl ko
nuşmayı Mehmet Kahraman arkadaşım yapacak; ancak, ben, beş dakikayı geçemeyecek kısa 
bir konuşma yapmak istiyorum; söz verebilir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tez. 
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DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Bu soruşturma önergesi üzerinde, Bakan arkadaşlarımızdan Sayın Mehmet Kahraman ko
nuşacaktır; ama ben, zamanınızı fazla almadan, Sayın Cemal özbilen arkadaşınım burada di
le getirdiği yanlış, eksik, kulaktan dolma sözlerine yanıt vermek istiyorum. 

Her şeyden evvel, devlet, bir kurumlar bütündür. Ciddi' bir devlet ciddî kurumlarla bü
tünleşir. Ciddî kurumlar ciddî iş yapar, ciddî işlerle uğraşırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
halkın iradesini temsil eder ve Türkiye'nin en ciddî kurumudur. Yüce Meclisin işleyişinde Mec
lis araştırması, Meclis soruşturması, önerge, gensoru gibi kurumlar da ciddî kurumlardır, cid
dî işlerdir. Ancak ve ancak ciddî gerekçelerle, ciddî önerilerle, savlarla, ciddî uğraşlarla bu Meclise 
gelinmelidir. Bu kurumları, ciddî olmayan önerilerle meşgul etmek, dejenere etmek basiretsiz
liktir, beceriksizliktir, gaflettir. 

Şimdi, Sayın Cemal özbilen Beye soruyorum : Burada "İbrahim Tez, Bakanlığında, tem
sil, ağırlama giderlerini ödetmiştir" dedi. Fazla uzağa gitmiyorum, yanında oturan Meclis es
ki Başkanımıza tek bir örnek vererek, "İbrahim Tez, hangi kalemden hangi temsil ödeneğini 
ödetmiştir ispat etsin, ben milletvekilliğinden de istifa edeceğim, Bakanlıktan da istifa edece
ğim. Yalan söylediniz. Ben yedi aydan beri Bakanım; Türkiye Cumhuriyetinin 49 uncu Hükü
metinin, çok önem verdiğim, üyesi olmaktan şeref duyduğum, onur duyduğum, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin bir Bakanıyım. Bu Bakanlık süresi içerisinde, -açık söylüyorum, net 
söylüyorum- devletin 10 liralık çiçeğini ne şahsî, ne kurumumla ilgili ne temsil etmekle onur 
duyduğum denizcilik konusuyla ilgili bir yere, bir açılışa, törene, nikâha gönderdim. Varsa, 
bunu ispat etmenizi istiyorum. 

Ayrıca, yedi aydan beri Bakanım; bugüne kadar istanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin her 
yöresinden gelen, beni ziyaret eden, oralara gittiğimde beni sağa sola davet eden insanlar An
kara'ya geldiğinde, onları akşam yemeğine götürdüğümde, devletin 10 kuruşunu dahi Ödeme
mişim; ödemişsem, bunu ispat etmenizi istiyorum. 

Ayrıca "malzeme gelmiştir" diyor. Evet, malzeme geldi; burada iki konuşmacı da Filiz 
Kırtasiyeden geldiğini söyledi. Nedin bunlar? Sayın Meclis eski Başkanına bunları da ispat et
mesini istiyorum. 1 adet tel zımba, 1 adet büyük tel zımba, makas, büyük şablon, küçük şab
lon, tel sökücü, zımba teli, büyük klasör, Avrupa klasör; bu mudur elinizdeki belge? Bütün 
bakan arkadaşlarımızla ilgili usulsüz, yanlış verilen gensorularda söylenenleri biz biliyoruz... 
Biz ciddî insanlarız, biz devleti ciddî görüyoruz, biz, aldığımız işleri ciddî görür, her olaya da 
ciddî bakarız;'her şeyden evvel düşürt bir iktidarın üyesiyiz. Siz kalkıp buradan, olmamış şey
leri söylemekle ne yapmak istiyorsunuz?.. ~ 

Bakın biz neler gördük; dosyasında mevcut, isim vermeyeceğim, geçmişteki bir bakanı
mız, karısı tatilden Ankara'ya dönünce, çocukları tatilden Ankara'ya dönünce, milletin para
sıyla hoş geldiniz çiçekleri gönderdiniz, devlete parasını ödettiniz. Bir başka bakan, isim ver
meyeceğim; çünkü çok söylendi, söylemeyeceğim. İzmir'deki yazlığından dönüşünde telefon 
ediyorlar, diyorlar ki : "Cam açık kaldı." Devletin uçağını alıp gidiyor, oradaki yazlığının ca
mını kapatıp geliyor. Böyle ciddî olmayan iddialarla buraya çıkmayın. 

Bir başka iddia : "İbrahim Tez'e Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3 araç göndermiş." Karde
şim, şu anda geçmişte bakanlık yapan arkadaşlarımızın eşlerinin altında devletin aracı var. Ben 
bekârım, karım yok ki, karıma vereyim, herkes karısına verdi. Onun için benim araçlarımı hal
ka hizmet eden bürokratlar kullanıyor. 
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Sevgili milletvekili arkadaşım başka bir şey söylüyor : Arkadaşım ben iyi tanıyor; bunu 
yapmamalıydınız, "ibrahim Tez malzemelere el koymuş." Hangi malzemeye el koymuş İbra
him Tez. Ben, biraz evvel de söylediğim gibi, bakan olduktan sonra, bana "Şu oda senin odan
dır, sen şu odada oturacaksın" dediler. Gittiğimde oradaki koltuklarda oturdum. Koltuklar 
nereninmiş? Devletin bir başka kurumunun koltuğuymuş. Devletin bir kurumunun koltuğun
da devletin bir bakanının oturması suç mudur? Bakanlıktan ayrılmış, devletle ilgisi kesilmiş, 
milletvekili olmayan, geçmişte görev yapmış bir yığın bakanımız halen devletin lojmanında otu
ruyor; halen devleti sömürüyorsunuz. 

Bir şeyi öğrenemediniz : Devleti yönetmeyi öğrenemediniz, şimdi de muhalefet yapmayı 
bilmiyorsunuz. Muhalefet yapmayı da öğrenin. 

Bir başka şey söyleniyor : "Fatura ödenmiş" Evet, eski Başbakanlık binasında malzeme 
var. Bu malzeme ilgili bir bakanlığın. O malzeme de ne? Telefonlar var orada. Büyük masraf
lar yapılmış telefonlar var. Telefonlar bozuldu. Bu telefonlar bozuldu, nasıl olacak dedik. De
diler ki: "Bu telefonları ilgili bir firma getirmiştir, bu telefonun bakımını, onarımını, her şeyi
ni o firma yapar." O firma gelmiş, devletin oradaki telefonunu onarmış, devlet de parasını 
ödemiş. Nesi eksik bunun? Devletin malı, devlet onartıyor, parasını ödüyor. 

Bir başka şey : "ibrahim Tez yazı yazmış" diyor. Evet, ben yazı yazdım. Sanayi Bakanlığı
na dedim ki: Sayın kardeşim, mümkünse temin edip şunları bana gönderebilir misin? Hafızalı 
daktilo, teleks, bilgisayar, printer... Bunları istedim. Çünkü bilgisayar istememin amacı, ben 
bir çalışma yapıyorum, yaptığım bu çalışmayı bilgisayara dökeceğim, benden jonra gelecek 
insanlara hiç olmazsa bilgi hazinesi, bilgi deposu olarak bırakmaktı; ama burada "Bunlar İb
rahim Tez'e gelmiştir" diye söylendi. Ben istedim; ama bunların hiçbiri gelmedi. Lütfen araş
tırmanızı istiyorum. 

CEMAL ÖZBtLEN (Kırklareli) — Soruşturma açılsın... 

DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Devamla) — Buraya çıkıp, "ibrahim Tez temsil ağır
lama giderleri yaptı" diyorsunuz. Aynen altını çizerek söylüyorum, parantez içine alarak söy
lüyorum. Meclis eski Sayın Başkanımıza bununla ilgili bir örnek ver, biraz evvel söylediğimin 
arkasındayım. 

Değerli milletvekilleri, bugün Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisinin oluş
turduğu Koalisyon iktidarı her şeyden evvel ciddî bir iktidardır, her şeyden evvel namuslu bir 
iktidardır ülkenin kalkınması için, ülkenin gelişmesi için yılmadan çalışıyor, çalışmaya da de
vam edecektir; ama mesnetsiz, asılsız olarak getirdiğiniz bu tip iddialar, bu Hükümetin çalış
ma şevkini kıramaz, başarısına gölge düşüremez; ama sıkıntıyı biz çekiyoruz. Ülkeyi sekiz yıl
da öyle kötü bir hale getirmişsiniz ki, ülkenin hangi sorununa el atsak, ülkenin hangi derdine 
el atsak, bin ah çıkıyor. Bunları değiştireceğiz, düzelteceğiz. Size de muhalefet yapmayı öğrete
ceğiz. Bu bizim demokrasi anlayışımızdır. Siz muhalefet yapmayı da bilmiyorsunuz. 

Yüce Genel Kurula en derin saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin; buyurun'efendim. 

DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
değerli konuşmacılardan birinin söylediği gibi, bu iş komediye dönüştü; ama komedi dahi olsa 
-hayatımızı, elli sene beytülmali gözetmekle geçirdikten sonra- özellikle bu çatının altında ve 
bu kürsüde Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi karşısında bulunmak, komedi'içinde bile 
olsa, insanı rahatsız ediyor. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu işin özel bir yasası vardır, İddiacı arkadaşlarımın söyledikleri 
gibi, ortada yasalara uygun olmayan bir durum yoktur, özel tahsis diye bir konu vardır. Bun
da, başbakanlar, bakanlar, yüksek bürokratlar, devletin tahsis ettiği lojmanlarda oturuyorlar 
ve içerisinde bulunan bütün eşyaları da devlet tarafından karşılanıyor. Hatta iş o kadar uzatıl
mış ki, lojmanlara bahçıvanına kadar adamlar tahsis ediliyor. Bu doğrudur, yanlıştır; isterse
niz bunu tartışırız. Peşinen söyleyeyim, ben, yanlış diyenlerin tarafındayım. Tamamını kaldıra
lım. Bakanlar da herhangi bir devlet memuru gibi, aldığı maaşla bir ev tutsun -kendine neresi 
uygun olursa- orada otursun; ama şimdi halihazırdaki durum, yani, beni ve benim şahsımda 
İktidarın suçlanılmaya çalışıldığı durum, yasalara aykırı değildir. Ben, gelip kimseden, bana 
yer verin içerisinde oturayım, bana eşyalar alın falan demedim, böyle bir talebim de olmamış
tır. Hatta, değerli arkadaşım bir konuyu biraz daha çarpıtarak söyledi; yani, aşağı yukarı haf
tada üç dört defa -her hafta-perdeler yıkanıyormüş denildi, öyle bir şey yok... 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Faturalar var. Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) — Hayır, hayır, faturalar yok canım, 

fatura da yok. En başta bir kez yıkandı, üç kez yıkanmış; çünkü, devlet malı çok kirletilmiş, 
temizleyinceye kadar üç sefer yıkamak zorunda kaldık; bu birincisi. 

İkinci olarak, bana tarih vermiş oldunuz, en son ayın 27'sinde yıkanmıştır. Şimdi hatırla
dım, o yıkama olayı işin en başındaydı; çünkü, o lojman, Toplu Konut İdaresindeki lojman 
zaten var idi ve o lojmanda da -Ben, 20 Kasımda Bakanlık görevine geldim, demek ki, 27 Ka
sımda perde temizliği devam ettiğine göre daha içeriye girememişiz- o tarihe kadar içerisinde 
de herhangi bir yetkisi ve görevi olmayan bir sayın eski bakan oturuyordu. Kendisine mütead
dit ricalarımıza rağmen de ocak ayı sonuna kadar lojmandan çıkmamıştır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — 20 Ekimden 
başlıyor. 

DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) — Ekimden mi başlıyor!.. Perdeler ora
nın perdeleriydi, ben almadım, benden önceki bakan almıştı. Eşyaların eksikliklerini idare ta
mamlamaya kalktı, eşyaların tutarı 45 milyon, bunun içerisinde bazıları oda eşyası ve bunlar 
Toplu Konut İdaresinin Devlet Bakanlığına bağlanması hususu; yani, 3056 Sayılı Başbakanlık 
Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin -Tabiî bu kararnameler iktidarınız 
zamanında çıkartılmıştır; yani, Toplu Konut İdaresi de dahil- Kabulü Hakkındaki kanuna gö
re Başbakanın yetkisinde olan bir husus. Benim görevlendirilmemden sonra, Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığınca, Başbakanlık İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına hitaben bir 
yazı yazılmış ve bu lojmanın Devlet Bakanı Erman Şahin'e özel tahsisli hale getirilmesi Başba
kanlık tarafından resmiyete bağlanmış. Yani, bana bağlı olan bir idareden kendime lojman tahsis 
ettirdiğim iddiası yanlış. Burası zaten lojmanmış, dediğim gibi, içerisinde de bir sayın eski ba
kan oturuyordu, o bakan da rica minnet ocak ayı sonunda orayı terk ettiler, ben girdim ve 
dediğiniz gibi oldu; bir ara duydum. Hatta, bana şöyle intikal etti : "Perdeleri değiştirelim 
mi?" dediler. Gerek var mı dedim. "Emrederseniz değiştiririz" dediler. Perde kaç para dedim. 
O perdeler üç katlı ve sağ olsun eski arkadaşımız genişçe bir yer yapmış orada, değeri 30-40 
milyon falanmış. Temizletseniz olmaz mı dedim. "Olur" dediler. Temizletin, tekrar ütületin, 
asın yerine, 30-40 milyon liraya perde alınmasın, içerisine eşya almak için gayret etrneyin, ma
demki yasal olarak imkân var, gerekli şeyleri alın ve -şurasını itiraf edeyim-bana bir tane çalış
ma masası da alın, oraya koyun dedim; ama bu iş çay kaşığı iddiası haline geldiği zaman işin 
rengi değişiyor. Yani, bu muhalefete bence gerek yok veya muhalefetin böyle işlemesine gerek yok. 
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Deminden beri, çeşitli arkadaşlarımız çok değerli şeyler söyleyerek, devlet bakanlıklarının 
durumlarını ortaya koydular. Hepimiz biliyoruz ki, Türkiyemiz son derece güç şartlar içerisin
de. Üç gün sonra tatile giriyoruz; önümüzde dev gibi sorunlar duruyor ve bu arada da çıkması 
gerekli olan pek çok ciddî kanun var. Erzincan Kanunu halen detaylarının düzenlenmesi açı
sından Plan ve Bütçe Komisyonuna inemedi; bu üç gün içerisinde çıkaramazsak, önümüzdeki 
iki ay perişan olduk demektir. 

Şunu söylemek istiyorum : Bu çay kaşığı, fincan, tabak vesaire muhalefetini lütfen bıra
kalım. Bütün mesele, Sayın Taşar'in pul işine bir karşı durum yaratmak ise, teknik olarak sanı
yorum o muhasebeyle ilgili bir durumdu; yani, o pullar, pul olarak verilmeyip de -genel muha
sebe esasları açısından- harcamasının yapılarak ödenmesi lazım gibi, tekniğe bağlı bir iddia 
var galiba orada. Yani, bütün bunlar, tekrar ediyorum -bir arkadaşımın da isabetle kaydettiği 
gibi- Parlamentomuzu, demokrasimizi, içinde bulunduğumuz güç şartlarda, dışarıya karşı her 
gün biraz daha yaralıyor ve Meclisin itibarı düşüyor. O nedenle, bu açıklamamın arkadaşları
mı tatmin edeceğini sanıyorum. Bu konuda söylecek başka şey bulamıyorum. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman, buyurun efendim. 
Başka yok, değil mi? Sayın Köse, konuşmayacaksınız, değil mi? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Evet, bu son konuşma. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşeb
büslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak devleti zarara uğrattığımıza ve eylemlerimizin 
Türk Ceza Yasasının 240 inci maddesine uyduğu iddasıyla, başta, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Tahir Köse, Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez, Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin ve be
nim hakkımda, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergeye şahsım ve bakan arkadaşlarım adına yanıt vermek üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında, bize konuşma fırsatı verdiği.için bu arkadaşımıza teşek
kür etmemek elde değil; ama bu konu karşısında üzülmemek de mümkün değil. Gerçekten 
de, verilmiş bulunan bu Meclis soruşturması önergesinin, bir emsal önerge olduğunu arkadaş
larımız burada açıkça ifade ettiler. Yani, Sayın Taşar'ın yapmış olduğu pul tasarruflarına bir 
emsal olarak bu önergeyi verdiler. Sayın özbilen arkadaşımız sanıyorum üç dönemdir parla
menterdir ve isterdim ki, böyle bir soruşturmayı o kadar ciddî bir şekilde getirsin ki, gerçekten 
devleti zarara soktuğumuzu ispatlasın ve biz de gerçekten bir hesap verelim. Ne istenmiştir Sa
nayi Bakanlığımızdan ben ne istemişim, ne harcama yaptırmışım ve devlete ne zarar verdirmi
şim?.. Devlet Bakanı olarak bir araba istemişim... Yani, Başbakana yardımcı bir Devlet Bakanı 
olarak, Başbakanlığın yetkilerini kullanarak, Başbakanlık özel Kaleminde resmî görevlerde kul
lanılmak üzere, -ne aileme ne de yakınlarımdan hiç birisine özel olarak tahsis edilmemek kaydıyla-
şoförüyle birlikte geçici olarak bir araba tahsis edilmesini istedik bakan arkadaşlarımızla. Sa
nayi Bakanlığından bir Renault araba o da 1985 model olup, kullanımı da ortanın altındadır. 
Yani, bu araba benim kapımda olsa, ben onu hediye ederim başka birisine. 

Yanlız ekim seçimlerinde -söylemek istemezdim; çünkü, Sayın Taşar burada kendisini sa
vunacak durumda değil, onun soruşturması da geçti, ama arkadaşlarımız konuyu sürekli de-
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şiyorlar- seçim broşürlerinin 135 milyon liralık pul harcaması var ve arkadaşlarımız "bu arka
daşımız Devlet Bakanıdır, pul harcaması da Başbakanlığın bütçesinden ödenmesi lazım" di
yorlar. Doğru, eğer gerçekten devlet hizmetini görmüşse, bu harcamanın Başbakanlık bütçe
sinden karşılanması lazım; ama 1991'in ekim ayından bu yana, hiç bayram yok, seyran yok?!.. 
Yılbaşı gelmeden de iktidar değişmiştir ve 135 milyon liralık pul masrafı çıkıyor. Nereye har
candı bu pul masrafı, kime davetiye, kime tebrik gönderildi ve neden? Demek ki, özel işler 
için gönderildiğinden Yüce Parlamento bunun soruşturulmasına karar verdi ve sanıyorum Cum
huriyet Savcılığı da dava açtı. İşte, böyle bir emsal soruşturma ve de intikam hırsıyla bir soruş
turma açılması, isteği karşısında gerçekten üzülüyorum. ' 

Şimdi, iddia ediliyor; ama Sayın Özbilen burada bir tek kuruşun faturasını da ibraz ede
medi. Bakın, TÜGSAŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş.'ye yazdığım yazıların cevabını sizlere okumak istiyorum ve belge bendedir, isteyene de ib
raz ederim : "29.6.1992 tarih ve 1358 sayılı faks yazınız, ilgi yazınızla, Devlet Bakanı Sayın 
Mehmet Kahraman'ın emrinde, Genel Müdürlüğümüze ait hiçbir araç bulunmadığından, bu 
hususta bakım, onarım, malzeme ihtiyaçlarıyla ilgili harcama yapılmamıştır. Durumu bilgile
rinize arz ederim. Türkiye Gübre Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü" 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizin de süreniz 10 dakikadır bilginiz de olsun. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım. 
Şimdi, diğer belgeleri de okumak istemiyorum, burada zamanınızı fazla harcamayayım; 

ancak, şunu da söylemeden geçemeyeceğim : 

Değerli arkadaşlarım, "kendilerine bağlı olmayan kuruluşlar" diyorlar. Elimde belgeler 
var. Hatta şunu söyleyeyim : Soruşturma önergesinde imzası bulunan eski sayın bakanlardan 
birine -isim söylemek istemiyorum- "böyle bir soruşturmanın altında imzanız var" dediğim
de, "hayır, sizin hakkınızdaki böyle bir soruşturmaya imza atmadım" dedi. Ayrıca, soruştur
ma önergesinde imzası bulunan birçok milletvekili ve eski bakan arkadaşlarımızın bile soruş
turmanın özünden haberleri yoktur. İsterseniz isim söyleyebilirim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — îsim söylemeye gerek yok Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Bakın, söyleyeyim; Anava
tan Partisine mensup eski bakanlar, kendilerine bağlı olmayan kuruluşlardan araç getirmişler. 
İsim söyleyebilirim. ' • ' ' • • - • 

Bakın, bağlı olmamasına rağmen, Sayın Keçeciler, Etibank Genel Müdürlüğünden araç 
getirtmiştir ve Sayın Keçiciler bu önergeye de imza atmıştır. , 

Sayın Güneş Taner, Ereğli Demir Çelikten araç getirip kullandırmıştır. Bu araçların bütün 
giderleri de kurumlarınca ödenmiştir. 

Şimdi, mesele şudur : 3056 sayılı Yasanın 36 ncı maddesine göre bu araçların getirtilmesi 
ve personelinin görevlendirilmesi yasal yetkilerimizin içindedir. 3046 sayılı Yasaya göre, Bakan
lıkların ve Devlet Bakanlıklarının kuruluşlarıyla ilgili yasaya göre, Devlet Bakanlıkları, Başba
kanlığa bağlı, Başbakana yardımcı görevleri yapmakla görevli ve Başbakanlığın yetkilerini kul
lanabilen bakanlıklar olduğu için -idarenin bir bütün olması nedeniyle- böyle bir yasal yetki
mizin olduğu açıktır. Araçların giderlerinin kurumlarınca yapılması hususunda 237 sayılı Ya
sanın 12 nci maddesi hükmü açıktır : "Kamu kuruluşlarında geçici görevle görevlendirilen araç
ların, yakıt, onarım ve bütün masrafları o aracın maliki olan kurumca ödenir." 
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Bu araçlar, gerek tarafımdan ve gerekse diğer bakan arkadaşım tarafından bakanlığın hiz
metinde, yani kamu hizmetinde kullanılan araçlardır ve bu da yasa gereğidir; tahsis işlemleri 
de tamamen yasaldır. 

Şunu hemen ifade edeyim : Anayasal denetim yollarını böyle basit ve gayri ciddî bir şekil
de harcayarak, kullanarak, gerek Parlamentonun, gerek icra organının ve gerekse milletveklle-
rinin kamuoyu nezdinde değerini zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. Meclis soruşturması, gen
soru, araştırma önergesi, çok ciddî olan müesseselerdir ve anayasal denetim organlarıdır. Bu 
anayasal denetim organlarının da gerçekten devleti zarara sokan ve gerçekten bu denetim or
ganlarının hedeflediği yolsuzlukları yapan kişiler hakkında uygulanması lazımdır; ama biz, 
bunu hak etmedik. Bunun ne kadar gayrî ciddî olduğunu ve neye karşılık bunu getirdiklerini 
de ifade ettiler; "Sayın Taşar hakkında soruşturma açılmıştır, biz de iktidarın bakanları hak
kında bunu açtık ve bu emsalle gidiyoruz" diye açık açık burada ifade ettiler. 

Geçmiş dönemlerde de aynı şekilde bakanların bu konuda tasarrufları Vardır. Tasarrufu
muz mahduttur, bellidir. Bu soruşturmayla devletin hizmetlerini gördürmede ve görevimizi yap
mada bizi hiçbir zaman yıldıramayacaklardır. Biz, bundan sonra da görevimizi çok büyük bir 
şevk ve ciddiyetle sürdüreceğiz. Bundan önceki dönemlerde yapılmış olan yolsuzlukların üstü
ne gideceğimize de, bütün milletvekillerinin ve halkımızın inancı olmalıdır. 

Bu tür gayri ciddî soruşturma önergeleriyle, görevimizde bizi engelleyeceklerine de inan
masınlar. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, adımı da kullanarak, 
Etibanktan adıma araba tahsis ettirdiğimi söylemiştir. Tavzih etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısaca, buyurun efendim. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Kahra
man, konuşmaları sırasında, Etibanktan araba tahsis ettirdiğim yolunda bir ifade kullanmış
lardır. Şu şekilde tavzih etmek ihtiyacını duyduğum için söz aldım : 

Etibanktan, Mehmet Keçeciler adına herhangi bir araba tahsisi, 20 aylık bakanlığım dö
neminde, söz konusu değildir. Sadece, belki Etibankta çalışan, ve Başbakanlıkta hizmet veren 
müşavir arkadışlara, danışman arkadaşlara, Etibankın verdiği vasıta vardır ve o vasıta, Eti
bankın kendi personeline tahsis edilmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Bakan da aynı şeyi söyledi. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Aynı şey... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Ben, Mehmet Keçeciler olarak, Devlet Bakanı ola

rak,' Başbakanlığın bize tahsis ettiği vasıta ve onun yedeğinden başka -Etibank vasıtası veya 
KİT vasıtası- bir vasıta kullanmış değilim. 

Mehmet Keçeciler'e tahsis edilmesi ayrıdır, Danışman (A) şahsına, Etibankın danışmanı, 
personeli (A) şahsına tahsis edilmesi ayrı şeydir. (SHP sıralarından "aynı şey" sesleri) 

Adımız üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermemek için ve zabıtlara bu şekilde geç
mesi için huzurlarınızı işgal ettim. 

Hepinize Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim; durum anlaşılmıştır. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ile Devlet bakanları îbrahim Tez, Mehmet Kahraman 

ve Erman Şahin hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

2. — Denizli Müktveküi Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı sırasında usulsüz 
ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Recep Ercüment 
Konukman hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, 
2 nci sıradaki, 9/10 esas numaralı, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, 
Bakanlığı sırasında usulsüz ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak Devleti zarara 
uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddi
asıyla Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman hakkında Anayasanın 100 üncü madde
si uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırası ile önergeyi verenlerden ilk imza sahibine ve onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma istenilmiş 
bulunan Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri; önerge sahibi, şahıslar ve ilgili bakanlar için 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde okun

muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 25 Mayıs 1992 gün 
ve Teftiş 06-07577 Sayılı yazı üzerine, Başkanlığımızca 16.6.1992 günü Genel Kurulun 83 üncü 
Birleşiminde yapılan sunuşda Başbakanlık Teftiş Kurulunun düzenlediği 7.5.1992 gün ve M. 
308 sayılı yazı ekinde TBMM Başkanlığına gönderilen İnceleme raporunun değerlendirilmesi 
istenmiştir. 

Başbakanlık yazısına bağlı, Başbakanlık Müfettişi Muhsin Biçer tarafından düzenlenmiş 
22.4.1992 tarihli RP. 1992-2 sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 

Bu raporda : 
Devlet eski Bakanı Sayın Prof. Dr. R. Ercüment Konukman'ın Bakanlık görevi sırasında, 

Faysal Geyik'in Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrosunda brüt 2 000 000 TL. 
aylık ücretle 31.12.1990 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalıştırılmasının Bakanlar Kurulunca 
19.12.1989 gün ve 89/14901 sayıyla kararlaştırıldığı; adı geçenin aylık ücretinin Başbakanlığın 
6.3.1990 gün ve 06592 sayılı yazısıyla 2 500 000 TL.'ya yükseltildiği; adı geçen ile 1.1.1990 -
3L12.1990 tarihleri arasında geçerli bir hizmet sözleşmesi yapıldığı; 

8.4.1990 gün ve 417 Sayılı KHK ile 3254 Sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna sözleşmeli personel çalıştırılmasını düzenleyen 32/B 
maddesinin eklendiği, yasal bakımdan mümkün olup olmadığı araştırılmadan Faysal Geyik 
ile söz konusu 32/B maddesine göre 15.4.1990 - 31.12.1990 tarihleri arasında geçerli 3 940 000 
TL. ücretle yeni bir sözleşme yapıldığı; adı geçen ile Devlet eski Bakanı Sayın Prof. R. Ercü
ment Konukman tarafından imzalanan bu sözleşmenin kanuna aykırı bulunduğu ve buna göre 
kanunsuz ödenen 16 864 914 TL.'nin ilgiliden tahsiline tevessül edildiği; 
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2333 Sayılı Kanunun uygulama süresinin 6.12.1989 gün ve 393 Sayılı KHK'nin 1 inci mad
desi gereğince 1.1.1991 tarihinde sona ermesine rağmen Faysal Geyik ile 1.1.1991 - 31.12.1991 
tarihleri arasında geçerli yeni bir hizmet sözleşmesi yapılıp adı geçen ile Devlet eski Bakanı 
Sayın Prof. R. Ercüment Konukman tarafından imzalandığı; Başbakanlığın 14.1.1991 gün ve 
PPGn. Md. 02509 Sayılı genel yazısı ile, mezkûr kanunun 31.12.1990 tarihinden itibaren yü
rürlükten kalktığı belirtilerek, bu statüye göre çalışmakta olan personelin 1991 yılında çalıştı
rılmasına imkân bulunmadığının bildirilmiş olmasına rağmen adı geçenin aynı görevde çalıştı
rılmasına ve ücretinin ödenmesine devam edildiği; 

3.8.1991 gün ve 91/38223 sayılı Kararname ile Başbakanlık Müşavirliğine atanan ve Baş
bakanlıkça Genel Müdürlük görevini tedviren yürütmesi uygun görülen Faysal Geyik'e 1.1.1991 
- 6.8.1991 tarihleri arasında kanunsuz olarak ödenen 36 958 100 TL.'nin borç kaydedildiği ve 
bu miktarın 15 000 000 TL.'sinin tahsil edildiği; 

Bütün bu işlemlerde görev ve yetki aşımı ile Faysal Geyik'e menfaat temininin söz konusu 
olduğu; Devlet eski Bakanı Sayın Prof. R. Ercüment Konukman ile Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürü FaysalGeyik'in kusurlu oldukları; işlemlerde Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesinde belirtilen görevi kötüye kullanma fiilinin unsurlarının mevcut olduğu; T.C. Ana
yasasının 100 üncü maddesi hükmüne göre Devlet eski Bakanı hakkında soruşturma açılıp açıl
mamasına karar verme görev ve yetkisinin TBMM'ne ait olduğu; Sayın Prof. R. Ercüment Ko-
nukman'ın durumunun f BMM'nin takdirine sunulmasının, Faysal Geyik'in durumunun da 
Sayın Bakan ile birlikte ele alınmasının gerektiği ifade edilmektedir. 

Bu nedenlerle, Devlet eski Bakanı Sayın Prof. R. Ercüment Konukman hakkında Türk 
Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Yüce Meclisçe Anaya
sanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük uyarınca Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesini 
saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Gözlükaya 
(Denizli) 

ve Arkadaşları 
*~ BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Mehmet Gözlükaya'ya söz vereceğim. 

Sayın milletvekilleri, tekrar belirteyim; her konuşmacının konuşma süresi 10 dakikadır. 
Buyurun Sayın Gözlükaya. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. i 

Bakanlığı sırasında usulsüz ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumması sebebiy
le devletî zarara soktuğundan, Devlet eski Bakanlarından Sayın Ercüment Konukman hakkın
da Meclis soruşturması açılması talebinde bulunduk. Bu husustaki iddia ve görüşlerimizi açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Daha evvelki Meclis soruşturması önergesi görüşülürken, ANAP Grubu Sözcüsü Kütah
ya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin, "Meclisin itibarını koruyalım" dediler. Ben de şahsen aynı 
görüşteyim. Meclisimiz, çatal, kaşık, vesaire gibi birtakım iddialarla ortaya gelmemelidir. Meclis, 
sadece bugün görev ifa ediyor değildir; ancak, Mecliste altı-yedi aydır gözlediğim bir hususu 
arz etmek istiyorum; o da şu : 
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Konuşan birçok sözcü arkadaşımızı dinledim. Bu sözcü arkadaşlarımız arasında birbiri
mizi; yani milletvekillerini, karşı partinin milletvekillerini en çok tahrik eden ve tezyif edici 
birtakım sözler sarf edenler, ANAP Grubuna mensup sayın sözcü arkadaşlarımızdır. Gerek 
Sayın Başbakana ve gerekse diğer bakanlara atfettikleri laflar, bizleri gerçekten üzmüştür. Bi
zim arkadaşlardan da, bu tahrikler neticesinde birtakım laf atmalar olmuştur. Ben, şuna ina
nıyorum ki, Yüce Meclis, birtakım iddiaları ortaya getirmeli, bu iddialar Meclisçe tartışılmalı; 
ama, belli nezaket kuralları içerisinde neticeye varılmalıdır. 

Sözlerime, bu sebeple, Sayın Ertekin'in görüşlerinin bir kısmına katıldığımı ifadeyle baş
lıyorum. İddialarımda hiçbir zaman Sayın eski Bakan Ercüment Konukman'ı tezyif, tahrik ve 
tahkir edici sözlerde bulunmamaya gayret edeceğim ve Yüce Meclisin de bunu düstur haline 
getirmesini bilhassa istirham edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; biz, devlet yönetiminde hukuk kurallarına uyulmasını, devle
tin yüksek menfaatlerinin korunmasını ve görevlerin ehil kimselerce yerine getirilmesini ciddî 
bir ilke olarak kabul ediyoruz. 

Bugün, burada, bir eski sayın bakanın zimmetine geçirdiği parayı tartışmıyoruz; ancak, 
devlet yönetiminde ehliyetsiz birinin, usulsüz ve haksız olarak, birinci derecede önemli sayılan 
bir göreve getirilmesinin yanlışlarını tartışıyoruz. Bununla, devleti yönetenlerin görevlerinde, 
mevzuata, usullere uygun hareket etmeleri gerektiğini, dün ve bugün görev yapanların, yarın 
görev yapacaklara örnek olacağına inandığımız için, bu önergeyi verdik. 

Ayrıca, önergenin buraya geliş sebeplerinden birisi de, Anayasanın 100 üncü maddesidir. 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, kamu görevi yapan bakan veya Başbakan hakkında Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesinde olan yargılamaların başlayabilmesi, Yüce Meclisin yet
kili olmasından kaynaklanmıştır; bunu da sözlerimin sonunda arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; huzurunuza getirdiğimiz olaya geliyorum. Devlet eski Baka
nı Sayın Ercüment Konukman, kendisine bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde 
Faysal Geyik adlı bir vatandaş ile, 19.12.1989 tarih ve 89/14901 sayılı Bakanlar Kurulu kararıy
la, 2333 sayılı Yasanın 1 inci maddesine göre verilen imkânla, 31.12.1990 tarihine kadar geçerli 
olmak üzere hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Maaş 2 milyon liradır; üç ay sonra aylık ücret 
2,5 milyon lira olarak, 6.3.1990 tarihinde artırılmıştır. Bilahara 15.4.1990 tarihinden, 31.12.1990 
tarihine kaflar geçerli olmak üzere ikinci bir sözleşme imzalanmıştır; ücret 3 940 000 Türk Li
rasına çıkarılmıştır bilahara yüzde 25 zam yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar yapılan muamelelerde pek fazla yan
lışlık yoktur. Sözleşmeler yasal gibi görünüyor; sadece tayin edilen kişinin özellikleri yönün
den yasalara aykırılık vardır. Ancak, Sayın Bakanın bundan sonra yaptığı, tamamen usulsüz
lük, takdir yetkisini amaç dışında kullanılmak suretiyle, yasaların gösterdiği usul ve esaslara 
uymamak ve görevi kötüye kullanmaktır. 

Bu da şöyle olmuştur : 2333 sayılı Kanun ile, 31.12.1990 tarihinde 3254 sayılı Kanuna (Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun) 417 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile eklenen 32/B maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun üze
rine Başbakanlık, 14.1.1991 gün, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 02509 sayılı ge
nel yazısıyla, 2333 sayılı Kanunun yürürlükten kalktığını, 1991 yılında sözleşmeli personel ça
lıştırılması imkânı olmadığını resmen bütün bakanlıklara bildirmiştir. 

— 367 — 



T.B.M.M. B : 91 1 . 7 . 1992 0 : 1 

Sayın Bakan, 2333 sayılı Kanunun, 3254 sayılı Kanuna eklenen 32/B maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına ve Başbakanlığın yazılı emrine rağmen, Faysal Geyik ile, yasalara aykırı 
ve usulsüz olarak, 5 950 000 Türk lirası aylıkla, 1.1.1991 tarihinde bir yıllık yeni sözleşme daha 
yapmıştır. Bakanlık mevkiine kadar gelmiş bir sayın hocamızın bu hatayı niçin yaptığını anla
mak ve bilmek mümkün değildir. 

Geçmiş ANAP İktidarı döneminde hukuka, yasalara ne kadar saygı duyulduğu, bu basit 
gibi görünen olayla açıkça görülmektedir. ANAP, yıllarca "ben yaptım, oldu" anlayışıyla devleti 
yönetmeye çalışmıştır. Bu yönetimce, kanun, nizam dinlemeden devlet zararlara sokulmuştur. 
Adı sanı duyulmayan insanlar, geri dönüşü olmayan imkânlarla zengin edilmiştir. Köşe dönü
cülük bir sektör haline getirilmiştir. Namuslu, dürüst insanlar kompleks içine sokulmuştur. 
Bu İktidarca, milletin her kesiminin sahip olduğu ticarî ve idarî gelenekler, devlete olan güven 
kaybolmuştur. Devletin her kademesi tahrip edilmiştir. Bu iktidar döneminde, keyfilik, bir yö
netim biçimi haline getirilmiştir. Bu önergemiz, keyfiliğin, kanun dinlemezliğin cezalandırıl
ması, ANAP'ın gerçek yüzünün anlaşılması ve gelecek yöneticilere örnek olması maksatlarıy-
la da verilmiştir. 

"Bu Sayın Bakan devlete az zarar vermiştir... ANAP döneminde milyarlık suiistimaller, 
batık krediler varken, devletin tüm imkânları her kademede çarçur edilirken, 36 milyonluk bir 
de 16 milyonluk -her ikisi yaklaşık 53 milyonluk- devlet zararı, Meclis soruşturması konusu 
mu yapılır?" denilebilir ve bu düşünce belki ilk planda haklı gibi görünebilir. Ancak, biz, "dev
letin bir lirasıyla, bir milyarını eşdeğer görürüz. Biz, "Devletin parası sokakta bulunmamıştır, 
beytülmala el sürülmez, devletin her kuruşunda yetim hakkı vardır, ne yenir, ne de yedirilir" 
anlayışındayız. Bu sebeplerle, Sayın Konukman hakkında, devleti zarara soktuğu inancında 
olduğumuz için, yargılama istiyoruz. 

Sayın Bakan, devleti haksız yere 36 milyon lira zarara sokmuştur. Devletin parasını Fay-
sal'a yedirmiştir; bu sebeple, görevini kötüye kullanarak, Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desini ihlal etmiştir iddiasındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, bu olayla, adam seçmedeki maharetini 
de açıkça göstermiştir; şahsen bana göre, yapılan en büyük yanlışlık budur. Bu yanlışlık, ileri
de ANAP adayı yapacakları Hindolog yani Hint dilleri tahsili yapmış Faysal Geyik'e, siyasal 
amaçlar da gütmek suretiyle, usulsüz bir görev vermiştir. 

İsterseniz Faysal'ı biraz tanıyalım. 
BAŞKAN — Süreniz dolmuştur. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Faysal Geyik, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Hindoloji mezunudur. Yani, Hint dilleri tahsili 

yapmıştır. Devlette hizmet tecrübesi yoktur. Sadece 1,5 yıl Enerji Bakanlığında özel kalem mü
dürlüğü yapmıştır, Bilahara çeşitli gazetelerde gazetecilik yapmıştır. Genel Müdür olabilmek 
için, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Kanuna göre 12 yıllık devlet 
hizmetinde bulunmak gerekir. Kısacası, Faysal'da ne meteoroloji uzmanlığı vardır ne de devlet 
tecrübesi vardır. Sayın Bakan böyle birini nasıl genel müdür yapmıştır, anlamak mümkün de
ğildir. Tabiî ki, amaç, ANAP'tan aday olacak birine genel müdürlük sıfatını takıştırmaktır. 
Nitekim, Faysal, Siirt'ten ANAP adayı olmuş, seçimleri kaybetmiş ve tekrar Başbakanlık mü
şavirliğine dönmüş, daha sonra da Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne vekaleten bak
maya başlamıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, Faysal Geyik'i layık olmadığı halde ge
nel müdür yapmakla, kamu görevlisi olarak gereken özeni göstermemiş, görevini kötüye kul
lanmıştır. Bakanlık görevini, yasa ve düzenin gösterdiği usûl ve esaslardan başka yapmak sure
tiyle kötüye kullanmıştır. Sayın Bakan, görev ve yetkiyi aşarak, yasanın koyduğu biçimlere uy
mayarak, takdir yetkisini amaç dışında kullanmıştır. 

Hindolog Faysal bile bu usulsüzlüğü kabul etmiş, haksız ve usulsüz olarak aldığı parayı 
iade edeceğini beyan etmiştir. Bu para, sanıyorum taksitler halinde tahsil de edilmiş olabilir. 
Paranın ödenmekte oluşu olayın hukukî yönüdür. Ancak, yasaları ihlal edenlerin cezaî.sorum-
luluklarını ortadan kaldırmaz. 

Bu sebeplerle, soruşturma önergemizin kabulü ile Sayın eski Bakan Profesör Ercüment 
Konukman hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesinden' yargılanmak üzere; vermiş olduğumuz Meclis soruşturması önergesinin kabulü
nü arz eder, hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahısları adına iki arkadaşımıza söz vereceğim; birisi Afyon Milletvekili Gaffar Yakın, 

diğeri de Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'dür. 
Konuşmacılar sürelerine uyarlarsa, yemek arası vereceğimiz saat 13.00'e kadar bu konu 

görüşülmüş ve kararlaştırılmış olur. 
Buyurun Sayın Gaffar Yakın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; siyaset, milleti arzula
nan ideallere götürmenin ilim ve sanatıdır. Milletimiz, kalkınmış, çağdaş, büyük ve güçlü Tür
kiye'yi arzulamaktadır. Türkiye, eğer, tarihin önüne çıkardığı imkânları iyi değerlendirebilirse, 
21 inci Yüzyılın süper devletlerinden birisi olma şansına sahiptir. Şimdi Adriyatik'ten, Çin'e 
kadar milyonlarca Türk insanı, yüzünü Türkiye'ye çevirmiş, Türkiye'nin önderliğini belkemek-
tedir. Tarih boyunca hakkın, adaletin, insanî;değerlerin ve mazlum milletlerin savunucusu ola
gelmiş Türk Milletinden, tarih ve mazlum milletler şimdi gene tarihî misyonunu üstlenmesini 
beklemektedirler. Saraybosna'da katledilen masum insanların duasında, Urumçi'de kurtuluş 
bekleyen Doğu Türkistanlının niyazında hep Türk Milleti vardır. Çünkü, haksızlıklara karşı 
direnen, haklı olan güçsüze sahip çıkan Türk Milleti ve Devleti olmuştur. Mazlum milletler 
dünyasında siyasetin Kabe'si şimdi gene Türkiye'dir. Türkiye'yi idare edenlerin mesuliyeti, sa
dece Türkiye'ye ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmekle bitmeyecek kadar ge
niştir. Bu kadar zor ağır mesuliyetleri yüklenecek siyasilerin ne gibi vasıfları olmalıdır. 

Siyaset bilimi, gayesi, insanları müspet yolda motive etmek olan önemli bir bilim haline 
gelmiştir. Bu mevzuda geliştirilmiş teorilerin en mantıklısı, Amerikalı çağdaş Psikolog Abra-
ham Maslovv'un 5 arzu teorisidir. Maslow'a göre insanları motive eden ihtiyaç ve arzulardır. 
İhtiyaçlar, biyolojik ve içgüdüseldir. Arzular, insanların içgüdüsel ihtiyaçlarının dışa vuran mo
torlarıdır. insanlar bu motivasyonlar yoluyla arzularını tatmin ederler. Bir arzu, tamamen tat
min edildiğinde, insanı motive etme gücünü kaybeder, yeni bir arzu öncekinin yerini alır. İhti
yaç arayışı sonsuzdur. Başka bir deyimle, hayat, ihtiyaçları tatmin etme yolunda sonsuz bir 
yarıştır. Maslovv 5 tip ihtiyaçtan oluşan bir dizi motivasyon tarifeden Bunlara kısaca bakalım. 

Birinci kademe, hayatta kalma yolunda bedensel ihtiyaçları tatmin etme çabası. En alt 
kademedeki içgüdüsel arzuları içerir. Bunlara hava, su, gıda gibi arayışlar dahildir. 
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ikinci kademede, insan, içgüdüsel olarak emniyet arar. Buna hayatî tehlikelerden korun
mak ve yoksunlukları önlemek de dahildir. 

Üçüncü kademede, sosyal arzular belirgin olmaya başlar. Bir topluma aidiyet, birliktelik, 
arkadaşlık, dostluk ve sevgi bu kademede insanların motivasyonunda büyük yer alır. Hayat 
boyu devam eden bu arayış yolunda düşünen insanı, kendi hayat felsefesine yatkın, diğer in
sanlarla birlikte olmaya iter; dengeli toplum gelişir, millet olgusu bu arayışta belirginleşir. 

Dördüncü kademe saygın kişilik arayışıdır. İnsan karakterinin sağlandığı, her an sorgula
yan ve kendini daha iyi olmaya iten bir çaba olarak, onu yeni ve geniş ufuklara doğru yüksel
tir. Mensup olduğu toplumun diğer fertlerinden takdir gördükçe, bu yöndeki arayışı daha be
lirginleşir. Bu arayışın müspet neticelenmesi halinde, insanın üretkenliği devamlı artar, kendine 
yetme hissi kuvvetlenir. 

Beşinci ve son kademeyi, Maslow, kendini aşma olarak tanımlar. Bu kademede, insan, de
vamlı olarak kendisiyle yarıştadır. Zaman içinde kendinde keşfettiği kişiliğini devamlı olarak 
yüceltir ve üretkenliğinin doruğuna erişmeye çalışır; varabileceği doruğu devamlı olarak zorla
maya, olabileceğinin en iyisi olmaya yönelir. Hiçbir şahsî çıkar gözetmeden, toplumun dertle
rine sahip çıkar, çareler üretir, toplum ile özdeşlesin Bu çaba, onu, toplumun yararına olacak 
yeni arayışlara doğru iterken, bu manevî tatmin, inşam zinde ve genç tutar. 

Bütün toplumlarda insanların büyük çoğunluğu, ikinci ve üçüncü kademeden yukarı doğru 
yükselme yolunda çaba gösterirler. Üçüncü kademede, gelişen insanların çoğalması, millet ol
gusunu geliştirir. . 

Üçüncü kademeden, dördüncüye doğru arayış yarışında yer alan insanların çoğalması, ge
lişmiş toplumu yaratır. Beşinci kademede yarışan insanların çoğalması ve bunların toplumun 
diğer fertleri tarafından teşvik edilmesi sayesinde, o toplum, saygın milletler arasında hak etti
ği yerini alır. 

_, Toplumumuzda saygın bir insan olan, 1940'lardan beri, Türk milliyetçeliğine büyük hiz
metleri geçen, mesleğinde profesörlük seviyesine gelen, senelerce öğretim üyeliği yaptıktan sonra, 
milletine ve ideallerine bir siyaset adamı olarak hizmet etmek isteyen, milletvekili ve bakan 
olarak geçtiğimiz 8 yılda faydalı hizmetler veren bir insanımıza, hizmetlerinden dolayı biz neyi 
reva görüyoruz, yaptığımız suçlamalar nedir; 

1. Bakanlar Kurulu kararıyla, emekli memur Faysal Geyik ile, 2,5 milyon lira maaşla söz
leşme imzalanır. Daha sonra Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna sözleşmeli personel çalıştırılmasını düzenleyen 32/B maddesinin eklenmesiyle, 
genel müdürlükte yeni sözleşmeli çalışacaklarla birlikte yeniden 15.4.1990'da sözleşme yapılır 
ve bu sözleşme Maliye Bakanlığı tarafından vize edilir. Maaşı, Başbakanlıkta sözleşmeli perso
nel çalışanın her yıl yeniden tavan ve tabanın ayarlanmasıyla birlikte 3 milyon 940 bin liraya 
yükseltilmiş olur tüm sözleşmeli çalışan emekli memurlarla birlikte. 

ikinci suçlama; emeklilere çalışma imkânı veren, 2333 sayılı Kanunun uygulama süresi 
1.1.1991 tarihinde sona ermesine rağmen, Faysal Geyik'le yeniden sözleşme yapılmasıdır. 2333 
sayılı Kanun, 1980 yılından itibaren uygulanagelmiş ve 1986'da bitmiş olmasına rağmen, tek
rar kanunla uzatılmış olan bir kanundur. 

Aynı durum 1991 yılı içinde de geçerlidir. 1991 yılında, bu kanunun süresinin uzatılması 
için kanun teklifi verilmiş, Bakanlar Kurulunda ve Mecliste kabul edildikten sonra, Cum-
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hurbaşkanlığı tarafından veto edildiğinden ve araya erken seçimler girdiği için kanunlaşama
mıştır. Fakat, Ocak 1991 tarihi, biraz hafızalarımızı biraz yoklayacak olursak, Körfez krizinin 
olanca hızıyla devam ettiği bir dönemdir ve Körfez krizinde en önemli görevi yapan da Devlet 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüdür. 

Emekli olmuş, yeniden sözleşme yapılmış memur durumu, sadece ve sadece Faysal Ge-
yik'e ait değildir; Tarım Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında ve devletin diğer bakanlıklarında 
o dönem için aynı durumda olan daha birçok insan mevcuttur. Faysal Geyik, 1991 yılında me
teorolojide almış olduğu maaşı da, kanun veto edildiği için iade etmiş ve ücretsiz olarak o dö
nem çalışmıştır. Faysal Geyik, meteorolojide görev yapmış olduğu 1,5 yılda, 10 yılda yapılmak 
istenen hedefleri gerçekleştirmiş ve meteoroloji kuruluşumuzu, Almanya, İngiltere ve ABD se
viyesine getirmiştir. Körfez Savaşındaki hizmetlerinden dolayı, müttefik ülkelerden takdirna
me almıştır. Bağdat noktasının veya Basra noktasının 10 günlük hava tahminleri başarıyla ya
pıldığından dolayı bu takdir kendilerine verilmiştir. Meteoroloji camiasında yapmış olduğu hiz
metler ise çok daha fazladır. Türkiye'de olmayan meteorolojik modeller oluşturulmuştur. 

Sayın Konukman hakkındaki.iddialar -sayın sözcünün de dediği gibi- yersizdir, seviyesiz
dir ve tutarsızdır. Bu iddialardan amaç, politiktir. Seçim meydanlarında, "Yolsuzlukların he
sabını soracağız" diye iktidara gelenler, büyük bir şaşkınlık, çaresizlik ve hırsla geçmiş iktidarı 
ve mensuplarını karalamaya başlamışlardır. 

Propaganda ve suçlamalarla iktidara gelinebilir; ama, iktidarda kalınamaz. İktidarda an
cak hizmetle kalınabilir. 

Tekrar hafızalarımızda biraz geriye gidelim. 1989 mahallî seçimlerinde de aynı propagan
da malzemesini kullandınız. ANAP'lı belediye başkanlarını itham ettiniz. 1989'den beri bele
diyeler sizde, hangi yolsuzlukları bulup da ispatladınız? 7 aydır İktidardasınız; hangi belediye
de ne buldunuz? Ama, dün itham ettiklerinizi bugün aranıza aldınız... 

Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. 1989 yılında oynamış olduğunuz oyunu, şimdi, eski 
ANAP bakanlarını itham ederek oynamaktasınız. Sonucunu yakında hep birlikte göreceğiz. 
Fakat, tuttuğunuz yol, yol değildir. İktidarda kalmak arzusuyla, sadece eski bakanları değil, 
parlamenter sistemi, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve tüm parlamenterleri yaralamaktasınız. 

Siyasetin kutsal mabedi olan şu Yüce Meclis, aylardır, faydasız ve kısır çekişmelere sahne 
olmaktadır. İş, mahalle kavgası seviyesine inmektedir. "Bizimki yaparsa iyi, seninki yaparsa 
kötü" gibi çifte standart uygulanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu sonu gelmeyen 
yoldan kurtarılmalı ve saygınlığına kavuşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz her an insanlık imtihanından geçmekteyiz; yaptığımız her 
işten, bu dünyada da ahirette de fert fert sorumluyuz. Şimdi, Sayın Konukman meselesinde, 
hepimiz bu insanlık imtihanından bir kere daha geçiceğiz. Bu yakışıksız ithamlar karşısında 
rey verecek olanların önce bu ithamları okuyup, ne için rey attıklarını öğrenip, düşünüp, on
dan sonra mantığının ve vicdanının sesini dinleyip öyle karar vermesini diliyorum. 

Hepinize en içten saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
. MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Kafa yapısını soruşturacağız. 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün?.. Yok. 
Şimdi, ilgili Devlet eski Bakanı Sayın Ercüment Konukman'a söz vereceğim. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, çok değerli milletveilleri; Denizli Milletvekilimiz Sayın Mehmet Gözlükaya 

ve arkadaşları tarafından verilen ve Meteoroloji eski Genel Müdürü Faysal Geyik'e haksız ve 
usulsüz atama ve ödeme yaptığım ve bu sebeple de görevimi kötüye kullandığım ve adı geçene 
menfaat sağladığım gerekçesiyle hakkımda açılması istenen Meclis soruşturmasıyla ilgili hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerimin başında, evvela, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ciddî bir araştırmaya tabi tutulmadan ve aceleyle ve
rilmiş olan bu soruşturma önergesinde iddia edilen fiillerin hiçbirini işlemiş değilim. Görevimi 
hiçbir zaman kötüye kullanmadığım gibi, eski genel müdür Faysal Geyik'e de bu yolla hiçbir 
menfaat sağlamış değilim. 

Şimdi, basında geniş yankılar uyandıran ve hiçbir devlet memuriyeti olmayan bir kişiyi 
genel müdür atadığım, atamada usulsüzlük yaptığım ve usulsüz sözleşmeler yaparak görevimi 
kötüye kullandığım iddialarına mevzuat çerçevesinde bir göz atmak istiyorum. 

Devlet bakanlığım zamanında bana bağlı bir kuruluş olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü, yükseköğretim görmüş, SSK'dan emekli olmuş ve o zaman Enerji Bakanlığının 
danışmanı bulunan Faysal Geyik'i 3254 sayılı Kanun ve de 2333 sayılı Kanun gereği genel mü
dürlüğe ben teklif ettim ve Bakanlar Kurulunun 19.12.1989 gün ve 89/14901 sayılı kararıyla 
da genel müdürlüğe atandı. Kendisiyle 1.1.1990 ile 31.12.1990 tarihi arasında geçerli bir sözleş
me yapılmıştır. 

Şimdi, burada Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya arkadaşım gerekçeleri kendi
lerine göre ifade ederlerken, atamada yapmış olduğumuz bu değerlendirmenin çok yersiz öl- • 
duğu ve sokaktan gelen herhangi bir kimsenin buraya genel müdür tayin edildiği gibi, meseleyi 
hafife alan bir konuşma yaptılar; yadırgadım. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hakikaten bir Teşkilat Yasası var. Bu teş
kilat yasasında genel müdürün hangi vasıflara sahip olduğuna dair bilgiler ve belgeler de var; 
ama, bugüne kadar bu teşkilat yasasının amir hükmü olan, yüksek tahsilli olmanın dışındaki 
atıflara, hiçbir bakan veya bakanlık, hiçbir iktidar iltifat göstermemiş. Misal mi istiyorsunuz; 
bundan evvel gelmiş, geçmiş olan ve 3254 sayılı Yasa gereği atanan genel müdürlerin isimleri 
şunlar : Ümran Emin Çölaşan (Gazeteci arkadaşımızın babası) uzun müddet genel müdürlük 
yapmış ve ziraat fakültesi mezunu olarak bu genel müdürlük görevini başarıyla yürütmüş. On
dan sonra gelen Ahmet Rumclli, elektrik mühendisi olarak bu genel müdürlükte çok başarılı 
hizmetler görmüş. 1980'ler civarında da Cemil özgür, emekli bir paşa olarak bu genel müdür
lükte, genel müdür olarak hizmet görmüş. Bizim atadığımız Faysal Geyik arkadaşımız da ede
biyat fakültesi mezunudur vejîiraz sonra ifade edeceğim çok önemli hizmetleri görmüş ve ge
nel müdürlüğü, aşağı yukarı, Avrupa ve dünya standartlarına çıkaran çalışmalar yapmıştır. 

Sonra ne olmuş?.. Biz iktidardan gittiğimiz ve yeni Koalisyon Hükümeti bir genel müdür 
tayinine kalktığı zaman; bir fizik öğretmenini genel müdür olarak atamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, soruşturma önergesinde bana isnat edilen bir diğer suçlama da, yasa 
' bakımından mümkün olup olmadığını araştırmadan, Genel Müdür Faysal Geyik'le, 15.4.1990 

tarihleriyle, 31.12.1990 tarihleri arasında bir ek sözleşme yaptığım ve bu ek sözleşmenin 2,5 
milyon brüt maaştan -dikkatinizi çekerim- 3 milyon 940 bin Türk Lirası brüt maaşa çıkarta
rak, kişiye menfaat sağladığım, Devleti zarara soktuğum ve görevimi kötüye kullandığım 
iddiasıdır. / 
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Muhterem arkadaşlar, sözleşmelere esas teşkil eden hususlara, Bakanlar Kurulu kararı ge
rekçe gösterilerek yapılır. Burada da bir Bakanlar Kurulu kararına müsteniden bu sözleşme 
yapılmıştır ve de tutarı olan 16 864 914 Türk Lirası fazla ödeme, müfettişlerin, eski Genel Mü
dür Faysal Geyik'i soruşturmaları esnasında, yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, Faysal Ge
yik tarafından geri ödeneceği beyanı ile Teftiş Kurulu Heyetinin zabıtlarına geçmiştir. Yani, ile
ride herhangi bir dava açmak ve bu davayı kazanıp kazanmamak bir yana, eğer bir fazla öde
me olmuşsa, Bakanlar Kurulu kararı yanlış çıkmışsa, bunu da geri ödeyeceğini Faysal Geyik 
ifade etmiştir. 

Burada da Devleti zarara sokma, fazla ödeme yapmak ve benim görevimi kötüye kullan
mam gibi bir fiil söz konusu değildir. Bu, 90/434 sayılı, Bakanlar Kurulu Kararı bir gerekçeye 
dayandırılmıştır. 8.4.1990 tarihinde ve 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 3254 sayılı 
.Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna sözleş
meli personel çalıştırabilme imkânını sağlayan 32/B maddesi ilave edilmiştir. îşte bu hüküm 
gereği, Bakanlar Kurulu, bu ve buna benzer emsali olan kişilerin ücretlerinin tespitini, Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı gereğince, kendi yetkisi dahilinde ek sözleşme yapmayı ilgili bakana 
bırakmıştır. Bu yasaldır ve Maliye Bakanlığının da 10.7.1990 tarihli vizesi vardır. Buna rağ
men, kişi bunu geri ödemiştir ve buradan doğması muhtemel miktar da 16 milyon küsurdur. 

Soruşturma önergesinde bahsedilen bir başka önemli konu da, 2333 sayılı Kanunun, 1.1.1991 
tarihinde sona ermesine rağmen, Genel Müdür Faysal Geyik ile, yine 1.1.1991 den başlayan 
ve bir sene müddetle yapılan sözleşmenin geçersiz olduğu iddiasıdır. Bu iddia ortaya atılırken 
de yine Teftiş Kurulu raporlarında ifade edildiği ve ilgili arkadaşımızın da burada ikrar ettiği 
gibi, ilgili, 6.9.1991 tarihine kadar olan maaş tutarı 36 958 100 Türk Lirasını, geri ödemeyi 
kabul etmektedir. Yani, devletin burada da zarara sokulması söz konusu değildir. Ancak, bü
tün bunlara rağmen, kişilere menfaat sağladığımız nereden çıkıyor, onu anlamak mümkün de
ğildir ve yetkimizi kötüye kullandığımızı ifade etmek, meseleyi biraz hafife almak demek değil 
midir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Faysal Geyik'in hizmet süresinin uzatılmasına esas teşkil 
edilen kanun, 2333 sayılı Kanundur. Bu kanun 1.1.1991 tarihinde yürürlükten kalkmıştır, doğ
rudur. Bu kanun, yıllarca, kamu görevlerinde emekli personel çalıştırabilme imkânını sağla
mıştır. 12.9.1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir; ama, 1986 tarihine kadar da her yıl, bir yıl erte
lenerek, aynen uygulanmıştır. 1986 tarihinde, işte bugün gündemde olan konu gibi, bu kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır; fakat, ihtiyaç duyulduğu için, hemen 266 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesine bir atıf yapılmış ve bu kanunun yürürlük maddesi 1.1.1988 ta
rihine kadar, yani iki sene daha uzatılmıştır. Sonra her yıl bu kanun bir yıl daha uzatılarak, 
bu görev ifa edilmiştir. Son olarak da, 6.12.1989 gün ve 398 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 1 inci maddesiyle de, 1.1.1991 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir. 

Yine 1990 yılı sonlarına doğru, bu kanunun uzatılma çalışmaları başlamıştır; ancak, bu 
kanunun uzatılma çalışmaları başladığı esnada Anayasa Mahkemesi, hükümetlerin, kanun hük
münde kararname neşredebilme imkânlarını sayaklayan bir tutum içerisine girmiştir. Bunun 
üzerine, biz, Millet Meclisine bir kanun teklifinde bulunmuşuzdur ve.bu kanun teklifi sebebiy
le de 1.1.1991 tarihinden geçerli olan sözleşmenin, bu kanunun Meclisten çıkıncaya kadar ipta
li cihetine gidilmemiştir. Buna, bizim bakanlığımızda olduğu gibi, Tarım Bakanlığında, Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünde ve Sağlık Bakanlığında çeşitli emsaller vardır. Onlar da bu 
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sözleşmeyi yenilemişler; ama, kanun çıkıncaya kadar bu sözleşmeyi iptal yoluna gitmemişler
dir. Nitekim, kanun çıkıp, Cumhurbaşkanınca veto edilince, kişiler, aldıkları ücretleri geri öde
yeceklerini kendileri ifade etmişlerdir ve devletin zarara sokulması diye bir konu kendiliğinden 
kapanmıştır. 

Biraz evvel, sevgli arkadaşımızın, yönetici seçmekte pek fazla titiz davranmadığımız iddi
asına ve Faysal Geyik'in kurumuna yaptığı hizmetlerine ilişkin birkaç cümle ifade etmek is
tiyorum. 

Faysal Geyik'in genel müdürlüğe atanmasıyla başlayan üstün hizmet anlayışı, bilgisayar
ların yenilenmesi ve sistem değişikliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünü dünya standartlarına 
çıkarmıştır ve hava tahminlerinin eskiden yüzde 70-80'Ierde doğruluk derecesi varken, hava 
tahminleri, artık yüzde 95 yüzde 100'Iere ulaşan bir isabet kaydetmektedir. Nokta tayinleri ya
pılmaktadır. Bu nokta tahminleri, Körfez Savaşı esnasında o kadar önem arz etmiştir ki, Ge
nelkurmayımızın emrine gören ye Hava Kuvvetlerimizin fevkalade üstün destek hizmetlerini 
gören bu kurumumuz, Genelkurmayımızın resmî takdirnamesini kazanmıştır. 

Bu bakımdan, bu kanun, 1991 Mayıs sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkınca
ya kadar, biz, yapılan bu sözleşmelerin iptali cihetine gitmedik. Bunda bir kasıt unsuru yok
tur. Ancak, 5 Haziran 1991'de Sayın Cumhurbaşkanımız, adı geçen yasayı veto edip ve bir da
ha görüşülmesi için Meclise gönderince, Meclisin de erken seçim havasına girip ve erken seçim 
kararı bulunduğu cihetle, bu kanun, bir daha görüşülememiş, kadük olmuştur. Haziran 1991'de 
yeni kurulan Bakanlar Kurulunda yoktum; ama, bundan sonra, kanunun çıkmaması netice
sinde meselenin çıkmaza girdiği veya kanun boşluğu olduğu düşünüldüğünden, 6.8.1991 tari
hinde Başbakanlık Müşavirliğine atanan eski genel müdür, kendi isteğiyle kurumuna bir dilek
çe vererek, -dilekçe tarihi de 7.9.1991 ve 7/2 sayılıdır-1.1.1991 tarihiyle Başbakanlık Müşavirli
ğine atandığı 6.8.1991 tarihleri arasında almış olduğu 36 milyon 958 bin 100 Türk Lirasını geri
ye ödeyeceğini ifade etmiştir ve geriye ödemeye de başlamıştır. O halde, burada, görevi kötüye 
kullanmak, kişiye menfaat sağlamak söz konusu değildir ve devlet de zarara sokulmamıştır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; burada ifade edilen iddiaların hiçbirinden, bile
rek veya bilmeyerek kişiye menfaat sağlamış olduğum neticesi çıkmaz. 

Meteoroloji Genel Müdürünün atanması, tamamıyla yasaldır, ek sözleşme, Bakanlar Ku
rulu kararına göre yapılmıştır. Buna rağmen, kişi, 15 milyonu geri ödemeyi kabul etmiştir. Bi
raz evvel bahsettiğim gibi, ilgili kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçinceye kadar söz
leşmeyi feshetme yoluna gitmedik; ama, veto edilince, bir kanun boşluğu sebebiyle, kişi, almış 
olduğu maaşları geri ödemeyi taahhüt etmiştir. Böylece, bu önemli genel müdürlüğümüzde, 
genel müdür, sekiz ay gibi bir müddetle maaşsız çalışma özverisini göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, kısa bir müddet evvel, Yüce Meclise böyle bir soruşturma Önergesi 
gelmiş ve değerli oylarınızla reddedilmişti. Hatırlanacağı üzere, Devlet eski Bakanı Sayın Gü
ler İleri, benzer mahiyette ithamlara uğramış ve kendisi, yanlışlıkla yapılan ödemeleri geri ver
diğini, hareketinde bir kasıt unsuru olmadığını ifade etmiştir. Yüce Meclis de bu doğrultuda 
karar vererek eski bakan hakkında soruşturmaya gerek olmadığı sonucuna varmıştır. 

Yüce Meclisin çok kısa bir müddet önce almış olduğu bu kararı da dikkate alarak, konu
yu takdirlerinize bırakıyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıraların
dan alkışlar) . 
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BAŞKAN — Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman hakkında Meclis soruşturması açılıp açıl

maması hususunu oylarınıza sunuyorum : Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Önceden alınan karara uygun olarak, 14.30'da toplanmak üzere, birleşime ara yeriyorum. 

Kapanma Saati : 12.48 

— 375 — 



T.B.M.M. B : 91 1 . 7 , 1992 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

—; , , e . , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Gündeme, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
3. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Uçpınarlar ve 53 arkadaşanın, haksız ve keyfi işlemleriyle 

devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Sağlık eski Bakam Halil Şıvgın Iıakktnda Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, 
3 üncü sıradaki, 9/11 esass numaralı, Çanakkale Milletvekili Hamdi Uçpınarlar ve 53 arkada
şının, haksız ve keyfî işlemleriyle devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma istenmiş 
bulunan Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar ve ilgili bakan için 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşiminde okun

muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 25 Mayıs 1992 gün 

ve Teftiş-06-07576 sayılı yazı üzerine, Başkanlığımızca 16.6.1992 günlü Genel Kurulun 83 üncü 
birleşiminde yapılan sunuşta, bu yazı ekinde 10.4.1992 tarih ve B. 02.0.009/3.01-1843 sayılı Devlet 
Bakanlığı yazısı ile, Sağlık Bakanlığının 20.2.1992 tarih ve 402 sayılı onayı ile aynı Bakanlığın 
müfettişlerince tanzim edilen 29.1.1992 tarihli 6.6.7 sayılı Raporun değerlendirilmesi istenmiştir. 

Başbakanlığın yazısına bağlı bu evrak tarafımızdan incelenmiştir. 
Dosyada mevcut evraka nazaran : 
Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin değişik 26 ncı maddesine göre, Bakanlığın ihtiyacı olan bütün tedarik ve satın almalara 
ilişkin tüm işlemlerin İdarî ve Malî İşler Dairesince yürütülmesi gerekirken, 3418 sayılı Kanun 
ite Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Fonundan yapılacak harcamalar için bu gö
revin, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'ın onayı ile satın alma işleriyle ilgisi bulunmayan A.P.K. 
Dairesi Başkanlığına verildiği; 
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1990 yılında BMC Firmasından beheri 98 613 750 liraya D.M.O. aracılığı ile satın alınması 
gereken 300 adet (4X2 standart Van) tipi ambulansın Sağlık Bakanlığının yersiz müdahalesi 
ile alınmasından vazgeçildiği; aradan 6 ay geçtikten sonra Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'ın 
Bakanlıktan ayrılmasına 3 gün kala, çok acele kaydıyla, söz1 konusu ambulansların alınması 
için tekrar girişimde bulunulduğu; Bakan Halil Şıvgın'ın bu satın alma işleminde hiçbir mev
zuatın uygulanmadığı, satın almanın özel amaçlı ve keyfi olarak yapıldığını bile bile, ambulans 
satın alınması için kendisine sunulan onayı "Mevzuata uygun olmak kaydıyla" onaylamak su
retiyle ileride doğacak sorumluluktan kaçmak istediği; 

Ambulans alımı dolayısiyle her hangi bir ihale yapılmadığı, sadece ORMAK A.Ş.'nden 
"çok acele" kaydıyla fiyat istendiği, bu firmanın teklif ettiği fiyatın hiçbir pazarlık yapılma
dan kabul edildiği, bu ambulansların firmanın belirlediği şartlar ve fiyatla satın alınması yolu
na gidildiği, firma ile imzalanan sözleşmede toplam bedelin 59 700 milyon TL. olarak belir
lendiği, bu bedelin 20 milyar lirasının sözleşme tarihinde, 20 milyar lirasının Haziran 1991 so
nuna kadar, 19 700 milyon lirasının 15.11.1991 tarihinde ödenmesinin öngörüldüğü; 

Siparişin satıcı firmaya sözleşme imzasından 6 gün önce verildiği, 40 milyar TL. tutarın
daki avansın da Haziran 1991'de ödendiği; 

Böylece hiçbir kanuna ve teamüle uyulmadan 300 adet ambulans alımı ihalesinde, Hazi
neyi büyük ölçüde zarara uğrattıkları' ve ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle Bakan Halil 
Şıvgın, Müsteşar Yardımcısı Filiz Güngör ve A.P.K. Başkanvekili Faruk Bilge hakkında gerekli 
kovuşturmanın yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu; 

Cumhuriyet Savcılığının 30.3.1992 tarihli iddianamesiyle Filiz Güngör ve Faruk Bilge'nin 
T.C. Kanununun 205 ve 227/2 maddeleri gereğince tecziyeleri için Ağır Ceza Mahkemesi nez-
dinde talepte bulunulduğu; 

Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'ın durumunu değerlendiren Cumhuriyet Savcılığınca, adı 
geçene isnat edilen fiilin görevi ile ilgili bulunduğu ve T.C. Anayasasının 100 üncü maddesine 
göre Bakanlar Kurulu üyelerinin bu kabil suçlarından dolayı haklarında soruşturma açılması
nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmiş 
ve Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca işlem ya
pılması talep edilmiştir. 

Açıklanan bu durum karşısında, Hazineyi haksız ve keyfî işlemleriyle zarara sokan Sağlık 
eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine göre gere
ken işlemin yapılabilmesi için, Yüce Meclisçe Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük uya
rınca Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

A. Hamdi Üçpınarlar 
Çanakkale 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — tik söz, önerge sahibi olarak, Çanakkale Milletvekili Sayın Hamdi Üçpınar-
lar'ın. 

Buyurun efendim: (DYP. sıralarından alkışlar) 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 53 arka
daşımla birlikte, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hak
kında vermiş olduğum Meclis soruşturması önergesi üzerinde konuşma yapmak üzere huzur
larınızdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

— 377 — 



T.B.M.M. B : 91 1 .7 .1992 0 : 2 

tki gündür,muhtelif zatlar üzerine verilen önergeleri burada tartışıyoruz. Bu tartışmalar 
yapılırken, her önerge sahibi veya önergeye muhatap plan kişinin lehinde konuşan üyelerin söy
lediği söz, dürüstlükten, namusluluktan, iffetten ve Meclisin ağırlığından bahsetmek oldu; ama, 
bunlardan bahsedilirken, üzülerek ifade etmek istiyorum ki, yerimizden tenkit ederek karşı ta
rafın yapmaması gerektiğine inandığımız şeyleri, kendimiz söz sahibi olduğumuz zaman aynı 
hataları işleyerek, meseleyi biraz hafifletmiş olduğumuz kanaatindeyim. 

Sevgili arkadaşlarım, verilmiş olan bu önerge, hafife alınacak veya burada demagoji yapı
larak, Meclisin gündemini işgal edecek olan bir önerge değildir. Her şeyden evvel, Doğru Yol 
Partisinin bir mensubu olarak; seçim meydanlarında, tüyü bitmemiş yetimin hakkını soraca
ğız diyen bir siyasî partinin ferdi ve bu lafları seçim meydanlarında vatandaşa sarf eden bir 
arkadaşınız olarak, bu önergenin ciddiyetine ne Jcadar vâkıf olabileceğimi takdirlerinize bıra
kıyorum. 

Vermiş olduğum önergede meseleler özetlenmiştin 10 dakikalık bu konuşma süresinde me
seleyi derinine irdelemek mümkün değildir; ama, tespit ettiğim başlıklarıyla ve bilhassa Cum
huriyet Savcılığının yazılı müracaatı üzerine, suçlu bulunan kişilerin ağır ceza mahkemesinde 
davalarının devam etmiş olması ve konuya esas muhatap olan Sayın Sağlık eski Bakanının do
kunulmazlığı nedeniyle, böyle bir cezayı görebilmesi veya muhakeme edilebilmesi için, Anaya
sanın 100 üncü maddesinin uygulanması gerektiğinden, huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

öncelikle, konuya bahis ambulansların alımıyla ilgili usulsüzlüğü sizlere takdim etmeye 
çalışacağım. Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 181 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 210 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 26 ncı maddesinde der 
ki : "Bakanlığın ihtiyacı olan bütün tedarik ve satın almalara ilişkin tüm işlemlerin, İdarî ve 
Malî İşler Dairesi Başkanlığınca yapılması gerekir." Fakat, değerli bir Müsteşar Muavinimizin 
sunuşu neticesinde, Sayın Bakanımızın bu işlemleri, 3418 sayılı Yasaya sığınarak yaptığını gö
rüyoruz. O yasada, "Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Fonu harcamalarını Bakan 
yapar" der; ama, geliniz görünüz ki, Müsteşar Yardımcısı Sayın Filiz Göngür'ün teklifiyle 
26.9.1989 tarihinde makama sunulan onay, maalesef, Sayın Bakan tarafından Araştırma Plan
lama ve Koordinasyon Kuruluna devredilmiştir. 

3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) bendi, "Fona aktarılacak miktarlar, Başba
kanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı talimatlarına göre kullanılır" der. Hepini
zin malumu olduğu üzere, 3418 sayılı Yasanın tanımış olduğu bu imkân, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunlarına ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 ve 37 
nci maddelerindeki vize hükümlerine tabi değildir. * 

Biraz evvel de dediğim gibi, Sayın Bakanın kendi yetkisini devretmiş olduğu Araştırma 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu marifetiyle ve Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla, Bakanlı
ğa, ambulanslar ve diğer bazı teçhizatlar alınmıştır. 22 Haziran 1990 tarihinde, 600 adet (4X2) 
standardındaki ambulans alımı işlemi, resen Devlet Malzeme Ofisi tarafından ihale açılmak 
kayıt ve şartıyla başlatılmıştır.-Bu ihale, maalesef, 1991 senesine kadar, müteaddit defalar ya
pılan karşılıklı yazışmalar nedeniyle dejenere edilmiş ve zaman kaybına uğratılmıştır. Bunun 
müsebbibi de, maalesef, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan müsteşar Muavini ve APK 
Daire Başkanıdır; bunlar tarafından yapılan müteddit yazışmalar da, burada, dosyada mevcuttur. 

Bu yazışmalar o kadar enteresandır ki, bunu, soruşturma komisyonunda görev alacak olan 
arkadaşlarımın hassasiyetle irdelemesini istirham ediyorum. Zamanın çok kısa olması nede
niyle, bunlardan sizlere örnek veremediğim için de üzgünüm. 
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Nihayet, bu 600 adet ambulansın, 15.1.1991 tarihinde, 300 adedinin, beheri 98 613 750 
lira olmak kayıt ve şartıyla BMC Firmasından alınmasına, geri kalan 300 ambulansın ise, su
dan sebeplerle, ihalesinin iptaline karar veriliyor. 

Bu iptalin gerekçesinin altında yatan gerçeklere geliyoruz şimdi de. 10 Haziran 1991 tari
hide (4 x 2) standartlarındaki 600 tane ambulansın 300 tanesinin ihalesi iptal edildikten sonra, 
bir sebeple, (4 x 4) standartlarındaki, arazi vitesli olan ambulansların, 3418 sayılı Kanunun 
39/b maddesi gereğince, Bakanlık tarafından karşılanması yönünde, Sayın Bakana bir teklifte 
bulunuluyor. Bu teklif neticesinde, Sayın Bakan, Müsteşar Muavini Sayın Filiz Güngör Hanı
mefendinin bu alımlarda Bakanlık adına tam yetkili olduğuna dair uygunluk mütalaasını veri
yor. Bakanlığın bu onayı, aynı gün, yani 10 Haziran 1991 tarihinde, derhal ORMAK Anonim 
Şirketine iletiliyor. 12 Haziran 1991 tarihinde, yani iki gün sonra, ORMAK Şirketi, Sağlık Ba
kanlığına, daha önceden hazırlamış olduğu teklifi getiriyor, sunuyor. 

Burada dikkatinizi çekiyorum; acaba; Sayın Şıvgın evine bir televizyon veya buzdolabı alır
ken, birkaç dükkândan fiyat araştırması veya kalite kontrolü yapmadan mı alıyordur?.. Devle
te almış olduğu bu ambulansların, hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir teklif almadan, Müste
şarına vermiş olduğu yetkiye dayanarak, aynı gün, Müsteşar Muavinin ORMAK Şirketine alım 
işini teklif mahiyetinde götürmüş olmasını, hangi milliyetçilik duygularıyla bağdaştırmak la
zım; onu soruyorum şimdi buradan kendilerine. 

12 Haziran günü, ORMAK Şirketi, Sağlık Bakanlığına derhal teklif veriyor; hazırlamış.Sayın 
Bakan buradan, biraz sonra, "efendim, sadece ORMAK Şirketi temin ediyordu bu (4 x 4) stan-
dardındaki ambulansları" diyebilir... Hayır, onu da söyleyeyim; bu ambulansları, Türk Oto
motiv Endüstri Sanayi ve Chreysler Dodge da ayni zamanda temin edebilen firmalardır. Bu 
firmalar, daha önce yapılan ambulans alımları ihalesinde, Devlet Malzeme Ofisinin ihalelerine 
katılmış olan firmalardır. Bu firmaların hiçbirinden, ne teklif alınıyor ne de herhangi bir gö
rüşme yapılıyor; direkt olarak ORMAK Şirketi vasıtasıyla bu mesele deruhte ediliyor. 

13 Haziran günü, dikkat edin, devlet mekanizması ne kadar çabuk yürümüş, hayret edile
cek bir şey; günü gününe takip ediyor... 

BAŞKAN — Sayın Üçpınarlar, süreniz doldu, tamamlayın lütfen... 
A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 13 Haziran 

günü, ORMAK Şirketinin yapmış olduğu bu teklif, derhal, Bakan Sayın Halil Şıvgın'a takdim 
ediliyor; 14 Haziran günü makam onayı alınıyor, 20 Haziran günü sözleşme imzalanıyor. 

Şimdi, burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Yapılan sözleşmede -beni dikkat
le dinlemenizi istirham ediyorum- sipariş tarihinden itibaren 10 gün zarfında, ORMAK Şirke
tine, 20 milyar lira, Haziran 1991 sonu itibariyle 20 milyar lira daha, verilmesi kararlaştırılmış
tır; yani yekûn 59 milyar 700 milyon lira olan bu alımın 40 milyar lirası, Haziranın 14'ünde 
yazışmaya başlanılmış olan bir ihale sisteminde, daha doğrusu teklif alma sisteminde, 28 Hazi-

' râna kadar -sürelere riayet edilmeksizin- kapkaççı bir zihniyetle, bu vatanın, tüyü bitmemiş 
yetimin hakkı, ORMAK Şirketine peşkeş çekiliyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, ben de buradan, vicdanlara seslenen arkadaşlara sesleniyorum : Bu vatanın, bu 
milletin, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan 40 milyar lira, yani, ihale bedelinin üçte ikisi, 10 
günlük süre zarfında, bir şirkete, karşılıksız olarak -hem de alacak oldukları ambulansların 
altı ay sonra, yedi ay sonra teslimi şartıyla- avans olarak veriliyor... Bu, hangi kanunda var, 
hangi yönetmelikte var, hangi ihale maddesinde var?.. Bunun açıklanmasını istiyorum. Bunun 
hiçbir şeyle bağdaşması mümkün değil. Bunun ne kanunda ne tüzükte ne yönetmelikte ne de 
vicdanlarınızda yerini bulmanız mümkündür. 
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Bir madde daha var... Sözleşmeyi hazırlayan ORMAK Şirketi tabiî; devlet gitmiş... O Müs
teşar Muavini, bulunmaz Hint kumaşı Filiz Güngör hanımefendi her şeyi hazırlıyor, eksik 
olmasın. 

O maddede, "Teşvik belgesi de 15 Eylül 1991 tarihine kadar alınacaktır; alınmadığı tak
dirde, kasım ve aralık aylarında teslimi öngörülen ambulansların tesliminde süre uzatımına 
gidilebilir" deniyor. Çok acıdır ki, 15 Eylül 1991 tarihine kadar alınması gereken teşvik belgesi 
için yapılan müracaat, 27 Eylül 1991 tarihlidir... 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, bağlayın efendim. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakandan soru

yorum : Satın alma komisyonu kurmadan; döneminizin gurur kaynağı olduğunu, ikide bir bu
raya çıkıp ifade ettiğiniz serbest piyasa ekonomisi, yani rekabeti teşvik konusunda ilan yapıp 
rekabeti teşvik etmeden; muhammen bedel tespit edip fiyat uygunluğu sağlamadan; teşvik şar
tı olmasına rağmen, teşviğin alınma tarihi mecburiyeti göz önünde tutulmaksızın, tarih geçiri
lerek, daha sonraki tarihte teşvik alınmak suretiyle bu alımın yapılmasına nasıl karar verdiniz, 
nasıl imza attınız?.. 

Netice olarak; Cumhuriyet Savcılığının, 30.3.1992 tarihli iddianamesiyle, Müsteşar Mua
vini Filiz Güngör ve APK Daire Başkanı Faruk Bilge'nin, Türk Ceza Kanununun 205 ve 227/2 
maddeleri gereğince, tecziyeleri için ağır ceza mahkemesi nezdinde yargılanması talebinde bu
lunulduğu ve Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'ın durumunu değerlendiren Cumhuriyet Savcılı
ğına, adı geçene isnat edilen fiilin göreviyle ilgili bulunduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 100 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu üyelerinin bu kabil suçlarından dolayı hakla--
rında soruşturma açılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde olduğu için; açıkla
nan bu durum karşısında, Hazineyi haksız ve keyfî işlemleri ye zarara sokan Sağlık eski Bakanı 
Halil Şıvgın hakkında, Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine göre gereken işlemin 
yapılabilmesi için, Yüce Meclisçe, Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ediyor; Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin; buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
Sayın Ertekin, daha önce konuştuğunuz için, sürenizi size hatırlatmıyorum. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Çok zor durumdasın. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Hiç de zor durumda değilim; ancak, sabahki konuş

mamda da belirttiğim gibi, bugün, üçüncü Meclis-araştırması önergesini görüşüyoruz. Yine 
aynı sözlerimi tekrarlıyorum. Bunlar, netice itibariyle, sizlerin oylarıyla gündeme geliyor ve 
reddediliyor. Bu, ayrı; ancak, kazanan kimse olmuyor... Buraya getirilen bu önergelerin, ger
çekten, Meclisin şu gündemini işgal edebilecek mahiyette olması, en büyük arzumuzdur. Biz, 
Anavatan İktidarı döneminde -Türkiye Cumhuriyeti siyasî tarihinde hiç görülmemiştir- yol
suzluk iddiası sabit olduğu için kendi bakanını görevden almış bir partiyiz,ve şunu da tekrarlı
yorum değerli arkadaşlarım, yolsuzluk iddiaları çok sabit şekilde ortaya geldiği takdirde, bu
nun gereği için her zaman adaletten yana olacağımızın, da bilinmesini İstiyorum; ama, 20 Ekim 
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Seçimlerinden önce, kamuoyuna devamlı lanse ettiğiniz, Anavatan Partisini, sanki, iktidarı dö
neminde, yolsuzluk yapan, rüşvet alan, devleti talan eden bir parti halinde gösterdiğiniz o gün
leri unutmadık... 

Değerli arkadaşlarım, o günlerden bu günlere yedi ay kadar bir zaman geçmiştir. Belki 
o* dönemde, seçimlerdeki bu tür politik davranışlarınız seçilmenizde yararlı oldu; fakat, istedi
ğiniz neticeyi de elde edemediniz; ve aradan geçen sekiz ay zarfında ortaya somut bir şey de 
koyamadınız. 

Değerli arkadaşlarım, ortaya konulan bir şey vardı... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Mahkemesi devam ediyor... . 

A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) —Mahkeme devam ediyor; bu ne, bu?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) —• O, adalete intikal etmiştir, neticesini hep beraber gö
receğiz. -

Bir milletvekili arkadaşınız olarak şunu sizlere duyurmak istiyorum : Şu anda kamuoyun
da vatandaşımızın kafasındaki düşünceler şu : "Acaba, o günlerde, politik olarak miting mey
danlarında, televizyonlarda bu işten bahseden bu siyasî partiler yalan mı söylüyorlardı?.." di
yorlar. Doğru... Nitekim, aradan sekiz ay geçti; ortaya konulan önemli hiçbir şey yoktur, sade
ce laf vardır, başka bir şey yoktur. İşlerin neticesini almak lazımdır. Muhterem arkadaşlarım, 
vatandaş şunu söylüyor şimdi... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Rapor var, daha ne olacak?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — "Bu siyasî partiler, bu Koalisyon Hükümeti, bu lafla
rı ortaya getirdiler, iftira attılar, karalama yaptılar, netice itibariyle hiçbir şey de bulamadılar, 
bulamamanın cezasını da gelecek seçimlerde çekecekler" diyor. Buna inanın. 

Bakın, arkadaşlarım, ben şunu söylemek istiyorum : Gerçekten, hukuka aykırı olarak ya
pılan işlerin yanında değiliz. Bu, yargıya intikal etmiş bir hadise... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Öyleyse daha ne istiyorsunuz?... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Verilsin bakalım neticesi, görelim hep beraber. 

Şunu söylemek istiyorum : Sanki, Koalisyon Hükümeti, sekiz, aydır yapamadığı icraatla
rın, vatandaşa söyleyip de yerine getiremedeği vaatlerin altında eziliyor; gündemi değiştirmek 
için, ikide bir, 20 Ekim seçimlerinde yaptığı gibi, hâlâ daha Anavatan Partisini kötülemeye ça
lışıyor... Şu hobiyi üzerinizden bir atın; yani, Anavatan İktidarının yapmış olduğu icraatların 
üstüne yeni icraatlar koyun, bunları ortaya getirin. Hâlâ daha Anavatan Partisinin üzerine gi
diyorsunuz... 

Şimdi, belli mevzuları ortaya getirerek sekiz seneyi yargılamaya çalışıyorsunuz; bundan, 
parti olarak bir şey kazanamazsınız. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, yapılan altyapı yatırımları dahil, Sağlık Bakanlığına alınan, 
300, 500 değil, binlerce ambulans için teşekkür etmeniz gerekir. Her yapılan işin altında bir 
şeyler aramaya kalkarsak, bu memlekette iş yapacak adam bulamazsınız; 1980'den önceki dö
nemlerde olduğu gibi. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Kaç tane hastane açtınız?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Bakın, şu sekiz aydır bürokrasinin üzerinde Demok-
les'in kılıcı gibi durdunuz ve netice itibariyle bürokratları çalışmaz hale getirdiniz. 
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A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Seviyeli konuş; benim konuşmam hiç örnek 
olmadı galiba... 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Her şeyde... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Demagoji yapma! 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Demagoji yapmıyorum değerli arkadaşlarım, dema

goji yapmıyorum. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — 1980 öncesini karıştırma. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin; konuşacak tabiî. 
Buyurun efendim. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Gündemi değiştirip; yapılamayan icraatları, yerine ge

tirilemeyen sözleri örtbas edemezsiniz. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Küfürlerle konuşacaksın; ondan sonra çıkıp 

orada ahkâm keseceksin... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Ahkâm kesmiyorum, bazı gerçekleri söylüyorum. Ger

çeklerden kaçmamak lazım. 
Sayın Bakan, gelip kendisini savunacak burada; sizin söylediğiniz şeylerin karşılığını vere

cek, -şu ihale yapıldıydı, yapılmadıydı şeklinde konulara girmek istemiyorum- ama, Sayın Ba
kanın zamanında ihalesi yapılmış bulunan bu ambulansları, sizin Sayın Bakanınız aldı... Eğer 
hatalı idi ise o alım ihalesini iptal edebilirdi. Ambulanslar mayıs ayında alınmış oldu. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Parayı peşin vermişsin zaten... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Peşin paranın karşısında teminatı vardı. Yani, bunlara 

girmek istemiyorum; ancak, bu tip şeylerin, gerçekten hem Meclisimize hem de parlamenter 
rejime zarar verdiğini belirtmek istiyorum. Eğer, bürokrasinin üzerine bu kadar giderseniz, ne
ticede o bürokratları yıldırır, iş yapamaz hale getirirsini; yani neme lazımcılık başlar. Onun 
için, ciddî şeylerle gelmek lazım. Yargıya intikal etmiş olan bu meselede, yargı gerekli kararı 
verecektir. Bundan sonra, sadece ve sadece politik hırsla değil, politika yapmak için değil, cid
dî şeylerle buraya gelmek lazım. 

Bu duygularla, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, son söz, hakkında soruşturma istenen, Sağlık eski Ba
kanı Sayın Halil Şıvgın'a aittir; kendisine söz veriyorum. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Çanakkale Milletvekili 

Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî işlemleriyle devleti zarara uğrattığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski 
Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergeyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 

Şimdi, şaşıracaksınız; ben, Devlet eski Bakanı değilim; ama, bana gelen ve gündem ola
rak sizlere dağıtılan bilgi bu olduğu için sözlerime böyle başladım. • » . 
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Değerli arkadaşlarım, bakanlık yapan ve bürokraside çalışan arkadaşlarımızın hepsi bilir
ler; devletin harcamaları, bütçe kanununun öngördüğü usul ve esaslar içerisinde yapılır. Bun
ları da, programa alınan yatırımlarla ilgili harcamalar, personel giderleri ve cari giderler ola
rak üç unsurda toplamak mümkün. Bu sistemle ilgili usul ve esaslar da var. Bir üçüncü usul 
ve esas olarak da; 3418 sayılı Yasayla oluşturulan, Millî Eğitim, gençlikten sorumlu Devlet Ba
kanı ve Sağlık Bakanlarının yapacakları harcamalarla ilgili olarak bir yasa var. Yapılan harca
malarla ilgili usul ve esaslar bu yasada belirlenmiş. Müsaade ederseniz, önce, bu yasanın ilgili 
bölümlerini okumak istiyorum : "Bu kaynaktan yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı thale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 ve 37 
nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi değildir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcan
mayan miktarlar ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur" deniyor. Yine, "Bu 
suretle fona aktarılan miktarlar, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının talimatlarına göre kullanılır" deniyor. 

Ben, vaktinizi fazla almak istemiyorum. Ben, benden önceki bakan arkadaşların başlattı
ğı ve benim de önüme getirilen konularla ilgili gerekli hukukî işlemleri yaptım. 1 250 ambulan
sın alınmasıyla ilgili olarak Devlet Malzeme Ofisine yazmışız, Devlet Malzeme Ofisi bunlar
dan gerekli olanlarını almış; 300 ambulans alımıyla ilgili ihaleyi de iptal etmiş ve bize gönder
miş. Ben de, bu alım için, 3418 sayılı Yasa gelirlerinden karşılanmak şekliyle makama sunulan 
olursa, mevzuata uygun olma kaydıyla "olur" demişim ve ilgili arkadaşlar da bu sistemi yeri
ne getirmişler. 

Şimdi, benim burada yaptığım iş- sözleşmeyi yapmak; ama, ada geçen ambulansları tes
lim almak, bana ve benden sonraki arkadaşım Sayın Yaşar Eryılmaz'a da nasip olmadı, Sayın 
Yıldırım Aktuna'ya nasip oldu. Bu konuyla ilgili olarak "ihale yapıldı, yapılmadı" diye iddia 
eden bir firma, daha önce Devlet Malzeme Ofisinin ihalesine iştirak etmiş, ihalenin bir kısmı
nı almış ve bu ihale için de, "ben alacaktım, vermediler, benden kaçırdılar" diye şikâyette bu
lunmuş. Arkadaşlarıma o zaman da söyledim; şikâyetin konusunu araştırmaya dahi gerek yoktu. 
Neden yoktu, söyleyeyim : Devlet Malzeme Ofisi bir yıl önce ambulansları almış. Bunların 
alım bedelleriyle bir yıl sonra Bakanlığın aldığı ambulansların alım bedelleri arasında yüzde 
17 fiyat artışı var. Bir yıl evvelki enflasyonun yüzde 60 olduğunu dolardaki değer artışının yüz
de 52 olduğunu düşünürseniz, yüzde 17'Iik bir artışla devleti zarara uğrattığımız da söz konu
su değil; fakat, bütün bunlara rağmen soruşturma açtılar. Ben de Sayın Yıldırım Aktuna'yı 
aradım, dedim ki, "Sayın Bakan, senden ricam, bu olayı sonuna kadar götür; ama, doğruca 
götürelim." Daha sonra Sayın Kilercioğlu'nu da aradım, Kilercioğlu ile görüştüm ve ona da 
dedim ki, "En ufak yanlış, hatalı bir işlemimiz yoktur, devleti zarara uğratmamız filan da söz 
konusu değildir. Biz bu konuda haklıyız; fakat, meselenin mahkemeye kadar intikal etmesini 
istiyoruz; mahkemeye intikal etsin ki, aklanalım." Mesele şu anda mahkemededir; duruşmala
rı yapılıyor ve bir müsteşar yardımcısıyla APK'dan sorumlu arkadaşımız şu anda yargılanıyor. 

Şimdi, hukuken yargısı devam etmekte olan bir olayın acelesi, muacceliyeti yok; yargının 
kararını takiben de önerge verebilirsiniz, Onu söyleyeyim; ama, benim açımdan durumda hiç
bir değişiklik olmayacaktır. Neden olmayacak, söyleyeyim : Müfettiş raporlarından sonra Sa
yın Bakanla tekrar görüştüm. Bütçe müzakereleri sırasındaydı. "Sayın Bakan, müfettişlerce 
hazırlanan rapor yanlış, kasıtlı ve maksatlı olmuş; ama buna rağmen sizin elinizde bir hak var" 
eledim; "Nedir o hak?" dedi; "Mukaveleyi feshetmeniz lazım. Teminat alınmıştır. Teminatı 
nakte çevirirsiniz, devletin zararida söz konusu olmaz. Siz yeniden pazarlık yaparsınız, daha 
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uygun fiyatla, daha iyi şartlarda ambulans alabilirsiniz; o takdir sizindir" dedim. Zannediyo
rum benim bu sözüm üzerine olacak ki, Sayın Bakan, mukavelenin feshedilmesi ve bankaya 
vermiş oldukları -ilgili firmanın- teminatını nakte çevirmek için bankaya müracaat ediyor. Bu 
arada da, "Müfettişlerce hazırlanan şu, şu, hususları içeren ve savcılığa da intikal ettirdiğimiz 
ve sözleşmeyi de feshetmek istediğimiz şu hususla ilgili olarak bizim yapmış olduğumuz işlem 
doğru mudur yanlış mıdır?" diye Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Ge
nel Müdürülüne müracaat ediyor. Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayın Bakana bir cevap veri
yor ve bu cevap üzerine Sayın Bakan tasarruftan vazgeçiyor. Bu konuyla ilgili -vaktinizi fazla 
almamak için- Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı metnini hepinize da
ğıttım; ama özü şudur; 

Maliye Bakanlığı diyor ki "3418 sayılı Kanun ile Geliştirme ve Destekleme Fonunda ayrı 
bir hesapta toplanan bu tahsisatın harcama prosedürünü gösteren bir kanunî hükme rastlanı-
lamamıştır. Bu konu, 3418 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sıra
sında da dile getirilmiş, ancak Kanun, ilgili Bakanlığın sadece talimatını, harcama yöntemi 
olarak belirlemiştir. Toplanan paraların, Geliştirme ve Destekleme Fonunda ayrı bir hesaba 
kaydedilmesi, yapılacak harcamaların, bu fonun tabi olduğu kurallara tabi olacağı sonucuna 
götürmektedir. Çünkü, Geliştirme ve Destekleme Fonunun toplanan paralarla ilgisi, muhafa
za fonkisyonundan ibaret görülmekte, fonun kullanılma amaç ve yöntemiyle bir ilişkisi bulun
mamaktadır." 

Sonunda da diyor ki, -en son paragrafını okuyorum- "Açıklanan nedenlerle, sözleşmenin 
devamının sağlanması hukukkî açıdan Hazine yararına olacağından, satıcı firma lehine veri
len banka teminat mektuplarının nakte çevrilmemesi ve ambulansların alımı işleminin süratle 
sonuçlandırılabilmesi için, idarenin yukarıda değinilen kendi yükümlülüklerini yerine getirme
sinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bilgi edinilmesini arz ederim." Bakan adına Başhukuk 
Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü imzalı bu yazının tarihi 27.2.1992'dir, yani dört ay 
öncedir. 

Bunu benim arkadaşlarım ileri sürmüyor. Şu anda, Türkiye'de, cumhuriyet hükümetle
rince, bütün hukukî konularda devletin görüşünün istendiği makamın görüşü budur. Olay de
taylıca incelenmiştir. Bu görüş doğrultusunda burada yapılan bütün işlemler yasaldır; yasal 
olmayan hiçbir tasarruf söz konusu değildir. 

Sayın Sağlık Bakam Yıldırım Akturia, bu görüşü takiben, 300 adet ambulansın, 29 Hazi
ran itibariyle 200 tanesini teslim almış. Teslim alınmayan 100 tane ambulans kalmış. Zannedi
yorum bugün yarın bunları da alırlar ve bu mesele böylece tamamlanmış olur. 

Tabiî, maksat üzüm mü yemek, bağcı mı dövmek; bu ayrı bir konu. 
Size samimî olarak söyleyeyim, bakanlığım dönemimde, elimden geldiğince devletime ve 

milletime hizmet etmek istedim. Benim, şahsen, verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur, açıkça 
söyleyeyim. Anavatan Partili, SHP'li, Doğru Yol Partili, falan partili diye de bir ayrım yapma
dım. Geçen dönem de burada olan arkadaşlarımız bilirler -bu dönem bakanlık yapmadığım 
için, yeni gelen arkadaşlar benim nasıl bakanlık yaptığımı eski arkadaşlara sorarak öğrenebilirler-
herhangi bir yanlış tavrım olmadı. 

Kbnu tamamen sizin takdirlerinizdedir; ancak, şunu, bu vesileyle söylemek isterim : Hak
lı bir konuda, sanki haksızlık yapılmış gibi, sanki usule uyulmamış gibi, sanki bir usul varmış 
da usulü ihmal etmişiz gibi -yanlış bir kanaate varmamanız için söylüyorum- bizim adımıza, 
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bu tip suçlamaların yapılmasını hoş karşılamak mümkün değildir; çünkü, eğer ortada bir suç 
veya suçlular olacaksa, suçun konusunun tam tespit edilmesi lazım. Suç konusu bahse konu 
olay veya iddia edilen bu konularla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü bura
da. Şimdi, ilgili bakan arkadaşımız, 3418 sayılı Yasa gelirlerine göre harcama yaparsa ve biz 
de onu aynı şekilde buraya getirirsek, bu ne olur; Yüce Parlamentoyu yıpratmak olur, kendi 
bindiğimiz dalı kesmek olur. 

Yasayı beğenmiyor olabilirisiniz; o zaman, çoğunluğunuz var, bu yasayı kaldırabilirsiniz 
veya yeni bir yasa yapabilirsiniz. 

Ben, kanunu uyguladım. Kanunu uygulamanın suç olduğunu ilk defa görüyorum; kanunu 
uygulamaktan dolayı, ilk defa, "sen suçlusun" diye itham ediliyorum. Samimî olarak söyleye
yim, müfettiş arkadaşlar da olayı tam inceleyemediler; bunu da söyledim, Sayın Bakan arka
daşa da söyledim; ama bu belge, benim yapmış olduğum tasarrufun tam haklı olduğunun bel
gesidir. "' 

Hukukî bir olayı, siyasî bir hale getirmeyelim. Eğer hukuk bazında mütalaa edersek ayrı 
sonuca varırız, siyaset bazında mütalaa edersek ayrı sonuca varırız. Olay hukukîdir; siyasî ola
rak değerlendirme yapılmamasını, hukuk bazında değerlendirme yapılmasını istiyorum ve Yü
ce Heyetinize -her türlü takdir Yüce Heyetinize ait olmak üzere- saygılarımı sunuyorum. 

Bir kere daha ifade edeyim ki, benim verilemeyecek hiçbir hesabım yok; alnım ak, yüzüm 
aktır; hizmetlerimle de gurur duyuyorum ve bu işlerin devam etmesinden de mutlu oluyorum. 

Sevgiler, saygılar sunuyorum arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
• BAŞKAN — Meclis soruşturması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması 
hususunu oylarınıza-sunacağım : Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasamızın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturma, siyasî parti gruplarının güçleri 
oranında komisyona verecekleri üye sayının üç katı olarak, gösterecekleri adaylar arasından, 
her parti için ayrı ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından yürütü
lecektir. 

Soruşturma komisyonunun görev süresi iki aydır. Bu iki aylık çalışma süresinin, komis
yon üyelerinin adçekme suretiyle tespiti tarihinden başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, beyanat ve icraatları ile milletin 
temel değerlerine ters düşen davranışlarda bulunduğu ve Bakanlığıyla ilgili atama ve ilıaklerde usulsüzlük 
yaptığı iddiasıyla, Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında gensoru önergesi açılmasına ilişkin önergesi (11/7) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 26.6.1992 tarihli 89 uncu Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, 4 üncü sıradaki, 11/7 esas numaralı, Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 20 arkadaşı
nın, beyanat ve icraatları ile milletin temel değerlerine ters düşen davranışlarda bulunduğu ve 
Bakanlığıyla ilgili atama ve ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, Anayasanın 99 uncu ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında bir gensoru açıl
masına ilişkin Önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada, 
Gensoru önergesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır; gensoru önergesini tekrar okutu

yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür Bakanı Fikri Sağlar, göreve geldiğinden bu yana, basına intikal eden beyanatları 
ve icraatlarıyla, milletimizin temel değerlerine ters düşen davranışlarda ısrarcı olmaktadır. 

Millî kültüre karşı Bakanlık içinde alınan alenî tavır, Bakanlıkta başlayan kadrolaşma ve 
Bakanlıkta yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler, Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında Anayasa
nın 99 uncu maddesi ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasını zarurî hale 
getirmiştir. 

Gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
t. Melih Gökçek 

Ankara 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden 
biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile ilgili bakan konuşabileceklerdir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, ilgili bakan ve gruplar için 20'şer dakikadır. 
Sayın konuşmacıların bu sürelere uyacaklarını umuyorum. 
önerge sahibi olarak Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek. 
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; önerge sahibi olarak 

konuşmamın birinci bölümü, Kültür Bakanlığında, usulsüz, kanunsuz ve bürokratik bilgiden 
yoksun olarak yapılan ihale ve işlemler teşkil edecektir. İlk olarak 2,5 milyar liralık reklam 
skandali üzerinde durmak istiyorum. 

Bay Durmuş Fikri, devleti ve onun bütçesini kullanmayı bilmediği için, "ben yaptım, oldu" 
demeye devam ediyor; usulsüz işlemler yapıyor. Kütüphaneler Haftası sebebiyle, Boğaziçi Üni
versitesi üzerinden, gazetelere ve televizyonlara tam 2,5 milyar lira tutarında fiyakalı reklamlar 
veriliyor. Bunu yaparken, bütçede reklam ödeneği adı altında bir ödenek bulunmadığından 
haberi bile yok. Adamları, ilgili birim olan Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne haber bile ver
meden, bu reklamları günlerce gazetelerde yayımlattırıyorlar. Sonra faturaları, Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğüne gönderiyorlar. Genel Müdür, yani Bay Sağlar'ın getirdiği Genel Müdür, 
"Benim bütçemde reklam ödeneği yok, ben bunu ödeyemem" diyor. Israr edilince de, "istifa 
ederim" diyor. O günlerde zaten göreve getirdiği iki birim amiri istifa etmiş olan Bay Sağlar 
ısrardan vazgeçiyor ve yeni bir formül aratıyor. 

Bulunan yeni formül şu : Bakanlığın transferler ödeneğinden M. Parlar Araştırma Vakfı
na para aktarılacak ve buradan da Boğaziçi Üniversitesine ödeme yapılacak. Bu işlem, trans
fer harcamalarının şekli yönünden uygun.mu? Uygun, uygun ama, Bay Sağlar, bu usulle, geç
miş yönetimlerin yapmış olduğu uygulamaları "vakıflara akıl almaz çıkarlar sağlamış" diye 
geçen gensoruda takdim etmiyor muydu? Bunu da, devletin işleyişini bilmediği için böyle söy
lemiyor muydu? Peki, şimdi aynı usulü kullanarak, Sağlar da adı geçen vakfa çıkar mı sağla
mış oluyor?.. Bu bir. 

Esas söylemek istediğim bu değil. Usulsüz olan, transfer ödenekleri arasında reklam öde
neğinin bulunmamasıdır. KİT'ler, hariç, hiçbir kamu kuruluşunun bütçesinde "reklam ödeneği" 
diye bir fasıl yoktur. Bu iş bitmemiştir; görelim bakalım, Sayıştay bu harcamaya ne diyecektir; 
bu iki. 
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Reklamlar mart ayında verilmiş, vakıf ise işin içine iki üç ay sonra sokulmuştur; bu üç. 
Boğaziçi Üniversitesi de, reklam için nasıl taşeronluk yapabildiğinin hesabını ayrıca ken

disi verecektir; bu da dört. 

' Sayın.DYP Grubu, sizi bu konuda aldattılar... Bakın, geçen gensoru görüşmelerinde sa
yın sözcünüz ne diyordu : "Bir kere, niçin reklam verdiniz diye bir bakana sual edemezsiniz. 
Niye edemezsiniz biliyor msunuz; bunu devlet uygun görmüş ki, reklam için bütçeye özel bir 
para ayırmış, bir fon kurmuş." Evet, aynen böyle söylüyordu; ama, Bay Durmuş Fikri, tenez
zül edip kendi söylemiyor da, ne acıdır ki, bu lafları sayın DYP'lilere söylettirebiliyor. 

Şimdi; burada Sayın Bakan lütfen açıklasınlar; bütçenin veya hangi fonun hangi faslında 
reklam ödeneği vardır?. Ben, iddia ediyorum, Kültür Bakanlığının 1 kuruş reklam ödeneği yoktur, 
Kültür Bakanlığının reklam verebileceği bir fonu yoktur, ödemenin yapıldığı transfer harca
maları tertibinin tarifini veren Bütçe Kanununda da reklam faslı yoktur. Bürokrat olan herkes 
bunu bilir. Haydi bakalım, temizleyin bunu nasıl temizleyeceksiniz... 

Ankara ve İstanbul Film Festivallerine, ilgili komisyon kararları bulunmaksızın yardım 
yapılmıştır. Hasbelkader bakan olmayı, iki dudağı arasından çıkan her şeyin kanun olacağı 
şeklinde yorumlayan Sayın Durmuş Fikri, ilgili yönetmeliğe göre bulunması lazım gelen ko
misyon kararı olmadığı halde, Ankara Film Festivali için 300 milyon lirayı, İstanbul Film Fes
tivali için 700 milyon lirayı, Sinema ve Müzik Eserleri Destekleme Fonundan yardım olarak 
tahsis ediyor. Bu tahsisin yerinde olup olmadığı ayrı bir konudur; biz oraya girmiyoruz. 

Geçenlerde yapılan gensoru önergesinin görüşmelerinde, "Sen, bu tahsisi resen kendi im
zanla yaptın; senin onayından evvel alınması lazım gelen komisyon kararını almadın" diyo
ruz; cevap veriyor Bay Sağlar ve DYP'nin sayın sözcüsü, "Bizim verdiğimiz yardımlar, ilgili 
yönetmelik hükümleri uyarınca, gerekli komisyon kararları alınarak usulüne uygun yapılmış
tır." diyorlar. Hayır, iddia ediyorum, usulüne uygun yapılmamıştır. 

Olayın kokusu ortaya çıkınca, eski tarihte komisyon kararı yazdırmıştır; ancak, bir şeyi 
hesap edememiştir; komisyon kararının tarihini 29 Mart 1992 olarak yazdırmışlardır; halbuki, 
para aktarmalarına dair bankaya verilen talimat, 19.2.1992 tarihlidir, yaklaşık 1,5 ay öncedir, 
yani daha eski tarihlidir. Hatta, banka müdürü, ödemeyi Ankara için yapmış; fakat, İstanbul 
için ödeme talimatı gelince, "komisyon kararınız yok, başımı derde sokacaksınız" diye ikinci 
ödemeyi yapmakta bir süre direnmiştir. 

Şimdi Bay Durmuş Fikri'ye soruyorum : Bu, vakıflara para tahsis onayını imzaladığınız 
tarihte ilgili komisyon kararı var mıydı? Onay tarihinde, yeni bir komisyon kurulmasına dair 
bir onay imzaladınız mı; yoksa, eski yönetim zamanındaki komisyon devam ediyor muydu? 
Mevzuata uymayan bu ödemeler için uyguladığınız bu yol, en azından acemilik ve devlet ida
resini bilmeme değil midir? 

Gelelim kültür merkezleri rezaletine. Sayın Durmuş Fikri'nin iş bilmezliğini, "ben yap
tım, oldu" zihniyetini ve yandaşlarına kapatmak için yangından mal kaçırma planlarını orta
ya koyan ibret verici bir uygulamada, 16 kültür merkezi ihale teşebbüsüdür. Bu hadise, kelime
nin tam anlamıyla bir rezalettir ve Sayın Sağlar suçüstü yakalanmıştır. Nasıl mı? Anlatalım. 

Sayın Durmuş Fikri, 7 Haziran seçimlerinden önce 16 adet kültür merkezi ihalesinin ya
pılmasını emreder; ihale onayları hazırlanır, Bay Sağlar imzalar; ihale ilanları Resmî Gazetede 
peşi peşine yayımlanır. Buraya kadar her şey normal görünüyor, öyle değil mi?.. Ama, değil 
Sayın milletvekilleri. Nasıl mı?.. Anlatalım. 
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thale dosyaları incelendiğinde görülüyor ki : 
1. Kırıkkale, Niğde, Konya Mevlana tevsii ve tadilat ihalelerinin ihaledeki keşif bedelle

ri, bütçede ayrılmış olan brüt ödenekten fazla; yani, ödenekler ihaleye yetmiyor, karşılığı yok. 
2. Daha önceki yönetim zamanında, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla doğu ve güney

doğudaki 18 il ve ilçeye ayrılmış olan ödenekler, başta Bay Saglar'ın 4 ilçesi olmak üzere başka 
yerlere kaydırılmış, bunun için yeni bir YPK kararı alınmış mıdır?; hayır alınmamıştır, 

3. Sayın Durmuş Fikri'nin ilave ettiği seçim bölgesi inşaatarı için, Anamur, Tarsus, Gül
nar, Mut ve Adana Yüreğir'de arsa tahsisi tamamlanmış mı; hayır. Peki, Devlet thale Kanunu
nun 2 nci maddesi ne diyor : "Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri ta
mamlanmamış olan yapım işleri ihaleye çıkarılamaz." Ama, Sayır Fikri Sağlar, kanun dinle
mez, çıkarır; o başka. 

4. Peki; ihale tutarları milyarlarca lira olan ve 1992 yılı içinde l'er milyar lira olarak gös
termelik brüt ödenekler konulan bu ihaleler mademki yıllara sâridir; öyleyse, bunlara, DPT'den, 
sâri ihale izni almak lazım değil miydi; elbette lazımdı. Böyle bir izin alınmış mıdır; hayır. Dos
yada, DPT'nin sâri ihale müsaadesi de yoktur. Bitmedi sayın milletvekilleri : 

5. Dosyada, Yüregir, Anamur, Tarsus, Gülnar, Mut, Varto, Hizan ve Hınıs'ın, DPT'den 
alınması lazım gelen yatırım müsaadeleri de yoktur. Gene bitmedi. 

6. Bütçe kanununda, Geliştirme ve Destekleme Fonundan tahsis edildiği takdirde kulla
nılabilecek olan 50 milyar lira ödenekten, Bakanlığa bir kuruş para aktarılmamış; çünkü, bu 
fonun sekreteryasını DPT yürütüyor, tahsisini ise Yüksek Planlama Kurulu yapıyor. Kültür Ba
kanlığına, fondan, yeni bir tahsis yoktur. 

Şimdi özetleyelim : Bu ihalelerin, bir kısmının ödeneği yetersiz, bir kısmının arsası yok, 
bir kısmının ödeneği hiç yok; bir kısmı, kalkınmada öncelikli yörelere tahsis edildiği halde, 
Bay Sağlar, kendi seçim bölgesine kaydırmış; bir kısmının DPT yatırım müsaadesi yok, hiçbi
rinin DPT'nin sâri ihale izni yok; yani yok oğlu yok. 

Bütün bunların farkına ne zaman varıyorlar; önceki gensoru verildiği ve konu basında 
yer aldığı-zaman. Ne yapıyorlar : Önce, arsası bulunmayan dört ihaleyi sessizce iptal ediyorlar, 
bu bir; sonra, DPT'ye başvurup eksik evrakı tamamlamak istiyorlar, iki. 

Şimdi sıkı durunuz; özellikle Doğru Yol Partili sayın arkadaşlarım : Geçen gensoru görüş
melerinde Sayın Fikri Saglar'ın adamlarının, maalesef, size bilgi olarak iletmiş oldukları hu
susu, buradaki DYP sözcüsü arkadaşımız, dolayısıyla sizler kullandınız, şimdi, nasıl alet edil
diğinizi görünüz : Ne diyordu sayın sözcü Uğur Aksöz; "işte burada, DPT'nin, TTA, 11292/2318 
sayılı izin belgesi." Evet, doğru da, sayısı doğru değil; 2318 değil, 2378'dir. Konu doğru; peki, 
sayın sözcünün yanlışı nerede; Yanlışı, atlatılmasında. Bunun numarası var da, niçin tarihi yok 
diye sormak niye aklımıza gelmiyor? 

BAŞKAN — Sayın.Gökçek, süreniz tamamlanmıştır, toparlayın. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sorsa, bu DPT izninin 29 Mayıs 1992 tarihli olduğunu, ihalelerin ise 22-28 Mayıs tarihleri 

arasında zaten yapılmış olduğunu görürdü. İhaleler ayın 28'ine kadar yapılıyor. DPT. izni 29 
Mayıs 1992 tarihinde alınıyor; olacak şey mi bu? 

Saytn milletvekilleri, Sayın DYP sözcüsü, maalesef, bu konuda bir ifade kullanmıştır; "Sizin 
bu yaptığınız, cumhuriyet tarihinin en büyük önerge gafı değil midir? İnsan üzülüyor." 
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Kültür Bakanlığı bütçesi Yüce Mecliste görüşülürken, DYP'nin çok muhterem sözcüsünün yaptığı 
konuşmada tarif ve tadat edilen millî kültür anlayışına uygun olmayan bu Bakanı, bu kadar 
riskli konularda ve inanarak savunup mahcup olmaya ne gerek vardı? Şimdi size açıklıyorum : 
Sözcünüze bu iri laflar söyletildiği dakikalarda, Sayın Sağlar, 16 kültür merkezi ihalesini iptal 
etmişti; ama, siyasî bakımdan bunu kürsüden açıklayabilecek cesareti gösteremedi. Nereden 
mi biliyoruz ihaleleri iptal ettiğini; çok güvenilir ve kolay bulunur bir belgeden, devletin Resmî 
Gazetesinden öğreniyoruz. 

Bakınız 16 kültür merkezi ihalesinden 10 adedinin, 17-18 Haziran 1992 tarihli Resmî Ga
zetede ihale ilanları yeniden yayımlandı; hepsi iptal edildi, yeniden yayımlandı. Bay Durmuş 
Fikri Sağlar, istediği kadar, usulsüz ihaleleri iptal ettiğini gizlesin, güneş balçıkla sıvanmaz; 
işte belgeler; işte, cumhuriyet tarihinin gerçek gafı bu. Cumhuriyet Hükümetinin bir bakanın
dan, demagoji ve laf salatası değil, bu noktada dürüstlük istiyoruz. 

Bu hadisenin burada bittiğini sanıyorsunuz, ama, bitmedi sayın üyeler; niçin bitmedi; Sa
yın Durmuş Fikri'nin, ihaleleri iptal ettirdi dedirtmemek için yaptığı yeni bir yanlışlık yüzün
den bitmedi. Yeniden ilan ettiği ihaleler de geçersiz. Yeni yanlışı da şudur : Devlet thale Kanu
nunun 20 nci maddesine göre, bir ihale ilanı yenilenirken, tarih ve yayımlanan yer belirtilerek, 
bir önceki ilanın geçersiz olduğu da ilan edilir. Sizin kendi memurlarınızın hazırladığı ilan metni 
de elimizde. Onlar, önceki ilanın geçersiz olduğunu yazdıkları halde, Resmî Gazetedeki ilan
larda, kimin emridir bilinmez, bu hususlara yer verilmiyor; yani, iptal etti dedirtmemek inadı 
uğruna bir rezalet daha işlenmiş olunuyor. Hadi bakalım kolay gelsin; şimdi bu 10 ihaleyi de 
başka bir sebepten iptal etmek zorundasınız; isteseniz de, istemeseniz de; çünkü, bu devleti 
tanımıyorsunuz, devleti bilmiyorsunuz. Devlet yönetmek, kurultay yapmaya benzemez. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, bağlayın efendim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Sayın Kültür Bakanımız, 1991 ve 1992 Bütçe Kanunları ile ilgili olarak üniversiteler tara

fından yürütülecek halk kültürü araştırmalarına destek olunmak üzere, transferler harcama 
kaleminden Bakanlığa tahsis edilen ödeneklerle Bay Sağlar, kendi imaj araştırması da bulunan 
dört tane araştırma yaptırdı. 

Sayın Sağlar ve Sayın DYP sözcüsü, "bu araştırmalar böyle değil" demişlerdi. Bakınız, 
size iki tane PİAR araştırmasını gösteriyorum. Yapılan araştırmaların ikisi bu. Üzerinde, "bu 
araştırma, PİAR Gallup Araştırma Limited Şirketi tarafından Kültür Bakanlığı adına 
gerçekleştirilmiştir" yazıyor. "Kültür Bakanlığı adına gerçekleştirilmedi" diye, burada konuş
malar yapıldı, "imaj araştırması yok" denildi; yerime geldikten sonra, özellikle Doğru Yol 
Partisi sözcüsü arkadaşım tütfetsin buyursun, içerisindeki imaj rakamlarını teker teker vere
yim; bu bir. 

İkincisi de, Sayın Sağlar, 250 milyon liraya PİAR'a yeni bir araştırma daha yaptırıyor. Yap
tırdığı araştırmanın 125 milyon liralık kısmı -maalesef üzülerek ifade ediyorum- kendi perso
neliyle ilgili bir araştırma. Bu araştırmaya, Kültür Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapmak
ta olan yorumcu ve yaratıcı kadro ile yöneticilerin bağlı bulundukları birimlerin mevcut sorun
larının ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespit edilmesi için 125 milyon lira ödeniyor. 
Kendi personeline birer tane form gönderse, onları da cevap olarak alsa, iş bitecek; PİAR'a • 
veriyor, kendi personeli üzerinde PİAR'a araştırma yaptırıyor. Devletin bu kadar parası boş-
mu arkadaşlar? Evet, böyle çarçur ediliyor paralar. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Evet değerli arkadaşlar, birinci bölümde bu hususlara 

yer verdim. Sayın Bakandan, ümit ediyorum, bu söylemiş olduğumuz hususlara doyurucu ce
vapları biraz sonra alacağız. 

Tekrar görüşmek üzere saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? Ç 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eser. , 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, sayın sözcü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

bir bakanına hitap etme tarzını, her ne şekilde seçerse seçsin, kendi seviyesidir veyahut takdiri
dir; ama, burada uluorta Doğru Yol Partisi milletvekillerinin tümünü suçlar şekilde "alet 
oldunuz" şeklinde çok kati, kesin olarak iki veya üç defa beyanda bulunmuştur; kendisini kı
nıyorum; hiçbir şekilde, hiçbir milletvekili, hiçbir milletvekilini alet olarak kullanamaz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına konuşacak arkadaşları arz ediyorum : ANAP Grubu adına Aydın Millet

vekili Sayın Yüksel Yalova, Refah Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Melih Gök
çek, SHP Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Uğur Aksöz konuşacaklardır. 

Efendim, gruplar adına konuşma yapacak sayın milletvekillerini yine uyarmak istemiyo
rum. Çok değerli şeyler söylendiğini biliyorum; ama, gece 24.00'e kadar çalışacağımızdan, müm
kün mertebe, bu değerli sözleri özetleyerek söylerseniz, zamanımızı değerlendirmiş oluruz. 

Söz şırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yüksel Yalova'dadır. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başkan, muhterem millet

vekilleri; Sayın Kültür Bakanı hakkında verilmiş bulunan gensoru önergesi konusunda, Ana
vatan Grubunun görüşlerini açkılamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi, Gru
bum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konu, kültür olunca, Kültür Bakanlığı olunca, bir başka deyişle millî 
kültürümüz olunca, öyle sanıyorum ki, öncelikle yöntem hususunda çok dikkatli olmanız ge
rekiyor. Meseleyi ele alış tarzımız ve üslubumuz, konunun önemiyle orantılı olmalı inancında
yım. Sosyal bilimlere ait bir alanda seyredecek olmamız, keza, bu yükümlülüğümüzün bir di
ğer gerekçesini teşkil etmelidir. 

Evet muhterem milletvekilleri, öyleyse, yöntemimiz ne olmalı; siyasal kimliklerimizin ic
bar edici usullerine kendimizi mahkûm kılarak demagoji ve polemik ürünü cüceliklere sığınıp, 
sen.haksızsın, ben haklıyım ilkelliği mi ya da ahlak terimleriyle düşüncemizi sınırlayıp, sen 
kötüsün, ben iyiyim kısır döngüsü mü; yoksa, Yüce Parlamentoya yarası bir şekilde sosyoloji 
literatürünün çağdaşlığında, milletimizin ve devletimizin yararına şunlar doğru, bunlar yanlış 
bilimselliği mi; tabiî ki, bu sonuncusu. O halde, önce insan, sonra kültür ve nihayet millî kül
türümüz ve Kültür Bakanlığımız. İşte, çerçevemizdeki 4 kavram. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; ihsan deyince, elbette, yüzlerce tanım yapılagel-
miş. İlk insandan bu yana insana ilişkin bu tanımların her birinde kendinize ait bir şeyler bul
mak olası; nevar ki, ben, sosyologların kabul ettiği iki temel özelliği öne çıkarmak istiyorum. 
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1. İnsan, alet yapar. Kısaca geçiştirirsek, dünyaya adımını atan ademoğlu, doğal içgü
dülerinin gereği, yaşamını sürdürebilmek için, diğer canlılardan farkını oluşturan aklından is
tifade ederek, varlığının dışındaki doğa ürünlerini kullanır, organik enerjisine, ürettiği inorga
nik enerjiyi katar ve 30 günde yürüyerek gideceği yere, işte bu sayede, otomobille, inorganik 
enerjiyle, aletle, diyelimki 3 saatte ulaşır. 

2. insanın ikinci temel özelliği; sosyologlara göre, simgeler üretmesi. Somut olan, so-
yütlaştırarak, yaşamı normlarla donatır; dilin icadı, hukuk düzeni, insanlar ve uluslararası iliş
kilerin tanzimi, devletin icadı ve benzeri... 

Değerli arkadaşlarım, işte bu iki özelliğe sahip insanın doğada üretip bıraktıklarına, in
sandan insana, nesilden senile taşıdıklarına, kısaca kültür demek sanırım mümkün. Etimolo
jik açıdan baktığımızda, sözlüklerde üç dört tanımı var. "Tarım, yetiştirme, ekilmiş arazi" gi
bi karşılıkların yanında, bir "ekin" sözcüğü oturtmaya çalışmışız; yeterli bulmadığımızdan ol
malı, Türkçe okunuşunu eklemişiz; acı, ama gerçek; kültür dediğimizde, hepimiz, ayrı boyut
larını algılıyoruz. Öyle olunca da, bir kargaşadır sürüp gidiyor. 

Kavrama ilişkin bir adım daha atarak söyleyelim, bir ikinci tarihî yanılgıyı yaşayıp geliyo
ruz. önüne millî veya ulusal kelimesini koyduğunuzda, herkes, siyasî ideolojisine göre yerini 
almak -utanarak söylüyorum- saflarını tutmak durumunda kalmış. 

Konuya ilişkin ilk tanımlama çabası, değerli fikir adamımız Ziya Gökalp'ten geliyor. Sis
temli bir şekilde kültür kavramını medeniyetten ayırarak tarif eden ve her ikisinin mahiyet ve 
farklarını belirten Gökalp'e göre, bir medeniyet, birçok milletin ortak malıdır; çünkü, her me
deniyeti, sahipleri olan milletler, ortak bir hayat yaşayarak meydana getirmişlerdir. Bu sebeple, 
her medeniyet, mutlaka beynelmileldir; fakat, bu medeniyetin her millete ait özel şekilleri var-
dırki, bunlara, hars, kültür adı verilir. Gökalp, kültür ile medeniyet arasındaki farkları ayrıca 
şu ifadelerle de belirtmektedir : "Kültür millî olduğu halde, medeniyet beynelmileldir. Kültür, 
yalnız bir milletin dinî, ahlakî ve fennî hayatlarının bir ahengidir. Medeniyetse, birçok millet
lerin sosyal hayatlarının ortak bir ürünüdür." Thurmald'e göre kültür, tavırlardan, davranış
lardan, örf ve âdetlerden, düşüncelerden, ifade şekillerinden, kıymet hükümlerinden, tesisler
den ve teşkilattan meydana gelen ve bütün insanların zamanla birbirleriyle kaynaşması sure
tiyle oluşan ahenkli bir bütündür. Buna karşılık, medeniyet, birikmiş bir bilgiye ve teknik vası
talara sahip olmayı ifade eder. 

iki düşünürden aldığımız fikirler gösteriyor ki kültür, bir millete şahsiyetini veren, diğer 
milletlerle arasındaki farkı tespite yarayan, tarihin seyri içinde meydana gelmiş, kendine has 
maddî ve manevî varlık ve değerlerin ahenkli bütünüdür, şeklinde tanımlanabilir. 

işte, taşıdığı bu özellikler nedeniyle, Yüce Atatürk, "millî benliğini bulamayan milletler, 
başka milletlere şikâr olurlar" demiştir. Yine aynı nedenle, "Türkiye Cumhuriyetinin temeli 
kültürüdür. Bir milleti millet yapan ve onu diğer milletlerden ayıran temel, kültür unsurlarıdır" 
demiştir. '- __ ' 

Cumhuriyetimize temel olan, milletimizi millet yapan ve diğer milletlerden ayıran kültü
rümüzün kilometre taşlarını bir cümleyle ifade edersek, Ahmet Yasevi, Hacı Bektaş Veli, Hacı 
Bayram Veli, Mevlâna, Sarı Saltuk, Tapduk Emre, Yunus Emre, diye saymamız lazım. "Gele
cek olalım; ama,* köklerimiz geçmiştedir" diyen Yahya Kemal'e katılarak saymaya devam et
sek, bölgesellik ve ülkesellikten geçip evrenselliğe ulaşmış yüzlerce kök çıkar karşımıza. 
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Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; insan, kültür, millî kültür demiştim az önce ve 
eklemiştim, Kültür Bakanlığı. İzin verirseniz, aynı bakış açısıyla o konuyu irdelemek istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Büyük Atatürk'ün muasır medeniyet olarak ortaya koyduğu nihaî 
hedefe, statik olmayan, tam tersi, dinamik bir kavram olan çağdaş uygarlık hedefine ulaşma 
mücadelesinin tarihidir bir anlamda Cumhuriyet tarihimiz. Çağdaş uygarlığa ulaşmış saydığı
mız Batı toplumlarından birini seçerek, örneğin Fransa'yı ele alarak gelmek istiyorum kendi 
Bakanlığımıza. Devletimizin şeklini, niteliklerini belirleyen Anayasa maddelerimiz, devlet teş
kilatımızın tabi olduğu hukukî mevzuatımız ve bunlardan biri olarak Kültür Bakanlığımızın 
tabi olduğu, siyasal ideolojisi ne olursa olsun, başta Bakan olmak üzere tüm Bakanlık birimle
rini bağlayan Kültür Bakanlığı Teşkilat Kanunumuza gelmeden önce, mukayese yapabilmek 
amacıyla, Fransız Kültür ve Komünikasyon Bakanlığının Teşkilat Kanununu dikkatlerinize arz 
ediyorum. 

Şöyle tarif ediyor bakanlığın-misyonunu : 
"1 . Tüm Fransızların beğenilerine uygun artistik formasyonlarını sağlamak, yetenekle

rine göre yaratma ve icat etme kapasitelerini geliştirerek özgürce ifade etmelerine imkân tanımak, 
2, Çeşitli sosyal grupların bölgesel ve millî kültür varlığının tüm topluluğun ortak yara

rına muhafazasını sağlamak." 
Evet, iki başlıkta da, "dünya kültürleriyle özgür diyalog, sanat eserlerinin yaratılmasının 

sağlanması" ve benzeri şekilde devam ediyor; ama, daha önemlisi, bakana, hükümetin politi
kasını hazırlama ve uygulama görevi veriyor. 

Bizim teşkilat kanunumuzda Bakanlığın görevleri şöylece sayılmış : 
"1 . • Millî, manevî, tarihî ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşat

mak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün sağlan
masına yardımcı olmak; 

2. Kültür konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönledirmek, işbirliğinde bu
lunmak; 

3. Kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek; 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak." 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Bakan ve Bakanlığı bağlayan bu hukukî normla

rın dışında, siyasî taahhüt olarak almamız gereken metin veya belge, 17 Kasım 1991 tarihli, 
Koalisyon partilerinin kamuoyuna sunduğu ilke ve öneriler demetindeki "kültür" başlıklı bö
lüm şöyle diyor : "Oluşacak Hükümet, ulusal kültürümüzün hür olarak gelişmesi için yoğun 
bir özendirme çabası gösterirken, evrensel değerler ve ürünlere ulaşmayı da temel bir amaç sa
yacaktır." 

Şunu söylemek mümkün değerli milletvekilleri: Fransa'da teşkilat kanunuyla bakana ve
rilen bu görev, bizde, kanunda değil, siyasî taahhüt belgesinde ifadesini bulmuş. Bu belgeyle, 
Koalisyonu teşkil eden partiler tarafından Hükümete verilen bu görevi, Sayın Bakan, "Hükü
metimizin kültür politikası, kendisini tanımaktan ve açıklamakdan korkmayan bir toplum oluş
turmaya yöneliktir" beyanıyla teyit ediyorlar; yani, her iki metinden çıkan mantıkî sonuç, "Hü-
kümetin bir kültür politikası vardır" şeklinde oluyor; ki, olmak zorundadır. Peki, o halde, şu 
"Devletin resmî bir kültür politikası olmaz" sözünüz ne oluyor Sayın Bakan?. 
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"Türkiye'de farklı kültürler var, biz bu kültürleri geliştireceğiz" sözünüzü, kültür kavra
mıyla olan mesafenize, partinizin siyasî tercihine verebilirim; partinizin ve sizin, katılmadığım 
bu görüşünüze söleyeceklerimizi bir an erteleyebirim; ama, Bu görüşleriniz ile koalisyon orta
ğınızın kültüre bakışı arasındaki farkı nasıl izah edeceksiniz? 

Daha önemlisi, koalisyon programıyla ifadesini bulan görüşler ile icraatınız arasındaki 
uçurumu nasıl ve neyle savunabileceksiniz? Ondan çok daha önemlisi, teşkilat kanununun em
redici hükümlerini, Anayasanın emredici hükümlerini bir yana atıp, kanun koyucu gibi, kendi 
başınıza kültür politikası uygulayışınızı neyle açıklayacaksınız? Kim veriyor size, yasaları tanı
mama hak ve özgürlüğünü Sayın Bakan? 

Değerli arkadaşlarım, bir ikinci inci daha Sayın Bakandan; hani şu 27 etnik grup mesele
si. Her ikisi de Fransız dilinden gelen bu kelimelerin kökenlerine bakalım bir : "Etnik" etni'-
den geliyor. Tahsin Saraç'ın sözlüğünde "budun, kavim" olarak karşılığını bulmuş. "Etnik" 
olunca, "budunsal, kavmî" denilmiş. Okumayı sürdürürsek, "Bu ülkede 27 kavim var..." Ka
vimle veya budunla, küçük topluluk anlamında "grup" nasıl açıklanır, ona girmiyorum; yu
karıda arz ettiğim hükümet politikası kavramıyla 27 kavmi birlikte ele alıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet ile devlet kavramlarının farkına işareti gereksiz sayıyorum; 
ama, bilmemiz gereken bir şey var ki, devlet politikasının yürütülmesinde ve belirlenmesinde, 
hükümetin, siyasal iktidarın hâkim rolünü kim inkâr edebilir? Tam tersini düşünelim; devletin 
resmî kültür politikasının olmadığı, hükümetin de bu fonksiyonunu yerine getirmekten kaçın
dığı bir tabloyu tahayyül edebilir misiniz sayın milletvekilleri? 

O halde, soruyorum : Savunduğunuz ideolojinin adı nedir Sayın Bakan? Lütfen, koalis
yon programı, teşkilat kanunu demeyin; icraatlarınız orada yok. En basit örneği, Koalisyon 
Hükümetinin kültür politikasını nasıl anladığını belirten ve harfiyen katıldığım, Sayın Başba
kanın şu sözlerine bakınız : "Eğer bir ülkenin insanları, ırk, mezhep, düşünce farklılığı göze
tilmeksizin eşit haklara sahipse, eşit haklar, anayasal haklar işliyorsa, vatandaşlık için başka 
şeyler; etnik işleri, inaç işlerini aramamak lazımdır." Hangisi doğru Sayın Bakan? Eğer bu doğ- . 
ruysa -ki, katıldığımı söyledim- o zaman, siz, yalnızca Anayasayı, teşkilat kanununu tanıma
makla kalmıyor, koalisyon programını da hiçe sayıyorsunuz. Hani nerede o zaman sosyalhu-
kuk devleti; nerede hukukun üstünlüğü, yasaların bağlayıcılığı? 

Değerli arkadaşlarım, lütfen bir an düşününüz; adı ne olursa olsun... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hikâyeyle, nutukla gensoru önergesi verilmez. Meclisin za
manını böyle heba etmeyin. Koalisyonu sen mi müdafaa ediyorsun? Sen ortak değilsin ki. (ANAP 
sıralarından "Sen sus" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Genç. r • • 
Buyurun Sayın Yalova. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, zamanı boş yere heba ediyor. (ANAP sırala
rından "Sen ne konuşuyorsun?" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... Başkanlık müdahale etti, siz lütfen susun. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, lütfen ikaz edin. 

BAŞKAN — Ediliyor efendim, ediliyor. 

Buyurun Sayın Yalova. 
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YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, lütfen bir an düşününüz; adı ne 
olursa olsun, ülkenin hangi yöresinden olursa olsun, ama babası kim olursa olsun ve hangi 
siyasî ideolojiden olursa olsun, Anayasamıza göre, doğumuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığını kazanmış iki evladımızı düşünelim bir; Ayşe ve Mehmet diyelim adlarına. 1992 
dünyasında kültür emperyalizminin olanca canavarlığıyla cirit attığı bir dünyada, dünyanın 
öbür ucunun evimizin içine girdiği bu dünyada, bu milletin iki yavrusu, Sayın Bakan "devletin 
resmî kültür politikası olmaz" buyurdukları için, devletin karışmadığı bir Türkiye'de, bunca 
yozlaştırma ve soysuzlaştırma canavarı karşısında nasıl edinecekler ulusal kimliklerini, vatan
daşlık bilinçlerini, millî benliklerini? Sonuç, kaos; evet, tek kelimeyle kaos. 

"Yasaklar yasak" buyuruyor Sayın Bakan. Evet, çağdaş Türkiye'ye, demokratik hukuk 
devletine, çoğulcu ve özgürlükçü topluma uymayan yasaklara hayır; ama, binlerce yıllık kökle
rimize uygulanan yasaklara da hayır, hem de bin kere hayır. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Şahsınız bizi ilgilendirdiği için değil, haksızlıklar ve yanlışlıklarla dolu olsa da, siyasî oto
rite olarak tercihlerinizi temel gerekçe yaptığınızdan değil, koalisyon programınızda belirtilen 
görüşler nedeniyle de değil, icraatınızdaki zihniyetinizi yanlış bulduğumuz için Bakanlığınıza 
karşıyız Sayın Bakan. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Devletin size bağlı tiyatrolarını, Musahipzade mi, Shakespeare mi, anlamsız tereddüdüyle 
başbaşa bıraktığınız için karşıyız Sayın Bakan. 

İstanbul Festivalini desteklediğiniz, bütçede ödeneği olmadığı halde ilinize kültür sitesi 
ihaleleri yaptığınız için değil, Pamukkale'ye el attığınız, Tanıtma Fonundan usulsüz harcama 
yapmalarına göz yumduğumuz için değil, Bakanlığınızın bütçe oylamasında tecelli eden millî 
irade karşısında siyasî sorumluluktan kaçındığınız için karşıyız Sayın Bakan. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Zaten Bakan değil. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "binlerce yıldan 

beri doğada bu maddeler vardı; fakat, bunlar patlamadı. İnsanlar bu konu üzerinde düşünme
ye başladıktan sonradır ki, bu sonuç oratya çıktı" diyor Einstein, atom bombasıyla ilgili olarak. 

Düşünerek bulduğumuz binlerce yıllık tarihimizde süzüle süzüle gelip, çağdaş anlamlarda 
donatmaya çalıştığımız kültürümüz ve kavramlarının geçmişimizi koruyup, geleceğimizi kur
mada taşıdığı rolü dikkatlerinize arz eder, o nedenle, genrosu açılması hususunda Anavatan 
Partisi olarak olumlu oy kullanacağımızı belirtir, hepinize grubum adına saygılar sunarım. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek; buyu
run. (RP sıralarından alkışlar) 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle Doğru Yol 
Partisi sayın arkadaşımın ifadeleri üzerine bir açıklama yaparak sözlerime başlamak istiyo
rum. Katiyen; değerli arkadaşlarımı rencide etmek maksadıyla bu sözü kullanmadım. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — O söylediklerin neydi? 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Lütfen, müsaade ederseniz izah edeyim. İzahım şu : 

Doğru olmayan bir konuda size yanlış bilgi verildiğinden dolayı... Kastım budur. Başka her
hangi bir tahkir etme kastım kesinlikle yoktur, bunu bilesiniz. Eğer öyle anlaşıldıysa, özür dili
yorum. Yalnız, Sayın Bakan hakkında kullandığım üsluba gelince; Sayın Bakan, hatırlarsanız, 
kalktığı zamam, ilk olarak benim hakkimda, "sayın milletvekilinin çapını bilirim" diyerek sö
ze girdi. Ben, onun anlayacağı lisandan arz ediyorum. . 
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MEHMET KERÎMOĞLU. (Ankara) — Doğru söylemiş. 

î. MELÎH GÖKÇEK (Devamla) — Siz benim çapımı bilirsiniz. Nereden öğrendiğinizi de 
biliyorum ben. 

Sayın Bakan Sağlar, geçmiş dönemlerde, bürokratları, vakıflar kurmak ve bu vakıflara 
para aktarmakla suçladı durdu. Ben tetkik ettim; Sayın Bakanın görevden aldıkları içerisinde, 
vakıflara üye olan sadece bir kişi -hata etmiş olabilirim, benim tespitim- var. Oysa, suçlamaya 
çalıştığı dönemde, vakıf kurucusu veya yöneticisi olan ve halen kendi yanında çalıştırmakta 
olduğu bir yığın bürokrat var. Mesela, GEŞAV kurucusu, halen sizin müsteşar muavininiz ola
rak görev yapıyor. Bir genel müdürünüz, hem Güzel Sanatlar Vakfı hem de iki üç vakfın daha 
kurucusudur ve bu vakfa Kültür Bakanlığından 2,5 milyar lira tahsis edilmiştir. Bir başka ge
nel müdürünüz; Anadolu Medeniyetleri Araştırma Vakfı, kısaltılmış adıyla AMAV kurucusu 
ve kendi transferlerini de aynı zamanda bu vakıf eliyle yapan bir genel müdürdür. Şimdi sıkı 
durun; TOBAV diye bir vakıf var; yani, Tiyatro, Opera, Bale Çalışanları Vakfı. Devlet Tiyatro
larına Genel Müdür yapmak istediğiniz Mehmet Efe ve yine yanınızda çalıştırmak istediğiniz 
Tamer Levent, bu vakfın kurucularındandır. Siz de Sayın Sağlar, bu vakfın üyesi ve eğer doğ
ruysa bir iddiaya göre de yöneticisiniz; doğru mu? 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FÎKRÎ SAĞLAR (tçel) — Hayır; ispat edeceksin. 

İ. MELÎH GÖKÇEK (Devamla) — Tabiî edeceğiz. 
Bu vakfa, Antalya Çocuk Tiyatroları Şenliği için 900 milyon, toplam 2 milyar lira para 

aktardınız. Ayrıca, aynı şenlik için özel idareye para aktardınız. Yapılan masraflar, özel idareye 
aktardığınız ören yeri giderlerinden karşılandı; yani, bir iş için iki sefer para aktarmış oldunuz. 
TÖBAV'daki 2 milyar liranın akıbeti meçlul. Sayın Bakan, mensubu bulunduğu vakfa 2 milyar 
lira aktararak çıkar sağlayan, devlet imkânlarını şahsı için kullanan burada kimdir ve bunlar 
hakkında bir muamele yapacak mıdır; merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, onbeş gün önceki gensoru önergesinin görüşmelerinde Sayın 
Fikri Sağlar neler söylüyordu; aynen kendi sözlerinden okuyorum : "Bizden önceki yöneti
min, uluslararası kitap fuarlarında bizi nasıl tanıttıkları konusunda çok çarpıcı bir belge sunu
yorum burada. UNESCO nezdinde Büyükelçimiz Sayın Polat Tacer, Kültür Bakanlığına yazdı
ğı resmî yazıda ne diyor : '1991 yılında Paris'te açılan bir kitap fuarına katılan Yayımlar Daire
sinin Türkiye reyonunda sergilediği iki kitaptan biri de 'Doğuda Batı Politikasının Manevî İflası' -
başlıklı Fransızca kara kaplı bir kitaptı. Bu kitap, Avrupa Topluluğuna tam üyelik için başvur
muş bulunan ülkemizin, Avrupa politikasına karşı görüşlerini içeren bir yayımdı.' Ben söyle
miyorum bunları. Bir yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, 'Avrupa'da Türkiye' ad
lı kitabı dağıtıyorduk; öte yandan, Kültür Bakanlığımızdan, fuar standında aksi yönde bir po
litikanın ürünü olan kara kaplı kitabı sergiliyorduk, Gördüğünüz gibi, Sayın Budak'ın sahip
lendiği dönem, sadece, dünyaya kin ve nefret kusarak Türkiye'yi zor durumda bırakıyordu." 

Değerli arkadaşlar, Sayın Sağlar'ın onbeş gün önceki sözleri bu. 
Sayın Sağlar'a, bazı kesimlerin neden bazı konularda ısrar ettiklerini, bazı tabirler kullan

dıklarını bilemiyorum. Şimdi, Sayın Bakan, "bizi rezil ettiler" filan demeden evvel, adından 
bahsettiği kara kaplı kitabı okusa ve bu sözleri kullanmasa, iyi olmaz mıydı? 

Şimdi geliniz, adı geçen kitaptan Parisli Monşer sefirin altını çizip rapor ettiği ve Sayın 
Bakanın şikâyetçi olduğu bölümleri aynı kitabın -kara kaplı kitabın- Türkçesinden birlikte oku
yalım : 
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"Modern bir medeniyet maskesi altında ortaçağ inanç ve düşünceleri vardır. Muasırları
mız arasında, geçmişlerden çok daha kötü insanlar görülüyor. Herhalde onları, tahripkâr, mu
taassıp, muhteris, emellerinin neticesine doğrudan doğruya maruz kaldığımız zaman fark 
edebiliyoruz" diyor sayın yazar. Bu, bizim AT'ye girmemizi engelliyormuş. Gene bizim AT'ye 
girmemizi engelleyen ve rapor edilen diğer iki hususu okuyorum : 

"Basının bir kısmı, kilise tarafından verilen bilgilerle kanaat sahibi olan bir Avrupalı in
dinde, Türk, daima kurbanlarının kanına bulanmış barbardır. Şu halde, kızıla boyanmış hila
li, bayrakları sallayarak Hıristiyanlara zulmeden bir mutaassıptır. Avrupa'nın başına gelen bü
tün felaketlerin müsebbibi kötü bir insandır. Kinle yoğrulmuş olduğundan, o, sadece kin uyan
dırır. Onun imhası, dünyanın selamete ermesi demektir." 

Bugün Bosna-Hersek'te yapılan hadiseleri, ta 1922 yılında Ahmet Rıza Bey ifade etmiş. 
Bu ifadeleri kullanması, bizim AT'ye girmemize engel teşkil ediyormuş. 

Benim seçtiğim bir başka bölümü daha okuyayım buradan; Ahmet Rıza Bey diyor ki : 
"Ne müfrit bir milliyetçiyim ne de körü körüne yabancı düşmanıyım. Müslümanlar ve Türk
ler, asla Avrupalılardan nefret etmezler; nefret ettikleri, Avrupa'nın kendilerine karşı uygula
dığı kötü niyetli politikalardır." 

Şimdi buyurunuz, Türkiye'nin AT politikasına aykırılığı, işte bu okuduklarımız. 
Değerli arkadaşlar, esas önemli olan mesele, bu kitabı okumadan, kitaba "kara kaplı" 

diye damga vurmak değil midir? Sayın Bakandan sormak istiyorum; acaba, bu kitabı takdir 
edenler mi cahildir; yoksa, okumadan tenkit edenler mi; hangisi? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Okumadığını nereden biliyorsunuz? Bir insan, bir şe-' 
yi durmadan tenkit edemez. 

1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Şimdi size, Sayın Bakanın tenkit ettiği kitap konusun
da çok önemli bir vesika okuyacağım; sıkı durunuz. ~ . 

"Sayın Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 

Ankara 
Sayın Bakan, bana göndermek lütfunda bulunduğunuz Kültür Bakanlığı yayımlarını al

dım; çok teşekkür ederim. 
Aralarında, ilk bakışta göze çarpan, Talat Halman çevirisiyle birlikte basılmış büyük bir 

Yunus Emre kitabı -şimdi dikkat ediniz- Ahmet Rıza'nın, daha önce görmediğim bir Fransızca 
eseri de bulunan bu değerli yayım çalışmanızı kutluyor, saygılarımı sunuyorum. 

Erdal İnönü 
SHP Genel Başkanı" 

(RP sıralarından alkışlar) . 
Sayın Erdal İnönü takdir gönderiyor; siz geliyorsunuz, "kara kaplı kitap" diye tenkit edi

yorsunuz. Tabiî, bu hususu Sayın İnönü ile ayrıca görüşürseniz, onu siz bilirsiniz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — O baş

ka, o, başka. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla)— Biliyorsunuz, bu bakanlıkta üst üste kıyımlar var. Bu 

kıyımlar, o kadar acımasızca ve gayri kanunî şekilde yapılıyor ki, şimdi size göstereceğim vesi
kalardan sonra iyice hayret edeceksiniz. 
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Bakanlıkta Araştırma ve Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığında APK uzmanı olarak 
çalışan bir memuru, soruşturma neticesinde görevden almak istiyorlar ve alıyorlar. Sayın Ba
kan, memurun kendisine verilen kınama cezasını, 2 Şubat 1992 tarihinde, kendi imzasıyla me
murun kendisine gönderiyor. 

YÜCEL SEÇKÎNER (Ankara) - Kaç numaralı imza orada? 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Tabiî, onu bilemiyorum; Sayın Bakan, bu imzayı red
deder mi, reddetmez mi, onu bilemem; belki bu da sahtedir. 

2 Şubat 1992 tarihli yazı memurun kendisine geç tebliğ ediliyor. Kendisine geç tebliğ edi
len memur diyor ki; "bana geç tebliğ ettiniz; bu, müruruzamana uğradı." -ki, hakkıdır, 15 
gün içinde tebliğ edilmezse, müruruzamana uğrar, geçersiz sayılır- Bunun üzerine, teftiş kuru
lu başkanlığından, hem de altında müsteşar yardımcısı, teftiş kurulu başkanı ve hukuk müşa
virinin imzaları bulunan bir yazı gönderiyorlar. Yazıyı okuyorum ; 

"Müfettiş önerilerinin Bakan tarafından 18.2.1992 tarihinde onaylanmasıyla soruşturma
nın tamamlandığı, bu tarihten itibaren verilen kınama cezasının hüküm ifade ettiği, bu ceza
nın, yasal süre olan 15 gün geçirilmeden 3.3.1992 tarihinde tebliğ edildiği" diyor. Görüyor mu
sunuz arkadaşlar, Sayın Bakanın imzalamış olduğu 2 Şubat tarihli yazıya, bir de bakıyorsunuz 
18 Şubat tarihi geliyor. Resmen, resmî evrak üzerinde tahrifat yapılıyor. Bu suçu da bizzat tef
tiş kurulu başkanlığı işliyor. Bunun aslı -bu fotokopisi- elimizde. Bunu yapan insanlar, evrak 
sahtekârlığı yapmış mıdır, yapmış değil midir? Bunun hesabı nasıl verilecektir, onu sormak 
istiyorum. (ANAP sıralarından "yapmıştır" sesleri) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Eften" püften şeylerle uğraşıyorsunuz. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Devlet evrakının üzerinde tahrifat yapmak, eften püf
ten işler mi; yani, evrak sahtekârlığı, eften püften işler mi? Zaten, Türkiye'de imzalar bile o 
hale geldi. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Her gün bir tane çıkıyor. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla).— İmzalar bile o hale geldi. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Senin yaptıklarının yanında azdır onlar. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy... Sayın Gürsoy... 

İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Sayın Sağlar'ın, kiliseye ve Hıris
tiyan eserlerine karşı merakı var. Bakın, Sayın Bakan ne diyor : "Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 
İsa Peygamber'in 2000 inci doğum gününün İznik'te kutlanması için üzerine ne düşerse seve 
seve yapacağını belirterek, bütün kamu ve özel kuruluşları, bu organizasyona sahip çıkmaya 
çağırdı." 

Yine Sayın Sağlar'ın bir başka yazısı: "Hıristiyan âlemi için çok önemli bir yeri olan kili
se binasının restorasyonu sayesinde Tarsus'a yılda 200 bin dolayında turist gelmesi sağlanabi
lir. Vatikan'ın bu konudaki ısrarı nedeniyle gerekli girişimlere başladık; ilçeyi bir hac merkezi 
haline getireceğiz." Ve gerçekten getirdiler, ilk ayini yaptırdılar. Bir başka vakfa teslim edilmiş 
olan bu kilise binasının içerisinde tören yapıldı. Yapılan törenden sonra, Mersin Katolik Kilise
si Başrahibi Bruno, Tarsus'taki kiliseye geliyor ve aynen şunu diyor : "Burası ya kilise olur 
ya da başka bir şey olmaz." Adam restini çekiyor; Sayın Bakandan gerekli güveni mi aldı; bile
miyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizden almıştır. 
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t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Büyükelçi Sebestani, kilise, kültür evi olarak mrkal-
sın, hac merkezine mi dönüştürülsün tartışmasıyla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyetinin ta
rihî kiliseyi Hıristiyan cemaatine tahsis edeceğini biliyorum" diyerek, 30.6.1992 tarihli Cum
huriyet Gazetesine beyanat veriyor. Yani, Türkiye'de Hıristiyan eserlerine sahip çıkılıyor. Bakı
nız, bunun karşılığında da Macaristan Kültür Bakanı, Türkiye'nin ülkesindeki Türk-İslam eser
leriyle ilgilenmediğini söyleyerek, Kültür Bakanından şikâyetçi oluyor. Türk eserleri olduğu za
man, Sayın Bakanımız ortada yok; Hıristiyan eserleri olduğu zaman, Sayın Bakanımız canı 
gönülden ortaya atılıyor. 

Sayın Bakan, bu kiliseyi açacağınıza, şu Ayasofya'yı açsanıza Allah aşkına. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 
- Sayın Ertekin Durutürk'e sesleniyorum; lütfen Sayın Bakana rica etseniz de, kilise kültü

rü hayranı Sayın Bakanımız, lütfetsin, şu Ayasofya'yı da açsın. 
Benim İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofyamm minareleri mazlum mazlum ezan 

seslerini beklerken/Fatih'in ruhu mezarde incinirken, Hıristiyanlığa çanak tutmak, son derece 
yanlış bir iş arkadaşlar. 

Sayın Sağlar, siz isteseniz de istemeseniz de, bu Meclis, inşallah, Ayasofya'yı açma kararı
nı alacak; hem de size rağmen, Doğru Yol Partili arkadaşların oylarıyla birlikte. (RP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Ne alakası var bununla? Konuları saptırıyorsun. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, evvelki gün Sabah Gazetesinin taşra 

baskısının manşeti, "Sahte imzayı atan Ekrem Ceyhun mu?" idi. Haberde, Devlet Bakanı, 
Sayın Ekrem Ceyhun tarafından Sağlar'a gönderilen boş bir kararnameye Sağların imza atma
dığı, bunun üzerine, Sayın Ceyhun'un Sağlar'ın imzasını taklit ederek kararnameyi imzaladığı 
belirtiliyordu; haberin metni böyleydi. Gazetede çıkan bir haber, Hükümeti gerçekten sıkıntıya 
soktu. Sağlar, doğru Sabah Gazetesine koştu. Sabah Gazetesinin Ankara temsilcisine, haberin 
kimin tarafından yazıldığını sordu; cevap, "Sabri Canbeyli" oldu. Sağlar, "ben, böyle birini 
tanımıyorum, böyle biriyle de görüşmedim" dedi. Bu hadisenin dört tanığı var. Sağlar, Sabri 
Canbeyli ile yüzleştirildi; Sayın Sağlar inkâra devam edince, Sabri Canbeyli "Sayın Sağlar, siz 
beni yakınen tanırsınız; söylediklerinizi niçin inkâr ediyorsunuz" tarzında konuşunca, Sayın 
Sağlar parlayarak dedi ki, "ben seni tanımıyorum." Yani, çıkar yol olarak da inkâr seçildi. 
Oysa Sabah Gazetesi muhabiri Sabri Canbeyli, daha bu yaz, Mersin'in 10 kilometre dışında, 
Sayın Sağlar'ın yazlık evinde, gazeteci Emin Özgönül ve Ayhan Aydemir ile birlikte, dördü, 
berabar yemek yemişlerdi. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Ne ilgisi var? 
İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Hadiseler bu kadar açık ve ortadayken, bu inkâr ni

ye? Çünkü, Sayın Sağlar, kulislerde işittiğim, hem de 10'a yakın Doğru Yol Partili arkadaşım
dan işittiğim sözlere göre, Sayın Demirel'den son derece büyük tenkitler almış. Bakınız, bu 
iddianın doğru olup olmadığının açıklanması, artık, Sabah Gazetesine kalıyor. Sabah Gazete
sine ve özellikle Zafer Mutlu'ya sesleniyorum : Doğru haberleriyle övünen Bir gazete ve gaze
tecisiniz; bize ulaşan bilgilere göre, elinizde deliller var; ya, gazete, haberinin doğruluğuna sa
hip çıkar ya da Sağlar'ın her tarafta "bu haber yalandır, Sabah Gazetesi yalan yazdı" damga
sını, maalesef, Sabah Gazetesi sırtında taşımak mecburiyetinde kalır; takdis sayın gazete men
suplarının. 
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Şunu söylemek istiyorum : Sayın Sağlar'da, gazetecilere verdiği demeci ertesi gün inkâr 
etmek ya da ortaya koyduğu projelere toplumdan tepki geldiği takdirde, projeye normal yorum 
yapanlara tepki göstermek âdet haline gelmiştir. Misal mi istiyorsunuz; gazeteci ismi verece
ğim, arkadaşların isimlerini sayacağım. Bu arkadaşların birçoğu, Sayın Sağlar'ın demecini alarak 
gazetelerine koymuşlar; ertesi günü, Sayın Sağlar tarafından, "ben böyle demedim" diye tepki 
almışlardır. Sayın Emin Özgönül, bir haber yazmış, böyle tepki almış -bunların hepsi, Parlâ
mentodaki arkadaşlarımız- Sayın Hakkı Erdem, aynı şekilde tepki almış; Sayın Emin Koç, ay
nı şekilde tepki almış; Sayın Sabri Canbeyli, aynı şekilde tepki almış ve verilen haberlerin hepsi 
inkâr edilmiş; Sayın Faruk Bildirici'nin yaptığı bir yorum, "hayır, senin yorumun yanlış" tar
zında tepki görmüş. 

Şunu da ifade etmek istiyorum : Bu değerli arkadaşlarımızla her gün Parlamentoda bir 
aradayız; bu arkadaşlarla ben de görüşüyorum; çok değerli arkadaşlardır ve hepsi de sosyalde-
mokrat görüşe sahiptir. Haydi, biz karşıyız da bunları söylüyoruz; Sayın Sağlar, bu arkadaşla
ra söylediği sözleri niye inkâr ediyor? Bu arkadaşlar ne istiyor ki Sayın Saglar'dan; lütfen bir 
düşünsenize. Tüm gazeteci arkadaşlara özellikle sesleniyorum : Bundan böyle, Sayın Sağlar'la 
teypsiz konuşmayın; ertesi günü sıkışınca, tekzip veya inkâr alabilirsiniz. Bakınız, şu anda bir 
meslektaşınız, sırf bu konudan dolayı, bulunduğu gazeteden atılmıştır. Bu arkadaşımızın ak
lanması, artık, sizin gayretlerinize kalmıştır. 

Ben, gazeteci arkadaşımızın haberinin doğru.olduğuna inanıyorum. Niye mi; çünkü, Sa
yın Sağlar, birçok konuda insanların gözünün içine baka baka, doğruyu, yanlış gibi gösterir. 
Şimdi, bu konuda size birkaç tane örnek vereceğim : 

Sayın Sağlar, kendisi hakkında verilen gensoru önergesi görüşmelerinde -15 gün önce- eşi
ne araç tahsis edildiğinin iddia edilmesi üzerine aynen şöyle konuştu, zabıtlardan okuyorum : 
"Bu araba, eşime tahsis edilmiş araba değildir. Araç, şu anda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
nün aracıdır. Benim, eşime araç tahsis etmeme gerek yok; ama, başka bir şey söyleyeyim : Bu 
araç, Sayın Gökhan Maraş'm eşinin kullandığı araçtır. (SHP sıralarından alkışlar)" 

Şimdi, bakınız, size bir evrak okuyorum : 
"14.5.1992 

tdarî Malî İşler Dairesi Başkanlığına 
Bakanımızın eşi Serap Sağlar'a tahsis edüen̂ Oö EU 353 plakalı otoya telefon bağlanması 

hususunda gereğini arz ederim. 
\ Gülgün Perkins 

Özel Kalem Müdürü" 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Sağlar, konuşmasının bir bölümünde de, bu belgeyle ilgili olarak, "bu, resmî evrak 

değildir" diyor. Bu, resmî evrak değilse, nedir? Resmî evrak nasıl olacak? Sayın Sağlar bürok
rasiden gelmemiş olabilir; ama, eğer bilmiyorsa, lütfetsin, bürokratlarına sorsun; bunun adı 
resmî evraktır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Aman dikkat et, onu da değiştirirler. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Değiştirirlerse, onu bilemem. 
Sayın Sağlar, bu nokdada milleti yanılttınız ve suç işlediniz. Şimdi lütfen şu sorulara ce

vap veriniz; 
— 399 — 



T,B:M.M. B : 91 1 . 7 . 1 9 9 2 0 : 2 
• * .' . 

Birincisi, Özel Kalem Müdürünüz, yazı yazmış mıdır, yazmamış mıdır? 
İkincisi, özel Kalem Müdürünüz sizden habersiz bir talimat verdiyse, özel Kalem Müdü

rünüz için soruşturma açılmış mıdır, açılmamış mıdır? 
Üçüncüsü, bu araca bilahara sivil plaka takılmış mıdır, takılmamış mıdır? 
Dördüncüsü, 237 sayılı Taşıt Kanununun 16 ncı maddesinde aynen şöyle deniyor; "Bu 

Kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde 
veya şahsî hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı 
olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunma
dığı halde hakikati tağyir ile taşıtlardan istifade eden ve ettirenler veya kanuna aykırı olarak 
numara ve plaka verenlerle kullananlara, fiilin mahiyetine göre bir seneye kadar ağır hapis ce
zası verilir." Suç işleyenler halckında, yani özel Kalemi Müdürünüz, yani eşiniz ve kendiniz 
hakkında suç duyurusunda bulunma mertliğini gösterecek misiniz Sayın Bakan? Bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, lütfen toparlayınız. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Bakınız, ikinci bir örnek veriyorum : Bakanlık, son yıllarda yurt dışı kitap fuarlarına ka

tılarak kültürel tanıtıma ağtrlık vermiş, Sayın Sağlar, ocak ayından bu yana, günü gelen beş 
fuara iştirak edilmesine izin vermediği halde, bir SHP' linin pazarlama şirketinden, bu fuarla
rı bahane göstererek 125 küsur milyon liralık kitap aldırmış, hem de gelecek beş yıla yetecek 
miktarda. Bu durum, geçen gensoru önergesinde ve basında yer alınca, alelacele, yakında han
gi fuar olduğunu sorup, daha önceki tarihlerde iştirak edilmeyeceği bildirilen Bükreş Fuarına, 
faks çekilerek apar topar iştirak edilmiştir. Bunu bu kürsüden anlatırken ne demiştir Sayın 
Sağlar; zabıtlardan birlikte okuyalım : " Doğruyu söyleyelim, bu kürsüden her şey özgürce 
söylenmelidir. Bu kitaplar, şimdi Bükreş'te, daha önce Prag'daydı, Leipzig Fuarına katıldık" 
diyor. 

Sayın Sağlar'ı, şu iki satır önceki sözleriyle mutabakata davet ediyorum. Bu kürsüde yan
lış söylenmiş, millet aldatılmıştır. Çok önemli bir konu değildir; ama, "bu kürsüde doğruyu 
söylemek gerekir" dedikten hemen sonra insanları yanıltmak doğru değildir, tddia ediyorum, 
Bakanlık, ne Prag Fuarına ne de Leipzig Fuarına katılmamıştır; katılmadığı halde, çıkıp bu 
kürsüden "katıldı" diye, millete yanlış ve yalan bilgi verdiniz. 

Bir başka inkârı söylüyorum : Hem SHP Kurultayına birkaç gün kala "Baykal kazanırsa, 
biz Hükümetten ayrılırız, yeni kurulacak hükümete de güvenoyu vermeyiz" diyeceksiniz, hem 
de ertesi günü çok sert tepkilerle karşılaştığınızda, "ben böyle bir şey demedim" diye inkâr 
edeceksiniz. Gazetenin muhabiri, ertesi günü, "Haberin İçinden" başlığıyla olayın hikâyesini 
anlatıp, "Sayın Fikri Sağlar, seninle sekiz senelik dostluğumuz var, benim yalan yazmadığımı 
bilirsin; o sözleri bana söylediğinde Meclis lokantasındaydık ve yanımızda üç kişi daha vardı; 
istersen ispatlayayım" diye yazınca, ses ve soluk kesilmektedir. Sayın Bakan, bunlar, inkâr de
ğil de nedir Allah aşkına? 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz değil mi? • 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Bunların gensoruyla ne alakası var Allahaşktna? 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Başka dedikodu yok mu? Biraz daha oku. 
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t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sayın Sağlar senaryo yazmayı gayet iyi bilir; belki de 
sinemaya olan ilgisinden; bilemiyorum. 

Son olarak, özellikle bir gazetede bir manşet çıktı,''Sayın Türkeş, Sağlar'ın kellesini istiyor" 
diye. Hesap ise şuydu : İçerisinde bulunduğu, özellikle bu gensorularla içerisine düşmüş oldu-

- ğu sıkıntılı durumu Sayın Türkeş'e mal etmek suretiyle yerini sağlamlaştırmak için haberi ken
di sızdırdı. Nitekim, ertesi günü, SHP Grubu, MÇP Genel Başkanı Sayın Alparslan Türkeş'i 
sert bir biçimde eleştirdi ve SHP Grubu, Kültür Bakanına sahip çıktığına dair Grup kararı al
dı. Sayın Sağlar da, bu işten bir hayli mutlu oldu; ancak, Sayın Türkeş, olayı yalanlayınca, 
SHP Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan da, Türkeş'in olayı yalanladığının bir gazeteci 
tarafından hatırlatılması üzerine, "o takdirde, bildirimizin Türkeş ile ilgili bölümü mesnetsiz 
kalmıştır" demiştir; yani, Sayın Sağlar'ın hazırladığı ve oynadığı senaryo, bir sefer daha aka
mete uğramıştır; olmayan bir haber sızdırılmak suretiyle bu hale getirilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, biraz sonra Sayın Bakan buraya çıkıp konuşacak. Benim burada Sayın 
Bakana sormak istediğim 23 adet kısa kısa suaîier var; bu suallerin hepsine cevap istiyoruz. 
Bu gensoru önergesi, Sayın Bakan hakkındadır. Biraz sonra Sayın Bakan buraya çıkar da, Me
lih Gökçek, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü iken şunu yaptı; Melih Gökçek... (SHP 
sıralarından "yalan mı" sesleri, gürültüler) Belediye Başkanı iken şunu yaptı derse, kendileri
ne şunu derim : Bir parça yiğitlik varsa, Melih Gökçek'in yaptıklarını -İktidarsınız- gelin, TRT'de 
yüzyüze milletin huzurunda tartışalım; hodri meydan; aynı şekilde Kültür Bakanının da yap
tıklarını tartışalım. Onun için, konuyu saptırmayın; benim sorduğum suallere cevap verin. Eğer 
sorduğum suallere cevap vermezseniz, geçen seferki gensoru önergesi görüşmelerinde verdiği
niz cevap gibi bir cevap verirseniz, konudan kaçmış ve demagojiden başka bir şey yapmamış 
olursunuz. 

Bu 23 suali, okumaya vaktim olmadığı için, Sayın Sağlar'a bırakıyorum; lütfetsin bura
dan alıp baksın. Bir kısmını sordum, bir kısmı kaldı; lütfetsin, bunlara ceVap versin ve bizi 
tatmin etsin. 

Bu arada, son olarak, sözlerimi bitirmeden önce, Sayın Bakana şunu ifade etmek istiyo
rum : Gensoru görüşmesinden iki gün önce yapmış olduğum bir konuşma var, dedim ki : Sa
yın Sağlar, elimde bazı bilgiler var. Bu bilgileri sizin Bakanlığınızdan teyit etmek üzere, Perso
nel Müdürünüz ve İnşaat Daire Başkanınızla görüşmek istiyorum; müsaade eder misiniz? Bu
nun üzerine Sayın Sağlar, "gensorudan sonra olabilir" dedi. Ben de, siz şeffafsınız, görüşme
lerden önce olsun da, beni yanılgıya düşürmeyin; bir rakamı yanlış söylerim, yanlış bir bilgi 
veririm, mahcup olurum deyince, "hele siz bir sorun da, ben cevap veririm" dedi. Şimdi, has
belkader bir yanlış rakam yakalayıp da, o yanlış rakam üzerine sözlerinizi inşa edip de doğru
ları saptırmayın Sayın Bakan. 23 adet sual var, bunlara cevap istiyorum. 23'üne de teker teker 
cevap verirseniz, kendinizi ve bizleri kamu vicdanında rahatlatmış olursunuz. 

Ayrıca, değerli Doğru Yol Partili arkadaşlarıma seslenmek istiyorum : Lütfediniz, bizimle 
birlikte bu gensoruya olumlu oy veriniz; ki, kuliste konuşmuş olduğum Doğru Yol Partili bir
çok aradaşım buna hak vermiştir. (DYP sıralarından gürültüler) Efendim, ben söyleyeyim de, 
siz yapmayın. (DYP sıralarından gürültüler) Lütfediniz, geliniz, bizimle birlikte bu gensoruya, 
evet oyu veriniz; hem siz kurtulun hem biz kurtulalım hem de Türkiye'de belli konularda belli 
beklentileri olan kişiler bu Kültür Bakanımızdan kurtulmuş olsun. 

Saygılar sunarım. Sağ olun. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Allah bunların şerrinden korusun; insanın göz
ünün içine baka baka yalan söylüyorlar. 

BAŞKAN—Sinirlenmeyin; sizin Grup adına konuşacaklar da var. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın Ercan 

Karakaş'ın. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Kültür Bakanımız, Fikri Sağlar hakkında verilen gensoru önergesine ilişkin olarak, SHP 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi, saygıyla ve sevgiyle se
lamlıyorum. 

Konuya girmeden önce, yıllardır bir türlü çözüme kavuşmayan, bütün dünyanın tanıdığı 
Pamukkale'nin kurtarılması yönünde Bakanlık projesinin uygulamaya konulmasından ötürü, 
Sayın Bakanı ve emeği geçenleri kutluyorum. 

Aslında, 15 gün önce, aynı Bakan hakkında burada bir gensoru önergesini tartıştık. ANAP 
Milletvekili Saynı Budak'ın buraya sunduğu gensoru önergesi de bugünküyle aynı konuları içe
riyordu. O önergeyi burada çok ayrıntılı olarak tartıştık; sorular soruldu, yanıtlar verildi; ama, 
Meclisimizin gündeminde yüzbinleri milyonları ilgilendiren bu kadar önemli yasa tasarı ve teklifi 
bulunurken, onbeş gün sonra, şimdi bu defa, Refah Partisi Milletvekili Melih Gökçek ve arka
daşları, tekrar önerge verdiler. 

Sayın Başkanımız oturumun başında açıkladı, bugün 8 önemli yasa görüşülecek; hepsi, 
demokrasi için, halkın mutluluğu için son derece önemli; ama, biz onbeş gün önce tartıştığı
mız bir konuyu bugün tekrar konuşuyoruz, tartışıyoruz. O nedenle, bu gensoru önergesi, ciddî 
bir önerge değildir, onbeş gün önceki gerekçelere de ilave ettiği yeni bir şey yoktur; sadece SHP 
kurultayına ilişkin, SHP Grup çalışmasına ilişkin birkaç sözden ibarettir. Bunlar, gensoru ko
nusu olacak konular değildir. 

. Zaten, muhalefet milletvekilleri, bu gensoru önergelerini kendileri de ciddiye almıyor ol
malılar ki, sabahtan beri izliyoruz, kendileri bile burada tam olarak bulunmuyorlar. Aslında, 
kamuoyu da ilgilenmiyor, gördüğümüz kadarıyla basın da çok ilgilenmiyor. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Daha ne söylesin, 23 tane soru bıraktı ya ortaya. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) ~ O nedenle, bu Meclisin üretimini sağlamak, saygınlı

ğını sağlamak, hepimizin görevidir diyorum. 
Sabahleyin burada konuşan Devlet Bakanı İbrahim Tez bir söz söyledi, "gensoruya gerek 

yok; iddia ettiğiniz konuların bir tanesi hakkında bir kanıt, bir belge sunun; milletvekilliğini 
ve Bakanlığı bırakayım" dedi, bu kadar açık ve net; ama, küçücük şeyler için, dedikoduya da
yanan birtakım iddialar için, o Bakanımız hakkında da Meclis araştırması açılması istendi. 
Bunlara gerek yok. 

Sayın milletvekilleri, bu önergede de gene üç iddia var; bu iddialara, kısaca, Grubumuz 
adına ben de değinmek istiyorum. Birinci iddia diğeriyle aynı; deniyor ki, "Sayın Bakan, be
yan ve icraatlarıyla temel değerlere ters düşmektedir." Neyin temel değerleri bunlar; millî kül
türün temel değerleri. İkinci iddia, atamalarda usulsüzlükler yapıldığı ve üçüncü iddia da iha
lelerde usulsüzlükler yapıldığıdır. Aynı üç konu, bu gensorunun da ana konuları ve başka ko
nusu da zaten yok. 
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Millî politika konusunda da, Refah Partili Sayın Gökçek, burada hiçbir şey söylemedi, 
daha önce de söylemedi; ama, doğrusu ben merak ediyorum; millî politikalarının temel ilkele
ri, temel değerleri nelermiş; çünkü, bu önergede iddia edilen şey, millî politikanın temel değer
lerini çiğnemiş olmak. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Temel değerler,.camilere hizmettir, kiliselere değil. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Ama, biz kendi açımızdan, bugün Kültür Bakanının 
izlediği politikayı nasıl gördüğümüzü, daha önceki Kültür Bakanlarının, ANAP'lı Kültür Ba
kanlarının izlediği kültür politikasını nasıl gördüğümüzü bir kez daha kısaca irdelemek istiyorum. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Karakaş, temel değerler, camilere hizmettir, kiliselere 
değil. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Bizden önceki küttür politikası, her şeyden evvel söy
lemek zorundayız ki, 12 Eylül rejiminin mantığından ve temel yaklaşımlarından kaynaklanı
yordu, onun etkisindeydi; bu nedenle de tek boyutluydu, tekelciydi, dışlayıcıydı, baskıcıydı ve 
yasakçıydı; bunu biliyoruz, yasaklanan kitaplar ortada. Gene, 12 Eylül devlet anlayışının top
luma zorla kabul ettirmeye çalıştığı otoriteyi kabul etmişti, onu topluma mal etmeye çalışıyor
du. Bu yasakçı mantık yıllarca sürdü, tek sesli bir toplum yaratılmaya çalışıldı. Aynı zamanda 
ANAP dönemindeki Kültür Bakanları, dar anlamda, çok tutucu ve gerçekten dışlayıcı bir mil
liyetçilik sergilediler sansürcüydüler ve söylediğim gibi yasaklayıcıydılar. 

Koalisyon Hükümeti, elbette böyle bir kültür politikasını benimseyemez, bunu devam et
tiremez, bu çok açık; çünkü, Doğru Yol Partisi ile SHP'nin kurduğu Koalisyon Hükümetinin 
amacı, çoksesli bir toplum yaratmaktır, ülkemizde demokrasiyi, eksiksiz ve tam kılmaktır; yo
la çıkış amacımız budur. O nedenle, bu Hükümet, elbette tek sesliliği reddetmektedir, tek bo
yutluluğu reddetmektedir ve yaşamın her alanında çoğulculuğu kabul etmektedir, çoğulculu
ğun yerleşmesini istemektedir. Bu Koalisyon Hükümeti, siyasette, ekonomide olduğu gibi, kül
tür yaşamında da, çoğulculuğu benimsemekte, çoğulculuğu yerleştirmeye çalışmaktadır; aynı 
şekilde, farklı kültürlerin kendisini özgürce ifade etmesinden, geliştirmesinden korkmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, önerge sahibi Melih Gökçek, sürekli olarak, Kültür Bakanımızın 
temel değerlere ters düştüğünü, bu değerlere ters düşen davranışlarda bulunduğunu söylüyor. 
Bu konuda ne düşündüğümüzü az önce ilettim. Doğrudur, eğer, kastedilen, 12 Eylülün yasak
çı, otoriter rejim anlayışının temel değerleri ise, biz bunu reddediyoruz ve değiştirmeye çalışı
yoruz; bu anlamda ise, iddia doğrudur. Kültür Bakanının da yaptığı budur; 12 Eylülün kültür 
alanında yerleştirmek istediği anlayışa karşı çıkmak, tek sesliliğe, yasakçılığa, sansürcülüğe son 
vermek... Bunu sağlamak için de gereken yasal çalışmalar yapılmıştır, yasalar hazırlanmış ve 
Hükümete sunulmuştur. Bu yasaların da bir an önce Büyük Millet Meclisine gelmesinde, de
mokrasimiz adına büyük yararlar vardır. ( 

Sayın Sağlar'ın politikasının Koalisyonun politikasıyla uyuşmadığı söylendi; o nedenle okun
du; ama bir kez daha, Koalisyon Hükümeti Protokolundan, kültür sayfasını -kısa bir metindir-
sunuyorum : "Türkiye, derin bir kültür ve tarih birikimine sahiptir. Bu alanda yapılacak giri
şim ve yatırımların toplumsal gelişme ve kalkınma açısından anlamı büyüktür. Ulusal kültürü
müz içindeki dil, inanç ve köken farklılıkları kültür alanımızın zenginliğidir. Bu farklılıkların 
ulusal bütünlük içinde kendini ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi, demokratik toplum yapısı
nın doğal bir gereğidir. Oluşacak Hükümet, ulusal kültürümüzün hür olarak gelişmesi için yo
ğun bir özendirme çabası gösterirken, evrensel değerler ve ürünlere ulaşmayı da temel bir amaç 
sayacaktır." 
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Değerli arkadaşlar, işte, Sayın Kültür Bakanımızın da yaptığı budur; Protokolda yer alan 
bu temel ilkeleri, bu temel doğrultuyu yaşama geçirmektir. 

Onbeş günde bir verilen gayri'ciddî gensoru önergeleri, elbette bu Hükümet Protokolünü, 
Programını geçersiz kılamaz, kılamayacaktır; çünkü, izlenen bu kültür politikası, Hükümetin 
temel politikasıyla çakışmaktadır. Bu kültür politikası, demokratikleşmeye, bireyin özgürleş
mesine, devletin demokratikleşmesine, kardeşliğe ve barış içerisinde bir arada yaşamaya önem
li katkılar sağlamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, SHP Grubu olarak bu politikayı destekliyoruz; Bakanlığımızın ve 
Hükümetimizin yanındayız. Ayrıca, Kültür Bakanımızın çalışmalarını izliyoruz, destekliyoruz; 
özellikle, 12 Eylül döneminden kalan baskıcı yasaları bir bir ele almasını ve bunları kaldırıp 
yerine yenilerini koymasını takdirle karşılıyoruz. Basın Yasası, Muzır Yasası, Sansür Yasası bun
ların başında gelmektedir. -

Melih Gökçek'in diğer iddiası; biliyorsunuz, atama ve ihaleler konusundadır. Sayın Ba
kan mutlaka daha ayrıntılı yanıt verecektir; ama bu konulara da değinmek istiyorum. Bunla
rın da ciddî bir tarafı yok; onbeş gün öncesinden farklı olarak sunulan bir şey yok, bir belge 
yok, sadece dedikodu; hakiki olması da mümkün değil değerli milletvekilleri. Çünkü, bu Hü
kümet üyelerinin, Kültür Bakanımızın göreve geliş nedeni, kendisine, yakınlarına çıkar sağla
mak değildir ya da Bakanlıkta çalışan insanlara zarar vermek, onları mağdur etmek değildir; 
tam aksine, o insanları daha insanca yaşayacak koşullara kavuşturmaktır ve ülkenin yıllardır 
biriken sorunlarını çözmeye çalışmaktır. Bizim anlayışımızda bu tip şeyler yoktur; ama bu an
layışlar, geçmişte çok sık görülen şeylerdi. ANAP döneminin vakıflarını, usulsüzlüklerini, yol
suzluklarını artık bilmeyen yok ve bunlar bir bir ortaya çıkıyor, Koalisyon Hükümeti tarafın
dan da yargıya intikal ettiriliyor. 

Zannediyorum, verilen bu gensoru önergeleri, gensorunun ağırlığını da ortadan kaldıran 
bu önergeler, konuyu saptırmak için verilmektedir; ama, her defasında geri tepiyor. Geri tepi
yor; çünkü, gensoru konusunu araştırmaya başlayıp, Bakanlık belgelerine eğildiğinizde, tabiî 
ki, eskileriyle de karşılaşıyorsunuz ve o eskilerin de hepsinin, henüz gün ışığına çıkmadığını 
görüyorsunuz ve bunları tekrar hatırlayıp hatırlatıyorsunuz. O nedenle, bu gensoruların asıl 
amacı "çamur at, izi kalır" anlayışıdır; yoksa, pek büyük ciddiyetlikleri yoktur. 

Bazı sorular haklı olabilir, onlar da yanıtını alır, bir işe yaramış olur gensoru, Onu kastet
tim; bilgilenme sağlamış olabilir. 

Sayın milletvekilleri, ileri sürülen, atamalarda ve görevlendirmedeki usulsüzlükler konu
sunda geçen defa geniş bilgi verildi, bunlara kısaca değinmek istiyorum. 

Hiçbir Bakanlık mensubunun özlük hakkı yok sayılmamaktadır; hiç kimse siyasî görü
şünden ötürü sürülmemektedir. iddia edildiği gibi, Bakanlık personelinde aileler bölünmemekte, 
tam aksine, bir araya getirilmeye çalışılmaktadır ve bu konuda oldukça masafe katedilmiştir 
ve çok sayıda aile üyesi bir araya gelmiştir. 

Üst düzey bürokratlara gelince; yer değiştirenler, söylendiği gibi, sebepsiz olarak yer de
ğiştirenler değildir. Koalisyon Hükümetinin, geçmiş dönemin politikalarını, Bakanlığın yeni 
politikasına rağmen ısrarla sürdürmek isteyenler; örneğin kitaplara sansür uygulayanlar, kü
tüphanelere -geçen defa da söylendi- Mende'rs'in Meclis konuşmaları kitabı dahil, bazı kitap
ları sokmamakta direnenler; devleti zarara soktuğu müfettiş dönemi raporuyla tespit edilenler, 
hem de eski dönemin müfettişleri tarafından tespit edilenler, vakıflara usulsüz ödemeler ya
panlar... Rakam çok büyüktür, Maraş döneminde, birisi de kendisinin yöneticilik yaptığı vakıf 
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olmak üzere, vakıflara 28 milyar lira ödenmiştir. Bunların içerisinde, henüz kurulmayan, va
kıflarda kaydı olmayan bir vakıf da bulunmaktadır. Bu vakfın ismi de Malazgirt Zaferi ve Sul
tan Alpaslan'ı Anma Vakfıdır. Vakıflar İdaresinde kaydı yoktur; ama peşinen ona da 50 mil
yon lira para verilmiştir. İşte, bu gibi usulsüz işler yapan yöneticiler elbette yer değiştirmiştir. 

Biz hukuka saygılıyız. Deniyor ki: "Bazı görevden alınanlar, görevleri değiştirilenler Da-
nıştaydan karar aldılar, görevlerine döndüler." Zaten Kültür Bakanımızın buna bir itirazı yok. 
Biz, SHP olarak hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ve yargının verdiği kararları da severek ye
rine getiriyoruz. Burada bir sorunumuz yok. 

Sayın milletvekilleri, elbette, bir milletvekilinin bu kürsüye çıkıp, bir bakanı yahut millet
vekillerini, "Atamalarda, ihalelerde usulsüzlük yaptı" diye suçlayabilmesi için, kendi mazisin
de -en azından- bunların olmaması, bunların görünmemesi gerekir. O nedenle, gensoru görüş
melerinde, gensoru sahibine ilişkin bazı uygulamaların hatırlatılması, bence, gündemin içeri
sinde olan bir konudur. Ben de şimdi bunu yapacağım. 

Biliyorsunuz, Melih Gökçek 1970'li yıllarda "Mücadele Birliği" diye anılan ve sağın güç
lü örgütü diye tanımlanan bir örgütün üyesi. Kendisi üyesi olmadığını söylüyor, en azından 
destekçisi; toplantılarına katılıyor, konuşuyor; olabilir. Melih Gökçek, daha sonra Devlet eski 
Bakanı Cemil Çiçek tarafından, önce vekâleten, sonra asaleten Çocuk Esirgeme Kurumunun 
başına getiriliyor. Bu göreve gelince, acaba bugün burada beğenmediği atamalar konusunda 
kendisi neler yapmış; bunlara kısaca değinmek istiyorum. 

Tempo Dergisinden okuyorum ; Yazının başlığı "Mohaç'tan Sosyal Hizmete" yazıda şöy
le diyor : 

Yazıyı okumaya geçmeden şunu söylemek istiyorum : Sayın Gökçek, biraz evvel "Bunları 
televizyonda tartışalım" dedi. tşte, Mecliste tartışıyoruz ve burası da milletin yeri. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Televizyonda görüşelim, halk görsün. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Orada da tartışırız gerekirse. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Ne zaman? 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Ama Büyük Millet Meclisinde tartışmak, herhalde te

levizyonda tartışmaktan daha önemsiz, daha anlamsız değil; son derece anlamlı. 
Şimdi, Tempo Dergisindeki yazıyı okuyorum : "Melih Gökçek göreve çok hızlı başladı. 

İlk yaptığı iş kadroyu yenilemek oldu. 16 il müdürü, 59 kuruluş müdürü, 8 daire başkanı ve 
19 şube müdürü olmak üzere, toplam 102 kişiyi hemen görevden aldı. Yardımcı hizmetler, eğit
men, öğretmenleri de eklediğimizde, görevden aldıklarının sayısı 200'ü geçiyor. Gökçek, özel
likle sosyal hizmet kökenli yöneticileri görevden aldı, yerlerine kendi adamlarını yerleştirdi. Diğer 
kurumlardan altmışa yakın ismi transfer etti, açtığı sınavla 1 500 eleman aldı, ne hikmetse al
dıklarının çoğu Yozgat ve Kırıkkaleli çıktı. Başarılı bir çalışmaya giren Genel Müdürünü, Ce
mil Çiçek de yalnız bırakmadı, kurumun 59 milyar lira olan 1989 bütçesini 1990 yılında 300 
milyar liraya yaklaştırdı. Böylece, Melih Gökçek'in eline çok büyük bir para ve Türkiye çapın
da bir teşkilat geçmiş oldu; o da, gereğini yapmaya başladı, eski müdcalecileri bir bir kuruma 
yerleştirdi... 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara)" — Adları ne?.. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Devam ediyorum. 
Ayrıca, milyarlık film ve bina inşaatı işlerine girdi, ihaleye girmeden 500 bilgisayar satın aldı. 
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Yazıyı okumaya devam ediyorum... Şimdi, bu gensorunun bir amacı daha ortaya çıkmaktadır. 
Ancak, darbe şartlarında, ihtilal şartlarında olabilecek kadro değişikliği karşısında tepki arttı 
ve SHP içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar, Başbakan Yıldırım Akbulut'un cevaplaması için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Herhalde, bugün, Sayın 
Gökçek öç alıyor; çünkü, gensoru önergesinde başka bir şey yok... 

AHMET DERÎN (Kütahya) — Ne ekersen, onu biçersin. 

ERCAN KAR AK AŞ (Devamla) — Ayrıca, yine burada belgeleri var, kendisi belediye baş
kanı iken ve ondan sonraki belediye başkanı da bunları söylüyor; döneminde birçok yolsuz
luklar yaptığı görülmüş ve en azından beş dava için dosyalar hazırlanıp, ilgili mercilere veril
miş. Aynı şekilde, belediye başkanlığı döneminde Kör Burhan isimli bir şahısla, orada çalışan
lara, emekçilere baskı yapıldığı da yazılıyor. Başka belgeler de var. Konuya dönüyorum. 

İhale konusuna değindiği için, bir ihale belgesi de burada vardır^ Gazi Yetiştirme Yurdu 
Çevre Düzenlemesiyle ilgilidir. İhalede olması gereken, olmadığı zaman gerçekleşmesi müm
kün olmayan bir ihale yapılmış; on ayrı evrak ihale dosyasında bulunmuyor. Zaman kaybet
memek için onları da okumuyorum. 

Az önce Sayın Gökçek, kütüphaneler için yapılan reklam kampanyasından bahsetti. Bu 
konunun teknik kısmına Sayın Bakan yanıt vereceklerdir; ama, Türkiye'de kütüphaneleri zen
ginleştirmek, her görüşten yeni kitaplarla donatmak, kitap yasağına son vermek, illerde ve il
çelerde kitaplıkları görülür hale getirmek son derece önemli bir çalışmadır; çünkü, bilgi toplu
munda yaşıyoruz, bilgi de, daha çok yazılı olarak yayılır. O bakımdan, Bakanlığın, kütüpha
neleri tanıtmak, kütüphaneleri daha zenginleştirmek için yaptığı çalışmalara -tanıtma reklam 
çalışması dahil- katılıyoruz. Eğre bu gibi fonlar bugünkü mevzuatımızda yoksa, mutlaka ko
nulmalıdır. Kütüphane gibi kurumlar özellikle gençlere, çocuklara tanıtılmalı, onların oraya 
devam etmeleri, bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi sağlanmalıdır. 

, İhale konusunda gereken yanıtları Sayın Bakan verecektir. 
Sayın Bakanımızın, kendi personeli ile anket yapmasının neresi yadırganıyor; anlayama

dım. Kültür Bakanlığı personelinin belli konularda ne düşündüğünü, nasıl davrandığını, hangi 
sıkıntılar içerisinde olduğunu, kitap okuyup okuyamadığını, kitap alıp, alamadığını, bu mad
dî güce sahip olup olmadığını bir bilimsel anketle tespit etmek, o Bakanlığın daha verimli ça
lışması için, daha üretken çalışması için çok yararlıdır. Bunu kendiniz yapamazsınız. Bu, bir 
bilimdir. Yalnız, oradaki maliyet ankitörleV değildir; soruların hazırlanması, onun bilimsel çer
çevesinin çekilmesi, bilgisayar çalışması ve değerlendirilmesidir. Evet, ankitör yerine kendi ele
manlarınızı kullanırsanız, belki beş, on milyon lira tasarrufunuz olur; ama, oradaki amaç ne
dir?... Kültür Bakanlığı personelinin üretkenliğini, verimliliğini artırmak ve Kültür Bakanlığı
na yaraşır bir düzeye getirmektir. Herhalde, bu anket sonuçları bunun için değerlendirilecek
tir. Bunun yadırganacak bir tarafı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul Festivaliyle ilgili birkaç noktaya da değineceğim. Festivali 
bir değerli işadamı yönetiyor ve gerçekten, Türkiye'nin kültür alanında en büyük projesidir. 
Evrensel kültürü kendi kültürümüzle kaynaştıran bir projedir ve UNESCO tarafından da ödül
lendirilmiştir. Türkiye'nin bence onur duyması gereken bir projesidir. Oraya verilen para, ben
ce azdır. ANAP'lı Sayın Bakan zamanında birtakım vakıflara 28 milyar veriliyor da, İstanbul 
Festivaline -ki, dünyadaki 20 ünlü festivalden birisidir, aynı zamanda 20 yıldır da devam 
etmektedir- 750 milyon lira veya 1 milyar lira verilmesi azdır, bizce daha da çok verilmesi gerekir. 

— 406 — 



T.B.M.M. ' B ': 91 1 . 7 . 1992 O. : 2 

Değerli milletvekilleri, kültür evrenseldir ve İstanbul Festivali de kültürümüzün evrensel
leşmesine, diğer kültürlerle karşılaştırılmasına büyük katkılar sağlamaktadır ve beğeni ile de 
izlenmektedir. , 

Geçmişte yapılanları söyledik, bugün de yapılanlar ortadadır. Onun için, biz bu gensoru 
önergelerini, bu iddiaları ciddiye almıyoruz, doğru bulmuyoruz. Çıkarı bozulanlar bu tip gen
soruları veriyor; ama, Millet Meclisi zaman kaybediyor, başka bir işe yaramıyor. O nedenle, 
SHP Grubu olarak bu önergeyi ciddî bulmuyoruz, reddediyoruz. 

Bu düşüncelerle saygılar sunar, teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) , . , • 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim... 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — İsmimi zikrederek, bizatihi birçok konularda bilgi ver
di; sataşmadan dolayı söz istiyorum. , 

BAŞKAN — Oturun efendim. Konuşmacı siz olduğunuz için... 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara)— Efendim, müsaade buyurun... 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun! 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Uğur Aksöz; buyurun efendim. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, bir dakika müsaade buyurur musunuz?.. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Benim şahsım hakkında, Çocuk Esirgeme Kurumu 

hakkında... 

BAŞKAN — Yok, bir sataşma yok. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, nasıl yok efendim?.. 

BAŞKAN — Yok efendim, sataşma yok! Lütfen... 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, istirham ederim. Lütfen Sayın Başkan, 
sataşma var; kalkıp bunu... 

BAŞKAN — Yok efendim, sataşma yok! 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Efendim, "İhale yapmadan, kalkıp ihale verdin" diyor. 

BAŞKAN — Sizin iddianıza karşı bir şey söyledi. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Çocuk Esirgeme Kurumu hakkında mı bu ihale? Ne 
alakası var?.. 

BAŞKAN — Israr ederseniz, oylarım Sayın Gökçek. Sataşma yok diyorum... Lütfen... 
t; MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Lütfen oylayın. 
BAŞKAN — Peki. 
Sayın Gökçek, "Sataşma var" diyor. 
Sataşma olup olmadığı hususunu oylarınıza sunuyorum : Sataşma olduğunu kabul eden

ler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Sataşma olmadığı yolunda karar verilmiştir. 
Buyurun efendim. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Şimdi adalet bu, değil mi?.. Cevap almaktan korkuyor
lar; verecek cevapları yok. 
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DYP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Ankara 
Milletvekili Sayın Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, Kültür Bakam Sayın Fikri Sağlar hakkın
da vermiş oldukları gensoru'önergesine karşı, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini aktar
mak üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir teamülü vardır; verilen 
bir gensoru önergesi bastırılır ve milletvekillerine dağıtılır. Bundan amaç, milletvekillerinin orada 
sorulan sorulara ve iddialara muttali olmasıdır; Sayın Bakanın da orada sorulan sorular hak
kında hazırlıklı gelmesidir. Ancak, bugün burada şöyle bir olayla karşılaştık : Bakınız, öner
geyi size burada gösteriyorum; hepinizin de önünde olsa gerek, sadece iki satırlık bir önerge
dir. Okuyorum : "Kültür Bakanı Fikri Sağlar, göreve geldiğinden bu yana basına intikal eden 
beyanatları ve icraatları ile milletimizin temel değerlerine ters düşen davranışlarında ısrarcı ol
maktadır. 

Millî kültüre karşı, Bakanlık içinde alınan alenî tavır, Bakanlıkta başlayan kadrolaşma ve 
Bakanlıkta yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler, Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında Anayasa
nın şu şu maddesine göre gensoru..." diyor. Yani, hepsi dört satır. 

Şimdi bakınız; en küçük bir kasabadaki arzuhalci bile bundan iyi iddianame hazırlar. 
Değerli arkadaşlarım, burada sorulan soru ne?.. Bakanın ne yaptığını iddia ediyorsunuz, 

hangi somut olayla suçluyorsunuz; Bakana neyi soruyorsunuz? Bakan buraya, neye hazırlanıp 
gelecek, hangi dosyayla, hangi evrakla gelecek? Somut bir tek iddia yok; iki satır yazı: Kültür 
Bakanı hakkında gensoru. 

Değerli arkadaşlarım, burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bir mahkeme bile olsa -ki, 
burası en yüce makamdır- bir sulh hukuk yargıcı bu dilekçeyi derhal reddeder; size, "Buradaki 
iddianız nedir kardeşim, neyle suçluyorsunuz Bakanı? Somut olarak isim verin, yer verin, za
man verin" der. Siz, bunu bile yapmaya kendinizi yetkili görmüyorsunuz, biz de sizi ehliyetli 
görmüyoruz. . * • 

AHMET DERİN (Kütahya) — 3 üncü sıradaki ne? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir de şöyle bir husus var : Sevgili 

kardeşimiz Melih Gökçek, burada konuşurken, "Bay Durmuş Fikri" gibi bir lisan kullandı, 
ben bunu çok yadırgadım. Ben, yarın dönüp, liderlerine, "Bay Necmettin" dersem, ayıp ol
maz mı? Yani, bu Parlamentonun teamüllerine uymakta fayda buluyorum. 

İkincisi; yine, sevgili kardeşimiz, bize dönüp, "Doğru Yolculara sesleniyorum, bizimle bir
likte oy kullanın, şöyle yapın, böyle yapın" dedi. Yine kardeşimden özür diliyorum, biz onun
la birlikte oy kulanamayız; çünkü kendileri, biliyorsunuz, MHP, ANAP ve Refah gibi bir zik
zak yaptılar; Doğru Yol böyle bir kişinin dediği yerde oy kullanamaz; özür diliyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Benim için mi veriyor? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) —Efendim, yine şöyle bir örnek vermek istiyorum : İlkokul 

ikinci sınıfta veya ortaokul üçüncü sınıfta, herhangi bir okulda bir yazılı sınav yapıldığı za
man, o yazılı kâğıdına iki satır yazıp da öğretmene verene ne not verilir? Sıfır verilir. Biz de, 
iki satır yazıp da bunu koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisine veren Refah Grubunua sıfır 
veriyoruz. Bu sıfırı, bizim hazırlanacağımız hiçbir soru ve iddiayı ortaya koymadıkları için ve
riyoruz. 
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İkincisi, değerli arkadaşımız, her ne kadar özür dilediyse de, bizi öncelikle alet olmakla 
suçladı. Yani, "Siz, Kültür Bakanına alet oldunuz" falan gibi laflar etti. Sonra da özür diledi; 
ama, o özür olayı kurtarmıyor. Ben kendisine şunu söylemek istiyorum : Daha 15 gün evvel 
burada, bu önergenin tıpkısının aynısı, (A) Dan (Z) ye kadar bütün olaylarla tartışılmadı mı?.. 
Tartışıldı. O önergeyi kim verdi?.. ANAP verdi ve o önerge burada, saygıdeğer üyelerin oyla
rıyla tam 200 oyla reddedildi. Şimdi siz, burada iki satır yazıp, sonra da bu kürsüyü vÇikıp, 
o önergenin aynısını tekrar tekrar söylerseniz, bu, sizin ANAP'a alet olduğunuzu göstermez 
mi? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum : Bu, Parlamento bir temyiz mahkemesi 
değildir. Bu Parlamentoda alınan kararların ikinci kez görüşülmesi gibi bir usul yazılı değildir 
ve teamülde de yoktur. Bundan 15 gün evvel biz, bu önergeyi (A) dan (Z) ye didik didik ederek 
görüşmüşüz; siz de her şeyi söylemişsiniz ve önergeyi 200'e 91 oyla reddetmişiz. Şimdi, aynı 
önergeyi önümüze getirmeniz bir tek şeyin göstergesidir : Hani Cumhurbaşkanı her kanunu 
veto ediyor ve iki kere görüşün diyor ya, siz de şimdi Cumhurbaşkanını taklit ediyorsunuz ve 
önergeleri de iki kere görüşün diyorsunuz. Olur, görüşürüz ve reddederiz. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Bütçe oylamasını da iki kere yaptınız. Çift dikiş oldu, 
çift... 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hukukta bir de "fuzuli işgal" 
diye bir kavram vardır. Refah Partisi Grubu bunu iyi bilir; bildiğim kadarıyla, orada eski Ada
let Bakanı da var. Bir yeri fuzulen işgal etmek, hukuka aykırı bir işlemdir. Ben, daha 15 gün 
evvel aynı önerge burada görüşülüp reddedildiğine göre, şimdi aynı önergeyi burada gündeme 
getirmek ve görüşmek fuzuli bir işgaldir diyorum. Fuzuli işgalin hukukta müeyyidesi var da, 
siz de yok mu?.. Var. İşte, sizin bu fuzuli işgalciliğinizden, bu taklitçiliğinizden ve alet olma-

; nızdan ötürü, 7 Haziranda Van'da ve Urfa'da seçimi kaybettiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 
İşte, halk, size gerekli cezayı orada verdi. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Samandıra'da ne oldu? Samandıra'da canınıza okuduk. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — İsparta'da ne oldu, İsparta'da?.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Demin dedim ki; "Böyle, iki satır yazı yazana dünyanın 

bütün okullarında sıfır verilir." Biz de size sıfır vermiştik. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)— Biz sıfırsak, siz iki sıfırsınız. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Ama, aynı önergeyi 15 gün içinde iki kere gündeme getirdi

ğiniz için de, biz size iki kere sıfır veriyor ve burada Tempo Dergisinin Kurtan Fişek adında 
meşhur bir sıfırcı hocası var, ona sesleniyoruz : Her halde, derginin bu haftaki sayısında, Re
fah Partisinin bu iki satırlık önergesine sıfır not vermeyi unutmaz ve tüm Türkiye'de bunu okur 
umuyorum. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Yanlışları söylüyoruz, onlara cevap verin Sayın Aksöz. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Arkadaşlar bakın "cevap ver, cevap ver" diye bağırıyorsu

nuz. Geçen hafta cevap verdik. O zaman da, "Bakanı ne kadar savundunuz, niye böyle yaptı
nız?" diyorsunuz. Cevap vermiyoruz, "Cevap ver" diyorsunuz... Merak etmeyin, sorularını
zın tamamı teknik konulardır. Ben bunların hepsine geçen hafta cevap vermiştim zaten; ama 
bir daha cevap istiyorsunuz, ona da Sayın Bakan cevap verecektir. 
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Bakınız, size bir şey söyleyeyim : Bazı ANAP'Iı ve Refah Partili arkadaşlarımız, dostluk
larımıza güvenerek, bana bazı sitemlerde bulundular ve ''yahu, bu Kültür Bakanını niye savu
nuyorsunuz?" dediler. Şimdi ben size soruyorum : Bu Kültür Bakanı, benim Başbakanımın 
talimatında ve denetiminde çalışıyor. Onu nasıl savunmam ben? O, benim Bakanım ve orta
ğım, Peki siz, geçen hafta reddedilen ANAP'in önergesini şimdi burada niye savunuyorsunuz? 
Ortak falan mısınız, gizli bir ortaklığınız mı var? Bizim açık ortaklığımız var ve elbette savu
nacağız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

HAYRI DOĞAN (Antalya) — Uğur Bey, îslamî Cihattan mektup almadın mı? 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakınız, başka bir şey daha söyleyeyim. Refah Partili kar
deşlerim, size çok güzel bir tslamî söz söyleyeyim; gerçekleri o zaman anlayacak ve bana hak 
vereceksiniz. Bakın, çok güzel bir söz, iyi dinleyin; iyi bir laftır. Eskiler ne demiş?.. "Şeytanın 
işi yakmaktır, bizim görevimiz ise parmağımızı korumaktır." Bakın, bu lafı unutmayın. Ben 
de diyorum ki : Muhalefetin işi önerge vermektir, bizim görevimiz ise Başbakanımızın plan 
ve programını uygulayan Bakanımızı korumaktır. Bakanımızı koruyacak ve bu önergeye ret oyu 
vereceğiz. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Hatır için değil m? 

BAŞKAN — Evet, gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi söz sırası, hakkında 
gensoru verilen Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'in. t -

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

(RP sıralarından "Dosya kalın" sesleri) 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Evet evet, biraz sonra göre
ceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizin süreniz de 20 dakikadır; saati konuştuğunuz zaman baş
latacağım, şimdi hazırlık dönemindesiniz. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; son günlerde çok sık çıkmak zorunda kaldığım; ama, önemli gerçekleri sizlere ve ka
muoyuna açıklamak fırsatı bulduğum için çok saygı duyduğum bu kürsüden, hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum. 

Konuşmama, Anamuhalefet Partisi Genel Başkanının bir yargısına katıldığımı belirterek 
başlamak istiyorum. Sayın Mesut Yılmaz, pazartesi günkü konuşmamda "Meclisin gensoru 
müessesesi yozlaştırıldı" dedi. Bu yargıya katılıyorum. Hakkımda verilen, tamamen asılsız id
dialara dayalı ve iki hafta arayla Meclisi işgal eden bu gensorular, Meclisin en etkin denetim 
aracı olan gensoru kurumunu ciddî bir şekilde gölgelemiştir. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Gökçek'in suiistimal ettiği bu gensoru tartışma
sına geçmeden önce, Genel Kurula Pamukkale konusunda teşekkür etmek istiyorum; çünkü, 
bir Pamukkale projesi, Yüce Meclisimizin dünyaya vereceği mesajlar açısından, binlerce bu tür 
gensoru önergesinden daha önemlidir. 

Pamukkale konusunu huzurunuza ilk önce Plan ve Bütçe "Komisyonunda getirmiştim; ül
kemizin, tarihimizin, yaşantımızın bu olağanüstü mirasının göz göre göre ölüme terk edilme
mesi için yardımınızı rica etmiştim. "Pamukkale elden gitmesin" demiştim. Yüce Meclisin ve 
Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri Pamukkale'yi kurtarmaya kararverdi, bunun için de 
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Bakanlığımıza ek kaynak buldu ve biz, önceki gün Pamukkale'nin yeniden beyazlatılmasını 
ve kurtarılmasını sağlayacak olan projenin ilk kazmasını vurduk. Basınımız bu kampanyanın 
ilanlarını bedava yayınladı; TRT ve özel televizyonlar da para almadı. Belediyelerimiz kampan

yamıza tam destek verdi. Şimdi ben burada bütün milletvekillerimize, değerli basınımıza, tele
vizyonlarımıza, radyonun "Onuncu Saat" programına, belediyelerimize ve projeye sahip çı
kan gençlerimize, halkımıza gönülden teşekkür etmek istiyorum. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) Kazançlarını Pamukkale'ye tahsis ederek Türkiye'deki koruma bilincinin gelişmesine 
yardımcı olan gazetelerimize, TRT'ye, özel televizyonlarımıza, belediyelerimize, yaptıkları bü
yük fedekârlık için bütün milletvekillerimize, Pamukkale âdına, Denizliler adına, Türkiye adı
na, tüm insanlık adına minnetlerimi sunuyorum. Hepinize sağ olun diyorum. Türkiye, Pamuk
kale'yi kurtarma kararlılığıyla dünyaya, koruma bilinci açısından da, ne denli çağdaş bir ülke 
olduğunu, bir kez daha gösterdi. 

Sayın milletvekilleri; bu kadar sevindirici gelişmeleri bırakıp, böyle anlamsız bir gensoru 
görüşmesine geçmek, gerçekten üzücü; ama, ne yapalım, demokrasi o kadar güzel ki, biraz 
önce bu kürsüden dile getirilen yalanlara bile tahammül ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 16 Haziran günü, bu gensoru için kürsüdeydim; bu
gün 1 Temmuz ve ben yine, aynı gensoru için bu kürsüdeyim, tki cümle ile aynı şeyler; söyle
nenlerin tamamını tekrar ederek huzurlarınıza geldim. Neyse ki, bu 15 gün içinde ikinci kez 
ve sadece laf olsun diye verilen gensoruyu, çok hayırlı bir şey için kullanacağım; gensoruyu 
veren Melih Gökçek'in, daha önce karanlıkta kalmış icraatlarını aydınlatmak için kullanaca
ğım; bari, böyle bir şey yapayım. 

0 , geçmişimizi karıştırmayın" diyor... 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Kendini savun kendini; onu televizyonda konuşalım. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Ben geçen defa kendimi 
savundum. Siz susun ve beni dinleyin. 

; MUSTAFA PARLAK (Rize) — Kendini savun... 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Melih Gökçek'in geçmişi, 
aynı zamanda geleceğidir de, onun için söylüyorum. Biliyorsunuz, Melih Gökçek, Meclise gel
meden önce, ANAP Hükümetinin devlet bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Gene! Müdürü idi. Bu dönemi, Yüce Meclis tarafından yeterince irdelenmedi, ir
delenemedi. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Seni aklamaz bu. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Dinleyin canım... 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Halbuki, toplumumuz açı
sından, işgal ettiği mevki çok önemli idi. Orada, bir toplumun, yarınının bir kısmını oluşturan 
28 bin yavrumuz barınıyor; üstelik, anasız, babasız, devlet korumasına terk edilmiş bu yavru
larımızdan 3 bini özürlü. 

Yüce Meclis, bu gensoru sayesinde, yarınımız olan bu çocuklarımızın kimlere teslim edil
diğini ve bu kişilerin hangi zihniyette olduğunu, bu vesileyle öğrenecektir. Şahsımı yıpratmaya 
yönelik gensoruyu, bu şekilde anlatıyorum. > 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Vereceğiniz cevap yok. 
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KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Devletin paralarının nasıl 
yağmalandığını bilenler, şimdi onların üzerine hayaller uydurarak buraya geliyorlar, bunları 
açıklayacağım. 

Sayın milletvekilleri, Melih Gökçek, beni, millî kültüre tavır almakla suçlamakta. Beni 
suçlayan ve millî kültüre sahip çıkan bu kişiye yakından bakalım. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Gensoru kimin hakkında Sayın Bakan? Siz, kendinize so
rulan sorulara cevap verin. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Kim bu Melih Gökçek; 
devleti yıkmak için kurulan bir örgütün lideri. İşte kanıtlar, burada belgeleri var. Devletin gizli 
belgelerinde, merkezî otoriteye bağlı tslamî esaslardan kuvvet alan devlet nizamını kurmak ga
yesi güttüğü tescil edilmiş bir kişi. Tescili mahkeme kararı. Türk adaleti, Melih Gökçek'in ko
nuyla ilgili açtığı davayı da reddederek, devlet nizamını yok etmeyi amaçladığını onaylamıştır. 
O nedenle de, bizim gibi, sistemi daha demokratikleştirmek ve özgürleştirmek isteyenlere karşı 
karalama kampanyasını sürdürüyor; ancak, bu direnişi gizlemek isterken, kendisi de teşhir oluyor. 

Melih Gökçek, yavuz hırsız misali, devlet nizamını çağdışı bir totoliter rejime dönüştürme 
eylemiyle damgalanmış; ama, kızarmadan bana millî kültür sorusu sorabiliyor. 

Biz, esas sahibi olduğumuz millî kültür kavramını, yavuz hırsızların istismarından kurtar
maya çalışıyoruz. Vatandaşlık kültürünü bunun için yerleştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. 
Başarıyoruz da... Vatandaşlık kültürü gelişip yayıldıkça, hiç kimse, devleti totaliter emellerine 
alet edemeyecek. 

Kervan yürüyor* Sayın Başbakanın söylediği gibi,bu kervan yürür. Biz, vatandaşlarımıza 
yönelik icraatlarımızı genişleterek büyüyoruz. Bize saldırarak, insanlarımızın teba olarak kal
masını isteyenleri de reddediyoruz ve onlarla da mücadele ediyoruz. (SHP sıralarından alkış
lar) Her eylemimizle de, kütüphanelerimize yönelik girişimlerimizle de, Pamukkale'ye vurdu
ğumuz ilk kazma ile de, çağdaş vatandaşlık kültürünün temellerini pekiştiriyoruz, demokrasi
yi, özgürlüğü, sevgiyi, kısaca insanlığımızı ve çağdaşlığımızı Hükümet programı çerçevesinde 
genişletiyoruz, evrenselleştiriyoruz. Vatandaşlarımız da demokratikleşmeyi destekliyor, özgür
lüğü benimsiyor,.evrenselleşen millî kültür bilinci içinde bizi destekliyor. Avantajları kesildiği 
için, demokratikleşmeden korktuğu için bize saldıranları cezalandırıyor; işte son yerel seçimler... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Melih Gökçek kimdir sorusunun cevapları pek kısa 
değil. Hatta tam tersi, anlatmakla da bitecek gibi de değil, isterseniz gelin neşeli bir olay an
latayım. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sen, kendini anlat. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu kimi anlatıyor? 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Size, şu hayalî iskemle me

selesini anlatayım. Ana ve babasız çocuklara kol kanat germekle yükümlü genel müdürümü
zün hayalî iskemle olayı. Efendim, bizi, millî kültürü katletmekle suçlayan Melih Gökçek, ye
tim yavruları, öksüz bebeleri korumakla yükümlü olduğu genel müdürlüğü döneminde çok 
sayıda verzalit sandalye, pingpong masaları, satranç tahtaları almış gibi görünme senaryoları
nı başarılı bir oyunla hayata geçiriyor. Bu malzemeler için önce ayniyat tesellüm makbuzu dü
zenliyor, sonra depo girişi yaptırıyor, hayalî iskemleleri hayalî depoya giriyor. Ardından depo
daki yer darlığını bahane ederek, dinleyin -hayalî iskemleleri, hayalî pingpong masalarını ve 
hayalî satranç masalarını hayalî bir yediemine teslim ediyor. (RP ve ANAP sıralarından gü
rültüler) 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Savunma yap, savunma... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen kendini anlat. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Evet. Millî kültür içindeki 

müseccel devlet ve nizam karşıtı Melih Gökçek, bununla da yetinmiyor (RP ve ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar) daha sonra bu mallar tam teslim alınmış gibi zavallı me
murlara imza attırılıyor. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bugün ise bu eşyanın bir kısmının 
imal bile edilmediği, hayalî sandalyelerin sadece metal aksamlarının mevcut olduğu belgelerle 
sabit. Burada belgeler arkadaşlar. (RP sıralarından gürültüler) 

Hayalî ihracat dönemi genel müdürünün, hayalî sandalye hikayesi. Size birkaç rakam ve
receğim. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Bu nasıl gensoru.' 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sizin verdiğiniz şekildeki 

bir gensoru. 
270 ahşap sandalyeden 143'ü eksik... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, neyi konuşuyoruz? N 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — ... 5 bin verzalit sandalye
den 2 15Ö'si eksik, 68 çalışma masasının 40 tanesi hayalî... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu ne konuşuyor? 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — 12 takım sehpanın hayalî... 
BAŞKAN — Sayın Bakan müsaade eder misiniz? 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Onları getirin Meclise, konuşalım. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Usul hatası var, usul hatası... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Şimdi, siz konuşurken, ihale yolsuzluğundan... 
MUSTAFÂ BAŞ (İstanbul) — İkaz ediyoruz. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, bir beni dinleyin lütfen... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Usul hatası var. 
BAŞKAN — Onu ben tayin edeceğim; usul hatasını, siz değil... Müsaade edin. 
Hayalî ya da usulsüz ihaleden tutun, atamalara varıncaya kadar; millî kültürün zedelen

mesinden tutun, Denizli'deki Pamukkale girişimine kadar arkadaşımız suçladı ve konuştu. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Her şeyi söyledi. 
BAŞKAN — Şimdi, Bakan da... 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Onlara cevap versin. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Millî kültürde hayalî ihracat olmadığını söylemeye çalışıyor. [(RP ve ANAP sıralarından 

alkışlar)] O da böyle ifade etmeye çalışıyor. Sizin konuşmanızın ölçülerine Bakan itiraz etme
di. Siz de Bakanın algıladığı ölçülere itiraz etmeyeceksiniz; çünkü hakaret yok. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Daha önce... Hakaret değil de ne bu?.. 
BAŞKAN — İzin verin, müsaade edin efendim. , 
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Sonuçta da Büyük Millet Meclisi karar verecek. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Büyük Millet Meclisi karar vermeyecek, koalisyo
nu oluşturan partiler karar verecek. 

BAŞKAN — Sayın Melih Gökçek ve arkadaşlarının gensorusu mu haklı, yoksa Sayın Me
lih Gökçek ve arkadaşlarının vergidi önergeye yanıt veren Kültür Bakanı mı haklı? Ona Meclis 
karar verecek. 

Buyurun efendim. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Bir cümlelik gensoru önergesine cevapveriyorum, söylediklerinin hepsine. Millî kültürün 
içerisinde hırsızlık da var beyefendi. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Bakan, TRT'de konuşacağız değil mi bunları? 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Muhtaç bebelere karşı tam 
bir sorumluluk örneği biraz evvel saydıklarım. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sandalye meselesi dahil konuşacak mıyız Sayın Bakan? 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Hayalî sorumluluk örne
ği, hayalî dönemin örneği. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi beni biraz daha dikkatli dinlemenizi istiyorum. 
Başta da söylediğim gibi, bu gensoruyu vesile sayarak, size, aynen geçen gensoruda olduğu 
gibi, yeni bir soygun modelini açıklamak istiyorum. Her ne kadar Anamuhalefet Partisi Genel 
Başkanı, gensoru tartışmaları sırasında, eski defterlerin karıştırılmasına karşı ise de, biz yine 
eski defterleri karıştırmak zorundayız; çünkü yedi aydır icraattayız. 

Kültür Bakanlığı, bizden önceki dönemde vakıflar aracılığıyla soyulmuştu. Biraz evvelki 
konuşmada bir sürü vakıf ismi sayıldı; doğrudur, o vakıfların yöneticileri de halen bakanlıkta 
görevlidirler. İşte, onun için, şimdi de o yöneticileri koruyorlar, onlara sahip çıkıyorlar. "Kad
rolaşma, kıyım yaptı" sözleri onlarla ilgilidir; kendileri yakalanıyorlar. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — O zaman onların isimlerini savcılığa 
bildirin. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Melih Gökçek de fonları 
tercih ediyor. Ne gariptir ki bize karşı husumet gösterenler, aynı kamplardan gibi görünseler 
de, bir tek noktada birleşiyorlar : Devleti soymada. Bu konuda aralarında sadece nüans var; 
biri vakıfları tercih ediyor, öbürü fonları. 

Peki, vatandaşın vergilerinden sorumlu olan ANAP'Iı Maliye Bakanı bu arada ne yapı
yor? Adnan Kahveci imzasıyla ANAP'Iı Kültür Bakanlığına, hem de harcama kalemlerine uy
gun olmayan ödenekleri aktarıyor. Niçin; yandaş derneklere vermek için. Nasıl; derneklere yardım 
yapılmasının yasal olmadığını bilerek, vakıflara vererek. Ne zaman; seçim kararı alındıktan 
sonra. Hangi derneklere, kendi seçim bölgesindeki derneklere. Hangi bölge mi?... Pendik'e. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Bakan, biraz da kendini anlat. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Belgesi burada ve sizlere 
bunu okumak istiyorum : 
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"Sayın Gökhan Maraş 
Kültür Bakanı Tarih : 28 Ağustos 1991 

Folklor derneklerinin çalışmalarının ülkemiz için çok büyük faydaları olduğuna inanan 
bir kişiyim. Buna rağmen devlet, geçmişte bu derneklere hiçbir şekilde sahip çıkmamıştır. Kül
türe lafta değil, uygulamada önem veren Anavatan hükümetleri döneminde bu derneklere maddî 
yardım yapılması çok yararlı olur kanaatindeyim. , 

özellikle dar gelirli ailelerin çocukları, folklor yapmaları, kostüm ve enstrüman maliyet
leri bakımından zorlukla karşılaşmaktadırlar. Doğru buraları, sizlere bu konuda 1 ilâ 1,5 mil
yar arası bir ek ödenek verilmesi hususunda yardımcı olabilirim. (Maliye Bakanı yazıyor; Kül
tür Bakanına) Örnek olarak Pendik Folklor Halk Eğitim Merkezinin ve Anadolu Kültür Folk
lor Merkezinin taleplerini gönderiyorum. 

Saygılarımla başarılar dilerim." 

Maliye Bakanı, kendi seçim bölgesindeki bazı yerlere para verilmesi için Kültür Bakanlığı
na 1 milyar lira para aktarıyor. Daha sonra bakıyoruz ki bu para, bu vakıflara verilmiş arka
daşlar. Yalnız paranın bir miktarı da ortalıkta yok. . 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Yanlış okuyorsunuz Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — İşte belgesi; seçim kararı 
verildikten sonra uygulanmış. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Biraz da bizim sorduklarımıza cevap ver Sayın 
Bakan. 

CENGİZ KURT (İzmir) — Kendini anlat biraz da. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Şimdi dönelim, Melih Gök-
çek'in zafer şenliğine. Kutlama giderleri, yetim çocukları korumakla yükümlü olan Çocuk Esir
geme Kurumunun bütçesinden ödenmiş; çünkü, Melih Gökçek'i Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne atayan, dönemin ANAP'h Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'tir, kendisi Yozgat 
Milletvekilidir ve üstelik de mukaddesatçı ve mücadelecidirler. Melih Gökçek, dava arkadaşı 
Cemil Çiçek'e karşı olan vefa borcunu ilginç bir buluşla ödüyor; tabiî yetimlerin hakkından, 
Cemil Çiçek'in posterlerini bastırmış ve bunları yaldız metal çerçeveyle de çerçevelettirmiştir, 
hem de fonların karanlık hesabıyla değil, düpedüz Çocuk Esirgeme Kurumunun katma bütçe-' 
sinden para ödeyerek. Sonra da Cemil Çiçek posterlerine ayniyat makbuzu kesmiş, yani bu 
poster ve çerçeveleri resmen devlet malı yapmıştır. İşte 300 çerçevenin ayniyat tesellüm makbu
zu buradadır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Kendinden bahset biraz Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Şimdi, Melih Gökçek sa
yesinde, devletin malları arasında, yaldız metal çerçeveli Cemil Çiçek posterleri de vardır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında mevzu dışı
na çıkıyor. Biraz da kendisiyle ilgili konulardan bahsetsin. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — İşte arkadaşlar, bu kol
tuklar gibi hayalî değildir. Ben bunu zimmetli olarak aldım, devletin malıdır ve depolarda 
vardır. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Senin bütçen nasıl geçti Meclisten? 
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KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bunların hepsi, tüyü bit
medik yetimlerin hakkı pahasınadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi beni çok eğlendiren ve sanırım sizi de güldüre
cek olan gensoru önergesinin ikinci iddiasına geliyorum. "Devlet nizamının düşmanı" diye 
gösterilen Melih Gökçek'in, bana yaptığı ve aslında hiç ağzına bile almaması gereken bir baş
ka suçlamasına cevap vermek istiyorum. Bakanlıkta kadrolaşma başlatmışız; bizi böyle suçlu
yor. Belki bunu söylemesi gereken tek kişi Melih Gökçek'tir. Melik Gökçek, annesiz babasız, 
özürlü kimsesiz çocukların parasını, pulunu, hayali eşya, hayali depo ve hayali yediemin se
naryosuyla iç etti ama, kendi yaptığı kadrolaşma hiç de hayali değildi; hem de insafsızdı, acı
masızdı. 

Sayın milletvekilleri, Melih Gökçek, 1989 seçimlerinde öteki ANAP'lılar gibi, halkın to
kadını yeyince, Cemil Çiçek tarafından himayeye alındı ve Çocuk Esirgeme Kurumunun başı
na getirildi. İlk yaptığı iş kadrolaşmadır. Şimdi bu kadrolaşma faciasının bir iki örneğini sun
mak istiyorum. 

Göreve gelir gelmez Keçiören Belediyesinden 300 yandaşını göreve almıştır; sonra da on 
gün içerisinde, 360 kişinin yerini değiştirmiştir. Bu 360 kişi idare mahkemesine başvurur, mah
keme kendilerini haklı görür ve göreve iade eder; Melih Gökçek'in yine hayalicilik tarafı tutar, 
kanuna ve mahkemeye hayali bir uyum gösterir; önce karara saygılı gibi davranır, on gün için
de, görevden aldıklarını göreve iade eder. Ertesi gün -iade ettiğinin ertesi günü- hepsini Anado
lu'da anketör olarak görevlendirir. Ne için anket yapacaklarını size söyleyeyim : Doğu ve Gü-
neydoğu'da kreş, huzurevi, yaşlı ve aile danışma merkezlerine gerek olup olmadığını sormak 
için. Ama olayların gelişimi bu anket konusu kadar komik değildir; Gökçek, en çok kızdıkları
nı, anketör olarak, özel tim koruması altında, araştırma yapmak üzere Pervari, Şırnak ve Siirt 
bölgesine sürer. Kurum içinde bu anketörlere "ölüm grubu" adı takılmıştır; çünkü can güven
liği olmayan bu bölgelere gidip de dönmemek vardır. Gökçek acımasızdır; çocukları astım hastası 
olan Naşire Füsun Doğanay'ı Yumurtalık ilçesine sürer. Sürülenler arasında hamile bir kadın 
bile vardır. Sürülenlerden Ekim Güneş ise, maalesef hastalanarak ölür. Bu rahmetli arkadaşı
mız aslında Antalya il müdürüdür; Gökçek kendisini önce Söke'ye uzman olarak sürmüştür, 
sonra hızını alamamış ve ölüm grubu adı verilen anketörlerle birlikte Siirt bölgesine gönder
miştir. Güneş, işte burada hastalanır ve sonunda ölür. 

Sayın milletvekilleri, bizi kadrolaşmakla suçlayan Melih Gökçek'in yaptığı kadrolaşma ve 
kullandığı yöntemler, ne yazık ki yukarıda açıklandığı gibi cinayet derecesine varmıştır. Hami
le anneler, çile çekmiş astımlı çocuklar, nefessizlikle daralmış babalar ölmüş; bütün bunlarla 
yetinmeyen Gökçek, partisinin -o zamanki Partisinin; Anavatan Partisinin- son genel kongresi 
öncesinde, o kimsesiz yavruları politikaya alet etmiştir. ANAP'ta genel başkan adaylığı müca
delesinde, tuttuğu aday uğruna, rakip kişiyi bu kimsesiz çocuklara, parti genel merkezî önün
de yuhalatmıştır. Üstelik bütün bunlar televizyonda görülmüştür. Aslında bu kadrolaşma ko
nusunda yüzlerce örnek verebilirim; bazılarını sayacağım. Bir ilkokul öğretmenini kendi kuru
muna ikinci derecede şube müdürü olarak atayıp, daha göreve başlamadan, başarı ve liyakatı-
na binaen birinci dereceye yükselmesini... • < . .. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Siz kimi suçluyorsunuz? 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Gensoru konusu Gökçek mi sen misin? (ANAP ve RP sıra

larından gürültüler) 
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KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — ... yoksa, hiç bir bağlantı 
olmadığı halde, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yetiştirme yurtlarından, yetim hakkı savunan 
genel müdürü şube müdürlüğüne getirmesini... (DYP ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. Sayın Bakan... 
CENGİZ KURT (İzmir) — Gökçek'ten değil kendinden bahset. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Efendim bundan sonra 
benimkini de söyleyeceğim. Onun yaptıklarını söylüyorum, benimkini de söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz doldu,, tamamlayın lütfen. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Bunların hepsini televizyonda tartışalım. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Tamam efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Gensoruya cevap ver sen. (ANAP ve RP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Süreniz doldu, tamamlayın lütfen. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Niye sıkılıyorsunuz bun
ları duymaktan, niye sıkılıyorsunuz?.. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

Niye sıkılıyorsunuz?.. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
Yetim hakkı savunan Melih Gökçek... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Tamamlayacak efendim, lütfen sinirlenmeyin. 
Tamamlayın lütfen. . 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Niye kızıyorsunuz? 
Bakın arkadaşlar, yetim hakkı savunan Melih Gökçek, bir zatı 9 günde, gene başarı ve 

liyakatine binaen, birinci dereceye terfi ettirmiştir, yasalara aykırı olarak. Bu zat Ramazan ay
larında camilerde vaaz vermek için özel izin almıştır. 

Bakınız bu belgelerin hepsi burada; bunların hepsi eski dernek arkadaşlarıdır. Bunları bir 
araya getiriyorlar, kimsesiz çocukların rızkıyla kardolaşmak için. Bu, özel kadrolaşmayı amaç-
lamasa, sicil kayıtlarında güvenilir bulunmayan, şahsî menfaat düşkünü olduğu belirtilen ve 
de katiyetle idarî ve malî görev verilmemesi telkin edilen bir memuru, Adıyaman Sağlık Mü
dürlüğü memurluğundan alıp, Malatya Yetiştirme Yurdu Müdürü yapar mıydı? Öyle bir kad
rolaşma yapmıştır ki, 9 bin kişilik personel üzerine 5 bin kişi daha almıştır. 

Şimdi, bakın, bunlarla ilgili geçen dönem bir milletvekili,* Cemil Çiçek ile ilgili bir önerge 
vermiştir. Bu önergenin müzakeresinde Sayın Çiçek, "Ne var yaa, 10 bin kişilik bir kurumda 
300 tane tayin yapılmış, çok mu?" demiştir. Pişkince de "Bunların hepsi merkezde birikmişti, 
bunları taşraya gönderdik" demiştir; ama arkasından bakıyoruz ki, bunları, -biraz evvel gör
düğünüz gibi- Melih Gökçek, taşradaki kadroları, oralarda sınavlar yapıp, onları da merkeze 
alıyor. İşte, bizi suçlayan Melih Gökçek'in durumu bu; biz ne yapmışız. 

7 ayda toplam 412 adet uygulama yapmışız. Bunun 270'i, eş durumundan kendi istekle
riyle tayin edilmiştir. İstek dışı yaptığımız tayinin sayısı ise, sadece 22'dir. 89 kişiyi de, bizden 
önce -Gökhan Maraş zamanında- sınav açılıp, alınan kişileri atamışız. Bir ilginç nokta; bu 48 
koruma güvenlik görevlisinin 30'u Kırşehirlidir. Kırşehirliler böyle bir bakanı bildikleri için, 
Anavatan Partisine öyle bir ceza verdiler ki, Meclise üç SHP'li milletvekili gönderdiler; onlara 
şükran borçluyuz. 
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, ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen kendi gensoruna cevap ver. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Önce kendi imzana sahip çık. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sa- -

. 1 

yın Gökçek, biraz evvel burada bir sürü belgeler gösterdi ve "Bu belgelerin orijinalleri elimde" 
dedi. 

Şimdi, imzamızın neden değiştirildiğini ve bizim Bakanlığımızın ne durumda olduğunu 
çok daha iyi görmeniz lazım. Yüce Meclise kendisi yakalandı. Orijinal belgeler, yani devletin 
evrakları, başkaları tarafından bakanlık kayıtlarından alınıyor, ya Gökçek'e ya da başkalarına 
götürülüyor; bu, ayrıca, Türkiye'de, bizden önceki 8 yıllık iktidar döneminin önemli bir yüz
karasıdır; bunu da burada açıklamak istiyorum. (ANAP ve .RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen tamamlayın. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Gensorudaki üçüncü suç

lamaya; ihalellerdeki usulsüzlüğe gelmek istiyorum. 

16 Haziranda da bunlar yapılmıştır. Üzerine basa basa söylüyorum; bütçede ödeneği olan, 
arsası tespit edilmiş, projesi bitirilmiş, 16 kültür merkezi inşaatı için Devlet Planlama Teşkila
tıyla her türlü,yazışma yapılmış, izinler alınmış ve ihaleler açılmıştır. Hepsinin belgeleri bura
dadır, gelir bakar. 

Melih Gökçek'in koltukları gibi bizimkiler hayali değildir. Tabiî Sayın Gökçek İhale Yasa
sını bilmiyor ki, bugüne kadar kendi döneminde bir tek ihale yapmamıştır, hep üç dört tane, 
davetiyeyle çağırdığı firmalara, anlaşmalı olarak inşaatlar vermiştir ya da alımlar yaptırmıştır. 
İhale Kanunu ile uzaktan yakından ilgisi yoktur; ilgisi olsa, ikinci zaman, Resmî Gazetede ya-, 
yımlanan konuyu da bilirdi; ama ilgisi olmadığı için, bunların hepsini bir kenara koymuştur. 

Şimdi bakın, biz bu ihale konusunda o kadar titiziz ki, bu Hükümet o kadar titiz ki, iha
lelerde, bırakın usulsüzlüğü, devletimizin çıkarları açısından gerekli rekabet ortamı sağlanma
dığı için ihale sonuçlarını onaylamadım; bunu açıkla söylüyorum. Ben, vatandaşların vergile
rini, Melih Gökçek gibi çarçur eden birisi değilim. Rekabetten doğacak olan imkânları azami
leştirmeye çabalarken, Melih Gökçek'in tüyü bitmemiş yetimleri nasıl koruduğunu da -biraz 
evvel verdiğim örneklerle de ifade etmeye çalıştım- hatırlatmak istiyorum. 

Biz, ihalelerimizin herbiri için, 100'ü aşkın başvuru arasında ortalama 60 civarında katılı
mı bile yetersiz bulduk. Bakın Gökçek ne yapmış : Biraz evvel söylediğim gibi.inşaatlarını sa
dece üç beş firmadan teklif alarak ve bazı hallerde en fazla yüzde 5 oranında indirim yapana 
vererek gerçekleştirmiş. Üstelik de bu firmaların-pek çoğu yeni kurulmuş; belgeleri burada. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Belgeleri Cumhuriyet Savcılığına 
gönderin. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ, FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Evet, hepsi cumhuriyet 
savcılığına gidiyor, araştırmaları yapılıyor, Devlet Bakanlığı yapıyor; orada hepsi belli olacaktır. 

Bir şeyi daha sizlere anlatmak istiyorum, merkezden alınma taktiğini anlatmak istiyorum, 
Tüm alımları, mahallî birimlerin bilgi ve teklifleri dışında, mal ve malzeme alımı olarak mer
kezden yapılıyor Sayın Gökçek zamanında, örneğin : Kastamonu Çocuk Esirgeme Kurumu
nun yiyeceği Ankara'dan alınıyor, sonra tekrar Kastamonu'ya gönderiliyor. Böylece lüzumsuz 
nakliye parası ödeniyor. Bir bakıyoruz ki, nakliye firmalarına milyarlarca lira para verilmiş 
ve aynı firmalara verilmiş. 
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Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi pazarlık.usulüyle yapılıyor. 2 milyar liralık oyuncak 
alınıyor. 2 milyar liralık oyuncak, 1 milyar lira verilerek, bütün şubelerdeki çocuklara dağıtılı
yor. Bunların hepsi dosyalarda var ve bunlar, gerekli olan yerlere, yargıya intikal edecektir. Bunları 
açık açık da daha sonra konuşuruz. Sayın Gökçek'in geçmişine bakalım derken, geleceğini gö
rürüz diyordum. Sayın Gökçek'in Belediye Başkanlığı döneminde de bir şey var; onu söyleme
den edemeyeceğim. Cadde satmış, cadde. Bugün, Keçiören'de satılmış bir cadde var ve onunla 
birlikte 7 dosya ve kaymakamlıkta bekliyor, savcılıkta gerekli işlemler görülecek. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim... Bağlayın... Sayın Bakan, lütfen... 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Bakan, bir de şu kültürüne gel, kül

türüne... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Kültürümü anlatıyorum 

sizlere. 

Sizlere, Sayın Gökçek'in "kilise" diye tutturduğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Kili
seleri ibadete açtığım ve millî kültürü tahrip ettiğim iddiasıyla, hem yalan hem yanlış bazı be
yanatlar veriyor, Anavatanlı arkadaşlarımız da onları alkışlıyor ve destekliyor. Ayıp ediyorlar; 
çünkü, göstereceğim belgeler, sizlerin yüzkarası olabalir eğer destekliyorsanız. Şimdi, Sen Pa
ul Kilisesinin hac yeri olması, yöreyi turizm açısından belki de kalkındıracaktır; ama, üzgü
nüm ki, bu projeyi ne ben başlattım ne de henüz bir gelişme sağlanabildi. Proje, ANAP döne-. 
minde başlatılmış ve ANAP'Iı çağdaş Dışişleri Bakanları Sayın Giray ve Sayın Alptemoçin ile 
çağ gerisi bir Kültür Bakanı Maraş arasında çatışma ve çelişkiye yol açmış; şimdi onları alıp 
kullanıyorlar. Üstelik, Sayın Cumhurbaşkanının isteği doğrultusunda bunlar yapılmış. Yani, 
ANAP'Iı Dışişleri Bakanları bu kiliseyi ibadete açmak istemiş; ama, başaramamışlar. ANAP'
Iı Dışişleri Bakanı Alptemoçin bir resmî mektubunda bakın ne diyor. "Konunun ilgili tüm ku
ruluşları 12 Eylül 1990 tarihli istihbarat değerlendirme kurulunda ele alındı ve kilisenin resto
rasyonunun yapılıdğına dair ibadete açılması üzerinde mutabakata varıldı." 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ediyorum, lütfen bağlayın... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Gördüğünüz gibi, mesele şu : Mesele, millî kültürün, hepimizin sahip olduğu millî kültü
rün, birkısım, demokratikleşmeye ve vatandaşa karşı olan insanlar tarafından yok edilmeye 
çalışılmasının önünde engel olmamız. İkinci ve en önemli mesele, 100 milyarlık avanta kesildi; 
şimdi artık bu bakanlığın bütçesinde 500,milyar var ve bunu alamadıkları için bu feveranlar 
yapılıyor. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum arkadaşlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) '•— Sayın Başkan, şahsımla ilgili bir yığın iddialarda bu
lunmuştur. Geçmiş döneme ait bir yığın iddialarda bulunmuştur. Bunlara cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, öyle cevap veremeyiz. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın hakkımda yaptığı suçla

malara cevap vereyim. 
BAŞKAN — Birbirimize cevap veremeyiz. Siz de iddiada bulundunuz. Doğru olup olma

dığını ispat edemeyiz. 

İ; MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında, benim için, 
"Örgüt üyesi" dedi... 
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BAŞKAN — Lütfen oturun efendim... Oturun efendim... 
İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oturun lütfen... Oturun efendim! Hayır. Cevap hakkınız yok. Suçlamalara 

cevap... Nasıl o, ona.cevap verecek, o da, ona cevap verecek... (RP sıralarından gürültüler) 
Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp, alınmayaca

ğı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi gensoru önergesinin gündeme alınıp, alınmayacağı hususunu oylarınıza sunucağım : 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... kabul edilme
miştir., (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Gündemin, "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

.. . V. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1, — 9/3 Esas Numarali Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — 9/3 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve Doğ
ru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Doğru Yol Partisi Grubunca üç katı olarak göste
rilen adaylar arasında adçekme suretiyle seçim, yapacağız. Adayların adlarını okuyorum : 

Veli Andaç Durak, Adana Milletvekili. 
tsmet Attila, Afyon Milletvekili. 
Muhtar Mahramlı, Tekirdağ Milletvekili. 
Bu üç aday arasından bir tanesini adçekme suretiyle tespit ediyorum... 
Adana Milletvekili Veli Andaç Durak seçilmiştir efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, biraz ara verelim; tebrikatta aksama 
oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, seçimi ben yapacağım için... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Öyle ama, tebrikatta biraz aksama oluyor. 

2, — 9/5 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — 9/5 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan ve Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubuna düşen bir üyelik için Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca üç katı olarak gösterilen adaylar arasından adçekme suretiyle seçim yapacağız. Adayla
rın adlarını okuyorum : . 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan. 
Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu. 
Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan. 
Bu üç aday arasından adçekme suretiyle bir tanesini tespit ediyorum... 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan seçilmiştir. 

3, —Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonundaki açık üyelik için Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

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

1, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Doğru Yol Partisi Grup Baş
kanvekili Bursa Milletvekili Tiır/ıan Tayan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletveki
li Güneş Müftüoğlu ve Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
li Eğitim Komisyonu Raporu (2/376) (S. Sayısı : 118) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Be
kir Sami Daçe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Hatay Milletvekili Ali Uyar'-
in, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Gruplar, Komisyon ve Hükümete 20'şer dakika, şahısları adına da iki üyeye 10'ar dakika 

olmak üzere söz verilebilecektir. -
Gruplar adına söz isteyen sayın üye?.. 

AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, şahsım ve grubum adına, söz istiyorum. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Avni Akyol; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Yüce Meclisi en içten duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Rektör seçimiyle ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde, Gru
bum adına söz almış bulunuyorum. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, ilk defa, bir kanun teklifi üzerinde, nasıl ve neresinden 
başlamam gerektiği kopuşunda tereddüt ve sıkıntı içindeyim. Sıkıntıya düştüğümü itiraf et
mek istiyorum. 

Ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle birinci derecede ilgili, en önemli bir konuda, iki mad
delik bir kanun teklifinde, neden bu kadar çok hata yapıldığını anlayamadığımı, sözlerimin 
başında arz etmek istiyorum ve düşünüyorum; iktidar olmak, iktidarda kalmak, iktidarda kal
ma ömrünü uzatmak için her şeyi yapmak doğru mu?.. Doğruluktan ve haklılıktan uzaklaş
mak, meşruluk iddiasında bulunmak mümkün mü?.. Tepkilerimizi kanunlaştırmak, onları hak-
Iılaştırmak mıdır, yoksa, yeni tepkilere yol açmak mıdır veya politika, sadece zıtlaşmak mıdır, 
uzlaşmak mıdır?... Dillerden hiç düşürülmeyen, yozlaşmadan uzlaşmak, yapılmaması gereken 
şeyleri yapmak mıdır ve nihayet yapılanları görmezlikten gelmek, onlara seyirci kalmak 

(1) 118 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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mıdır?... Hiçbir değer, hiçbir kural, hiçbir ilke, hiçbir amaç, hiçbir inanç, yürekten benimsen
meden, yürekten savunulmadan, bilinçli, azimli ve kararlı olarak direnilmeden, gerektiğinde, 
uğrunda her türlü fedakârlığa katlanmadan yaşayabilir mi?.. Yaşayamaz, varlığını ve etkisini 
sürdüremez. 

Şüphesiz, bu çifte standartlı, günübirlik politika hesaplı, yanlı ve yanlış anlayış, her türlü 
kalkınmamızı da engelliyor, geciktiriyor; maliyetleri yükseltiyor, bedellerini toplum ağır ödü
yor. Bu bakımdan, her çeşidi ve türüyle, her şeyden Önce, eğitim ve öğretim kurumlarımızı, 
öğretim elemanlarımız ve öğretmenlerimizi, olabildiği ölçüde, günlük politikalardan ve politik 
müdahalelerden uzak tutmaya çalışmalıyız. 

Bu genel görüşlerimizin ışığı altında baktığımızda, 2 esas maddelik, 3 üncüsü yürütme, 
4 üncüsü yürürlük maddesinden oluşart bu Kanun teklifindeki hataları, çelişkileri, boşlukları, 
zıtlıkları arza çalışacağım. 

' Herşeyden önce birinci sorun, reform konusudur. Gerekçede deniyor k i : "Eğitim refor
mu -bunun içinde, özellikle Yükseköğretim Reformu var; sanki araştırma, geliştirme, değer
lendirmeye dayalı sürekli bir yenilenme ve düzenleme değilmiş gibi -rektör atamasıyla en önemli 
ilk adımını atmış olacaktır." Genel gerekçede bu var. Aslında, köklü reform yapılması isteni
yor. "Köklü reform" kavramı yanlış kullanılmıştır. Reform, köklü değişikliktir. Sizin bunu, 
bu kavramı söylemekle dediğiniz köklü, köklü değişiklik oluyor. Yani, aceleye gelmiş ve refor
mu adam atamasına, seçmesine bağlayan, bilimsellikten ve çağdaşlıktan uzak; fakat tamamen 
şartlı, formdan fonksiyona geçen bir yönetim, bir seçim anlayışı ve uygulamasıdır. Oysa, ol
ması gereken; böylesine bilimsel kurum ve kuruluşlarda sistemi bir bütünlük içinde ele alan, 
alt sistemlerle uyumunu, dengesini, bağlarını ve geçişlerini kuran değerlerden, amaçlardan ve 
fonksiyonlardan başlayan fonksiyondan forma geçiş yoludur. Bizim gruptaki arkadaşlar da 
bunu dinleyecekler herhalde, özellikle akademisyenler. Adama göre değil, amaca göre kurum
laşmadır; olması gereken de budur. Fakat, maalesef, Hükümetin iki ortağının çeşitli ağızları 
tarafından, daha muhalefette iken, kamuoyuna ilan ettikleri eğitim reformunun ilk ve en önemli 
adımı olarak rektör seçimi gösterilmektedir. İkinci adımı olarak, eğer çağdaş eğitim ve çağdaş 
üniversite gösterilecekse, bir ünlü düşünürün dediği gibi ve benim de, bundan 12 yıl önce Ada
let Partisi sözcüsü olarak şurada yaptığım konuşmada "yetersiz hükümetlerden eğitimde fazla 
bir şey beklememek gerekir" şeklinde ifade ettiğim düşünceyi 12 yıl sonra bugün, o gün men
subu olduğum, bugün iktidarda olan eskimeyen eski dostlarımın iktidarına yöneltmekten bü
yük üzüntü duyduğumu arz etmek istiyorum. Çünkü, aynı anlayış, o tarihlerde belli bir üni
versitenin isteği ve CHP'nin desteğiyle lağvedilmişti, Anayasadan kaldırılmıştı. Bugün, o gün
lere gelmiş olmanın, ilerideki sıkıntılarını şimdiden görür gibi olduğumu arz etmek istiyorum. 

Tespitlerim açısından benim için ikinci ciddî durum; DYP ve SHP Başkanvekillerinin tü
münün imzaladıkları bir kanun teklifi üzerinde, Millî Eğitim Komisyonundaki muhalefet şerh
leridir. Bu muhalefet şerhlerine baktığıtnda, Millî Eğitim Komisyonunda yapılan değişikliğin 
isabetli ve olumlu olduğu konusundaki görüşümü arz etmek istiyorum. Orada yapılan doğru
dur. Neden doğrudur, onu arza çalışacağım. 

Daha 1960 ihtilalinin altı ay sonrasında toplanan Eğitim Millî Komisyonu, Bakana yar
dımcı olmak üzere -dikkatinizi çekiyorum- muktedir bîr ara komisyonun kurulmasını öngör
müştür. Eylül 1960'da Eğitim Millî Komisyonunun yayımında -ki 11 kişilik üyesinin 5'i profe
sördür, diğerleri, Hasan Ali Yücel dahil, eğitimde çalışmış bakan ve müsteşarlardan oluşur-
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özetle, muktedir bir ara komisyonun, Bakana müdahale etmek için değil, yardımcı olmak için; 
yönetmek için değil, yönlendirmek, koordinasyonu sağlamak için kurulmasını zorunlu görü
yor. On yıl sonra, 1971'de, yine aynı ihtiyaç, Millî Eğitimde ve o zamanki Hükümetle, başlatı
lan eğitim reformu çalışması içinde ele alınıyor ve 1973 yılında çıkarılan 1750 sayılı Üniversite
ler Kanununda, Millî Eğitim Bakanının başkanlığında bir Yükseköğretim Kurulu kurulması 
öngörülüyor; ki, o kurulun iki yıl üyeliğini yaptım. Az önce arz ettiğim gibi bir üniversitemizin 
itirazı ve Cumhuriyet Halk Partisinin desteğiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 
kurul, bu kuruldur. ' 

6 Kasım 1981'de yeni ihtiyaçlar karşısında, bu defa daha güçlü ve etkili, yönlendiriciliği 
de aşan, ilk uygulama sıralarında yönetme ağırlıklı bir YÖK uygulaması... Bugün çok atılmış
tır o yetkiler. 

Eğer üniversite çevresine bakacak olursak, üniversite çevresi, doğrudan doğruya yöneti
min üniversite mensupları arasından seçilmesini öngörür; bunu saygıyla karşılıyoruz. Fakat, 
yetersizlikler, eğitim sorununun toplumun bir sorunu oluşu gerçeği; profesörlerin üniversiteye, 
üniversielerin topluma, toplum adına da siyasî organın varlığına ihtiyaçları karşısında, üniver
siteleri olumsuz yönde etkilememek* bilimsel özerkliği ve özgürlüğü zedelememek kayıt ve şar
tıyla ve tabiî, bireysel özgürlükle kurumsal özgürlüğü de karıştırmamak kayıt ve şartıyla; üni
versitelerin özerkliğiyle, kişilerin özerkliğini ve özgürlüğünü karıştırmamak şartıyla bir düzen
lemenin yapılması, çağdaş eğitim anlayışının ve dünyadaki bütün uygulamaların bir gereğidir, 
bir sonucudur. Çünkü, sorun, toplumun sorunudur; toplumun kaynaklarından ve imkânla
rından fedakârlık yapılarak toplumun geleceğine yatırım yapılmaktadır. Bunda, millet adına, 
millet önünde ve burada, Genel Kurulda hesap verecek olan merciin varlığı, o merciin fonksi
yonlarının, rolünün zedelenmemesi, siyasetin inkâr edilmemesidir. Sadece ders kitaplarında 
ya da araştırma kitaplarında, her türlü yönetim biçimleri arasında, demokratik yönetim bi
çimleri arasında politikacının yeri, politik fonksiyonların gereği belirtilmekle yetinilmemeli, 
bu konuda da siyasî organın ve onun, devlet adına temsilcisi olan Millî Eğitim Bakanlığının, 
dolayısıyla Hükümetin de bir yeri olmalıdır. 

Burada mesele, sınır meselesidir, şekil meselesidir ve takt meselesidir; millete karşı hesap 
verme açısından. 

Az önce ifade ettiğim gibi, kesinlikle arz ediyorum ki, particilik taassubu ile hareket et
meden ve hiçbir duygusallığa kapılmadan, kanun teklifinin, ilk hali -ki sanıyorum şimdi o ilk 
hale getirilme niyet ve çabaları var- Millî Eğitim Komisyonundan geçen şeklinden daha iyi de
ğildir. 

Çok değerli milletvekilleri, aslında, seçim durumunu özetlemek istiyorum. Elimizdeki 118 
şıra sayılı kitapçıkta belirtilen şudur : "... profesör akademik unvanına sahip olanlar arasın
dan görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek 
adaylar -3 aday içinden- arasından Cumhurbaşkanınca atanır." Kanun teklifinin 1 inci madde
sindeki temel hüküm bu. Daha sonraki cümleleri irdeleyecek olursanız, usul ve prosedür ile 
ilgilidir. Bunun anlamı rektör atamasında YÖK'ün yok edilmesidir. îlke olarak bizim de be
nimsediğimiz seçim sisteminin ve uygulamasının getirilmesidir. Seçim sistemine evet... 

Millî Eğitim Komisyonunda yapılan değişiklikte görüleceği gibi, 3 aday 6 adaya çıkarıl
mıştır. Bu 6 aday YÖK tarafından 3 'e indirilecek ve 3 aday içinden biri Sayın Cumhurbaşka
nınca rektör olarak seçilecek ve atanacaktır. 
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tik teklifle son teklif arasında yapılan diğer bir değişiklik de, ilk teklifte, rektörün görev 
süresinin 5 yıl olarak belirlenmesine rağmen, komisyonda bu görev süresinin 4 yıla indirilmesi
dir. Fakat o kadar aceleye getirilmiş bir metin ki, rektörlerin süresiyle ilgili cümlede özne dahi 
yoktur. 

YÖK'ün devreye sokulmasının bize göre hiçbir sakıncası olmadığı gibi, aksine pekçok ya
rarları da vardır ve olacaktır. Aslında, böyle bir ara kanun teklifi -az önce ifade ettiğim gibi-
Türkiye'nin ihtiyacıdır ve idare hukukumuz gereğince yapılması gereken normal işlemdir ve 
bu kurum, mutlaka devrede olması gereken bir kurumdur. Bu bakımdan, Millî Eğitim Komis
yonunda yapılan değişiklikleri, ilaveleri, ilke olarak belirtilen yönüyle olumlu karşılıyoruz. 

Üçüncü değinmek istediğim hususa; ilk teklif ile komisyonda yapılan değişikliklerde, si
yasî yönden büyük noksanlık, hukukî ve kanunî yönden ise ciddî bir boşluk ve aykırılık olan 
hususa değinmek istiyorum. Gerçekten de, ilk teklif ile teklifin son şekli arasında, siyasî yön-, 
den, hukukî yönden, kanunî yönden boşluklar ve aykırılıklaryardır. Türkiye Cumhuriyetinde, 
Türk millî eğitim sisteminin devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden sorumlu 
olan Millî Eğitim Bakanlığıdır, Maalesef, ne ilk teklifte, ne de komisyondan geçen son teklifte 
Millî Eğitim Bakanlığı yoktur; ilk teklifte YÖK yoktur, son değişiklikte hükümet yoktur. Ama 
görüyorsunuz, hesap vermede Sayın Bakan burada, bundan sonra ki bakanlar da burada ola
caklar. Millet önünde sayın bakanlar, başbakanlar olacaklar ve milletin ihtiyacını dinleyecek
ler, onu, önce kendi partilerine, yetkili organlarına, sonra da buraya getirecekler; ama hiçbir 
şeyden haberleri olmayacak... Nasıl haberi olmayacak?.. Sayın Millî Eğitim Bakanı ve bakan
lar rektör atamalarını, fırsat bulurlarsa, televizyondan ve radyodan öğrenecekler. 

Çok değerli arkadaşlarım, içtenlikle arz ediyorum; sınırlarını tartışmaya varız. Kesinlikle, 
müdahaleye, şahsen de karşıyım, grup olarak da karşıyız; ama, geliniz, şimdi arz edeceğim te
mel kanunî gerekçeler dolayısıyla, Sayın Bakanın da, benim de, benden öncekilerin de çektiği, 
1981'den beri çekilen şu komediye -her şeye karşı değil misiniz? Karşısınız akıl yoluyla, gerçek
çi anlayışla bir son verelim. 

Bugün Türkiye'de devlet adına yetkiyi üzerinde bulunduran Bakanın dayanakları, Millî 
Eğitim Bakanlığının sorumlulukları şu kanunlara dayanıyor : 

Birincisi, Tevhidi Tedrisat Kanununun 1 inci maddesidir. Onun yanlış veya eksik olduğu
nu yorumlayamaz, anlayamaz, değişiklik teklifinde dahi bulunamazsınız. Türkiye dahilindeki 
bütün bilim, eğitim ve öğretim kurumları, eski deyimiyle, Maarif Vekaletine merbuttur, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlıdır." Bu değişmedi. 2547 sayılı Kanunun gerekçesinde, askerlerin dö
neminde verilen raporda dahi, bu bütünlüğün korunması, tevhidi tedrisatın gereği olarak zo
runlu görülmüştür. Onun için, 2547 sayılı Kanunu açarsanız "Türk millî eğitimin genel amaç
ları ve sistem bütünlüğü içinde..." diye devam eder ve Bakanlar^YÖK'ün, 27-28 kalem işini 
yaparlar. Yani, YÖK Başkanı, sekreterinin ikramiyesini dahi veremez; onu dahi Sayın Bakan 
imzalamak zorundadır. 

İkincisi, Millî Eğitim Temel Kanunudur. 
Üçüncüsü, demin değindiğim 2547 sayılı Kanundur ve nihayet Anayasadır. 
Anayasada, devlet adına olan hükmü, kamu tüzelkişisine verebilir misiniz? tdare hukuk

çusu olan ya da hukukçu olan arkadaşlarıma soruyorum; devlet adına hareketi YÖK mü yapa
caktır, Cumhurbaşkanı mı yapacaktır? Orada temsil görevi var. İcrada kim yapacaktır?.. Bu 
husus yok. Bu kanunlar yok mu?.. 
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BAŞKAN r- Sayın Akyol, bir hususu hatırlatmak istiyorum; deneyimli konuşmacısınız, 
Grup adına konuşuyorsunuz, şahsınız adına da söz aldınız. Sizden sonra grupları adına konu
şacaklar var. Sizden sonra grupları adına konuşacaklar olduğu için, ikisini süre olarak birleşti-
remiyoruz. Daha sonra 10 dakika daha şahsınız adına konuşacaksınız. Uygun bir yerinde ta
mamlarsanız... 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Hay hay efendim. 
Sayın Başkan, şimdi kaç dakikam var? 
BAŞKAN — Tamamlamanız gerekiyor. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Ben, her iki süreyi birleştireceğim sanmıştım, onun için rahat gidiyordum. 
Çok değerli milletvekilleri, liderlerimize bağlılığı ve saygıyı anlıyorum; ona sevgiyle katılı

yorum. Başka türlü olursa, gruplar olmaz, grup dinamizmi yaşamaz, parçalanır; ama, anlaya
madığım bir şey, geçici iktidarlar ve hesaplar uğruna bağımlılıktır. "Bağımsız, özgür, çağdaş" 
gibi kavramlardan söz ediyoruz ya gençlere, millete, devlete örnek olsun diye; önce, parlamen
ter arkadaşlarımızın iradelerini tam belirtmiş olmaları; onların onurlu, sorumlu olmalarının 
gereğidir ve bunu yapanları kutlamak gerekir. "Görüşlerimizi ifade etmeliyiz" diyorum... Ba
ğımlılık içinde kalırsak,.demokrasiye hizmet etmeyiz, millete hizmet etmeyiz, geleceğe hizmet 
etmeyiz. Kesinlikle, anarşiye dönük sözleri söylemek istediğim izlenimi doğmasın; kendi lideri
mize ve diğer liderlere, bu vatanın evlatları olarak, şu yüce çatının devamının sağlanması açı
sından, bağlılık ve saygı sonuna kadardır; ama, bağımlılığa, kulluğa, hayır... Bunu aştığımız 
gün Parlamento itibar kazanır. Üç günlük geçici şeylerle, belki zedelenir gibi olur; ama, mille
tin geleceği açısından birilerinin -ki onun yeri burasıdır- gereğini yapması gerekir. 

Eğitim ve Öğretimde Birlik Kanunundan sonra, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun
da, inanınız sekiz madde var; sistemin içinde var, "Millî Eğitim Temel Kanunu" diyorum, "Üni
versiteler Kanunu" demiyorum... 18, 31, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleriyle, kurumla
rından, amaçlarına, düzenlenmesine, eğitimin paralı oluşuna ve devlet adına sorumluluğuna 
kadar, Millî Eğitim Bakanlığını büyük sorumluluklarla donatmışsınız. Anayasanın 130 uncu 
maddesiyle, bütçelerini Millî Eğitim Bakanlığına gönderir ve onun denetimine verirsiniz; eğer 
Millî Eğitim Bakanlığı imzalamazsa, o işlem görmez; ama Millî Eğitim Bakanlığını devreden 
çıkarırsınız... Arz etmek istediğim, düşündürmek istediğim budur. 

Şunu demek istiyorum : Bugünkü YÖK'ün -katılıyorum görüşlere- Türkiye'de uygulanan 
bu modelin -ara kuruluşa ihtiyaç var- dünyada tek bir örneği yoktur; düzeltilmelidir. Çarpık
tır, tamam; ama bir yeri yaparken diğer yeri yıkmak ve şu Parlamentoyu, siyasî organı yok 
saymak gibi gaflete de düşülmemelidir noktasına getirmek istiyorum. Şimdi, Sayın Akyol, siz 
Bakan olduğunuz dönemde bunu niye yapmadınız denilebilir. Göreve başlama mesajımda söy
leyip de -Sayın Bakan bilirler- yapamadığım üç işten biridir; yapabildiklerimi yaptım, yapa
madıklarımı savunuyorum, bugün de aşamadıklarımın onun gereğini yapıyorum, e 

Sayın Başkan, bu açıdan, üç alternatif getiriyorum. Müsaade ederseniz, sözlerimi bunun
la bitireyim. 

Üç alternatif getiriyorum ki, zaman kazanılsın diye. Bu zamanda, Sayın Millî Eğitim Ba
kam ve grup başkanvekilleri beni izlerlerse, bundan birine gelmenin kendimize saygının gereği
ni yapmış olmak amacıyla yapıldığının farkına varacaklarını ümit ediyorum. 

1. 9, 6, 3 formülü -Kanunu var- nedir?.. 9 kişi seçilir, YÖK 6'ya indirir, Millî Eğitim Ba
kanlığı 6'dan 3'e indirir, Cumhurbaşkanı 3 ünden l'ini seçer. En tersinden başladım. 
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2. 6, 4, 3, 1 formülü. Prefesörler 6 kişi seçer -onda da farklı görüşlerim var; kimin 
seçeceği konusunda, bunu ikinci konuşmamda arz ederim -YÖK 4'e indirir, Millî eğitim Ba
kanlığı 4'ten 3'e indirir, Cumhurbaşkanımız da 3*ünden l'ini seçer. 

3. En akılcı ve gerçekçi, bu da olmazsa, işte o zaman, olmaz olmazdır, bu Parlamento 
kendini inkâr ediyor demektir; yani kendi eliyle kendini bağlıyor, ondan sonra da seyirci olu
yor; "Ne oluyor bu YÖK'e ne oluyor bu rektörlere, haberimiz yok" diye çırpınıp durur. Bu 
teklifim de şudur ; -Metinleri hazır, noksanlıklar var, çok aceleye geldiği için, arz edeceğim-
6 kişi seçilir, 6 kişiden 3'e indirilmesi meselesi,Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında yapılacak 
YÖK Genel Kurul toplantısında tespit edilir. Aslında, Millî Eğitim Bakanının yetkilerini -
bakıyorum şu kitaba- bütçeden dahi kaldırmak istemişler, Başbakanlık kitabında, Anayasanın 
130 uncu maddesine göre; verilen o yetkisi dahi alınmış; bir o yetkisi vardı sağlam, o da ora
dan kaçırılmış, o da genel kurula veriliyor. Kim hesap yerecek buraya?.. Yok. Onlara ikinci 
konuşmamda değinirim. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, söylenmedik söz kalmamıştır YÖK ve üniversiteler 
hakkında; bundan da şikayetçi olmaya gerek yoktur. 1971'de Fransa'da yapılan bir eğitim re
formu çalışmasında, ünlü bir profesör "Üniversiteler hakkında söylenmedik laf, nezaketi de 
aşan- söz kalmadı" diyor. Ama, nesi hakkında üniversitelerin?.. Yetersizlikleri konusunda. Onun 
için, bundan alınmamak lazım ve meseleyi kişiselleştirmemek lazım. 

Sayın Doğramacı'yi severiz, sevmeyiz; isteriz, istemeyiz; yaptıkları olumlu işleri görürüz 
görmeyiz, yapılanlar vardır; ama döneminden kaynaklanan sorunlar vardır. Meseleyi, Sayın 
Doğramacı'nın şahsıyla özdeşleştirmeden, siyasetçiyi de bir yana atmadan, Bakanı da, kanun
ların kendisine verdiği hakkı ve yetkiyi tam kullanacak şekilde, az önce arz ettiğim esneklik, 
anlayış ve demokratik davranış çerçevesinde, mutlaka rektör seçiminde rol sahibi yapmak zo
runludur diyorum. 

Diğer görüşlerimi ikinci konuşmamda arz etmek üzere sözlerime son veriyor, saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akyol. 
Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; huzurlarınıza, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin değiştirilmesi 
suretiyle, üniversitelerde rektör seçim ve tayininin nasıl olacağına karar verecek olan kanun teklifi 
üzerinde, Grubumuzun görüşlerini belirlemek üzere söz almış bulunuyorum. Önce, hepinizi, 
Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Çağın ortasında yaşamak, milletimizin hakkıdır ve şimdi bulunduğu yer nasıl değerlendi
rilirse değerlendirilsin, millete bu hakkını vermek de bu Parlamentonun görevidir. 

Çağın ortasında yaşama olayında üniversitelere büyük görevler düşmektedir; Üniversite
ler, en yüksek seviyede eğitimi ve en iyi araştırmaları yapmak suretiyle çağı yakalamak,, çağın 
tadını millete tattırmak zorundadırlar. Bu konu, yani bugün görüşeceğimiz rektörlük seçimi. 
ve üniversiteler konusu gündemimizde çok önemli bir yer tutmalıdır. 

Bu Kanun Teklifi gündemimize alınırken aceleye getirilmiştir. Neden aceleye getiriliyor?.. 
Öğretim müesseseleri üzerinde iyi düşünmek, doğru karar vermek gerekir. Bu müesseselere çomak 
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sokmak ülkenin aleyhinedir. Gerçi, acele edilmesinin gerekçesini biliyoruz; ünümüzde rektör
lerin tayini konusu var; ama buna, rektör atamalarını tehir ederek, pekala bir formül buluna
bilirdi. Bunları burada belirttikten sonra, konu üzerindeki düşüncelerimi söylemek istiyorum. 

Rektör ve diğer üniversite yöneticilerinin seçiminde esas, demokratik ve adil bir sistemi 
geliştirmektir; dolayısıyla, tam bir katılımla, seçimlerin gerçekleştirilmesidir; antidemokratik 
tavırların, antidemokratik müdahalelerin ortadan kaldırılmasıdır, öyle bir seçim ki; kim ki 
üniversitededir, rektörün yönetiminden etkilenmektedir, bunların hepsinin seçime katılması ge
rekir. Üniversite profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlar, araştırma görevlileri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri bu seçime katılmalıdır. Tabiî, 
öğrenci ve öğrenci aileleri çok büyük bir yekûn tuttuğu için, aralarından seçecekleri temsilci
lerle bu seçime katılabilmelidirler. Böyle, büyük ve tabana yayılmış ve katılımla gerçekleşecek 
seçimlerden sonra, antidemokratik müdahalelere gerek kalmayacak, doğrudan doğruya seçi
len rektör olacaktır. Böylece, memleketin kıt şartları içerisinde bile, büyük ödenekler ayırarak, 
biraz evvel belirttiğim, en önemli eğitimi, en iyi eğitimi ve en iyi araştırmayı gerçekleştirsin 
diye birçok masraflar yaptığımız üniversitelerde denetim de gerçek manada gerçekleştirilmiş 
olacak; eğitimin, öğretimin ve yönetimin en iyi şekilde olması sağlanmış olacaktır. 

Hükümetten geldiği şekliyle, beş komisyondan geldiği şekliyle dört yıl olan rektörlük sü
resi de, bana göre, uzun bir süredir. Biraz evvel ifade ettiğim şekilde, eğitimin, öğretimin ve 
yönetimin daha verimli olması için seçimlerin tekrarlanması sıklaştırılması ve bu sürenin üç 
seneye indirilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Tabiî, bunların tekrar seçilme hakları var. Eğer 
rektörler itimat kazanır, takdir kazanırlarsa, aynı heyet tarafından tekrar seçilebilirler. 

Benim tespit edebildiğim kadarıyla, milletvekili arkadaşlarımız arasında çeşitli görüşler 
ileri sürülmektedir. Bu, benim söylediğim seçim tarzının daha demokratik, daha adil olduğu 
kanaatini taşıyorsam da, eğer illâ bir müdahale olacaksa, doğrudan doğruya gene bu söyledi
ğimiz taban arasından seçim yapmak suretiyle belirlenecek birden çok sayıdaki rektör adayın
dan birisinin, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi suretiyle tayin edilmesi de ikinci bir şık 
olarak önerilebilir. Hiç olmazsa, böyle bir şekilde, tabana yaygın olarak gerçekleştirilecek bir 
sistemle -ki, mesela 5 kişilik bir heyetten Cumhurbaşkanınca 1 kişinin atanması mümkündür-
rektör seçimi gerçekleştirilebilir. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, bunlar, aceleye getirilmeden, topluma yaygınlaştırılarak, üni
versitelerden görüşler alınarak, üniversite elemanlarının kanaatleri belirlenerek değişik alter
natifler geliştirilebilirdi. 

Çok sayıda insanın karar vermesi yerine, neden, daha az sayıda kişilerin yer aldığı ma
kamların tayinleri tercih ediliyor? Bu imtiyazın kullanılması, bana göre doğru değildir. Tabana 
yaygın seçim adaletli olur, demokratik olur. 

Bir de, burada, yeni üniversitelere rektör belirlenmesi söz konusudur. Üniversitelerin her 
ne kadar adı "yeni" ise de, birçoğuna, eskiden beri eğitim yapan fakülteler dahil olmaktadır, 
yani, birçoğunda, halen birçok öğretim üyesi görev yapar durumdadır. Bundan dolayı da, yeni 
açılan üniversitelerde rektör seçimi bu üyeler tarafından gerçekleştirilebilir ve bunun için de 
belli bir rakam aranabilir. Ben, 40 kişilik öğretim üyesi kadrosunu bünyesinde bulunduran üni
versitelerimizin, yeni kurulmuş da olsa, bu şekilde bir seçimi gerçekleştirmelerinin verimi artı
rıcı, adaleti sağlayıcı olduğu kanaatini taşıyorum. Bu konularda, biraz evvel ifade ettiğim fi
kirlerimizi ortaya koyan önerilerimize uygun önergelerimiz Başkanlığa verilmiştir. Önergeleri
mizin adalet ve demokrasi Ölçüleriyle değerlendirilmesini Heyetinizden temenni ediyorum. 
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Üniversitelerde demokratikleşme ve adalet anlayışının yaygınlaşması için gündeme getiril
mesi gereken bir konu da, araştırma görevlileri ve lisansüstü eğitim için sınava gireceklerin sı
navlarının yapılış tarzıdır. Dar bölge içerisinde, dar çerçevede, kürsüde veya bölüm içerisinde 
yapılan sınavlarda her zaman adaletsizlik tehlikesi vardır. Bunu önlemek için, merkezî sistemle 
gerçekleştirilecek sınavların yerleştirilmesi gerekir, tıpta uzmanlık sınavlarında -ki, kısaca TUS 
diye ifade ettiğimiz-olduğu gibi. 

Bu hususları da burada belirttikten sonra, Heyetinizi saygıyla selamlarım. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı'ya teşekkür ederiz. 
Gruplar adına başka söz isteyen yok; Komisyon ve Hükümetten de bir talep olmadığına 

göre, şahsı adına söz isteyen Bolu Millevtekili Sayın Avni Akyol'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Akyol. 
Sayın Akyol, süreniz on dakikadır. 
AVNÎ AKYOL (Bolu) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına konuşmak üzere huzurunuza çıkmış 

bulunuyor; bu vesileyle saygılar sunuyorum. 
Konuşmamın devamı olarak, yadırgadığım bir noktaya, az önce gösterdiğim, Başbakan

lıkça yayımlanan "Çağdaş Eğitim ve Çağdaş Üniversite" kitabında görülen, yapılan bir hak
sızlığa değinmek istiyorum. 

Belirttiğim kanun ve Anayasa hükümleri karşısında sorumluluk Millî Eğitim Bakanlığın
da olmasına ve özellikle Millî Eğitim Temel Kanununun 56 ncı maddesinde bu sorumluluğun, 
yürütme, denetleme ve gözetim açısından belirlenmesine rağmen, maalesef, ünivertise prob
lemleri Millî Eğitim Bakanlığının dışında izlenmektedir ya da izlenmek istenmektedir. Çünkü, 
kitabın ikinci sayfasını açarsanız, "Takip Birimi" diye bir birim kurulmuş olduğunu görürsü
nüz. Bu birimin, bir müsteşar muavininin başkanlığında; şahıslarına saygı duyduğum, Prof. 
Dr. Devlet Bakanı Sayın Türkân Akyol'un koordinasyonuna verilmiş olması hukuk devletine 
aykırıdır. Kendilerine saygım sonsuz, sevgim sonsuz; ama, az önce arz ettiğim kanunlar karşı
sında, sistemin bütünlüğü, Tevhidi Tedrisat Kanununun ruhu karşısında, bu işin Millî Eğitim 
Bakanının ve Bakanlığının dışına kaydırılması, Başbakanlıkta bir birime doğru kaydırılma ni
yeti -az önce gösterdiğim yayında var, yazıyor orada- Sayın Bakanın da 6-7 katılandan biri ola
rak ortalarda yeralması üzücüdür, acıdır, yadırgatıcıdır. Yani, hukuk devleti üzerine yemin et
tik ve yeminimizde bunlar var. Hukukun üstünlüğü var, -basında çıkanları arz ediyorum ve 
elimdeki dokümana dayalı- adaletli olmak var; bunlara rağmen, bu hukuka aykırılık ve ada
letsizlik niye oluyor diye, Sayın Bakanı değili, Bakanlığı savunuyorum ve yetkilerini savunuyo
rum ve Sayın Bakanı da savunuyorum tabiî... Doğrusu, böyle bir uygulamaya ad bulmakta 
güçlük çekiyorum; hiçbir şey demek istemiyorum, sadece düşündürmek istiyorum. 

O zaman, bir şey var; Tevhidi Tedrisatı Kanununu değiştirirsiniz, Anayasanın 130 uncu 
maddesini değiştirirsiniz, Millî Eğitim Kanunundaki yükseköğretimle ilgili hükümleri atarsı
nız, Yüksek Öğretim Bakanlığını kurarsınız, o zaman hukuka uygun iş yapmış olursunuz... 
Bunun doğru,olup olmadığını, haklı olup olmadığını tartışırız, sistem bütünlüğü açısından; 
ama, hiç olmazsa kanuna ve hukuka uygun iş yapmış sayarsınız kendinizi. 

Teklif üzerinde değinmek istediğim ayrı bir hususu; iki esas madde üzerindeki en büyük 
çelişki, 2 nci maddenin geçici 1 inci maddesinde, esas ile usulün ters yazılmış olması yanında; 
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yani- atamanın ilk cümlede ve esas hüküm olarak yer alacağı yerde, bunun yerine rektör seçi
miyle ilgili hükmün önce konulmuş olması ve yeni kurulan devlet üniversitelerine ve yüksek 
teknoloji enstitülerine iki yıl için yapılacak atamaların Millî Eğitim Bakanı ve Başbakanın öne
receği üç isim arasından, cumhurbaşkanınca atanmasıdır. Bu, esas 1 inci maddeye çelişkilidir, 
terstir. Orada YÖK yok, Bakanlık yok, üniversite var, Cumhurbaşkanı var; hani, "sorumsuz" 
denen Cumhurbaşkanı var. Onu da tartışmak lazım, zıtlaşmayı bu noktalara getirmemek la
zım, Parlamentonun ve demokrasinin saygınlığı açısından; her şeyi yerinde yapmak lazım ve 
tabiî gereğince yapmak lazım. Başka kelime kullanmak istemiyorum.. 

Geçici 2 nci maddeye bakıyorsunuz, bunlar yer almıyor, Bakanla Başbakan 3 ismi Cum
hurbaşkanına sunuyorlar. Oysa, yeni üniversiteler konusu -bir yığın üniversite gelecek, yarın 
da onu konuşacağız- eski üniversitelerden daha zordur. Sadece akademik kariyer meselesi de
ğil, orada, yönetimde ehliyet liyakat, basiret, başarı, cesaret gibi liderlik ve yöneticilik rolleri
nin, niteliklerinin bulunması söz konusudur. Onda da YÖK'ün görüşü alınmalıdır, YÖK'ün 
görüşünden gelmelidir. 

Tespit ettiğim, düşündürücü ve bana göre en olumsuz hususlardan bir başkası da şu : Ko
alisyon ortaklarının dillerinden düşürmedikleri sözleri, vaatleri var, demokrasi anlayışları var, 
şeffaflık anlayışları var, özgürlük anlayışları var... Bunlara tamamen ters yönde bir seçim usu
lü getirmişsiniz. Yani, diyorsunuz k i : "Rektör seçimini sadece öğretim üyeleri yapar." Kimdir 
öğretim üyeleri?.. Profesör, doçent ve yardımcı doçent. Kaç kişidir bunlar Türkiye Cumhuri
yetinde? Geçen yılın rakamlarına göre 11 070'tir; ama öğretim elemanı olarak anılan bu kadro 
aslında kaç kişidir?.. 34 469'dur. Çelişki burada. Bu, nasıl bir özgürlük, insana saygı, demok
rasi, şeffaflık anlayışıdır ki, siz, 11 070 kişinin seçeceği rektörlerle üniversiteleri yöneteceksi
niz, orada bulunan 23 399 kişiyi ehil görmeyeceksiniz, seçim açısından yetersiz göreceksiniz?.. 
Bunun izahını yapabilir misiniz?.. Yapınız lütfen. Araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uz
manlar ve okutmanlar bu seçimde yok... 

Tabiî şu denilmemelidir ; Efendim, esas unsur üniversite öğretim üyesidir, diğerleri gerek
sizdir; diğerleri oy vermesin... Üniversite öğretim üyelerinin ağırlığından yanayım. Üniversite
nin akademik seviyesinin araştırma, bilim kuruluşu olması dolayısıyla, öğretim üyelerinin farklı 
bir ağırlıkta olmasından yanayım. Buna karşı değilim; ama orada bulunan üniversite öğretim 
üyesinden daha çok sayıdaki öğretim elemanlarının görüşlerinin alınmamasına karşıyım. Bu
nu demokrasiyle bağdaştıramıyorum, insana saygıyla bağdaştıramıyorum. Bunlar, bu anlayışa 
göre, ne zaman seçime katılacaklar, oy verecekler, rektörleri seçecekler?.. Taa yıllar sonra, yar
dımcı doçent olabildikleri zaman. 

Ciddî bir husus daha var; fakat bunu, Türkiye'nin gelişimi dolayısıyla, gözden kaçmasın 
diye ifade ediyorum, takdire bırakıyorum. Meslek taassubundan dolayı, hiç kimse başkası ta
rafından yönetilmek istemiyor; bu, genel tavrımız, millî özelliğimiz. 2547 sayılı Kanunda, aka
demisyenler dışında, profesörler dışında, yönetimde başarılı olacağı ümit edilen seçkin kişilere 
de rektör olma hakkı tanınmıştı. Bunu kimse savunmuyor, bari ben savunayım da, yine takdi
re bırakayım. Bu husus, sessiz sedasız, bunda çıkarılıyor. Oysa, on yıldır YÖK yetkilileri tara
fından bu, reform diye ifade edilirdi; Amerikan usulüydü, Anglosakson sisteminin gereğiydi, 
çağdaşlıktı ve atılımdı. Bakıyorum, bu yok, çıkarılmış; sadece profesör unvanlı, statülü öğre
tim üyeleriyle sınırlandırılmış. Görüyorum ki, sekiz yıldır, on yıldır bu tutmadığına göre, bün
ye bunu kabul etmiyor, benimsemiyor. Israrlı olmadığımı söylüyorum; ama, buna dikkatinizi 

— 429 — 



T.B.M.M. B : 91 1 . 7 . 1992 0 : 2 

çekmek istiyorum, bilinsin istiyorum ve zabıtlara da geçsin istiyorum. Çünkü, akademik kari
yer meslekî kariyer, yöneticilik için şart değil. Rektörlük, akademik kariyerin gereklerini ya
pan statü değil; rektörlük, liderlik ve yöneticilikle ilgili rollerin başarıyla yapılmasını gerekti
ren bir yönetim görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öğretim elemanlarına ilaveten, belki bu defa olmaya
bilir; ama öğrencilerin öğrenci temsilcilerinin ve çalışanların da, belirli oranda, en yakın gele
cekte, devreye girmelerinden yanayım. Çoğulculuğun ve çağdaşlığın böylece daha güçleneceği
ne inanıyorum. Gençlerin, mutlaka, üniversitenin kendisiyle ilgili yönetim hizmetlerinin -
Akademik hizmetlerin demiyorum, sınav işi demiyorum, not işi demiyorum- çeşitli kademele
rinde, daha ilkokuldan itibaren rol almasını benimseyen bir eğitim anlayışına sahibim. Bunun 
üniversitede, öğrencilerden esirgenmesini demokrasi anlaşıyla, demokratik eğitim ve demokra
tik yönetim anlayışıyla bağdaştıramıyorum. Bu sebeple, gençler -araştırma görevlisi, uzmanlar 
ve okutmanlarda olduğu gibi- üniversitenin her kademesinde yönetimine gelişimine, etkinlik
lerine ilişkin yerlerde, güvenilerek görev almalıdırlar, onlara güvenilerek görev verilmelidir ve 
bunda geç kalınmamalıdır. 

Bir önemli husus da şudur : Şu anda hatırıma geldi, değinmeden geçmek istemiyorum. 
Bu kanun yürürlüğe girdiği zaman bütün rektörlerin görevlerine son verilecek. Arkadaşlarla 
tartışıyorum; kamu hukuku açısından emsali olmazmış. Kamu hukukunu anlıyorum da, vic
danî sorumluluk duymuyor muyuz?.. Görev süreleri bitmeyen rektörlerin görevlerine devam 
etmelerine engel oluyoruz... Böyle, süresi bitmeyen 8 rektörümüz vardır. Bu kanun çıktığı za
man, bunların tümünün görevine son veriliyor. Bunu, sadece düşünce açısından dikkate sun
mak istiyorum, kamu hukuku açısından ise bir şey demiyorum. Hukukun olduğu yerde daha 
fazla ileri gitmemek gerekir; ama, vicdanî bir sorumluluk olduğuna da değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum : Çok şükür, dün
kü Meclisin havası bugün yok. Bugün de, ben evde iki sel felaketiyle karşılaştığım için, huzur
larınızda üç saatlik uyku ileyim, onun için dağınığım ve halen itfaiye evimde, su baskınına uğ
radık, buraya zor yetiştim. O bakımdan, dünkü oturumdan olumsuz yönde çok etkilendiğim 
için, yasama dönemindeki sondan birinci konuşmamı yapıyorum -yarın üniversitelerle ilgili olarak 
konuşacağım- ortak sorunumuzla ilgili bir düşüncemi arz ederek sözlerimi bağlamak istiyo
rum. O da şudur : Estirilen hava, getirilen durum karşısında, Genel Kurulda bulunan benim 
gibi eski bazı milletvekillerimizin uzun yıllar öncesi çok yaşadığı ve gördüğü, yeni milletvekili 
arkadaşlarımızın gördükleri, duydukları, okudukları bir gerçeğe değinmek istiyorum. Sürekli 
zıtlaşmaya, sürekli karalamaya, gerçekleri gizlemeye, yanıltmaya, şaşırtmaya, hedef saptırma
ya dayalı gerginlik stratejileri hiç kimseye, bugüne kadar hayır getirmemiştir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) , 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) -— Ne alkışlıyorsunuz; gazete haberiyle burada gen
soru veriyorsunuz. 

AVNt AKYOL (Devamla) — Ben de zaten ortak sorunumuz dedim. Yani, sizin sorunu-
nuz demedim; kendimi de içine kattım, ortak sorun dedim. Dünkü havada, acaba niye bu Mec
listeyim diye düşünmedim değil. Dünkü oturumda bu kürsüden sarf edilen sözler, bizden veya 
sizden atılan sözler karşısında çok irkildiğimi, bu davranışlarımızın ne kendimize, ne bu Yüce 
Parlamentoya, ne de demokrasiye hayır ve yarar getirmeyeceğini belirtmek isterim; uzun vade
de hiç hayır getirmeyeceğimi vurgulamak istiyorum. Bunu yaşadık bizler, yaşayanlar, arkadaş
larımız orada. Buna değinmeden geçersem, noksan bırakırım diye düşünüyorum. 
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Bu.gerginlik stratejisi devam ederse ne olur? Mevlana'nın dediği olur. Tarih, Mevlana'nın 
' 750 yıl önce söylediği sözlerin sırrını, hikmetini anlamayan ve bundan ders almayanların hazin 
ve ibret verici durumlarıyla dolu. Güzel bir sözle kapatalım yasama dönemini. Ne demiş Mcv-
lana? "Zıtların sulhuyla mümkündür hayat/zıtların çengiyledir lakin memat." Gençlere tercü
me edeyim mi? Karşıtların barışıyla, anlaşmasıyla uzlaşmasıyla hayat vardır; ama karşıtların 
çengiyle, savaşıyla ölüm vardır. Ölmek, ille beden olarak çekmek değil ki, beden zaten ölümlü; 
ölümsüz olan ruh; bu bozuluyor, bu yozlaşıyor. 

Bu sebeple, son cümle olarak şunu ifade etmek istiyorum ki, aile, cemiyet, millet hayatı
mızda ve insan ilişkilerimizde, bu sözlerin gereğine uyabildiğimiz, gereğini yapabildiğimiz, ken
dimizi, hislerimizi, ihtiraslarımızı aşabildiğimiz oranda en değerli ve en şerefli varlık olmaya 
hak kazanırız; daha mutlu, huzurlu ve güvenli yaşarız diyor; bu duygu ve düşüncelerle sözleri
me son veriyor, tamamen yapıcı yöndeki teklifimizi takdim ettiğimi arz ediyor, inşallah bir se
fer delelim şu hislerimizi derseniz, gerçeğe varalım diyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akyol. 
Komisyon adına, Ural Köklü; buyurun efepdim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde, Millî 
Eğitim Komisyonu adına söz almış bulunuyorum. , 

Sayın milletvekilleri, teklifin gerekçesinde, "Yönetenlerin seçimle işbaşına gelemeleri, de
mokrasinin en temel ve vazgeçilmez koşullarındandır. Üniversite öğretim üyeleri gibi, toplu
mun en iyi yetişmiş, birikimli ve seçkin kişilerinden oluşan kadrolarının kendi yöneticilerini 
seçebilmeleri, aksi düşünülmemesi gereken bir olgudur" deniliyor. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, toplumun her kesitinde uyulması gereken, en medenî, 
en insana yaraşan bir yaşam biçimidir, ailede yaşam biçimidir; köyde yaşam biçimidir; şehirde 
yaşam biçimidir; memlekette ve dünyada yaşam biçimidir; dernekleriyle, işçi ve işveren sendi
kalarıyla yaşam biçimidir; hür basınıyla yaşam biçimidir; yayınıyla, hele hele o olmazsa olmaz 
olan, biçimde ve araştırmada özerklik ilkesi, etle tırnak gibi birbirinden ayrılması mümkün 
olmayan bir yaşam biçimidir. 

Bilimde ve araştırmada en mükemmel ilerlemeler ve gelişmeler, özgür ortamlarda müm
kün olmuştur. Özgürlük ve eşitlik ancak demokrasiyle sağlanabilmektedir. Demokrasinin ge
çerliliği ve çağdaşlığı tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görmektedir. İnsan haysiyetine yara
şan en mükemmel yönetimin demokratik yönetim olduğunu dağdaki çobanımız dahi bilmek
tedir. Hele hele, bunun kıymetini, her on yılda bir kapatılmış olan Parlamentomuzun 19 uncu 
dönem parlamenterleri olarak bizlerin çok daha iyi bildiğimiz kanaatindeyim. 

Hepimizin burada bulunmasının temeli, demokrasiye ve onun ana ilkesi hür iradeli seçi
me dayanmaktadır. Parlamenter siyasal varlığımızın temelinde geçmişe kıyasla daha demokra
tik olan özgür iradeye ve tercihe dayalı seçim sistemi yatmaktadır. 

12 Eylülde memleketin demokratik yaşam sürecini kesintiye uğratarak idareyi ele alanlar, 
faturayı, toplumun demokratik kurumlarına kesmişlerdir; Anayasaya ve Parlamentoya kesmiş
lerdir; siyasal partilere ve partililere kesmişlerdir; basın ve yayın organlarına ve onların kıymet
li yazarlarına kesmişlerdir; derneklere, sendikalara, ve dernek ve sendika yöneticilerine kesmiş-
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lerdir. Bu faturadan, eğitim sistemimizin bir parçası olan üniversitelerimiz de payını almıştır, 
öğretim görevlileri de payını almıştır, üniversite gençliğimiz de payını almıştır. 12 Eylülle ge
lenler, demokratik yaşam tarzı ne varsa, hepsinin tepesine balyoz gibi, inip, yüzyıllar boyunca 
bilgi ve tecrübe birikimleriyle toplumun kazanmış olduğu demokratik kurumlarını zorla yok 
etmeye çalışmışlardır, tarihin akışını değiştirmeye çalışmışlardır; fakat tarih, yine de hükmünü 
icra etmiştir. 

Demokratik işlerlikte olması gereken bu kurumlarımızı antidemokratik yöntemlerle işlet
meye çalıştırmışlardır. Ne yapmışlardır?.. Darbecilerin başı Sayın Kenan Evren, 1982 Anayasa
sını ve kendisinin Cumhurbaşkanlığını bu topluma onaylattırmıştır. Bu onaylattırmanın şart
larını sizlere anlatmama gerek yok sanırım. Bu Anayasa, hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı 
çağdışı bir Anayasadır ve inşallah, bu Anayasayı çağdaş hale getirmek 19 uncu Yasama Döne
mi Parlamentosuna nasip olacaktır. 

Gördüğüm kadarıyla, tüm partilerimiz yeni bir Anayasa istemektedir. 12 Eylülün hukuk 
sistemi de bu şekilde ömrünü tamamlamış olacaktır. Halk iradesi tarafından desteklenmeyen 
her kurumun ömrünün kısa olduğu gibi, 12 Eylül düzeninin hukuku da kısa ömürlü olacaktır. 

Siyasal partiler için neler yapılmıştır?.. Siyasal partileri kapatmışlardır. Cumhuriyetimi
zin, olmaza, olmaz, ilkesi olan tüm siyasal partileri, birer suç odağı olarak gösterip, kapatmış
lardır. Parti liderlerini toplumun gözünde vatan haini ilan edecek tarzda suçlayıp, haklarını 
kısıtlamışlardır. Kendilerinin icazeti doğrultusunda partiler kurdurup, atama milletvekilleriyle 
zevahiri kurtarmaya çalışmışlardır, önseçimsiz, atama milletvekili adaylarıyla Parlamentoyu 
doldurup, memlekette demokrasi var süsü vermeye çalışılmıştır/Neticede halk iradesine mağ
lup olmuşlardır. Halk, referandumla siyasal yasakları kaldırmış; kökleri Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kuruluşunda olan halka dayalı partilerin devam niteliğindeki partiler, 12 Eylülde 
icazetle doğmuş olan partileri yenerek tekrar memleket idaresinin başına gelmişlerdir. Memle
ketin ağır sorunlarını çözmek için, aynı kökten gelen, zaman zaman düşman kardeşleri oyna
yan bu iki parti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin zengin deneyimlerinden ders alarak, 12 Eylül
deki kader birliğinden sonra ortak bir anahtar bulmuşlardır. Bu anahtar, tek kelimeyle, çağdaş 
demokrasi olmuştur. Çağdaş dünya standartlarını insan haklan doğrultusunda yakalamaya ça
lışmak, bir daha 12 Eylül gibi, askerî darbelerin çıkmaz sokak duvarlarını örmek, şeffaflık, 
berraklık* çağdaşlık, özgürlük gibi ilkelerle, konuşan, hak arayan, ilerleyen, gelişen Tür
kiye'yi yeniden kurmak için işe koyulmuşlardır. 

Hükümetin öncülüğünde 19 uncu Yasama Dönemi Parlamentosu -12 Eylülün ayıbı olan-
Kapatılmış Siyasî Partilerin Yeniden Kurulması ve Mal Varlıklarının İadesi Yasasını oybirliğiy
le çıkarmakla çok önemli ve tarihî bir mesaj vermiştir; halk iradesine dayanmayan güçler, halk 
iradesine dayalı kurumları kapatsa dahi, yine doğarlar mesajı verilmiştir. Kapatılan sendika
lar, dernekler aklanarak, yeniden toplumsal yaşamlarına kavuşmuşlardır. Çalışma yaşamında, 
barışın ve demokrasinin temini ancak ve ancak onlar sayesinde var olacaktır. Memur ve öğret
menlerimize tanıyacağımız ILO standartları çerçevesinde sendika hakkı ile demokrasi ayıpla
rından birisini daha ortadan kaldırmış olacağız. Üniversitelerimize 12 Eylül zamanında gelen 
antidemokratik yasaların değiştirilmesi de bu Koalisyon Hükümetinin ve 19 uncu Yasama Dö
nemi Parlamentosunun sorunlarından birisidir. Anayasa değişikliğiyle mümkün olacak olan 
üniversite reformu... Şu an, üniversite camiasına huzur getirecek olan 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesi 
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Hakkındaki Kanun Teklifini olumlu buluyorum. En azından, yüzde yüz atama şeklinde olan 
rektörlerin belirlenmesi, yarı atama ve yarı seçme şeklinde olacaktır. Bir geçiş dönemi için üni
versitelerimizde demokratikleşme yolunda bir adım atılmış olacaktır. 

Bu teklif, makul bir tekliftir. Bu teklifte, yüzde yüz seçimle yüzde yüz atamanın ortası 
bulunmaya çalışılmıştır. Tam demokratik olmasa da üniversite çevresine huzur getireceği ka
naatindeyim. Teklife göre, üniversite öğretim üyelerinin belirleyeceği üç rektör adayından biri
sini Cumhurbaşkanı atayacaktır. 

Toplumumuzun en kültürlü, en bilgili ve en faziletli insanlarını, kendilerini yönetecek ki
şileri seçme olanağından mahrum edersek, 19 uncu Yasama Dönemi parlamenterleri olarak 
tarihî görevimizi yerine getirmemiş oluruz; ama bizden sonra gelenler mutlaka getirecektir. Ta
rih durmaz; zaman zaman ağırlaşır, zaman zaman hızlanır; ama durmaz. Üniversitelerimiz bi
limsel ve yönetsel özerliğe layıktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Köklü'ye teşekkür ederiz. 
Şimdi şahsı adına son konuşmayı, Gaziantep Milletvekili Sayın Ayvaz Gökdemir'e ve

riyorum. ' \ 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
AYVAZ GÖKDEMÎR (Gaziantep) •— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yükseköğretim 

Kanununun 13 üncü maddesini değiştiren kanun teklifiyle ilgili bu müzakerelerde söz almak, 
benim için, meslekî bir vecibe olmanın ötesinde, ahlakî bir mecburiyet haline gelmiştir. 

Şundan dolayı ahlakî bir mecburiyet haline gelmiştir : İktidar partilerinin sayın grup baş-
kanvekillerinin imzalarıyla komisyonumuza gelen teklifte değişiklik yapan önergeyi imzalayan 
Millî Eğitim Komisyonu üyelerinden birisi de benim. Biraz da latife yollu ifade edeyim, kara
kolda doğru söyler mahkemede şaşar gibi, Millî Eğitim Komisyonunda bir tavır takınmış, bir 
kanaat ifade etmiş; ama Genel Kurula gelince susmuş, kanaatlerine sahip çıkmamış duruma 
düşmeyi, ne ben kendime yedirebilirim ne de herhalde değerli arkadaşlarım bunu bize layık 
görürler. (Alkışlar) 

Efendim, mesele şudur : Hükümet programımızda ve koalisyon protokolümüzde -hükümet 
programımızda biraz daha genişletilmiş olarak- bugünkü statüsüyle YÖK'ü ortadan kaldıran 
ve nirengilerinden biri, üniversitenin seçilmiş organları eliyle yönetilmesi olan, bir vaat ve ta
ahhüt mevcuttur. Yalnız, bu vaat ve taahhüdü bütünüyle yerine getirecek teklif, bu yasama dö
nemine yetiştirilememiştir. Ancak, bugün birinci gününde olduğumuz temmuz ayında, pek çok 
rektörün görevleri sona erecektir. Katılımcılığa, çoksesliliğe, demokratikleşmeye, her zeminde 
ve kurumda çok değer veren Hükümetimiz, bu acil durum sebebiyle zannediyorum, bu teklifi, 
süratli bir şekilde komisyona ve Genel Kurula sevk etmiştir. Bu prosedür, bu ivedilik sebebiyle, 
bu teklifi, önceden, gruplamızda konuşmak, görüşmek, tartışmak imkânını bulamadık. Tar
tışmayı, komisyonda yaptık. 

Teklifin esası, rektör adaylarının belirlenmesinin üniversite öğretim üyelerince yapılması
dır. bu da, kendi çapında bir katılımdır. Ben de, benimle beraber teklif üzerinde değişiklik öner
gesi veren arkadaşlarım da, bu katılımı değerli buluyoruz, bunda mutabıkız, bu fikre sadıkız. 
Elbette bu, yükseköğretimi düzenleyecek ve Avni Beyefendiyi de tatmin edecek, asıl, büyük 
yükseköğretim reformu kanun teklifi gelinceye kadar, bir ara kanun niteliğinde olacaktır. Tek
lif, bu haliyle bir denemedir, bir geçişi yumuşatmadır. O itibarla da, ne kadar ivedilikle gelmiş 
olursa olsun, faydalı olmuştur. 
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Bizim getirmek istediğimiz esas değişiklik, üniversite öğretim üyelerinin belirlediği rektör 
adayı sayısını 3'ten 6'ya çıkarmaktır. Bu sayı 6'ya çıkarılırken, devrede olmayan YÖK de, dev
reye sokulmaktadır; yani, bu 6 adayı YÖK 3'e indirecek ve Cumhurbaşkanı bu 3 adaydan biri
ni seçecektir. Teklifin esası, Cumhurbaşkanının, 3 adaydan birini rektör seçmesi idi. Gene ni
haî olarak bu olacak; adaylar, üniversite öğretim üyeleri -yani, teklifteki tarifi ile yardımcı do
çent, doçent ve profesör sıfatında olanlar- tarafından belirlenecek, YÖK bu adayları 3 'e indi
recek ve nihayet Cumhurbaşkanı -teklifte olduğu gibi- bu 3 adayın birini tayin edecek. 

YÖK'ü devreye sokmamızın sebebi, basınımızın bir kısmının algıladığı gibi, bizim, Sayın 
Doğramacı tarafından kandırılmamız, iğfal edilmemiz falan değildir. Sayın Bakanımıza isnat
la böyle bir şey söylediler, bakanımız böyle bir şey söylemezdi, biz de ihtimal vermedik; ama 
bir yanlış anlama, algılama varsa, onu tasrih için bunu ifade ediyorum. Hoca, hani belki, te
ker teker her birimizi kandırabilecek kadar akıllıdır da, hepimizi birden kandıramaz veya zaten 
böyle bir temas zemini de olmadı. 

Biz, Maarif İdaresinin muhtelif kademelerinde çalışmış insanlarız. Bir mekanizma, bir 
müesse ele alındığı zaman, ilk yapılacak iş, onu, mevcut statüsü ve şartlarıyla iyi işletmektir, 
iyi çalıştırmaktır. Eğer eskiyse, beğenilmiyorsa, değiştirilmesi gerekiyorsa, büyük arızalara ve 
hizmet aksaklıklarına meydan vermeden o mekanizma değiştirilir ve yenisi onun yerine elbette 
ikame edilebilir, edilmelidir de. 

Şimdi* sevsek de sevmesek de, YÖK, anayasal bir vakıadır. YÖK ne yapar diye Anayasa
nın 130 uncu ye 131 inci maddelerine baktığımız zaman görürüz ki, YÖK, her şeyi yapıyor; 
YÖK'ün karışmayacağı, müdahil olmayacağı, yetkili ve Sorumlu olmadığı hiçbir şey neredeyse 
yok. Gerek Anayasanın ilgili maddelerindeki, gerekse Yükseköğretim Kanununun diğer mad
delerindeki bu yetkileriyle, YÖK bir tarafta duracak; mevcut rektörler, öğretim üyelerine aday
ları seçtirecekler, doğrudan Cumhurbaşkanına götürecekler ve bir rektör seçilecek. Çok istir
ham ediyorum. Şimdi, bu seçilmiş rektörle, tayin edilmiş ve bahusus, zaten alerjik, antipatik 
sayılan, 12 Eylül rejiminin eseri sayılan YÖK arasında bu şekilde bir sert gidişle, kesin bir çizgi 
ayırımıyla bir ahenk olur mu? Ne yapmış oluyoruz? çarkın dişlilerini birbiriyle çatıştırmış olu
yoruz, maksadımız o olmasa da, çarkın dişlileri ahenk içinde çalışamaz. 

Biz istiyoruz ki, katılım sağlansın, aday belirlemede öğretim üyelerimizin iradeleri geçerli 
olsun, kaldırıldığı güne kadar mevcudiyetine tahammül etmek, mevcudiyetini kabul etmek mev
kiinde olduğumuz YÖK'le de bir ahenksizlik, şiddetli bir ahenksizlik olmasın. Ana saiklerimi-
zin başında bu geliyor. Ondan sonra, üniversitelerimizin, bir ilim zemini, eğitim, öğretim ze
mini olduğunu ve bu halde kalmasını herhalde hepimiz istiyoruz. Üniversiteler siyasî zeminler 
değildir, siyasetin yan kuruluşları da değildir. 

Bütün memlekette bir çokseslilik hayası var, bir mutabakat var, bir hoşgörü oratmı var. 
Bu ortam ne Türkiye'de ne de üniversitelerde zedelenmesini istiyoruz. Üniversitedeki öğretim 
üyelerimiz seçim stresi içerisinde hırslanmasın, hizipler, gruplar arasında temenni etmediğimiz 
çatışmalar meydana gelmesin, geniş bir yelpazede seçim olsun, daha çok kişi rektör adayı ol
mak için şans bulsun istiyoruz. Bunların.mutlak doğrular olduğunu da iddia etmedik. Bunlar 
bizim doğrularımız, bizim ittifak ettiğimiz, herhalde böylesi, şu konjonktürde daha faydalı olur 
diye düşündüğümüz şeylerdir. Bizim değiştirdiğimiz şekil mutlak doğruyu ifade etmediği gibi, 
gelen tasarı da elbette "mutlak doğru benim.benden başkası yok" diyemez. Birtakım yüksek 
değerlerin, mutlak, ölçüsü olarak kendimizi, kendi görüşlerimizi ifade eder, karşı çıkanları mah
kûm edici tavır takınırsak, uzlaşma olamaz. 
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Şimdi, ne bizim teklifimiz ne Hükümetten gelen teklif demokrasinin vesaire, başka bir 
değerin mutlak ölçüsü değildir. Burada seçim mekanizmasına itiraz etmiyoruz. 

Dikkatlerinize bir hususu daha arz etmek isterim. Üniversite sosyal bir sınıf değildir, üni
versite siyasî bir topluluk da değildir. Üniversitenin üniversitelik özelliği, yöneticilerinin seçim
le veya tayinle gelmesiyle de ilgili değilidir; böyle aksi iddia edilemez bir doktrin de yoktur; 
ama Hükümetimizin tercihi budur. Biz, bu tercihe sadıkız, sonuna kadar da savunacağız. Ev
rensel bir doğru değildir bu; ama değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi, elbette, memleketi
mizin en yetkin, en yetişmiş insanlarının bulunduğu kuruluşlardır. 

Nihaîi olarak biz, üniversitenin bugünkü sükûneti içinde, barışı içinde, hoşgörüsü içeri
sinde kalmasını ve kendi yöneticilerini belirlemede birinci adımı atmasını arzu ediyoruz; ama 
"YÖK" dediğimiz kuruluşun devreden çıkarılmasının da, zıtlaşmayı getiren ve uzlaşmayı or
tadan kaldıran bir tavır olacağını zannediyoruz, o kanaatteyiz. Çünkü, bu rektörler seçildik
ten sonra da bu yetkiler devam edecek. Bu rektörler, dekanlarını tayin etmek için tekliflerini 
YÖK'e sunacaklar. Sert bir geçişte, YÖK'e, "Ben seni tanımam" diyen veya diyebilecek olan 
rektörün dekan teklifine karşı YÖK de, "Ben de seni tanımıyorum" derse, bunun hesabını kimden 
soracağız? Üniversite işlerini nasıl yürüteceğiz? 

Antipatilerimiz var, sempatilerimiz var. 12 Eylül rejiminin hiçbir noktasıyla mutabık ol
madım. Gücüm ve çapım nispetinde, ilk saatinden son saatine kadar tavrını, herkesçe görüle
bilir vasıtalarla ortaya koşmuş, -bugün böyle bir ispat mecburiyeti yok da, hani YÖK'e muta
bakat ve oradan giderek 12 Eylüle mutabakat filan şeklinde anlaşılıyor- bu memleketin bugün 
erişilen demokratik seviyeye gelinmesinde naçizane gayret etmiş, bu uğurda sıhhatini harcamış 
bir arkadışınızım. Nereye kadar demokrasi deniliyorsa oraya kadar varız. Biz, demokrasinin 
önündeki engel değiliz. Bu tarzda yazan ve çizenler oldu; bunlar acele hükümlerdir. 

Bana rolümü umumiyetle kimse sormaz. Bana rol verirler. Birisi ortaya durur, birini bir 
uca koyar, birini bir uca koyar, "Sen, nerede yer almak istersin" diye bana sorulmaz; Sayın 
Avni Akyol dahil. Ben ille aşırı rol yapmalıyım. Benim, eğer inançlarım istikametinde aşırı 
sayılan bir tavır göstermem gerekirse, onu göstermekten de çekinmeyen bir insanım; ama kim, 
ne kadar demokrat olduğunu iddia ediyorsa, ben de o kadar demokrat olduğum zannında bir 
insanım; kendimi böyle kabul ediyorum, bu istikamette görüyorum. Onun için de, efendim, 
"şu teklife evet diyen demokrat, bu teklife hayır diyen demokrat değil" gibi tasnifleri doğru 
bulmuyorum. 

Biz, teklifimizin arkasındayız. Arızasız şekil, memleket için uygun şekil, hizip mücadele
lerine imkân vermeyecek olan şekil, hizip hâkimiyetine, üniversitelerin hizip kavgasına zemin 
olmasına meydan vermeyecek şekil, kanaatimize göre adayların 6 adet olması, bunun YÖK 
tarafından 3'e indirilmesi ve sonra Cumhurbaşkanının bunlardan birisini tayin etmesidir. 

Millî Eğitim Bakanı ve Hükümet bu konuda nerede? Tabiî çok acele ile görüşüldü bu tek
lif, arizamik görüşülemedi. Millî Eğitim Bakanının, YÖK içinde varlığı, daha doğrusu iştirak 
ettiği toplantılarda YÖK'e başkanlık etmesi tabiîdir. Binaenaleyh, elbette üzerinde her türlü 
sorumluluk olan Hükümetin de, bu hususta bir rolü, bir dahli olmasını çok tabiî sayarız ye 
esasen bunu da Millî Eğitim Bakanı -YÖK ilişkilerinin mahiyetinde mündemiç farz ediyoruz; 
bunun tasrih edilmesi gerekiyorsa o tasrihata da katılırız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) , 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gökdemir. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : . 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3747 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle değişik 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

' *a) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından 
görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek aday
lar arasından Cumhurbaşkanınca atanır, rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler ay
nı yöntemle yeniden atanabilirler. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişi
liğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusu
lasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bu
lunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın se
çime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükse
köğretim Kurulunun seçeceği üç kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca ku
rulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tara
fından yapılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Soysal; buyurun efendim. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maddenin Komis

yondan gelen şekline karşı konuşmak üzere söz aldım; dolayısıyla Komisyona getirilen şekli
nin lehinde konuşacağım. Çünkü Komisyonun yaptığı değişiklik ya da Komisyonca kabul edil
miş olan değişiklik, bu Meclisin temel niteliğine ters düşen bir değişikliktir. 

Nedir bu Meclisin temel niteliği: Bu Meclis, yürürlükteki düzeni -Anayasası da dahil ol
mak üzere- çeşitli yasalarıyla -aslında temelleri askerî rejim zamanında atılmış olan düzeni, 
mümkün olduğu kadar demokratikleştirmek- Anayasası da dahil olmak üzere, demokratikleş
tirmek üzere seçilmiş olan bir Meclistir. Bu, hem iktidar kanatları için söz konusudur, hem 
de bu konudaki Anayasa değişiklikleriyle bu niyetlerini ifade etmiş olan muhalefet partileri 
için de söz konusudur. Dolayısıyla, hep birlikte yürürlükteki düzeni -üniversiteler de dahil ol
mak üzere- daha demokratik bir düzen haline dönüştürmek üzere buradayız. Dolayısıyla önü
müze gelen her yasayı -ister teklif biçiminde, ister tasarı biçiminde olsun- bu temel felsefeye 
uygun olarak gözden geçirmek zorundayız. 

önümüze teklif olarak getirilmiş olan değişiklik, bir bakıma kendisini Anayasa ile bağlı 
hissettiği için, sonuna kadar gidememiştir. Bizim henüz değiştiremediğimiz; ama değiştirmek 
istediğimiz ve Anayasa değişiklikleri önümüze geldiği zaman değiştireceğimiz durum nedir?... 
Anayasa "üniversite rektörleri Cumhurbaşkanınca seçilir ve atanırlar" diyor. Hatta Cumhur
başkanının yetkilerine ilişkin olan maddede "atama" sözü de geçmiyor, "Cumhurbaşkanınca 
seçilirler" diyor; Cumhurbaşkanının yetkileri arasında, rektörleri seçme yetkisi de var. Dolayı
sıyla teklif bununla bağlı; ama bakarsanız, bizi bağlayan bugünkü Anayasada, YÖK'ürt yetki
leri arasında, rektörleri seçmek ya da atamak diye bir hüküm yok. Dolayısıyla, o konuda Ana
yasanın -tabiri caizse- cenderesi içinde değiliz; bir serbestliğimiz var. Bu serbestliği nasıl kul-
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lanacağız? Bu serbestliği iki yönde kullanmak mümkün. Bu değişikliği, yani başlangıçtaki teklifi, 
komisyonda getirilmiş olan değişikliği savunanlara göre, yapacağımız değişiklik, atacağımız 
adım; Anayasa ile kurulmuş olan kurumlardan birini büsbütün devre dışı bırakmamak yönün
de getirilmiş olan bir eklentidir. Yani, biraz önceki sayın konuşmacı açıkladı; madem ki YÖK 
diye bir kuruluş var ve bu Anayasa ile kurulmuş; o kuruluşu büsbütün devre dışı bırakmaya-̂  
hm, onunla uyumlu bir değişiklik yapalım ki, büyük bir çatışma doğmasın... Eğer, Yükseköğ
retim Kurulunun yetkileri arasında Anayasanın açıkça rektör atamak ya da rektör seçmek diye 
saydığı bir yetki bulunsaydı, bu, yalnız bir uyum isteğinin sonucu değil, Anayasa emrinin de 
bir gereği olurdu; ama öyle bir emir bulunmadığına göre, uyum isteğini bu defa başka bir şe
kilde gerçekleştirmek gerekir. 

Niçin seçilecek olan rektörler YÖK'e uymak zorundadırlar? Acaba, niçin, YÖK, bugün 
zaten gücü azalmış, ortadan kaldırılmaya mahkûm, niteliği değiştirilmeye mahkûm, üniversi
teleri yönlendiren, üniversitelere emreden bir kuruluş olmaktan çıkıp, ülkenin insan gücü ihti
yacına göre yükseköğretim kurumlarını çalıştırmak görevi ile görevlendirilmiş bir kurum ola
rak yeniden düzenlenmek durumunda olan YÖK, niçin kendisini seçilecek olan rektörlere uy
durmasın; niçin demokratikleştirme havasına kendisini uydurmasın? Eğer bir uyum söz konu
su ise, bu uyumu rektörler YÖK'e uysunlar diye değil, YÖK, üniversitelerin gerçek iradesini 
temsil edecek olan seçilmiş rektörlere, dolayısıyla onlar kanalıyla üniversitelere ve onun geri
sindeki özerklik ilkesine uysun. Asıl bu uyum gereklidir. Bu uyumu aramamız gerekir. Onun 
için, YÖK'ü yeniden devreye sokmak, bugünkü Anayasa çerçevesinde bile, devreden çıkarıl
ması mümkün olan -rektör seçimi bakımından- YÖK'ü, niçin yeniden devreye sokuyorsunuz? 

Bulunan formül; başlangıçtaki teklif ile getirilmiş olan formül, son derece makûl bir for
müldür. Anayasaya aykırı değildir. Çünkü, Anayasa, "Rektörler Cumhurbaşkanınca seçilirler" 
diyor; ama Cumhurbaşkanı bu yetkisini üniversitenin çok daha temel bir ilkesini özerkliği çiğ
neyerek yerine getirebilir mi? Bugünkü sistemde bile, rasgele bir seçim yapmıyor; önüne getiri
len adaylar ile sınırlı. 

Biz, yine onun önüne Üç aday getiriyoruz; ama bu adayları, doğrudan doğruya üniversite
lerin öğretim üyelerinin iradeleriyle seçilen adaylar haline getiriyoruz. 

Anayasa çerçevesinde, bu Anayasanın bile, bir Anayasa ilkesi olarak kabul ettiği özerklik 
ilkesine uygun olarak, bunu, ancak böyle düzenleyebiliriz.*Yoksa, YÖK'ü, yani özerkliğe, Ana
yasanın özerklik temel ilkesine aykırı olan, Anayasada kendi içinde bir çelişki olarak bu ilkeye 
ters bir biçimde düzenlenmiş olan YÖK'ü, yeniden devreye soktuk mu, o zaman atacağımız 
adım ileriye doğru atılmış bir adım değil, bilakis geriye doğru atılmış bir adım ya da hiç atıl
mamış bir adım olur. Oysa, yapmak istediğimiz, bir demokratikleşme hareketidir. Onun için, 
Komisyonda değiştirilmiş olan şekline, özerklik ilkesi bakımından karşı çıkıyorum Sayın Baş
kanım. YÖK'ü yeniden devreye soktuğu için karşı çıkıyorum. YÖK, eğer bu haliyle yürürlükte 
kalması gereken bir kurum olsaydı, içimize sindirebilseydik, belki bu karşı çıkış, yanlış bir kar
şı çıkış olurdu; ama YÖK, bu Anayasanın yeni ruhu karşısında, getirmek istediğimiz ruhu kar
şısında değiştirilmesi gereken bir kuruldur. Değiştirilmeye mahkûmdur. Türkiye'nin üniversi
teleri bugünkü YÖK sistemi altında daha fazla ve uzun bir süre yaşayamazlar. Mutlaka değişti- _ 
rilmesi gereken bir sistemdir. Onun için geride kalacak olan bir sistemi, yeniden bir anayasa 
sisteminin içine ya da üniversite sisteminin içine sokmak yanlış olur. O bakımdan, Komisyon
da değiştirilmiş olan biçiminin son derece sakıncalı olduğunu sanıyorum ve bu, Türkiye'deki 
üniversite camiasının, bu Meclise bağlamış olduğu umutlan, bu Meclisten beklentilerini söndü-
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rür, öldürür ve dolayısıyla toplumun da, üniversite konusunda bile, doğru dürüst bir adım ata
madılar, acaba, Anayasanın öbür yönleri konusunda ne kadarcık adım atabilecekler diye, bu 
Meclisin demokratik niteliği konusunda da şüpheye düşürür. O bakımdan, bu Komisyondan 
gelen değişikliğin reddedilmesi gerekir kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. / 
Madde üzerinde önergeler var, geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık sırasına gö

re işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 13 üncü maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifinin 1 inci maddesinin ekte sunulan şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 
Adana içel 

DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 
Turhan Tayan A. Yalçın ögütcan 

Bursa Adana 
DYP Grup Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu Ali Uyar 
Zonguldak -Hatay 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3747 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle değişik 13 üncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"a) Devlet üniversitelerinde yüksek teknoloji enstitüsünde rektör, profesör, akademik 
unvana sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısıyla toplanacak üniversite öğretim üyeleri 
tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. Rektörün görev süresi 5 yıl
dır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden seçilebilirler. Rektör, üniversite veya yüksek tek
noloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren 
her öğretim üyesi oy pusulasına en fazla iki isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyeleri
nin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanmadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir 
ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan üç kişi aday olarak seçilmiş 
sayılır, seçilen adaylar,; rektör tarafından Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kurulan üni
versitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından ya
pılır." 

Gerekçe : -
2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkrası

nın değiştirilmesini öngören SHP ve DYP Grup Başkanvekillerinin ortak önergesi, Millî Eği
tim Komisyonunda değiştirilmiş bulunmaktadır. Komisyon metin eki bakımından Koalisyon 
Protokolüne ve Hükümet Programına aykırı düşmektedir. 
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1. Üniversite yöneticilerinin seçimle işbaşına gelmeleri, demokratikleşmenin önde gelen 
koşullarından biridir. Ayrıca, yapılacak aday seçimin üniversite öğretim üyelerinin iradelerini 
en gerçek biçimde aksettirmesi gerekir. Komisyon metninde öngörüldüğü biçimde yapılacak 
seçim, yani oy pusulasına tek isim yazılması ve en çok oy alan 6 İçişinin aday seçilmesi, çok 
az sayıda oy alan, hatta hiç oy almayan kişilerin aday listesine girmesi ve sonuçta rektör olarak 
atanması sakıncasını birlikte getirir. Bu nedenle ve çoğunluğun gerçekten istediği adayların rektör 
atanmasını sağlamak amacıyla; 

a) Seçilecek aday sayısı 3'e indirilmiş, 
b) Oy kullananların oy pusulasına iki isim yazmaları öngörülmüştür. 
2. özerk ve demokratik bir üniversite sisteminde Yüksek öğretim Kurulunun ancak ko

ordinasyon ve planlama görevleri olabilir. Yüksek öğretim Kuruluna atamalarla ilgili yetki ta
nımak üniversite özerkliğini ve genelde demokratikleşmeyi zedeler. Nitekim bu husus, koalis
yon protokolüyle Hükümet Programında da belirtilmiştir. 

Bu nedenle, Komisyon metninin, rektör atamalarında Yüksek öğretim Kuruluna yetki ta
nıyan bölümü çıkarılmıştır. 

Rektörlerin görev süresinin 5 yıl olacağı konusunda da DYP ve SHP Grup Başkanvekille-
ri görüş birliğine vermışlardır. 

Madde bu biçimiyle Anayasa ve Hükümet Programıyla da uyumludur. 
öneride aday seçimi için yapılacak toplantının kuralları da açıklanmıştır. Buna göre; ilk 

toplantıda, üniversitedeki profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin en az yarısının hazır bu
lunması şarttır. Bu sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır. Katılanların 
çoğunluğunun oyunu alan üç kişi aday olarak seçilmiş sayılacaktır. 

BAŞKAJN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Sayın Başkan, bir redaksiyon düzeltmesi yapmak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Onu ben de gördüm; bentle fıkra karışmış. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Yüksek teknoloji enstitüleri.. 
BAŞKAN — Bentle fıkra da karışmış; o sonra sırası geldiğinde görüşülürken düzelteceğiz. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 1.7.1992 

Madde 1. — Devlet üniversitelerinde rektör, profesör, akademik unvanına sahip kişiler 
arasından görevdeki rektörün çağrısıyla toplanacak üniversite profesörleri, doçentleri, yardımcı 
doçentleri, öğretim görevlileri, uzmanları, okutmanları ve araştırma görevlileri ile nasıl seçile
cekleri yönetmelikte belirlenecek olan 3 öğrenci temsilcisi ve 3 öğrenci aileleri temsilcisi tara
fından seçilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 3 yıldır. Sü
resi sona erenler, aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsünün tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her 
seçici eleman oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir, tik toplantıda seçici elemanların en az 
yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanmadığı takdirde, toplantı 72 saat ertelenir ve nisap 
aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 5 kişi aday olarak seçilmiş olur. Bu 
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adaylar atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör 
adaylarının seçimi ve atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır. 

Mustafa Ürtaldı 
Konya 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
talep ederiz. 1.7.1992 

Madde 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3747 sayılı Kanun
la değişik 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör, akademik unvana sahip kişiler arasından gö
revdeki rektörün çağrısıyla toplanacak üniversite öğretim üyeleri (prefesörler, doçentler, yar
dımcı doçentler) öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, araştırma görevlileri, seçimi yö
netmelikle belirlenecek 3 öğrenci temsilcisi ve yine seçimi yönetmeliklerle belirlenecek 3 öğren
ci ailesi temsilcisi tarafından seçilir. Rektör seçimi gizli oyla yapılır. Birinci toplantıda öğretim 
üyelerinin diğer seçicilerin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde 
toplantı 72 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. En çok oy alan kişi rektör adayı 
seçilir. Seçilen aday Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektör üç yıl süreyle Üniversite veya 
Yüksek Teknoloji Enstitüsünü temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör seçimi mü
tevelli heyeti tarafından yapılır. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 
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Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kemalettih Göktaş 
Trabzon 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 118 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 
2547 sayılı Kanunun değişik 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Avni Akyol 
Bolu 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

a) Devlet üniversiteleriyle yüksek teknoloji enstitülerinde rektör, profesör, akademik un
vanına sahip kişiler arasından, görevdeki rektörün çağrısıyla toplanacak üniversite öğretim üye
lerinin tamamıyla, bunların yarısını geçmeyecek şekilde unvanlar itibariyle eşit olarak belirle
necek öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ile eğitim-öğretim plan-
layıcısının katılmasıyla teşkil edilecek kurul tarafından seçilecek 6 aday arasından, Millî Eği
tim Bakanının Başkanlığında toplanacak Yüksek öğretim Genel Kurulunun belirleyeceği 3 aday 
arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı 
usulle yeniden atanabilirler. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini 
temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim elemanı oy pusulası
na yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda, yukarıda belirtilen öğretim elemanlarının en 
az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanmadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve ni
sap aranmaksızın seçime gidilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayı
lır. Yüksek öğretim Kurulunca Millî Eğitim Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına teklif edile
cek adaylar arasında, üniversitelerince yapılan seçimde en çok oy alan adaya yer verilir. Vakıf-
larca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması mütevelli heyetle
ri tarafından yapılır. 

Gerekçe : . 

Her şeyden önce, üniversite rektörleri temsil ettiği tüzelkişiliğin gereği olarak, üniversite
lerimizde görev yapan bütün öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri durumundadır. Bu hale 
göre de rektör seçimine sadece öğretim üyelerinin (profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin) 
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katılmasıyla yapılması karşısında, öğretim üye yardımcıları (araştırma görevlisi, okutman, uz
man, öğretim görevlisi, çevirici ile eğitim ve öğretim planlayıcılarının) dışlanmış olması, azınlı
ğın çoğunluğu hâkim kılınması gibi bir sonuç doğuracaktır ki, bu halin de bugünden daha 
sıkıntılı durumlar yaratması mümkündür. Bu bakımdan, maddeye, yukarda sayılan öğretim 
üye yardımcılarının da belirli bir oranda katılmalarını sağlamak suretiyle ve öğretim üyelerinin 
tamamı dikkate alınarak, nitelik ve kariyere ağırlık verilerek üniversitelerimizde huzur ortamı
nın devamı sağlanılmak istenilmiştir. 

Diğer taraftan, gerek Tevhidi Tedrisat Kanununda, gerekse 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunuyla, Anayasamızda yer alan hükümler çerçevesinde üniversitelerimiz üzerindeki devle
tin denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirebilmesi gayesiyle yapılan seçim sonucu belir
lenen rektör adaylarının 3'e indirilmesi sırasında izlenecek prosedüre, aynen geçici maddede 
olduğu gibi "Millî Eğitim Bakanlığı" ilave edilmek suretiyle Anayasa ve diğer mevzuatımızda
ki amir hükümlere işlerlik kazandırılmış olacaktır. 

BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 
. Diğer önergeyi okutuyorum : , 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 118 sıra sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin (a) bendinin dör
düncü satırındaki ".̂ .yeniden atanabilirler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ancak iki dönemden 
fazla rektörlük yapılamaz" cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. . 

Tunca Toskay v Ercüment Konukman . 
tstanbul İstanbul 

Aydın Güven Gürkan Turhan Tayan 
içel Bursa 

Gürol Soylu \ 
tstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağız : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 1.7.1992 

Madde 1. — Devlet üniversitelerinde rektör, profesör, akademik unvanına sahip kişiler 
arasından görevdeki rektörün çağrısıyla toplanacak Üniversite profesörleri, doçentleri, yardımcı 
doçentleri, öğretim görevlileri, uzmanları, okutmanları ve araştırma görevlileriyle, nasıl seçile
cekleri yönetmelikle belirlenecek olan 3 öğrenci temsilcisi ve 3 öğrenci aileleri temsilcisi tara
fından seçilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 3 yıldır. Sü
resi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Rektör, üniversite veya Yüksek Teknoloji 
Enstitüsünün tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her 
seçici eleman oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. İlk toplantıda seçici elemanların en az 
yarısının bulunması şarttır. Bu sağlanmadığı takdirde, toplantı 72 saat ertelenir ve nisap aran
maksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan beş kişi aday olarak seçilmiş olur. Bu 

— 442 — 



T.B.M.M. B : 91 1 . 7 . 1992 O : 2 

adaylar atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör 
adaylarının seçimi ve atanması ilgili Mütevelli Heyet tarafından yapılır. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığından katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, şu bakım

dan katılamıyoruz, önergede seçime katılmaları öngörülen öğretim görevlileri, uzmanlar, okut
manlar ve araştırma görevlilerinin sayıları her üniversitede öğretim üyelerinin sayısından daha 
fazla olur. Bu yasa teklifinin amacına ters düşer. 

O nedenle katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup, işleme koyacağım : . , • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
talep ederiz. 1.7.1992 

Madde 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 3747 sayılı Kanun
la değişik 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından, 
görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri (profesörler, doçentler ve 
yardımcı doçentler) öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, araştırma görevlileri, seçimi yö
netmelikle belirlenecek üç öğrenci temsilcisi ve yine seçimi yönetmeliklerle belirlenecek üç öğ
renci aileleri temsilcisi tarafından seçilir. Rektör seçimi gizli oyla yapılır. Birinci toplantıda öğ
retim üyelerinin, diğer seçicilerin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanmadığı tak
dirde toplantı 72 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. En çok oy alan kişi rektör 
adayı seçilir. Seçilen aday Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektör üç yıl süre ile üniversite 
ve Yüksek Teknoloji Ensititüsünü temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerderektör seçimi 
mütevelli heyeti tarafından yapılır. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığından katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup işleme koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 118 sıra Sayılı Kanun teklifinin Çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 

2547 sayılı Kanunun değişik 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Avni Akyol (Bolu) 
ve arkadaşları 

a) Devlet üniversiteleriyle Yüksek Teknoloji Enstitülerinde rektör, profesör, akademik 
unvanına sahip kişiler arasından, görevdeki rektörün çağrısıyla toplanacak Üniversite öğretim 
üyelerinin tamamı ile, bunların yarısını geçmeyecek şekilde unvanlar itibariyle eşit olarak be
lirlenecek öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman çevirici ile, eğitim öğretim 
planlayıcısının katılmasıyla teşkil edilecek kurul tarafından seçilecek altı aday arasından Millî 
Eğitim Bakanının başkanlığında toplanacak Yükseköğretim Genel Kurulunun belirleyeceği üç 
aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi dört yıldır. Süresi sona eren
ler aynı usulle yeniden atanabilirler. Rektör, üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü tüzel
kişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim elemanı 
oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda yukarıda belirtilen öğretim elemanla
rının en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanmadığı takdirde, toplantı 48 saat ertele
nir ve nisap aranmaksızın seçime gidilir. Bu toplantıda en çok oy alan altı kişi aday olarak 
seçilmiş sayılır. Yüksek öğretim Kurulunca Millî Eğitim Bakanlığına ve Cumhurbaşkanına teklif 
edilecek adaylar arasında, üniversitelerince yapılan seçimde en çok oy alan adaya yer verilir. 
Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması mütevelli he
yetleri tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz. 
AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
Söz süreniz 5 dakikadır efendim. 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saygılar sunuyorum. 
Bu önergemizin amacını arz etmiştim. Şimdi, biraz ayrıntılı bir şekilde özüne gelerek, ne 

getirmek istiyoruz, ona değinmek istiyorum. Burada, YÖK'ün varlığı korunuyor ve ayrıca, YÖK'-
ün fonksiyonlarının, değiştirilmek suretiyle, müdahaleci rolünün asgarîye indirilmesi gereğine 
de imkân tanınıyor. Çünkü, YÖK, arkadaşlarımız şu dokümanı inceleme imkânı bulmuşlarsa, 
bu dokümandaki 26 maddeyle -26 maddelik teklifiyle- bugüne kadar kamuoyunda şikâyete 
uğradığı bütün hususları ortadan kaldırmayı, Başbakanlığa ve Hükümete teklif etmiştir. Sade
ce, koordinasyon, planlama, ortak standartları koruma ve kollama gibi, her üniversitenin tek 
tek yapamayacağı, bütün üniversiteler arasındaki işbirliğini sağlayıcı rolleri üstlenmiştir. O ka
dar ki, YÖK -şimdi birkaç madde arz edeceğim- bugünkü Hükümeti dahi, demokratikleşmede 
aşmıştır. 

İki madde okuyorum,birisinde "Yüksek öğretim Kurulunun yürütmeyle ilgili her türlü 
yetkileri kuruldan alınarak üniversitelere devredilmelidir." 
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Diğer maddede ise, "Üniversitelerde özgürlüğü kısıtlayıcı hükümler ayıklanarak kanun
dan çıkarılmalı; öğrencilerin ve öğretim üyelerinin derneklere üye olmalarını izne bağlayan ve 
siyasal partilere girmelerini ve siyasal faaliyette bulunmalarını yasaklayan hükümler mevzuat
tan çıkarılmalı ve bu suretle, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmelidir" diyor. 

öğrenci konseylerine, çoğunluğun oyuyla seçilen temsilcilerin, üniversite organlarında görev 
almaları konularına kadar gidiyor. Sadece bir hata yapıyor, Millî Eğitim Bakanının yetkisini 
4 üncü maddede kaldırıyor, 130 uncu maddeyi, "bütçeyi de bana getirin" diyor; onu eleştir
dim biliyorsunuz. 

Bu bakımdan, YÖK gibi bir organa -bugünkü işleyişiyle değil, bugünkü tutumuyla değil 
sayıları 60'a varacak üniversitelerin açılmakta olduğu bir zamanda ihtiyaç olduğunu, ihtiyaç 
duyulacağını tekrar tekrar arz ediyorum. Bunun, duygusallık ve geçmişte olanlara tepki ve şart
lanmıştık olarak öne getirilmemesini istirham ediyorum, rica ediyorum. Kaldı ki, çağdaşlığın 
değil, çoğulcu demokrasinin de gereği bir yenilik daha istiyoruz önergemizle: En çok oy alan* 
öğretim üyesini, Cumhurbaşkanlığı katına kadar getiriyoruz. 

Ayrıca, burada, bundan önce reddedilen, Refah Partisinin verdiği önergedeki hususu gi
derici bir tedbir de var. Neden korkuluyor; öğretim elemanlarının sayılarının, öğretim üyeleri
nin sayılarının fazlalığından. O nedenle, biz, öğretim üyelerinin tamamı ile, bunların yarısını 
geçmeyecek şekilde, unvanlar itibarıyla, eşit belirlenecek öğretim görevlisi, okutman, araştır
ma görevlisine de seçme hakkı tanınmalıdır diyoruz. 

Nihayet, esas hükümle ilgili metinlerdeki bazı yanlışlıkları giderici hususlara değiniyoruz; 
ama, bu rada bazı hususlardaki -Sayın Gürkan'ın da düzeltme yaptığını ümit ediyorum, Yük
sek teknoloji enstitülerine yer verilmeyişi hususunu- noksanlıklarda gideriliyor. 

Tekrar, bunun düşünülmesini ve önergemizin dikkate alınmasını takdirlerinize arz ediyo
ruz. Sayın Ayvaz Gökdemir'in ifade ettiği gibi bu bir geçiş dönemidir; esas, üniversite reformu 
ile eğitim reformu ile ilgili çalışmalar gelecektir. Bunu, Sayın Başbakanın, Sayın Başbakan Yar
dımcısının ve Sayın Millî Eğitim Bakanının vermiş olduğu beyanatlardan öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bu rektör seçimi, başlatılacak reformun ilk adımı olursa, böyle sayılırsa, inanınız, bilim
sel çevreler ve dünya bize güler. 

Saygılar sunuyorum (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
RAStM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, saymadan kabul ettiniz. 
BAŞKAN — O konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, bu bakımdan Meclise gölge düşü

rüyorsunuz. -
BAŞKAN — Lütfen, kuşkunuz olmasın; mümkün değil... • r 

Diğer önergeyi okutup, işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yüksek öğretim Yasasının 13 üncü.Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin ekte sunulan şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe (Adana) 
ve arkadaşları 
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Madde 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3747 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ile değişik 13 üncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

a) Devlet üniversitelerinde ve yüksek teknoloji enstitülerinde rektör, profesör, akademik 
unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim 
üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. Rektörün görev sü
resi 5 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden seçilebilirler. Rektör, üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren 
her öğretim üyesi oy pusulasına'en fazla iki isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyeleri
nin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertele
nir ve nisap aranmaksızın seçime gidilir. Bu toplantıda en çok oy alan 3 kişi aday olarak seçil
miş sayılır. Seçilen adaylar rektör tarafından Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kurulan 
üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyeti tarafından 
yapılır. ' 

BAŞKAN — önerge sahiplerine soruyorum : "13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci 
bendi" yerine, "birinci bendinin (a) fıkrası yazılmış. Herhalde burada bir redaksiyon gerekli 
ve" (a) fıkrasının birinci bendi" olacak değil mi efendim? 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Evet. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 

" MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu
ğumuz olmadığından katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkanım, katılı

yoruz. İzin verirseniz iki cümle ile gerekçe arz etmek istiyorum. 
Önümüze gelen metnin lehinde, aleyhinde konuşan değerli arkadaşlarımızın hepsinin ko

nuşmalarında haklılık payı vardır. Bütün arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, geçici bir önlem 
olarak öyle biryasal düzenleme düşünülmüştür. Ancak, komisyondan gelen metin bu şekli ile 
yasalaştığı takdirde, öğretim üyelerinin kendi rektörlerini seçme işi; yani, yasama organının var
mak istediği amaç büyük oranda zedelenecektir. Çünkü, Özellikle az öğretim üyesi olacak; ya
ni, az seçmeni olan üniversitelerde, çok düşük oy alan bir rektör adayının da rektör seçilmesi, 
en azından teorik olarak mümkün olabilecektir. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde, üniver
sitelerde birtakım yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalabiriz endişesindeyim. O nedenle, bunu dü
zelten önergeye Hükümet olarak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (ANAP sıralarından "Sayın" sesleri) 

Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir... (ANAP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
Diğer önergeyi okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 118 sıra sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin (a) bendinin dör

düncü satırındaki ".T. yeniden atanabilirler" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ancak, iki dö
nemden fazla rektörlük yapılamaz" cümlesinin eklenmesini arz ve teklif'ederiz. 

Tunca Toskay (İstanbul) 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığından katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. — 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, önerge sa
hiplerinden şunun açıklanmasını rica ediyorum : İki dönemden kastedilen 5 artı 5 yıl mıdır, 
yoksak her hâl ü kârda iki dönem atanmış olmak mıdır? 

BAŞKAN — Yerinizden açıklayabilirsiniz. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkanım, buradan murat, bir üniversite rektörü
nün azamî 10 yıl, yani 5 artı 5 yıl rektörlük yapabilmesidir. Dönemin yarısında olanın 10 yıla 
kadar rektörlük yapmasında herhangi bir sakınca mülahaza edilmiyor. 10 yıldan fazla rektör
lük yapılmasında sakınca bulduğumuz için bu önergeyi verdik. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (ANAP sıraların
dan "Tekrar sayalım" sesleri) Tekrar sayacağız. Oylama neticesini daha ilan etmedim. 

Önce kabul etmeyenleri sayalım... . -~ 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Efendim, dört grubun ortak 

önergesi bu. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Aydın Güven Gürkan'ın da imzası var; bu önerge 
mutabakat önergesidir. 

BAŞKAN — Lütfen susar mısınız... 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Önerge anlaşılamadı efendim, imzaları tekrar okuyun. 

BAŞKAN — önergenin anlaşılmadığını oy verenler söylemiyor efendim. (DYP sıraların
dan "İmzaları tekrar okuyun" sesleri) 

Evet, oy verenler, şimdi önerge sahiplerinin isimlerinin okunmasını istiyorlar. 
önergedeki imzaları tekrar okutuyorum : 

Tunca Toskay Turhan Tayan 
İstanbul Bursa 

Aydın Güven Gürkan Ercüment Konukman 
İçel İstanbul 

Gürol Soylu 
İstanbul 

BAŞKAN — önergeyi tekrar oyluyorum : 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — önergenin muhtevasını bir kez daha tekrarlar mısınız? 
BAŞKAN — Önergenin muhtevası şöyle : Görüşülmekte olan 118 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 1 inci maddesinin (a) bendinin dördüncü satırındaki "yeniden atanabilirler" ibaresinden 
sonra, "ancak, iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz" cümlesinin eklenmesi isteniyor. 

Hükümet, önerge sahiplerinden, "bu iki dönemden kastınız nedir?" diye sordu : 5 artı 
5 midir?... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — 4 artı 4 oldu artık Sayın 
Başkanım. „ 
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BAŞKAN — Hayır, ben konuşmayı anımsatıyorum, Hükümet, 4 artı 4 olarak düzeltiyor; 
seçilecek bir rektör 4 artı 4; yani 8 yıldan fazla rektör seçilemeyecek anlamında bir cümle ek
leniyor. 

İmza sahiplerini tekrar okuyorum : 
Tunca Toskay, Aydın Güven Gürkan, Ercüment Konukman, Turhan Tayan, Güroy Soy

lu... Okuyabildiğim isimler bunlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen bu değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Burada 2 nci madde var, çerçeve madde; bunun çıkarılması gerekiyor kanun tekniği bakı

mından. Uygun mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Uygundur 

efendim; çıkarılması gerekiyor. 
BAŞKAN — Çıkarıyoruz. 
Şimdi okuyacaklarımız, bu kanun teklifinin geçici maddeleri oluyor. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ilk rektör aday seçim

leri bu kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde gerçekleştirilir ve seçilen rektör, atan
masını takip eden 15 inci günde göreve başlar. 

Yeni kurulan Devlet üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin kurucu rektörleri iki yıl' 
için, Millî Eğitim Bakanı ve Başbakanın önereceği 3 isim arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge yar; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Geçici Madde 1. — Yeni kurulan üniversitelerde en az 40 öğretim üyesi bulunması halinde 

rektör bu Kanunun 1 inci maddesindeki gibi seçilir. 
40 kişinin bulunmaması halinde ise kucu rektör iki yıl için Millî Eğitim Bakanı ve Başba

kanın önereceği 3 isim arasından Cumhurbaşkanınca atanır. '• '' 

Mustafa Ünaldı Ahmet Arıkan 
Konya Sivas 

Fethullah Erbaş Ömer Faruk Ekinci 
Van Ankara 

Kemalettin Göktaş Abdulilah Fırat 
Trabzon Erzurum 

Şinasi Yavuz Salih Kapusuz 
Erzurum Kayseri 

Cevat Ayhan Zeki Erzegen 
Sakarya Bitlis 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu
ğumuz olmadığından katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde görev başında bulunan üniversite 

rektörlerinin görevleri, yeni rektörlerin seçimini takip eden 15 inci günde sona erer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka

nun Teklifinin geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Esat Bütün Osman Develioğlu 
Kahramanmaraş Kayseri 
Saffet Topaktaş Musa Erarıcı 
Kahramanmaraş Konya 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde görev başında bulunan üniversite rek
törlerinin görevleri, görevlerini tamamladıklarında sona erer. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ URAL KÖKLÜ (Uşak) — Çoğunlu

ğumuz olmadığından, katılamıyoruz Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın Topaktaş; buyurun. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu anda 

üniversitede görev yapan, görev süreleri sona ermeyen rektörlerin, görev süreleri sona erinceye 
kadar müktesep haklarını kullanmalarının uygun olacağını düşünüyoruz. Meclisten çıkacak 
bu kanunun, rektörler aleyhine, şahıslar aleyhine bir hüküm koymaması bakımından, bu rek
törlerin görev süreleri sona erinceye kadar görevde kalmalarının, kamu vicdanı açısından da 
uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Hükümetin, demokratikleşme, şeffaflaşma ve insan hakları üzerinde hassasiyetle durma
sı bakımından, kişiler aleyhine olabilecek bir hükmü getirmeyeceği düşüncesiyle bu önergeyi 
vermiş bulunmaktayız. Devletin devamlılığı esasına dayanılarak, halen görevde bulunan rek
törlerin görev süreleri bitinceye kadar görevlerinde kalmalarını arzu ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (MÇP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci madeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : J • . 
MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şu ana kadar oyunun rengini belirtmek için söz isteyen olmadı. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversitelerimiz için, daha köklü, daha çağdaş bir yasanın hazırlanması ve Meclisimizde 

tartışılması hususunda temennilerimizi belirtiyor; yasanın, üniversite camiasına hayırlı olma
sını diliyoruz. ' . 

Saat 21.OO'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Raşkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

ı " . . . 
• — — — — © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Gündeme, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 3 Arkadaşının, 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sa
yılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/144) (S. Sayısı: 140) (1) 

BAŞKAN —' Gündemin 2 nci sırasındaki, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 
3 Arkadaşının, 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşme
lerine geçiyoruz. . 

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

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklin 

MADDE 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun ikinci maddesinin 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' 

d) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk 
Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan,' Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri için çıkış başına en çok bunun dörtte biri 
kadar Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından, (Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmen
lerin, geldikleri ülkeye yılda bir defa yapacakları seyahatler bu harçtan muaftır. Ayrıca Bakan
lar .Kurulu, hac çıkışları dahil, kimlerin bu harçtan muaf tutulacağını veya istisnadan yararla
nacağını tespite yetkilidir.) » 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Taner. 

(1) 140 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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GÜNAŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk cumhuriyetleri 
ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin bugünkü düzeyinden daha ileriye gitmesi, şüphesiz, bütün Türk
lerin ve muhakkak ki hükümetlerin arzusudur. Bu cümleden olmak üzere, geçen hafta İstan
bul'da tertiplenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı ve bu toplantıya yapılan katılmalar 
sonucu, bu ülkedeki insanların ve keza hükümetlerin Türkiye'ye bakış açısı ve keza Türklerin 
de bu Türk cumhuriyetlerine bakış açısı, her geçen gün, bütün dünya uluslarının da, -bir yerde-
kıskançlıklarını belirtecek derecede gelişmektedir. 

Hükümetlere düşen görev, şüphesiz, bu konuda, imkânlarımız nispetinde, hatta imkânla
rımızı da zorlayarak, elinden gelen yardımı yapmasıdır. Bu konuda, bugüne kadar yapılan yar
dıma teşekkür etmekle beraber, bu yardımların yeterli olmadığını, bir kere daha, burada, ifade 
etmek zorunda hissediyorum kendimi. 

Bu teklifin Yüce Meclise getirilmesi yerinde bir olaydır. Anavatan Partisi Grubu, bu ka
nun teklifini benimsemektedir. Keşke bu teklifi bundan dört beş ay evvel yapmış olsaydık da, 
buraya giden Türk müteşebbisleri bu yükten biraz daha az etkilenmiş ve bu teşvikle biraz daha 
fazla ve ileri adımlar atabilmiş olsalardı. 

Yalnız, teklifin gerekçesi hazırlanırken kullanılmış birtakım ayırımcı kelimeler var; bunla
ra değinmeden geçemeyeceğim. Mesela, gerekçede, bu görevi yerine getirebilecek Türk aydı
nından bahsediyoruz... Artık, Türk aydını veya Türk cahili demek yanlış olur; Türkiye'de her
kesin aydın olduğunu arzu etmek hepimizin hakkı. Bu şekilde kelimeler kullanmak bizce yan
lıştır. Keza, yeni Türk müteşebbislerinden bahsediyoruz. Peki, o zaman eski Türk müteşebbis
lerini kınıyor muyuz?..; Onları teşvik etmek istemiyoruz da, illa buraya yeniler mi gitsin de-' 
mek istiyoruz?.. 

Bu, yapıcı bir konuşmadır. Anavatan Partisi Grubu, bu teklifi destekleyeceğini ve bu ko
nuda olumlu oy kullanacağını beyan etmektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş; buyurun efendim. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bendeniz, görüş

mekte olduğumuz maddenin çok faydalı neticeler vereceği inancındayım. Yalnız, eksik gördü
ğüm ve maddeye ilave edilmesini arzu ettiğim bir husus var; o da, Bulgaristan, Yunanistan, 
Makedonya, Bosna-Hersek, Sancak ve Kosova'ya, yani Balkanladaki tarihî ve kültürel bağla
rımızın bulunduğu cumhuriyetlere gidecek olan kişilerin de, bağımsızlıklarını yeni ilan etmiş 
olan cumhuriyetlere gidecek olan kişiler gibi, yurt dışına çıkarken, 100 Amerikan Dolarının 
dörtte birini ödemeye tabi tutulmasıdır. Bu doğrultuda Başkanlığa bir önerge vermiş bulun
maktayım. ' ' • i ' 

Türkî cumhuriyetlerle hem kültürel hem de ticarî bağlarımızın gelişmesi için, bir kolaylık 
sağlamak maksadıyla nasıl ki buralara çıkış yapanlara indirim uygulayacaksak; yine, tarihî ve 
kültürel bağlarımız olan ve bilhassa şu anda, Ülkemizden bu bölgelere kültür akımını devam 
ettirecek birçok seyahati gerçekleştirmek ve ticarî sahada daha yakın ilişkiler kurabilmek için, 
bu ülkelere de çıkış yapacakların bu indirimden istifade etmesi gerekir. 

Bunun için bir önerge verdik. Zannediyorum ki bütün siyasî partiler bu önergemizi olum
lu bulacaktır. Bu önergenin desteklenmesi arzusuyla hepinize selam ve saygılarımı takdim edi
yorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 140 sıra sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin (d) bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gaffar Yakın Tunca Toskay . Güneş Taner 
Afyon İstanbul İstanbul 

İlhan özsoy Refik Arslan 
Afyon . Kastamonu 

d) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk 
Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri için çıkış başına en çok 15 Amerikan Dolan 
karşılığı Türk Lirasından, (Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmenlerin, geldikleri ülkeye yılda 
bir defa yapacakları seyahatler bu harçtan muaftır. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Hac çıkışları da
hil, kimlerin bu harçtan muaf tutulacağını veya istisnadan yararlanacağını tespite yetkilidir." 

Gerekçe: Türk Cumhuriyetleri ile siyasî, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine ko
laylık sağlamak amaçlanmıştır. ~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

dörüşülmekte olan 140 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun ikinci fıkrasının 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk 
Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Sancak 
ve Kosova Cumhuriyetleri için çıkış başına en çok bunların dörtte biri kadar Amerikan Doları 
karşılığı Türk Lirasından!" 

Mustafa Baş Ali Oğuz Mukadder Başeğmez 
İstanbul İstanbul İstanbul 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 

Şanlıurfa Kayseri 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup; işleme koyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 140 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin (d) bendinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Taner 
İstanbul 

ve arkadaşları 
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"d) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk 
Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri için çıkış başına en çok 15 Amerikan Dolan 
karşılığı Türk Lirasından, (Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmenlerin, geldikleri ülkeye yılda 
bir defa yapacakları seyahatler bu harçtan muaftır. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Hac çıkışları da
hil, kimlerin bu harçtan muaf tutulacağını veya istisnadan yararlanacağını tespite yetkilidir,) 

BAŞKAN —' Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayin Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılamıyoruz. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkanım... " 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi, Ana-

muhalefet Partisi olduğu günden beri, defalarca, her yerde, farklı bir muhalefet uygulayacağı
nı vurgulamıştı. Nitekim, bugün, açıkça, memleket menfaati olan bir meselede, hiçbir baskı 
altında olmadan; iktidar, koalisyon, muhalefet farkı gözetmeksizin, buraya çıktığında, bu tek
lifi, destekleyeceğini ifade etmiştir; ama, gelin bakın, mesele böyle mi?.. "Acaba, bu Yüce Meclis 
çatısı altında, memleketin meseleleri konuşulurken, hakikaten memleketin meselelerine tam ola
rak eğiliniyor mu?" sualini hep beraber soralım, şu vicdanlarımıza bir danışalım; neler oluyor, 
neler olmuyor diye. • 

100 dolardan, 15 dolara indirdiğiniz mesele nedir?.. Hükümetin, gelirlerindeki kaybı ne
dir?.. Bu ülkelerdeki tarihî miraslarından dolayı, Türk cumhuriyetlerine ve tabiî ki, Türkiye'ye 
ve bu ülkelere hizmet etmek için gitmek isteyen insanların adedine bir bakalım. On bin kişi 
olsalar 150 bin dolar, yüz bin kişi olsalar 1,5 milyon dolar, bir milyon kişi olsalar 15 milyon 
dolar karşılığı Türk Liralık bir gelirden feraget edeceksiniz. Bir tarafta bugünkü duruma bakı-

^ yorsunuz; Sosyal Sigortalara ödenmeyen 13-15 trilyon liradan dolayı bizim insanımız eczane 
kapılarında perişan olurken; insanımız, elindeki dokümanla beraber, devletine güvenerek git
tiği eczane kapılarında "bana ilaç verin" demesine rağmen bu ilacı alamazken ve Hükümet 
bu acz içerisinde bu koltukta oturabilirken; öte taraftan, Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirası 
içerisinde bütünleşme çabalarını düşünen ve bu hisle kalbi her yerde atan Türk vatandaşları 
olduğu bir sırada, sizin burada verdiğiniz bir kanun teklifini biz destekledik, sizin verdiğiniz 
kanun teklifine destek vereceğimizi açıkça ifade ettik; ama bizim önergemizde siz imtina edi
yorsunuz. Neden imtina ediyorsunuz? Kıbrıs'a gidiş için alınacak 25 doları 15 dolar yapsak, 
bu ülkeyle olan ilişkilerimiz biraz daha gelişse, bu ülkenin kuvveti, kudreti biraz daha artsa, 
fena mı olur?.. Dışarıdaki yalnızlığımızı, kendi kendimizin verdiği kuvvetle biraz azaltsak fena 
mı olur?.. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Zaten olumlu bakıyoruz dediğinizde biz şaşırmışdık.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şaşırdınız değil mi! Peki, şaşırdınız da, bu kadar yerinde 

olan bir önergeye neden Hükümet ve Komisyon oy vermiyor?.. Bir tek sebepten dolayı vermi
yor: 

Muhterem üyeler, bu Mecliste, maalesef, sadece ve sadece ve her konumda politika yapıl
mak isteniyor. Bazı meseleler vardır ki, politika üstüdür; biz bu meseleyi böyle gördük, bunun 
için bu meseleye destek vereceğimizi söyledik. 
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AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — 25 olsa ne olur?.. İlla sizin dediğiniz mi olacak?.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunun için de 25 doları çok bulduk, aşağı indirdik. Gö

nül isterdi ki, bunu sıfıra indirelim. Neden sıfıra indirmedik? 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Niye 5 dolar değil 15 dolar o zaman? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Onun da şerefini size verdik. Mademki biz 15 dolara indi

riyoruz, siz buradan bir başka önerge verin, bunu sıfıra indirin; görelim bakalım bu koalisyon 
iktidarının gücünü. Yani, koalisyon İktidarının gücü, Sayın Cavit Çağlar hakkındaki gensoru
da yürüyor da, burada, bütün Türk vatandaşlarının ihtiyacı olan, onları destekleyecek olan 
bir konuda yürümüyor mu?.. O parmaklar bu mesele için neden kalkmıyor? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüyoruz ki bu iş, eski hamam, eski tas... Demek 
ki, sadece ve sadece, koalisyonu, birbirine olan desteğiyle, kör topal götüreceksiniz; vicdanı
nızla kanat getirmediğiniz konularda bile, sırf iktidarda kalabilmek için parmaklarınızı kaldı
racaksınız; ama, burada, Türk insanının, Türkiye'nin bütünleşmesinin gerektiği bu cumhuri
yetler ve Kıbrıs gibi önemli bir konuda bir araya gelmemiz gerektiği zamaiı ellerinizi kaldırma
yacaksınız... . x 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Demagoji yapma... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O zaman ben size bir tek şey söylerim: Anavatan Partisi 

Grubunun teklifi ortadadır, bu konudaki samimiyetimiz ve açık dileğimiz ortadadır; bu du
rumdayken, bu da ancak ve ancak sizin ayıbınız olur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 140 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun ikinci fıkrasının (d) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok .100 Amerikan Doları karşılığı Türk 
Lirası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kır
gızistan, Tacikistan, Özbekistan, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Sancak 
ve Kosova Cumhuriyetleri için çıkış başına en çok bunun dörtte biri kadar Amerikan Doları 
karşılığı Türk Lirasından. 

Mustafa Baş 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Yüce 

Meclisin takdirlerine sunuyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: '•> . 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
, (Oylar toplanmaya başlanıldı) 

3. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı : 94) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçi
yoruz. 

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

edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Keçeciler. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde Grubumuzun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Peşinen ifade edeyim ki, Anavatan Partisi Grubu, bu değişiklikle, kaymakamların maaş
larında meydana getirilecek artışa müspet bakmaktadır ve tasarıya olumlu oy kullanacaktır; 
ancak, şunu hemen belirtelim ki, biz, Anamuhalefet Partisi olarak, geçmişte görülen muhale
fet anlayışından farklı bir anlayışı Türkiye'ye getirmek ve yerleştirmek için âdeta çırpınıyoruz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Verdiğiniz gensoru önergelerinizden belli... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Ve Hükümetin getirdiği doğru, isabetli, memle

ket gerçeklerine uygun olan teklifleri de destekliyoruz, benimsiyoruz. Görüşmekte olduğumuz 
tasarı da bunlardan bir tanesidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler üst kademe yöneticilerine 
makam tazminatı verilmiş ve bu makam tazminatı verilirken, kaymakamlar bu tazminatın dı
şında tutulmuşlardır. Daha sonra, askerî personel ve yargı personeli, çıkarılan kanunlarla bu 

(1) 94 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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tazminatlardan istifade eder hale getirilmiş; kaymakamların bu tazminattan istifade etmeme
si,' idarede bir nevi adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açarak, birtakım yanlış anlamalara sebep ol
muştur. Getirilen tasarıyı, işte, bu eşitsizliği ve adaletsizliği ortadan kaldırdığı için Grup ola
rak destekliyoruz; ancak, burada bir sitemimizi de İktidara duyurmak istiyoruz. O da şudur: 

Bu tasarı, Hükümetin Meclise bunu göndermesinden dört ay kadar önce, 3.12.1991'de, 
bizim Grubumuz tarafından, harfi harfine, cümlesi cümlesine, noktası ve virgülüyle aynı şekil
de bir teklif olarak, Grup Başkanvekilimiz Sayın Kalemli'nin imzasıyla verilmiş; teklif İçişleri 
Komisyonunda bekletilirken, bu tasarı Hükümet tarafından gönderilmiştir. Ne gariptir ki, bu 
tasarının.maddeleri ve gerekçesi de bizim verdiğimiz teklifin virgülüne varıncaya kadar aynısı
dır. Eh, milletvekilinin verdiği teklif değil de Hükümetin tasarısı olsun istenmiş ve muhalefetin 
verdiği tekliflere iktidarın bakış açısı bir defa daha ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, her şeyden önce, mülkî idare amirlerinin ilk basamağı kaymakam
lıktır. Kaymakam, ilçesinde hükümeti temsil eder ve bu itibarla ücretlerinin artırılması, ma
kam tazminatı alması gerekir. Zaten, kaymakamın eski tabiri "kaim ül makam"dır; yani ma
kama kaim olan kişi demektir. Makam tazminatından kaymakamlar istifade ettirilmezse kim
senin istifade etmemesi de düşünülebilir. Burada önemli olan, mülkî idare amirlerini madde
ten takviye etmektir, onların temsil görevleriyle ilgili ödenekleri vermektir. 

Ancak, burada bir noktaya özellikle temas etmek istiyorum. O da şudur: Mülkî idare amir
lerinin maddî şartlarını iyileştirmek kafi değildir; onlara, iktidarların, rahat çalışabilecekleri, 
devletin görevini rahat yapabilecekleri bir vasatı da hazırlaması lazımdır. İktidarlar, hiçbir za-
mqn vali ve kaymakamları kendilerinin temsilcisi, partilerinin temsilcisi olarak göremezler, gör-

,a memelidirler; ama, ne hazindir ki, cumhuriyet tarihimizde görülmemiş olaylara şu son ayda 
şahit olmuşuzdur ve Sakarya'nın tecrübeli valisi, altı ilde uzun yıllar valilik yapmış bir kamu 
görevlisi, aynen şöyle diyerek istifa etmiş, daha doğrusu kendisinin merkeze alınmasını talep 
etmiştir; "Benden, devletin valisi olmamı istemiyor bu iktidar; 7 Haziran seçimleri sırasında 
devletin imkânlarını partinin emrinde kullanmam için benden partinin valisi olmamı istiyor 
ve bu manada bana baskı yapıyor.. Ben bu baskılara dayanamam, bu baskılar doğru değildir." 
(DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, bu, yüz kızartıcı bir olaydır, mülkiye tarihinde görülmemiş bir olaydır. 
Buna dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Devletin valisini partinin valisi şeklinde kullanamaz
sınız. Valii devlet, hademei millettir; yani, millete hizmet etmek için vardır o makamlar. O ma
kamları işgat eden insanlar devletin valisidir ve bütün insanlara, bütün millete eşit şekilde hiz
met etmek zorundadırlar; yoksa, sadece ve sadece DYP'nin ve SHP'nin valisi gibi göremezsi
niz. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu memlekette, elbette ki valiler iktidar partisine daha deği
şik, daha yakın hizmet etme noktasında olmuşlardır; ama, bugüne gelinceye kadar, iktidarını
za gelinceye kadar il başkanından vali yapıldığı görülmemiştir. Bugün Balıkesir'deki Vali, sizin 
eski İzmir İl Başkanınızdır. Bu, hiç görülmemiştir. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Bu 
partizanlığı Türk idare tarihi esefle kaydedecektir; ama, bu partizanlığınız size fayda getirme
yecektir, sizi bitirecektir; bunu böylece bilesiniz. (DYP.sıralarından gürültüler) 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkuta-

ta; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz etmeye çalışacağım. Bu vesileyle, şahsım 
ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, maalesef bugün, devlet memurlarını birer tutsak haline 
getirmiştir. 657 rakamı, memurda artık alerji yaratıyor. İşçi ise, bu kanuna, küçümseyerek ve 
acıyarak bakıyor. 

Eşit işe eşit ücret felsefesi, bu kanunda ve Türkiye'de iflas etmiştir, işçi, memur, sözleşme
li personel, süper emekli, normal emekli, dul, yetim, harp malulleri, Bağ-Kur emeklileri, gazi
ler, milletvekili emeklileri, askerler ve daha sayılabilecek birçok kesim arasında büyük ücret 
dengesizlikleri ve uçurumlar vardır. 

Ülkemizde, acımasız bir ücret kargaşası meydana getirilmiştir. 418 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 10, üncü maddesine eklenen 5 numaralı bent, Türkiye'deki ücret dengesizliği 
ve uçurumunu, bu şekliyle biraz daha büyütecektir. 1 507 mülkî idare amirinden, sadece 363 
kişiye makam tazminatı verilmek istenmektedir. Makam ve temsilde, yetki ve sorumlulukta ara
larında hiçbir fark olmayan bu insanlar arasında ikilik yaratılmamalı, adaletsizlik yapılmama
lıdır. Bunların tek farkları, birinin daha kıdemli olmasıdır. 

Evet, 1 inci dereceye gelmiş mülkî idare amirine daha fazla verelim; ama, bu bir makam 
tazminatı ise, o makamda bulunan, asaleti tasdik edilmiş her kaymakam, bu haktan istifade 
etmelidir. (RP sıralarından alkışlar) 

7 nci derecede bulunan mülkî idare amirine 600, -bu ek gösterge 4 üncü derece dahil Üst 
derecelere 100'er puan artırılarak devam ettirilmeli- 3 üncü dereceye 1 100,2 nci dereceye 1 300, 
1 inci dereceye de 1 500 ek gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı verilmesi daha adildir. 
Hakkaniyet ve kazanılmış haklara uygun olan da budur. 

Dikkat edilirse, hem Hükümet ve hem de Plan ve Bütçe Komisyonu metninde, makam 
tazminatından sadece valilerin yararlanmakta olduğu, temsil sıfatını haiz bulunan kaymakam
ların da bu haktan yararlandırılmalarının hakkaniyet ve kazanılmış haklara uygun olacağı zik
redilmiştir. Makam ve temsil esas alındığı halde, Türkiye'deki mülkî ve idarî amirlerin beşte 
dördüne yakınına makam tazminatı verilmemektedir.' 

Birçok kaymakamla yaptığım görüşmelerde, çoğunun, hatta yüzde 98'inin 1 inci derece
nin dördüncü kademesinde olmadığını müşahede ettim. Dolayısıyla, bu, kaş yaparken göz çı
karmaktır, adalet adına adaletsizlik yapmaktır, komşu İki kaymakam arasına nifak sokmaktır, 
birinin makamını var, birinin makamını yok saymaktır. İmtiyazlı sınıf ihdas etmeye kimsenin 
hakkı yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

Bingöl'ün Yayladeresinde, Yedisuyunda, Hakkâri'nin, Trabzon'un, Kırklareli'nin, Van'
ın, Kars'ın, küçük, sosyal imkânlardan mahrum yörelerinde görev yapan genç, dinamik kay
makamlara makam tazminatı verilmelidir; hem de katmerli olarak verilmelidir. (RP sıraların
dan alkışlar) 

1949 tarihli ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu, herkese aynı yetki ve sorumluluğu yükler 
mektedir. Gerçi bu kanun da, Mahallî İdareler Kanunu gibi, günün ihtiyaçlarına cevap vermi
yor; birçok maddesi işlemez durumdadır. Bir kolluk kuvveti olan jandarmanın sicili ve izni 
mülkî idare amirinin elinde değildir. Kanun, "valiler, istemlerini alay komutanına bildirir" di
yor; ama, güvenlik ve asayişten mülkî idare amiri sorumlu tutuluyor. Küçük bir örnek olsun 
diye sunmak istedim. 
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Anlamakta güçlük çektiğim bir konu var. Şu Mecliste, her hafta herhangi bir kanuna ya 
bir fıkra eklenmekte veya çıkarılmakta veya yeni bir madde konulmaktadır. Hep günlük ve kı
sa ömürlü, tamir işleriyle uğraşmaktayız. Neden ücret politikasını ülke çapında, işçisiyle, me
muruyla, idarecisiyle, askeriyle komplo ele almıyoruz? Neden bazı kanunların değişmesi ge
rektiğini her vesileyle söylüyor, hatta vaat ediyor da, bir türlü ele almıyoruz?.. Bugün, bir böl
ge müdürü, bir başmühendis, bir kaymakam, emrinde çalışan işçi ve şoföründen daha az maaş 
alıyor. İşçiye verilen paraya çok demiyoruz; ama sendika ve grev hakkı olmayanlar da korun
malıdır. Ya memura da toplu pazarlık ve grev hakkı biran önce tanınmalı veya adil bir düzenle
me getirilmelidir. 

Bütün kaymakamlara makam tazminatı verilmesini ve bunun kıdem sıralamasına göre da
ğıtılmasını istiyoruz. Bu konuda önergemiz var. Durumu vicdanlarınıza ve takdirlerinize bıra
kıyorum. Böyle, adil bir düzenleme, mülkî idare amirlerinin zevkle ve şevkle çalışmasını sağla
yacaktır. Aksi takdirde, belli noktalarda bulunanların zorlamasıyla bu kanun çıkmış olacak, 
devletin adaletinden şüpheye düşülecektir, tki gündür telefonla irtibat kurduğum kaymakam
lardan, vali muavinlerinden bunu anladım. 

Bu önergemize olumlu oy vermeniz umuduyla Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Korkutata. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir 

cevap vermek mecburiyetindeyim; sırf Meclis zabıtlarını düzeltmek için... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; muh

terem ANAP Grubunun değerli sözcüsü Sayın Keçecilerin, Gruplarının olumlu oy kullana
caklarını içeren konuşmasını memnuniyetle izledik. Kullanacakları olumlu oy için kendilerine 
teşekkür ediyoruz. 

Sayın Keçeciler eğer konuyu teknik açıdan ele alıp birtakım hususları belirtmemiş olma
salardı, yüksek huzurunuzu işgal etmeyecektim değerli arkadaşlarım. Bu konuda birkaç daki
kanızı alacağım için -bazı arkadaşlarımı üzersem de- peşinen, arkadaşlarımdan özür diliyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Keçeciler buyuruyor ki, dört ay önce, yani 3.12.1991 tarihin
de, kaymakamlara ödenek verilmesiyle ilgili bir kanun teklifi vermişler... 

Değerli arkadaşlarım, insanın aklına bir soru gelir; sekiz sene neden vermediniz de bunu 
muhalefette verdiniz diye... (DYP sıralarından alkışlar) Yani, bu söz, bu kürsüde söylenecek 
söz değil Sayın Keçeciler ve zatı âlinize de hiç yakışmıyor. 

Sayın Keçeciler diyor ki, "Bizim teklifimizle sizin tasarınız virgülü virgülüne aynı." 
Değerli arkadaşlarım, demek ki her ikisini de aynı memurlar yazmış. (Gülüşmeler) 

Sevgili arkadaşlarım, uzun yıllar iktidarda kalacaksınız, kaymakamların ödeneği için böyle 
bir teklif vermeyi düşünmeyeceksiniz, muhalefete düşeceksiniz, muhalefete düştükten dört ay 
sonra bu konuda bir teklif vereceksiniz ve "biz bu teklifi verdik, kabul etmediniz, şimdi de 
sizin teklifiniz Genel Kurula geldi" diyeceksiniz... Tabiî bizim teklifimiz gelecek, biz iktidarız 
çünkü, gayet normaldir bu; yani, ben Hükümetim, iktidarım, gayet tabiîdir bu. Bunun aksi 
bir tarafı yoktur. 
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Sevgili arkadaşlarım, sevgili Keçeciler gene talihsiz bir konuşma yaptılar. Kendilerini çok 
eskiden tanırım, iyi dostumuzdur; fakat, nedense bu kürsüye geldiği zaman bazı arkadaşları
mız gibi gerçeği yansıtmakta değişik bir perspektif kullanıyorlar, olayları bir başka açıdan gö
rüyorlar. "Dinime ta'n eden bari Müselman olsa" diye bir söz vardır; kendileri çok iyi bilirler 
bunu. > 

Sayın Keçeciler ve mensubu olduğu partinin muhterem sözcüsü nasıl oluyor da valiler hak
kında "partizan vali, cumhuriyetin valisi" diyebiliyor?.. Yani, düşünmek bile istemiyorum, nasıl 
söyleyebiliyorsunuz bunu?.. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Vali söylüyor bunu... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bu memlekette 

onbir yıl başvekillik yapan insanlara, daha altı sekiz ay evvel eşek pazarlarında, hayvan pazar-
. larında toplantı yaptırdınız. 

Üzülerek ifade ediyorum sevgili arkadaşlarım -devlet temadi eder- sizin valileriniz, me
busları coplatan valilerdir; sizin valilerinizin, muhalefet partisi başkanlarını, Anamuhalefet Partisi 
Genel Başkanını valilik yaptığı ile sokmayan valilerdir. Sizin zamanınızda böyle olaylar mey
dana geldikten sonra, bir Sakarya Valisi -ki, çok iyi tanıdığım, benim valiliğimi yapmış bir ki
şidir. Sizi temin ederim, zaten bu muhterem zat, vali olarak iki ay kalmıştır Sakarya'da- iki 
ay zarfında, nasıl oluyor da böylesine partizan bir idarenin mümessili olan bir hükümete karşı 
bu davranışta bulunabiliyor?.. 

Sayın Keçeciler, sizi temin ederim, -3 tane milletvekili arkadaşım var burada, onları işaret 
ederek ifade ediyorum herhalde onları tanıyorsunuz ve değişik şekilde söylemeyeceklerini 

* bilirsiniz- bu muhterem valimize partizanlık yapmasını söyleyen bir tek kişi olduğunu kanıtlar
sanız, İçişleri Bakanlığından istifa edeceğim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) İstifa edeceğim değerli arkadaşlarım. , 

Sayın Keçeciler, "ben cumhuriyetin valisini istiyorum, ben devletin valisini istiyorum" di
yorsunuz; ama, insaf dinin yarısıdır. Bırakınız devletin valisi olmayı, bırakınız hükümetin vali
si olmayı, bırakınız partinin valisi olmayı, bir dönemde, bir hizbin valilerinin egemen olduğu
nu çok iyi bilen insanlar olarak nasıl oluyor da bir küçük olayda, "cumhuriyet tarihine kara 
lekedir" diyebiliyorsunuz?.. Kelimeleri seçerken ve bu Yüce Meclis kürsüsünü işgal ederken, 
bu sözlerin tarihin huzurunda söylenildiğini ve bu konuda objektif olunması gerektiğini lütfen 
kabul ediniz. Burada birbirimizi üzmenin, olayları böylesine agrandize etmenin, gerçek olma
yan şeyleri böylesine ifade etmenin hiç, ama hiç kimseye faydası yoktur. Eğer bunları söyleye
meyecek olan çevreler varsa, onları, maalesef biz değil, siz çok iyi bilirsiniz Sayın Keçeciler. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarımız için müspet oy kullanacaklarını ifade ettikleri için Sa
yın Korkutata'ya çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarında "1 inci derecenin'4 üncü kademe
sindeki kaymakamlarımız bu tazminattan yararlanacaklardır" dediler. Oysa, 1 inci derecedeki 
bütün kaymakamlarımız bu tazminattan yararlanacaklardır. 

İBRAHİM HALlL ÇELÎK (Şanlıurfa) — 7 nci dereceden maaş alan bir kaymakam, kay
mak değil mi?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGÎN (Devamla) — Dikkat ederseniz, 657 sayılı Kanun
ca ve onu tadil eden kanun hükmünde kararnamede, sadece 1 inci derecede görev yapan hâ
kimler bu tazminata hak kazanmışlardır. Bizde tasarımızı buna uygun olarak yani, 1 inci dere
cedeki kaymakamlara verilmesini Öngörecek şekilde hazırladık. 
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Değerli arkadaşlarım, otuz yıldan beri beklenen bu kanunun çıkarılması için Yüce Mecli
simizin gösterdiği bu engin sağduyuya, bu değerli anlayış ve olumlu davranışa Hükümet adına 
şükranlarımı sunuyor ve hepinize saygılarımı tekrarlıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN — Sizden önce de söz isteyen oldu, bir saniye efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELlK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, kupaya atılan oylar iyi sayılsın, 

tekrarlar olmasın.. 
BAŞKAN — Sayarız efendim, merak etmeyin; ben milletvekillerimize inanıyorum, öyle 

şey yapmazlar; müsterih olabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bir düzeltmeyi bilginize sunmak istiyorum: Şu anda oylaması de
vam eden ve Toplu Konut Kanununda değı jikiik yapan teklifin 1 inci maddesi, "2.3.1984 ta
rihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ikinci fıkrasının" biçiminde yazılmış; bunun, "2 
nci maddesinin (d) bendi" biçiminde redakte edileceğini bilgilerinize sunuyorum; bu maddî 
hata düzeltilecektir. • ' ' . 

Şahısları adına iki arkadaşımız söz istedi; Sayın Öztaylan ve Sayın Kalemlik 
Buyurun Sayın öztaylan. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ana

vatan Hükümetinde bakanlık yapmış ve mensubu olduğum Balıkesir vilayetine atanan valimiz 
için kendisi kararname imzalamış bir ağabeyimizin açıklamasına ithafen huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Eski merkez valimiz Kadir Uysal", şu anda -bildiğiniz gibi- Balıkesir'de valilik 
yapmaktadır; devletin ve milletin hizmetinde olan değerli bir bürokrat ağabeyimizdir. Kendisi, 
12 Eylülden sonra, askerî hükümet zamanında resen emekli edilmiş ve dedikleri gibi, 1984 yı
lında Doğru Yol Partisi İzmir ti Başkanlığı yapmış bir zattır. Çok kısa bir dönem tzmir ti Baş
kanlığı yapan bu ağabeyimiz, yine Anavatan Hükümeti tarafından merkez valisi olarak göreve 
alınmıştır. Onlar, Doğru Yol Partisinde il başkanlığı yapmış bir zatı vali olarak göreve başlatı
yorlar da, biz devletin merkezinde görev yapan merkez valisini, Balıkesir İline vali olarak ata
yınca suç mu oluyor? 

Bahsedilen Enver Hızlan da Balıkesir'de bir dönem valilik yapmış değerli bir insandır. Ba
lıkesir'den Sakarya'ya gönderilmiş ve orada bu millete hizmet etmesi istenmiştir. Arkadaşımız 
acaba, bu Hükümetin baskılarına dayanmayıp da, 37 yıl valilik yaptığı bu memlekette, bu hü
kümetlere karşl niye acaba emekliliğini istemedi de merkeze alınmasını istedi?.. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztaylan. 
Buyurun Sayın Kalemli. 
Süreniz 10 dakikadır. ^ - ^ -

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepini
ze saygılar sunuyorum. 

Sayın Cemal Öztaylan Beyefendinin söylediği konu önemli bir konudur; ben de bir cümle 
ilave edeceğim. İsminden bahsettiği Sayın Vali ve onunla birlikte bir grup vali, Danıştay kara
rıyla görevlerine dönmüşlerdir; biz de, bizim iktidarımız dönemimizde o kararı uyguladık; doğru 
yaptık, doğru yaptığımız bir iştir. Bü arkadaşlarımızı da, yeni iktidar, vali olarak değerlendir
miştir. 

RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Doğru mu, yanlış mı? 
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MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Danıştay kararını uyguladık; doğru yaptık diyorum. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim, anlaşılmıştır... 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Benim söz almamdaki birinci neden şudur: Sayın 

Bakanımız tsmet Sezgin Beyefendi, bu kanunla ilgili görüşlerini ifade ederken, konuşmasını 
iki ana unsur üzerine topladılar; birincisi teknik unsur üzerine, ikincisi de siyasî unsur üzerine. 
Tabiî, o, siyasî mülahazalarla söylediği sözlere katılmam mümkün değildir; kendi takdirleridir, 
saygı duyarım; ama teknik konuda -görüşmeler başlamadan önce kendilerine de bilgi vermiştim-
benim verdiğim bilgi ile iktifa etmediler; o bilgiyi Yüce* Meclise vermek isterim. 

Bu kanun, benim ikinci defa İçişleri Bakanlığım dönemimde, bugün Sayın Bakanın arka
sında oturan Bakanlığın çok değerli bürokratları tarafından -ki, birisi Sayın Personel Genel 
Müdürüdür, birisi de Sayın Bakanın Genel Sekreteridir- hazırlanıp önüme getirildi; "Efendim, 
böyle bir ihtiyaç var; kaymakamlarla ilgili böyle bir düzenleme yapılması lazım; şimdiye kadar 
da bu düzenleme yapılmadı; buna yardımcı olur musunuz" dediler. Bakanlık görevimden ay
rılmadan bir ay kadar yahut da onbeş gün kadar önceydi. Ben de "hayhay inceleyim" dedim, 
inceledim; "uygundur, arkadaşlarımız haklıdır" dedim, daha sonra da bu tasarıyı Bakanlar 
Kuruluna sevk ettim; ama Meclise sevk etmeye, seçim nedeniyle vaktimiz müsait olmadı. (DYP 
sıralarından "Sekiz senede mi?.." sesleri) 

Çok açık söylüyorum; Bakanlık sekiz senede böyle bir ihtiyaç duysaydı, mutlaka diğer 
bakanların önüne getirirlerdi; onu ifade etmeye çalışıyorum sizlere. 

Bakanlığın mensupları, benim ikinci defa İçişleri Bakanı olduğum dönemde ve görevimin 
bitmesine ya onbeş gün kala ya da bir ay kala getirdiler. Çünkü, Sayın Bakan ifade ettiler, "ma
demki kelimesine, virgülüne kadar aynıdır, o halde aynı insanlar hazırlamıştır" dedi; doğru-, 
dur, aynı bürokratlar hazırladı. (DYP sıralarından gürültüler) 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Sekiz senedir ne yaptınız? 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Onu bilmeniz için söylüyorum; dinleyin! Ben, aksi 

bir şey söylemiyorum burada; tamamlayıcı bilgi söylüyorum; bilesiniz diye söylüyorum. 

Ayrıca, bu kanunla ilgili olarak; biz, seçimlerden sonra Meclis Başkanlığımıza teklifimizi 
yeniledik. Yani, bu defa milletvekili teklifi olarak getirdik; ama, Sayın Bakanın ya görmek is
temediği yahut da kendisine eksik olarak sunulan bilgiden dolayı, bizim teklifimizin İçişleri 
Komisyonuna havale edildiği konusu, Hükümetin tasarısının da Plan ve Büçte Komisyonuna 
havale edildiği konusu, bu kürsüden söylenip zabıtlara geçirilmedi. Eğer, bunu Sayın Bakanı
mız istediyse, kendi takdirleridir; ama, bu Meclisi Hükümet yönetmiyor, bu Meclisi sayın mil
letvekilleri yönetiyor. İçişlerinin konusu, önce İçişleri Komisyonunda görüşülür. 

Ben şimdi sormak istiyorum: Acaba, Sayın Bakan, İçişleri Komisyonunun Sayın Başkanı
na ve sayın üyelerine güvenmediler de mi bunu İçişleri Komisyonunda görüştürmediler veya. 
Sayın Bakanın hiç dahli ve haberi olmadan Meclis Başkanlığımız bunu kendi inisiyatifiyle Plan 
ve Bütçe Komisyonuna mı gönderdi? Soru bu. Eğer böyle yapıldıysa, burada milletvekillerine 
karşı büyük bir haksızlık var, Meclis komisyonlarına karşı büyük bir haksızlık var. 

Şeffaf olacağını söyleyen, şeffaflıktan yana'olacağını söyleyen, Meclisin en üstün olduğu
nu ifade eden Sayın Meclis Başkanımıza buradan soruyorum: Niye aynı mealde iki kanunun 
birini başka komisyona, birini başka komisyona havale ettiniz? 

Sayın Bakanımızın burada bir şeyi yok, geldiler, izah ettiler; gayet tabiî, "biz Hükümetiz, 
istediğimizi çıkarırız" dediler; doğrudur; ama, aynı kanunun niye bir tanesi İçişleri Koriıisyonuna, 
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bir tanesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ediliyor?.. Hem de tçişleri'nin mevzuu... 
Sayın milletvekilleri, bizim burada sahip çıkmamız gereken konu budur. Bu Kanun doğru 

bir kanundur. Bunu ben de getirsem, Sayın Sezgin de getirse, bir başkası da getirse, buradaki 
bütün milletvekillerinin tavrı aynı olur, aynı yönde oy kullanırız, hiçbirimiz birbirimizden farklı 
oy kullanmayız; ama Sayın Meclis Başkanı, bunu Yüce Meclise açıklamak zorundadır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ZİYA HALİS (Sivas) — Sayın Başkan, ben yanlışlıkla mükerrer oy kullandım; bunu bil

ginize sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz.. 
Oylama uzadığı için, oyunu önce kullanan arkadaşlarımız, dışarıya çıkıp tekrar geldikten 

sonra, bir başka kanun oylanıyor diye mükerrer oy kullanmış. Ŝ ayın Ercan Karakaş da müker
rer oy kullanmış. (RP sıralarından gürültüler) 

Müsaade eder misiniz.. Başkanlıkça gereği yapılacaktır. 

Başka var mı efendim?.. Sayın Ekşi var, Sayın öztürk var. Evet, bu oylar ayrılacak; gereği 
yapılacaktır. 

140 sıra sayılı kanun teklifiyle ilgili oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

657 Sayılı Devlet Memurlun Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı maddesinin 281 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile değişik (b) fıkrasında yer alan (Valiler 
için İl Valiliğinde) ibaresi kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2. — 657 sayılı Kanuna 418 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu mad
desi ile eklenen (IV) sayılı Makam Tazminatı cetveline aşağıdaki (5) numaralı ibare eklenmiş
tir. 

_ "5. Kaymakamlardan ve bu sıfatı kazanmış olup, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra 
teşkilatında görev yapanlardan kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanlar 1 500" 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. . 
Madde üzerinde bir önerge var; okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunununda Değişiklik Yapan 418 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ile eklenen (IV) sayılı Makam Tazminatı 
(5) numaralı ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"5. Kaymakamlardan ve bu sıfatı kazanmış olup, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra 
teşkilatında görev yapanlardan kazanılmış hak aylıkları; 7 nci derece olanlara 600, 6 ncı derece 
olanlara 700, 5 inci derece olanlara 800, 4 üncü derece olanlara 900, 3 üncü derece olanlara 
1 100, 2 nci derece olanlara 1 300, 1 inci derece olanlara 1 500" 

Hüsamettin Korkutata Oğuzhan Asiltürk Melih Gökçek 
Bingöl Malatya Ankara 

Ahmet Derin Şinasi Yavuz 
Kütahya Erzurum 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÎÇİŞLERÎ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, yüksek malumlarınız

dır, bu "1 inci derecede" kaydı, 657 sayılı Kanuna eklenen 281 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 4 üncü maddesinin bir gereğidir. Diğer tazminat alanların hepsi de 1 inci derecede 
olan memurlardır. Bunun dışında bir şey yapmak, hem kanunun sistematiğine aykırıdır hem 
de bu kanunla ilgili değildir. Tabiatıyla bu nedenle katılmamız mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Korkutata, söz mü istiyorsunuz? 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birçok -

kaymakam, hatta vali muaviniyle durumu görüştüm ve kendilerine, Meclisten çıkacak olan bu 
kanun, sizinle ilgili bir kanundur, acaba, bu kanunun nasıl olmasını istersiniz, nasıl adil bir 
kanun olur, sizleri nasıl tatmin eder diye sorular sordum. 

Tabiî, Sayın Bakanım, başka birimlerdeki insanlann bu hakka sahip olmaması yüzünden 
bu öneriye katılamadıklarını söylediler: Ancak, bunu, kaymakamlar arasında ikilik yarataca
ğı, farklılık yaratacağı meydandadır. Genelde 10 senelik, 15 senelik kaymakamlar, 3 üncü, 4 
üncü, 5 inci derecelerde bulunmaktadır. Bu kaymakamlara maaşlarını sordum; hepsi, 4 mil
yon veya 4 milyon 300 bin lira maaş almaktadırlar. Oysa, bu kanun tasarısıyla, 1 inci derecede 
bulunanlar -zaten maaşları fazladır- 3 milyon lira fazladan para alacakardır. Bu durum karşı
sında, iki kaymakam arasındaki maaş farkı 4-5 milyon lirayı bulacaktır. Acaba, bu camiada 
-mülkî idare amirliği, ülkemizde tepe sayılmaktadır- yani tepede bir çatlak olur mu, bir huzur
suzluk doğar mı; bizim endişemiz budur. 

Bu sebepten, biz bunun kademeli olarak uygulanmasını, kaymakamlık sıfatım kazanmış, 
asaleti tasdik edilmiş olan arkadaşlarımızın az bir puanla da olsa bundan istifade etmesini ve 
puanlamanın üst derecelere doğru yükseltilerek, 1 inci derecenin karşılığı 1 500 puana gelecek 
şekilde düzenlenmesini istedik. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılarımı sunarım, (RP sıralarından alkışlar) , 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

2 nci.maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: - , - • ' 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir; hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Zatı âli
nizin şahsında, Meclise şükranlarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz Sayın Bakan; hayırlı olsun. 

2, — Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu ve 3 Arkadaşının, 2,3.1984 Tarihli ve 2985 Sa
yılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapüması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/144) (S. Sayısı : 140) (Devam) 

BAŞKAN — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklifinin açık oylama sonucunu okuyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 204 
Kabul : 203 
Geçersiz : 1 
Teklifin tümü kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar) 

4. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı: 75) (1) 

BAŞKAN — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — ANAP Grubu adına Sayın Gürhan Çelebican konu

şacaklar efendim. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gürhan Çelebican; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek 

(1) 75 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Grubum ve şahsım adı
na hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin iç güvenliğini emanet ettiğimiz kolluk kuvvetlerinin 
başında yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, kendisine verilmiş bulunan görevlerin üstesin
den, en mükemmel bir şekilde gelebilmek için, ihtiyacı olan yeterli tecrübeye sahip, uygun va
sıftaki elemanları süratle kadrosuna kazandırmak maksadıyla uzman jandarma müessesesini 
getirmiş ve bunda da çok başarılı neticeler elde etmiş bulunmaktadır. Yalnız, günümüzün de
ğişen ve gelişen şartlan ve ihtiyaçları muvacehesinde Uzman Jandarma Kanununun bazı mad
delerinde değişiklikler ve ilaveler yapma zarureti hâsıl olmuş ve şimdi müzakere etmekte oldu
ğumuz kanun tasarısı hazırlanarak Yüce Meclisinizin tasvibine sunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz, uzman jandarma yetiştirilmesi maksadıyla tefrik edi
len insan kaynaklarından, arzu edilen ve beklenen neticeyi vermeyenlerin terk ettirilmesi en 
doğru karar olmaktadır. Muvazzaflık hizmet süresinin yarısını tamamlamış olan er ve erbaşla
rın, 3466 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle uzman jandarma 
kaynağı olmasından vazgeçilmiştir ve bu grup, kaynak dışı bırakılmıştır, özellikle diğer kuv
vetlere mensup personel arasından uzman jandarma olmak iizere ayrılanlar, temel eğitimlerini 
jandarma birliklerinde yapmadıkları için, yeni görevlerine intibakta güçlük çekmekte, hatta 
disiplini bozacak, genel moral üzerinde zarar ika edecek davranışlar içine düşmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, 3466 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine getirilen değişikliğe paralel 
olarak, aynı kanunun 5 inci madde metni de düzeltilmiştir. 

Diğer taraftan, bahis konusu kanunda eksik bulunan bir husus, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa atıfta bulunulmak suretiyle hükme bağlanmış ve böylece, uzman jandar
maların hangi hallerde müstafi addedilecekleri ve bununla ilgili tazminat durumu belirtilmiş
tir. 

Yine, 3466 sayılı Kanunda bulunmayan, kazaî ve idarî kararlara göre nasıp düzenlemele
rine ait hususlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunuyla ilişki kurularak hükme bağlan
mış olmaktadır. 

Çok değerli milletvekilleri, ayrıca, Uzman Jandarma Kanununun 16 ncı maddesine bir 
ilave yapılmak suretiyle, komutanlıkla ilişiği kesilen uzman jandarmaların öğrenim masrafla- >' 
rının tazmini hususunda hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 

içinde yaşadığımız zamanın şartlan göz önüne alınarak, mezkûr kanunun 28 inci madde
si de değişikliğe tabi tutulmuştur. Uzman jandarmaların uzman çavuş rütbesine nasb edilme
lerinden sonra görev başı eğitimlerini de tamamlamalarını müteakiben, resmî veya sivil kıya
fetle, görevli olsunlar veya olmasınlar, tabanca taşımaları uygun görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, halen yürürlükte olan mevzuat, uzman jandarma çavuş ve uzman 
jandarma birinci kademeli çavuş rütbesindeki personele, meslekte çok yeni ve tecrübesiz olu
şu, toplum içindeki heyecan ve fevrî hareketler ve bunun sonunda yaralama ve ölümle netice
lenme olaylarının meydana gelebileceği dikkate alınarak zatî tabanca almasına ve taşımasına 
müsaade etmemektedir; ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri deyiminden de anlaşılacağı üzere, as
ker ve silah, birbirinden ayrılamayan, diğer bir deyimle birbirini tamamlayıcı iki unsur niteli
ğindedir. Halen olağanüstü hal bölgesinde ve mücavir iller ve hassas illerde toplam 2 700 ka
dar uzman jandarma çavuş görev yapmaktadır. Bu personel, bölgede sürdürülen iç güvenlik 
harekâtında görevin gerektirdiği her türlü silahı taşımakta ve terörle amansız bir mücadele 
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vermektedir. Görevlerinin özelliği nedeniyle, terör örgütleri tarafından, şahsen veya teşkilat men
subu olarak hedef seçilebileceklerinden, hizmet dışında tabanca taşıyamama durumunda kişi
sel güvenliklerinin sağlanmasında zafiyet meydana gelmektedir. Ayrıca, söz konusu personelin 
moral ve psikolojik durumu da düşünülmeli ve kendileri için devletin kişisel güvenlik imkânı 
sağladığı imajı yaratılmalıdır. 

Diğer taraftan, ülkemizde 21 yaşını dolduran her Türk vatandaşına -silah ruhsatı verilme
sini engelleyen hallerin bulunmaması halinde- tabancı bulundurma; kamu ve özel sektörde gö
revli veya ticarî faaliyetle iştigal eden vatandaşların büyük bir kesimine de tabancı taşıma ruh
satı verilmektedir. Silah bakımı ve kullanılması gibi konularda yeterli bilgiye sahip olmayan 
vatandaşlara, kendilerini koruyabilmeleri için ruhsat verilirken, iç güvenlik hizmetlerinde gö
rev yapan ve silahla ilgili nazarî ve amelî eğitim gören uzman jandarma çavuşlara hizmet dışın
da tabanca taşıma yetkisinin verilmemesi, adalet anlayışına ters düşmektedir. Yine, mevcut ya
salara göre, emniyet teşkilatı mensuplarının tümüne silah taşıma yetkisi verilirken, Türk Silah
lı Kuvvetleri pesonelinden uzman jandarma çavuşların kapsam dışı bırakılması, eşitlik ilkesini 
zedelemektedir. 

Türk Medenî Kanununa göre 18, yaşını dolduran her Türk vatandaşı reşit sayılmakta, yap
tığı hataların sorumluluğu da kendisine ait olmaktadır. Uzman jandarma çavuşluğuna nasbe-
dilen personelin en az 19 yaşını tamamlamış olacağı dikkate alındığında, hizmet dışında da 
tabanca taşıma yetkisi verilmesinin doğal olacağı düşünülmekte ve bedeli mukabilinde zatî ta
banca edinmeleri ve emekli olduklarında da subay ve astsubay emeklilerine tanınan statüde 
tabanca taşıma ruhsatı verilmesi uygun görülmektedir. 

Çok değerli milletvekilleri, memleketimizde huzurun ve iç güvenliğin sağlanmasındaki ve 
terörizmle amansız mücadeledeki fedakârane hizmetleri ve üstün başarıları Anavatan Parti
since her zaman takdirle belirtilmiş olan Jandarma Genel Komutanlığının ve değerli mensup
larının, vazifelerini en iyi şekilde ve üstün moral gücü içinde ifa edebilmeleri için lüzumlu her 
türlü ihtiyacın süratle giderilmesi ve imkânların yaratılması, gerekli görülen kanunî mevzuatın 
en seri şekilde çıkarılması, her vesileyle dile getirilmiş ve desteklenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanlığının çok önemli bir ihtiyacını gideren 
uzman jandarmaların, daha iyi yetişmesine, daha verimli ve başarılı çalışmasına imkân vere
cek bu kanunu olumlu bulduğumuzu ifade ediyor, milletimiz ve Türk Jandarması için hayırlı 
olması temennisiyle, Sayın Başkan, sizi ve Yüce Meclisin değerli üyelerini tekrar saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebican. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; uzman jandarmalarla ilgili olarak getirilen bu kanun tasarısına, Grup olarak, esasta katılı
yoruz; ancak, bu vesileyle, kırsal kesimde asayiş hizmetlerini yürütmekte olan jandarma teşki
latıyla ilgili olarak bazı hususları dile getirmek istiyorum. 

Nüfusumuzun yüzde 50'si, kırsal kesimde, taşrada, köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Bu
ralarda asayiş hizmetleri, jandarma teşkilatımız tarafından yürütülmektedir. Devletin imkân
larının çok az olduğu dönemlerde, bu, elimizdeki, mecburî askerlik hizmetini yapmakta olan 
erlerden faydalanarak yürüttüğümüz bir hizmet; ancak, Türkiye'nin bugün geldiği noktada, 
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taşrada kurulacak ve "kır polisi" diye isimlendirebileceğimiz yeni bir teşkilatla, şehir ve kasa
ba merkezlerinde olduğu gibi, kırsal kesimde de asayiş hizmetlerinin, daha iyi eğitilmiş yete
nekli personel tarafından yürütülmesinde fayda vardır. 

Bugün, askerlik hizmetleriyle ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerle, askerlik hizmeti, 12 
aya inmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu bunu, birinci kademede 15, ikinci kademede 12 
aya indirecektir. 12 ay askerlik için kıtaya gelen jandarma erlerinin, zaten birkaç ayı eğitim 
için eğitim merkezlerinde geçecek, nihayet sekiz, on ayı hizmette geçecektir. Bunların, bulun
duğu bölgede halkı tanımaları, asayişle ilgili meseleleri öğrenmeleri ve başarılı bir şekilde bun
larla mücadele etmeleri fevkalade zordur. Bugün, gelişmiş ülkelerde de bu hizmetler kır polisi 
tarafından yürütülmektedir. Mutlaka bizde de, süratle, şehir ve kasaba merkezlerinde oluduğu 
gibi, köylerde de asayiş hizmetlerini yürütecek yeni bir teşkilatlı! kurulmasında veya emniyet 
teşkilatının bu sahaları da kapsayacak şekilde genişletilmesinde fayda görürüm. 

Bugün jandarma teşkilatımızın imkânları fevkalade dardır, vasıtaları yoktur, birçok köy
de yolda yürüyen jandarmaları görürsünüz ülkemizde. 60 köylü, hatta 100-130 köylü ilçeler 
vardır. Bu kadar geniş bir bölgeye asayiş hizmeti verecek olan jandarma teşkilatının, vasıtalar
la da gerekli şekilde teçhiz edilmesi gerekmektedir. 

Jandarma teşkilatımızın, uzman jandarmayla, biraz daha kalifiye personelle takviye edil
mesi anlayışı bir merhaledir; ancak, bu uzman jandarmalara bölge halkına, çalıştığı bölgelere 
intibak edecek şekilde, gerek hukuk bilgileriyle, gerek sosyal bilgilerle takviye edilecek belli 
bir eğitim programının uygulanması da, yine, jandarma teşkilatımızın başarılı olması, halkı 
taciz etmeden halkın güvenliğini sağlayacak hizmetleri yeterli şekilde yapması için gerekmek
tedir. 

Bunları arz etmek istedim. 
Hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmama Dair Kanun Tasarısı 

MADDE l, — 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 

"Madde 4. — Uzman Jandarma kaynaklarını, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen 
en az ortaokul veya dengi okul mezunu erkeklerden; 

a) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhisi müteakip iki yıl içerisinde mü
racaat edenler, 

b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanlar, 
Teşkil eder." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 3466 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı 

maddenin 8.3.1990 tarihli ve 3616 sayılı Kanunla değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

* 
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"d) Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenlere Devletçe yapılan masraf, faiziyle birlikte ödet
tirilir." 

Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanların, sağlık kurullarınca Uzman 
Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere, okulda geçen süreleri hiz
metlerinden sayılmaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 3466 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesindeki, subay ve 

astsubayların istifa etmiş sayılacağı haller ile bu hususa ilişkin tazminat hükümleri, Uzman 
Jandarmalar hakkında da uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — 3466 sayılı Kanunun 16 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Uzman Jandarmalardan, 15, inci maddeye göre haklarında ayırma işlemi yapılanlar ile 

birinci fıkranın (a) bendi hariç olmak üzere diğer hükümleri uyarınca ilişiği kesilenler, yüküm
lülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim masrafları-

. nın iki katını tazminat olarak öderler." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 3466 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Kazaî ve idarî kararlar neticesinde nasıp düzeltmesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 36 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri hükümlerine göre yapılır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — 3466 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 28. —Uzman jandarmalar, Uzman Jandarma çavuş rütbesine nasbedildikten 

sonra görev başı eğitimini müteakip, bedeli karşılığında zatî tabancalarını sivil ve resmî elbise 
ile görevli olmadıkları zamanlarda da taşıyabilirler. Emeklilik durumunda, emekli subay ve 
astsubaylara uygulanan statüde zatî tabanca taşıma ruhsatı verilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir; hayırlı olsun. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

5. — Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı : 120) (1) 

BAŞKAN — Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Namoğlu söz iste

mişlerdir. - ' ' • ' ' • • 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, Anayasa Mahkemesi, Kıyı Kanununun 4 üncü maddesinin "a" ben
dini iptal etmiştir. Bu bentte uygulama imar planı yapılacak oIan,alanlarda sahil şeridi 20 met
re olarak belirleniyordu. Oysa, Anayasa Mahkemesi, bunun haricinde olan, uygulama imar 
planı bulunmayan mücavir alanlar ve belediye hudutları içinde kalan yerlerde 50 metre olması 
hükmünü iptal etmemiştir. Bunun yanı sıra, yine aynı şekilde (c) bendinde yer alan, belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında olup, çevre düzeni bulunan -aynı zamanda nazım 
imar plânı bulunsun veya bulunmasın- alanlarda sahil şeridinin 100 metre olması hükmünü 
de iptal etmemiştir. 

Anayasa Mahkemesi, sonuçta, 100 metre olması önerisiyle gelmektedir; yani, Anayasa Mah
kemesi, yasaları, hatta Anayasayı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde, Meclis ira
desinin üzerinde bir kurum mudur? Bu nedenle, bu öneri bürokratlarımıza! da benimsenmiş 
ve kanun tasarısında bu 100 metre olarak karşımıza getirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin bir üyesinin, bu konuyla ilgili olarak vermiş olduğu gerek
çeli izahından bir bölüm okumak istiyorum: "Anayasanın öngördüğü ve başvurduğu sistem, 
tüm kıyılar ile sahil şeritlerinin kullanım amaçlarına göre derinliklerinin belirlenmesidir. Ana
yasanın buyruğunun yerine getirilmesi için tüm kıyılar ile sahil şeritlerimizin öncelikle ne tür 
kullanıma uygun olduklarının saptanıp, durumlarına göre kullanım amaçlarının bilimsel ola
rak ortaya konması ve derinliklerinin buna göre belirlenmesi şarttır. Kıyılarımızın turizm, din
lenme, doğal zenginliklerinin korunması, tarihsel değerlerinin korunarak saklanması, balıkçı
lık, yatçılık, kentsel veya kırsal yerleşim alanları gibi, hangi amaç doğrultusunda kullanmaya 
elverişli oldukları ve bu konularına göre, hangi amaç doğrultusunda kullanılması gerektiği plan
landıktan ve bütün bu hususları bilimsel bir şekilde ortaya koyduktan sonra sahil şeritlerinin 
derinliklerinin de bu amaçlara ve kullanıma uygun şekilde yasayla saptanması gerekmektedir. 
İşte, sahil şeritlerinin derinliklerinin belirlenmesinde Anayasanın öngördüğü ve buyurduğu sistem 
bu olduğu halde, Anayasanın öngörmediği şekilde sübjektif olarak sahil şeritlerine metreler 

(1) 120 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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konulmaktadır" denilmektedir. 

İşte, bir Anayasa Mahkemesi üyesinin bu şekildeki görüşüne paralel olarak, Sayın Baka
nımızın da daha önce bu yasa Anayasa Mahkemesine giderken, bu anlamda bir ifadesi oldu
ğunu görüyoruz. Sayın Bakan, "Kıyının özelliğini dikkate almadan, kullanış amacını sapta
madan genel ve global sınırlamalar yapmak, Anayasanın 43 üncü ve 46 ncı maddesine aykırı 
oluyor; yani, burada kıyının özelliğini dikkate almadan, kullanılış amacını saptamadan genel 
ve global sınırlamalar yapmak, Anayasaya aykırı" demiştir. Oysa, bugün karşımıza, bunun 
100 metre olması önerisiyle gelinmektedir. Gerek bir Anayasa Mahkemesi üyesinin gerekse Sa
yın Bakanın dediği, aslında çok doğruydu; Yani, kıyının özelliğine göre planlamak, şartlarına 
göre bir uygulama planı yapmak gerekirdi. Sayın Bakan da doğru diyordu, sayın sözcünün 
de buradaki ifadesi doğruydu; ama, daha önce eleştirilen 20 metre, 50 metre, 100 metre olması 
gibi yaklaşımlara karşı bugün yine bunun 100 metre olması önerisiyle karşımıza gelinmektedir. 

Bu bakımdan, Türkiye sınırlarını şöylece göz önüne getirdiğimizde, bütün sahil şeritlerin
de, hatta göllerde ve nehirlerde bunun 100 metreye çekildiği anda, küçük yerleşim birimlerinde 
veya kıyısı çok az ve dağlık olan Karadeniz gibi bölgelerde yayılma alanının daralmasının -bu 
100 metreden dolayı- birçok problem çıkaracağı endişesini taşımaktayız. Bu nedenle, gönül is
terdi ki, biraz evvel Sayın Bakanın ifadesinden de okuduğum gibi, Anayasa Mahkemesi üyesi
nin de ifade ettiği gibi, yeri ve konumları incelenerek ona göre bir plan yapılsaydı daha doğru 
olurdu kanaatindeyiz. Bu bakımdan, böyle bir yasanın eksikliklerle dolu olacağı gelecekte de 
hatalarını hep beraber göreceğimiz kanaatindeyim. 

Buradan şuna geçmek istiyorum ve diyorum ki; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu olarak, bugüne kadar, Komisyona gelen yasalarla ilgili olarak tam anlamıyla uyumlu 
hareket eden bir komisyonduk; ama, bugün tüm toplumda ve Meclisimizde ifade ettiğimiz de
mokratikleşme ve demokrat olabilme olayını, bu kanun tasarısının komisyonda görüşülmesi 
sırasında maalesef yaşamadık. Buna neden olan husus da şu idi: Olaya, komisyondaki arka
daşlarımın hepsi şahittir. Ben bunu, bir hatırlatma olarak ifade etmek istiyorum; çünkü, bun
dan sonra buna benzer olayların yaşanması, bizim Komisyonumuz açısından değil, bu Meclis 
çatısı altında olan hepimiz için bir zlitdür; bu zülü yaşamamak için, olayı, kısaca, sizlerin gözü 
önüne sermek istiyorum. Bu kanun tasarısı Komisyonda görüşülürken, Hükümet adına katı
lan bürokratların bazı maddelerde yanlış ifadeleri neticesinde 2 nci maddeyle ilgili tekriri mü
zakere yapılması istendi ve bu teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Şu anda Komisyon sırasında 
oturan arkadaşımız değil, Komisyon Başkanvekilliği yapan arkadaşımız, Komisyonda 2 nci mad
denin tekriri müzakeresi kararı alındıktan sonra toplantıya 5 dakika ara verdi; fakat, 5 dakika
lık aradan sonra, tekriri müzakere yapılmadı ve bunun paralelinde bir önergem de okunmaya
rak ve "oylamaya geçildi" denilerek, işleme konulmadı. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Öyle bir usul yok, öğren de gel. 

YUSUF NAMOĞLU (Devamla) — Sayın Sakıcı, buna, o gün Komisyon toplantısına ka
tılan tüm komisyon üyesi arkadaşlarım şahittir ve tahmin ediyorum ki, vicdanen de bana katı
lacaklardır. Biz, bugüne kadar hep olumlu düşünen ve aklı başında olan komisyon üyeleriyiz. 
Kıyılar hepimizindir. Kıyıların en iyi şekilde korunmasını hepimiz istemekteyiz; ancak, kıyılar 
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korunurken, neresinin, ne şekilde, ne boyutta ve nasıl korunması gerektiğini tartışacak olan, 
ihtisas komisyonudur. Eğer ihtisas komisyonu bu kararlan veremiyor, tartışamıyorsa, o zaman, 
o komisyonun bu Meclis çatısı altında işi nedir diye sorarım. 

LATİF SAKICI (Muğla) — îki saat tartışıldı. 
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) — Bu nedenle, o konudaki tavrımı, Komisyonda olan 

arkadaşlarımın hepsi bilmektedir ve diğer arkadaşlarım da bunu Komisyon üyesi arkadaşları
ma sorabilir. 

Sözlerimi tamamlarken, dileğim, bundan sonra bu Meclis çatısı altında, buna benzer an
tidemokratik yöntemlerin uygulanmamasıdır. Ayrıca! bu tasarı kanunlaştığı takdirde, uygulan
masında sakıncaları olacağından, gelecekte bu Meclis çatısı altına tekrar geleceğini umuyo
rum. Bu tasarının gelecekte getireceği sakıncaları düşünerek, siz sayın üyelerin buna göre de
ğerlendirmesini rica ediyorum. 

• ' . ! . 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Namoğlu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Baş; buyurun efendim. (RP sıralarından alkış

lar) 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş olduğu Kıyı Kanununu görüşüyoruz. Anayasa Mahkeme
si, sahil şeridiyle ilgili olarak 100 metre gibi bir ölçü koymuştur, Tabiî, bu kanun tasarısı Ko
misyondan geçti. Biraz önce konuşan sayın sözcünün ifade ettiği gibi, Türkiye'nin kıyı şartları 
ve özellikleri bir ayırıma tabi tutulmaksızın, bir tek ölçüyle bu tasarı Komisyondan geçti. Tasa
rı bu şekliyle kanunlaştığı takdirde, ileride uygulamalarda bazı sıkıntıların olabileceği kanaa
tindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, Akdenizde, Karadenizde, Boğazlarda, Marmarada, kıyı şeridi 
çok farklılık arz etmektedir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Karadenizde denize sahili olan 
bir köyde birtakım insanların mağdur olabileceği gibi, yıllardan beri Boğazlarda, Akdenizde 
-mevcut kanunlara rağmen, yapılaşmanın devam ettiğini biliyoruz- birtakım insanların da, bu 
kanunlara rağmen, çeşitli kanunsuz işler yapabileceği ve bu durumda da kanuna uyan insanla
rın haklarının zayi olacağı, kanunları çiğneyenlerin ise birtakım haklar gasp edeceği şüphesi 
bizde doğacaktır. Dolayısıyla tasarı komisyonda görüşülürken, sahillerimiz, turizm açısından 
ve diğer şartlar açısından sınıflandırılmaya tabi tutulup, kapsamlı bir teklifle buraya gelinsey-
di, daha faydalı olacağı kanaatindeydik. 

Bu kanunun çıkması da kâfi değildir. Kanun çıktıktan sonra, biraz önce arz ettiğim gibi, 
Boğazlarda yıllardan beri nasıl birtakım gayri kanunî yapılaşmalar olduysa, bu kanun çıktık
tan sonra da uygulamada birtakım yanlış olaylara sebebiyet verilmemesi için, icraatta bunun 
üzerinde titizlikle durulmasını bekliyor, hepinize selam ve saygılarımızı sunuyoruz. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baş. 
DYP Grubu adına, Sayın Turgut Tekin; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TURGUT TEKİN (Adana) — Muhterem Başkan, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin değerli üyeleri; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün, üç tarafı denizlerle çevrili yarımada durumundaki ülke
mizde, dikkati çeker durumda 16 tane akarsu var. Bu kıyılarımızı ve çevresini, canımız gibi 
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korumaya mecburuz. Kalkıyoruz, "Türkiye, turizm açısından çok geri kalmış bir ülkedir" di
yoruz. Bununla beraber, kıyı kenar çizgisi konusunda, şahsî menfaatların bulunduğu yerde, 
bütün siyasî partilerimizin ve bununla ilgili maddî menfaat sağlayan arkadaşlarımızın birlik 
ve beraberlik içinde olduklarını görüyorum. O zaman, Meclisimizden, bu kıyı kenarlarından 
balyalarla para kazananlara sesleniyorum; neden gözünüzü açtınız? Gözbebeğimiz kadar kıy
metli olan sahillerimizi hallaç pamuğu gibi yaptınız. O nedenle, bu gayrimeşru kazanca, bu
gün, bu salonda, dur demenin heyecanını yaşıyoruz. (Alkışlar) 

Çok sevdiğim meslektaşım Yusuf Bey, bazı ciddî konulardan bahsetti; gene benden önce 
konuşan ve saygı duyduğum Refah Partili arkadaşım da burada bir şeylerden bahsetti. İşin esası, 
bürokrat arkadaşlarla omuz omuza vererek sabahlara kadar çalışan ve şu anda huzurunuza 
çıkmış olan bizleriz. Kıyı çizgisi kıyı kenar çizgisi nedir; bunları anlamadan veya anlayana sor
madan bu salonda fikirlerimizi inşa etmeye hakkımız yok; hele, kulislerde "hodri meydan" 
diyerek menfaatları paylaşmak üzere trilyonlara bağdaş kurmuş, bu fakirin ve fukaranın mal
larını para zoruyla almış olanların hiç hakkı yok. (Alkışlar) , 

Muhterem arkadaşlarım, kıyı kenar çizgisi buradadır... Kalkmışlar, 100 metre olması hu
susunu ağızlarına almışlar, sakız gibi çiğniyorlar. Kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi farklı şeyler
dir. Bunları burada arz ettiğim zaman -tarih yapmış bir milletin evlatlarısınız- mutlaka ikna 
olacaksınız ve bu anaforculara meydan vermeyeceğiz. Anaforcular derken, evini yapmış, çolu-
ğu çocuğuyla bağdaş kurup evinde oturanları demiyorum, trilyonlara bağdaş kurmuşları di
yorum. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, beni dinleyin; ne alkışlayın ne de iltifat edin. Ben, burada ilmî 
bir meseleyi, Bakanım ve Grubum adına arz edeceğim. 

Kıyı kenar çizgisi, sıfır da olur, 100 metre de olur. Bu, sahillerin yapı karakteristik durum
larına göre değişir. 

Sayın arkadaşımız oradan elini çıkarıyor; kendisi kaymakamlık yapmıştır; fakat, bu ko
nuları, Komisyon başkanı olmasına rağmen bilmiyor. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kıyı kenar çizgisi nedir? Bizden daha önce, bu kıyı kenar çizgisi meselesini getiren hükü
metlere teşekkürlerimi sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama (A) partisi, ama (B) 
partisi; bir şeyler yapmıştır. 

Daha önce, kıyı kenar çizgisi diye bir mesele yoktu; herkes, fosseptik çukurunu dahi deniz 
kenarına yapıyordu; ancak, Hükümetimizin bize bildirdiği meseleyi Komisyonumuzda enine 
boyuna tartıştık ve Komisyondan geçirdik. Bu kıyı kenar çizgisi meselesinin halledilmesinde 
hem hukukçuların hissesi vardır hem de teknik elemanların hissesi vardır. Bizden önceki arka
daşlarımız sahil şeridini 20 metre olarak ele almıştır ve bu 20 metreyi, Anayasa Mahkemesi 
iptal etmiştir; ama, kıyı kenar çizgisini ve kıyı çizgisini iptal etmemiştir; bizden önceki Hükü
metin hazırladığı tasarıdaki bunlara ilişkin hususları Anayasa Mahkemesi kabul etmiştir; an
cak, sahil şeridinin 20 metre olması hususunu iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, elbette Mec
lisin üzerinde değildir; fakat, iptal etmekle, bir işaret göstermiştir ve "burası, kıyı kenar çizgi
sine yaklaşık olarak 100 metre olacaktır" demiştir, öyleyse, biz, deniz kenarından alıp da 100 
metrelik şeridi çekmiyoruz; dalganın bittiği yerden kıyı kenar çizgisine kadar -yetişmiş Komis
yon üyelerinin tespit ettiği kıyı- kenar çizgisinden- 100 metre çekiyoruz. Meclisimizdeki bazı 
arkadaşlarımızın anlamadığı bir konu var; buradan, 100 metre sonra inşaat yapacağız manası 
çıkmaz. Geriye 100 metre çektikten sonra, 50 metrelik alana günübirlik tesisler yapacağız; ya
ni, kıyı kenar çizgisine 50 metre yaklaşacağız. 
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Peki, ne yapalım? 50 metrelik yer, vatandaşlarımızın, halkımızın rahatça gezebileceği bir 
yer olacak. 50 metre ile 100 metre arasına yapılan konutların yıkılmamasını temin edici çeşitli 
tedbirler alacağız. 

Ne yapalım? 50 metre diyelim de, 30 metre daha ileri gidelim. 10 metrelik yerde bisiklet 
yürümez, bisiklet. (Alkışlar) 

Gelin, şu Mecliste, kıyı kenar çizgisi meselesini, siyasî parti meselesi yapmayalım; bunu, 
hepimizin meselesi olarak düşünelim. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilmiştir, 16 tane akar-
suyumuz vardır, göllerimiz vardır; bunların tamamında, gelecekte rahat yaşayabileceğimiz bir 
şehircilik, bir belediyecilik anlayışını yaşayalım, turizmi yaşayalım. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Oradakini oku Turgut Ağabey. 
TURGUT TEKİN (Devamla) — Arkadaşlarımız, "Antalya'dan da bahset" diye yazı gön

dermişler. 
Arkadaşlarım, kıyı çizgisi dedik. Kıyı çizgisi, sıfır noktasından başlar, 150 metreye kadar 

çıkar dedik. Dalganın vurduğu yerler sıfırdır. 
Burada, bu kadar ciddî meseleleri, Doğru Yol Partisi Grubu içinde, alayvari konuşanlar 

da var. Ben, alayvari konuşmaları bırak, Türkiye'nin ciddî meselelerine bak diyorum. İşte, Türk
iye'nin ciddî meseleleri bunlar. 

Burada, parayı harmanlayanlara hep beraber karşı çıkacağız; oradan hareketle geliyorum. 
Halkımıza daha iyi turizm yaşatacağız, deniz kıyılarımızda ve akarsu kıyılarımızda hep birlik
te daha iyi yaşayacağız. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Antalya'da deniz başka mı? 
TURGUT TEKİN (Devamla) — Antalya'da deniz başka değil. Biz, Antalya'da sıfır nok

tası da var diyoruz, 150 metre de var diyoruz. Bu iş, günlerce konuşulacak bir mevzudur. Ço
rak akılla bir yere varılmaz. (Alkışlar) Onun için, ben Komisyon üyesi olarak, bu ilmî konuyu 
Komisyonda enine boyuna konuşan bir kimse olarak, fikrimi Yüce Meclise sunuyorum. Be
nim fikirlerimin dışında fikri olan başka konuşmacı varsa, hodri meydan. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu, teknik bir konudur. Bürokrat arkadaşlarımız bunu enine • 
boyuna düşünerek hazırlamış, biz de mütalaa etmişizdir. 

Huzurunuzda, Grubum adına, bu kısa konuşmayı yapmış bulunuyorum. Sizin, akarsula-
rımıza, denizlerimize, göllerimize, turizme ve dolayısıyla insanlığa hizmet edebileceğiniz bu kı
yı kenar çizgisi konusunu Meclisten geçirmenizi arz ediyor; hepinizi, hürmetle, saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin'e teşekkür ederiz. 
Şahsı adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün; buyurun efendim. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan; sayın milletvekilleri; gecenin bu saa
tinde zamanınızı aldığım için özür diliyorum. 

Günümüzde en önemli mesele, dünya liderlerini Rio'da bir araya getiren mesele, çevre me
selesidir. Çevre meselesinde de en önemli konuyu sahillerimiz, kıyılarımız işgal etmektedir. İn
sanoğlu, yaparken, çok zaman da, yıkmıştır. Bugün, İzmit Körfezinin kenarlarına, "Altın. 
Boynuz" denilen Halic'in kenarlarına, İzmir Körfezinin kenarlarına yaptığımız binalarla, ma
alesef, o yöreleri yok etmişizdir. Öyleyse, hiç değilse gündemde olan çevreyi de düşünerek, bu 
dönemde özellikle bu kanun tasarısını getirenleri ve daha önce sebep olanları huzurlarınızda 
kutluyorum; ama, bana göre 50 metrenin de yetmeyeceği kanaatindeyim. Onun için bugün 
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. İstanbul'un birçok yerlerinde halkın birazcık nefes alabilmesi için, sahilde gezebilmesi için, 
gençlerimizin, çocuklarımızın sahil kenarlarında birazcık bisiklet yolu olabilmesi için büyük 
emekler harcanarak, deniz doldurularak kıyı bandı elde edilmektedir. Öyleyse, çevreyi bundan 
sonra hiç değilse daha dikkatli korumamız lazım. 50 metre, demin de söylediğim gibi, azdır, 
bunun artırılması lazımdır; çünkü, nüfusumuz artmaktadır. Cenabı Allah bizlere dünyanın en 
güzel vatanını, büyük bir kesimi denizlerle çevrili bir ülkeyi nasip etmiş; ama, bu sahillerimizin 
kıymetini bilmezsek, birgün gelecek, tıpkı İzmir Körfezi gibi, İzmit Körfezi gibi veya Altın Boynuz 
tabir edilen Haliç gibi bir gün kıyılarımızın kenarından geçemez oluruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu kanun tasarısını getiren Sayın Bakanımızı ve hazırlayan bü
rokratlarımızı kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Evet.. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelerine geçilmesi kabul 

. edilmiştir. • 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan 
sahil şeridi tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sahil Şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre 
genişliğindeki alanı" 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın Cengiz Bulut. . • 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir konuyu arz etmek 

* için huzurlarınıza çıktım. 
Sayın Bakanım, size bir şey söylemek istiyorum ve bunu kendi şahsî fikrim olarak görü

yorum. Türkiye'nin kıyıları şu anda hemen hemen bitmiş; aslında bizim 100 metreyi tartışma
mız bile boş. Ben, Turizm Bakanlığında da söyledim, şimdi de söylüyorum. Kıyılardaki yapı
laşmaya bir an evvel planlama getirmeliyiz. Aslında, bu iyi bir tasarı; ancak eksik bir tasarı. 
100 metrenin yanı sıra, biz, kıyılardaki yapılaşma için de belirli bir planlama getirseydik; ilave 
olarak, turizmle ilgili küçük belediyelerin imar planlarının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı veya 
Turizm Bakanlığı tarafından tasdiklenmesini isteseydik yararlı olurdu. Belediyelere müdahale 
değil bu. Bunu yaşadık. Ben, 350 bin nüfusluk bir yere belediye başkanlığı yaptım, yanımda 
50 tane mimar, mühendis çalışıyordu ve benim yaptığım bir imar planını büyükşehir tasdik 
ediyordu; ama, hiçbir teknik elemanı olmayan, yalnız bir mimar veya bazen bir inşaat mühenr 
dişi bulunan 10 bin nüfuslu bir beldenin yaptığı imar planını kimse tasdiklemiyor Ve burası 
Türkiye'nin kalbi de olabiliyor. Turizm geleceğin konusudur diyoruz... . 

Sayın Bakanım, bu konuya bir an evvel parmak basmazsanız... Bunu, küçük belediyele
rin yetkilerine müdahale olarak değerlendirmeyin. Bunu, bir parti görüşü olarak değil, behe
mehal, çok acil alınması gereken bir tedbir olarak değerlendirin. Bodrum, Kuşadası, Antalya, 
Alanya'daki sitelere bakıyoruz, balkonlardan birbirine geçilecek kadar korkunç bir yoğunluk 
var; bırakın iki arabanın geçeceği yolu, tek arabayı koyacak bir yer bile yok; mevzii imar plan
ları rezalet. 
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Sayın Bakanım, bu konuda bir an evvel bir kanun tasarısı getirirseniz, Türkiye'ye en bü
yük hizmeti yapmış olursunuz; buna inanıyorum. Eski bir belediye başkanı olarak, sahillerde 
dolaşırken inanın üzülüyorum. 

Çok teşekkür ederim, sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutup işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yasanın 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde oluşmasını arz ederiz. 
"Sahil Şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde; 
a) Uygulama imar planı yapılacak alanlarda yatay olarak en az 50 metre genişliğindeki 

alanı, 
b) Uygulamalı imar alanı bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışın

daki yerleşik alanlarda çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın, ya
tay olarak en az 50 metre genişliğindeki alanı, 

c) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışındaki iskân dışı alanlarda çevre düze
ni ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın yatay olarak en az 100 metre genişli
ğindeki alanı ifade eder. 

Cengiz Altınkaya Gürol Soylu Yusuf Namoğlu 
Aydın İstanbul İstanbul 

Bahattin Yücel - İbrahim Özdemir Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET ADNAN EKMEN (Batman) — Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Katılmıyo

ruz efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, önergem hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altınkaya. , 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir teknik deği

şiklik yapmak üzere getirilmiş bulunan bu kanun tasarısını görüşmekteyiz. Madde üzerinde 
verdiğim önergemi açıklamak için söz almış bulunuyorum, bu vesileyle hepinize saygılar sunu
yorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, Kıyı Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve 
(d) bendini iptal etmiş olmasına rağmen, şimdi önümüze gelen tasarının bu maddesinde (a), 
(b), (c) bendi gibi ayrı değerlendirme yapılmaksızın, bütün sahil şeridi ve kıyılarda bir tek ko
ruma mesafesi önerilmektedir. v 

Mevcut Kıyı Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendi, uygulama imar planı olan yerlerde 
en az 20 metrelik bir koruma öngörmekteyken bu iptal edilmiştir. Ancak, maddenin (b) ben
dinde, uygulama imar planı bulunmayan belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışındaki 
yerleşik alanlarda çevre düzeni veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın yatay olarak 
en az 50 metre genişliğindeki koruma alanına ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 
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Eğer, Hükümet, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bentleri değiştirerek buraya getirse, 
(a) bendi için şimdiki gibi genel bir 100 metrelik sınırlama getirmiş olsa ve (b) bendini de hiç 
değiştirmese -ki, Anayasa Mahkemesi iptal etmemiştir- o zaman ortaya çok çarpık bir durum 
çıkardı. Yani, planlanmış yerlerde sınır 100 metre ve imar planı bulunmayan yerlerde de bu 
sınır 50 metre olacaktı. Burada, Anayasa Mahkemesinin 100 metre telkini var; ancak iyice in
celendiği ve bu işin uzmanları tarafından Anayasa Mahkemesinin kararlarına biraz daha has
sas bakıldığı zaman gerçekten, konunun tam anlaşılmadığı kanaatine varılmaktadır. 

Denizin hareketinden sonra oluşan, tarım yapılamayan çakıllı, kumlu, bataklık ve kayalık 
yerler zaten kıyıda kalmaktadır ve onlara herhangi bir şey yapmak da mümkün değildir; ama, 
o noktadan sonraki koruma mesafesi 100 metreye çıkarıldığı takdirde bakınız önümüze ne gibi 
problemler çıkacaktır: Belki bugün birçoğunuzu bazı kıyılarda kooperatif mensubu olan va
tandaşlarımız da aramıştır. Yani ben kooperatif mensubu olanlar adına konuşmak istemiyo
rum; ama, o 100 metrelik koruma mesafesinden sonra yapılacak olan bir turistik tesisin müş
terilerinin önünde veya turistik tesisin önünde 100 metrelik bakımsız, sahipsiz ve çeşitli engel
lerle dolu şerit olacak, ondan sonra kumsal veya çakıllık ve daha sonra da deniz... Bunun, 
hem uygulamaya geçtiği zaman sancılarını hep birlikte görürüz ve bu türden planlanan yerler
de de herhangi bir turizm yatırımı oluşması da söz konusu olamaz. 

Şimdi, hiçbir kuruluşa karşı hile yapmaya tevessül etmeksizin ve Anayasa Mahkemesi, 4 
üncü maddenin (b) bendindeki 50 metrelik koruma mesafesini benimsemiş olduğuna göre, ge
lecek nesillerimize de şimdi yaşayan insanlarımıza da bu 50 metrenin yeterli olacağı kanaatin
de olduğumuz için biz böyle bir önerge verdik. 

Hepimiz sahillerimizi, kıyılarımızı seviyoruz; ama, ülkemizin de işe, yatırıma ve kazanca 
ihtiyacı var. O bakımdan, bu 50 metrelik şerit, Anayasanın öngördüğü ve kamu yararına açık 
şekilde kullanılmak üzere, buralarda yine konaklama tesisi yapılmamak kaydıyla -ki nasıl mevcut 

'50 metrelik şerit iptal edilmemiştir, ona inandığım için- biz böyle bir önerge verdik. 
Bu önergenin gerçekten ciddiye alınmasını, incelenmesini ve kabul edilmesini arz ediyor, 

hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 3621 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir. 
Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, yaya yolu, gezinti, dinlen

me, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenir. 
Sahil şeritlerinin derinliği, 4 üncü maddede belirtilen mesafeden az olmamak üzere, sahil 

şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki kullanımlar ve doğal eşikler de dikkate alınarak belirle
nir. 

Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda dü
zenlenebilir. 

Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları yönet
melikte belirlenir." 
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- BAŞKAN — Madde üzerin, Sayın Hüseyin Erdal, buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3621 sayılı Kanunda 

yapılacak değişikliğin 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvela, bu kanun tasarısını çıkaran Hükümete teşekkür ediyorum, 
yoksa kıyılar elimizden gidiyordu. Temennim, bundan sonra bunu iyi tatbik edelim, elimizde 

. kalan kıyıları koruyalım. 
Değerli arkadaşlarım, burada iyi niyetle hazırlanmış bir kanun tasarısı var; ancak, bazı 

çelişkiler görüyorum, onları açıklamaya çalışacağım. 2 nci maddede, "Sahil şeritlerinde yapı
lacak yapılar, kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir" diyor. 100 metreyi ikiye bölü
yoruz ve bu 100 metrenin yarısını yapı alanı olarak alıyoruz, diğer yarısını almıyoruz. Daha 
önceki maddede böyle bir ayırım yoktu. Bu ayırım yapılmıştır, yerinde bir ayırımdır; ancak, 
ne maksatla kullanılacağı daha sonra açıklanırsa iyi olur. 

Aslında, Anayasa Mahkemesi 1 inci maddedeki değişikliği öngörmüş, yani, sahil şeridini 
•20 metreden 100 metreye çıkarmış. O değişikliğin gelmesi lazımdı, bu değişiklik gelmiş; ancak, 
bunun dışında, başka bir maddeye ilave edilmiş. Bu maddedeki ilavelerde bazı sakıncalar var
dır; onları arz ediyorum. 

Şimdi 2 nci maddeye devam ediyoruz: "Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında 
kalan alanlar, yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere 
düzenlenir" denmektedir. Bu, 5 inci maddeye ilave bir fıkra oluyor; ancak, bunu çok iyi tan
zim etmek lazım. Belki bunlar yapılmadan da orası kullanılabilir; ama, yolları falan yaparken, 
orayı daha iyi kullanmak lazım. • 

Benim asıl üzerinde durduğum konu şu: Maddenin ikinci kısmında, "Taşıt yollan, sahil 
* şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan düzenlenebilir" deniyor. Biz bu 

maddeyi komisyonda görüştük; ancak, bu kısmını geniş görüşemedik. Bu yapı alanı olarak 
ayrılan 50 metrelik kısımda, ayrıca, taşıt yolunun da yapılabileceği belirtiliyor. Halbuki, böyle 
değil de, "bu sahil şeridinin dışında kalan kara kısmında yapılabilir" denseydi, daha uygun 
olurdu kanaatindeyim. Çünkü, biz bu sahadan taşıt yolu geçirirsek, 50 njetrelik kısmın bir bö
lümünü kullanacağız, Geri kalan kısımda yapı yapacak bir yer olsa bile, o yoldan geçen vasıta
lar o insanları rahatsız edecektir. Dolayısıyla, bu maddeyi tatbik edecek yönetimin daha iyi 
düşünmesi lazımdır. Maddenin bu kısmı hatalı gibi geliyor bana. Güzel bir madde; ama, tatbi
katı bence yanlış olur. İnşallah onu da düzeltirler. 

Son fıkrada, "Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım 
koşulları yönetmelikte belirlenir" deniyor. Arkadaşlar, zaten yönetmelik var; yani, 3621 sayılı 
Kıyı Kanununun yönetmeliği var ve bu yönetmelikte, sahil şeridinde nasıl yapı yapılacağı tarif 
edilmiştir. Bu fıkranın maksadını anlayamadık; şahsen benim aklıma başka şeyler geliyor. Bu
radaki fıkrayı size açıklayayahu: Yapım koşulları demek, yapım şartlan demektir; yani, bu ya
pıyı elle mi yapacaksınız, makineyle mi yapacaksınız; neyle yapacaksınız; o şartları yönetme
lik belirleyecektir. Bu fıkranın manası budur. Böyle bir tarife gerek yoktu. Yapılacak yapıların 
metrekaresi, yüksekliği, ne maksatla kullanılacağı eğer o yönetmelikle tarif edilecekse, zaten 
bununla ilgili yönetmelik vardır. 

Bu fıkra, su götürür bir fıkra; yani, bu fıkraya göre yanlış tatbikat da yapılabilir, yönet
melikte olmayan bir-yapı da yapılabilir. ' • ' • • ' . ' 
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' Tabiî, ben burada fikrimi söylüyorum; ama, yarın -mevcut yönetmeliğin dışında- bu ka
nuna göre bir yönetmelik hazırlayıp bazı kimselerin menfaatine bir tatbikat yapılırsa, yanlış 
olur; biz, kıyıyı koruyalım derken, belki bazı kimselerin menfaatini korumuş oluruz. Bunu, 
özellikle burada belirtmek için huzurlarınıza çıktım. 

Bu fıkra çok sakıncalıdır; daha değişik şekilde ifade edilseydi veya -zaten yönetmelik var-
"mevcut yönetmeliğe göre yapı yaptırılır" denseydi daha uygundu. Şimdi, bu maddeye göre 
bir yönetmelik hazırlanırsa, mevcut yönetmeliğin aksi bir yönetmelik hazırlanırsa, tabiî bura
da başka maksat aramak lazım. 

Böyle bir şüpheye meydan vermemek için, Komisyon ve Hükümet, bunu, düşünüp daha 
açık bir şekilde düzenlerse, bizde kuşku kalmaz. 

Bendeniz, mesleğimle ilgili olduğundan, bilhassa bunu arz etmek için söz aldım. Tasarı 
kanunlaştığında, çok iyi bir kanun olacaktır, hayırlı olsun. İnşallah tatbikatı da iyi olur. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal. 
Şahsı adına son söz Antalya Milletvekili Sayın Hayri Doğan'ındır. 
Buyurun. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Sayın Başkan, arkadaşlar söyleyeceklerimi ifade ettiler, te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki, biz teşekkür ederiz. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sayın Başkan, Bakana bir soru sormak istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, madde üzerinde bir soru var zatı âlinize. 
Buyurun efendim. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sayın Bakanım, hazırlanan tasarıyı çok olumlu 
karşılıyoruz. Milletvekili olarak, değerli bürokrat arkadaşlarımızdan vatandaşın aklında şüp
he uyandıran konuları sorduk ve kısa bir bilgi aldık. Zabıtlara geçmesi bakımından, Sayın Baş
kanım, aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum. 

tmar adası itibariyle, yapı adası itibariyle teşekkülatını tamamlamış; yani, yüzde 50'nin 
üzerinde yapılaşma yapılmış veya bu adada bir tek parsel kalmış, malî imkânsızlığı nedeniyle 
şimdiye kadar bir ev yapamamış olan vatandaşlarımıza bu tasarıdaki 100 metre çekme zorun
luluğu, uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? 

Teşekkür ederim. ' 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Efendim, 
orada boş kalmış olan arazi parçası mevcut yasaya uygun olarak değerlendirilebilecektir. Bura
da 100 metreye çekme söz konusu değil; yani, imar adasında kısmî yapılaşma varsa ve bu kısmî 
yapılaşma yüzde 50 veya bunun üzerinde ise, müktesep haklar burada korunmuş oluyor. Boş 
olan arazi parçalarında mevcut yasanın uygulaması biçiminde inşaat yapılması söz konusu ola
caktır, herhangi bir müktesep hakkın zarar görmesi söz konusu değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN—'Teşekkür ederiz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

— 479 — 



T.B.M.M. B : 91 1 . 7 . 1992 0 : 3 

Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Melih Pabuçcuoğlu Muhammet Kaymak Sinan Yerlikaya 
Balıkesir Adana Tunceli 

Fahri Gündüz Şahin Ulusoy Bahattin Alagöz 
Uşak Tokat Gaziantep 

, Halil Çulhaoğlu 
izmir 

"Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar ancak yaya yolu, gezinti, 
dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçlarla kullanılmak üzere düzenlenebilir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET ADNAN EKMEN (Batman) — Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Katılıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 
Geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE — Kısmen veya tamamen yapılaşmamış alanlarla ilgili imar planı re
vizyonları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir geçici madde ilavesini isteyen önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Kanununa aşağıda ifade edildiği gibi bir geçici maddenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Gürol Soylu Yusuf Namoğlu Mehmet Sağdıç 
istanbul İstanbul Ankara 

Cengiz Bulut Cengiz Altınkaya 
izmir Aydın 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuat hükümlerine 
uygun olarak onanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre yapı ruhsatı almış ve harç
larını yatıranlar bu kanun kapsamı dışındadır. 
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Gerekçe: 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tüm yasal işlemlerini tamamlamış; fakat mad

dî zorluklarla inşaata başlayamamış vatandaşlara bu hakkın verilmesini sağlamaktır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MEH

MET ADNAN EKMEN (Batman) — Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Katılmıyo

ruz efendim. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — Önergemi açıklamak üzere söz istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürol Soylu. 

GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Kıyı Kanunu, iş işten geçtikten sonra çıkarılmış bir kanundur; bunu kabullenmek lazım. 
Kıyı kalmamış ki sahil şeridini 100 metreye çıkarasınız; ama, kalan kıyı yerlerinde bunun uy
gulanması sevindirici bir olaydır. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Denizi çekersiniz. 
GÜROL SOYLU (Devamla) - - O da olur. 
Gönül arzu ederdi ki, 1974 yılında Sayın Ecevit İktidarı döneminde bu tasarı kanunlaşmış 

olsaydı kıyılarımızı korumuş olurduk. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Yapmayın, 1980'den sonra yağmalandı kıyılar. 

GÜROL SOYLU (Devamla) — Evet, evet(!).. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada gözümüzden kaçırdığımız iki önemli olay var. Verdi

ğimiz önergede bahsedilen birinci önemli olay şudur: .17.4.1990 tarihinde bir yasa çıkarılmış 
ve sahil şeridini kara yönünde yatay olarak 20 metre çekme ile sahillerde yapılaşma başlamış; 
fakat, Anayasa Mahkemesi 18.9.199L tarihinde; yani 16 ay sonra bu yasayı iptal ediyor; fakat 
bu 16 aylık zaman zarfında kıyılarda yapılaşma başlamış ve tamamı bitirilmiş durumda. Şim
di ise kıyılarda arsası, tarlası olan ve kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 20 metre 
çekmemiş vatandaşın mülkiyet hakkı gasp ediliyor. 

Şöyle ki: Yüce Meclisin görevi doğru yasalar yapmaktır. Eğer yasaları doğru yapmazsak, 
istediğimiz kadar bağlayıcı hükümler koyalım, vatandaş bu mülkiyet hakkını kullanacaktır. 
Nitekim'burada da kullanacaktır; korkum bu. Gecekondu yapacak, kaçak inşaat yapacak, be
lediye başkanına nüfuz edip yapacak; nasıl olursa olsun bunu yapacaktır. 

Onun için Sayın Hükümete teklifim şu: Biz, muhalefet partisi milletvekilleri olarak bu 
konuda yasa teklifi getiririz; ama maalesef, Meclisin, muhalefetten gelen tekliflerin reddedil
mesi, iktidar tarafından gelen tekliflerin nedense muhalefetin katkısıyla kabul edilmesi şeklin
de bir çalışma sistemi var. Onun için Hükümetin şöyle bir tasarı getirmesi hususunda, bu mül
kiyet hakkı kaybolan vatandaşlar adına yetkili ağız olan Sayın Bakandan bir açıklama yapma
sını arz ediyorum. Kıyı İstimlak Kanununda değişiklik yapılması konusunu da Meclise getir
sinler. Eğer kıyıları, istimlak etmeden, korumaya kalkarsanız, bu şekilde birbirini iptal eden 
veyahut da tamamlamaya çalışan yasalarla bunu başaramazsınız, mümkün değildir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, şöyle arz edeyim: İçinizde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarım 
var, karayollarında çalışmış arkadaşlarım var. Vatandaşın tarlasından, arsasından yol geçiri
yorsunuz, istimlak bedelini ödüyorsunuz. Belediye Başkanı olarak "park yapacağım" diyor
sunuz, istimlak edip bedelini ödüyorsunuz. Vatandaşın 100 metrelik sahil şeridi içinde kalan 
tarlasının parasını kim,ödeyecek? Hiç kimse... Öyle bir yasa yok çünkü. 

O halde bizim görevimiz, şu tasarı ile mülkiyeti gasp edilen bu arazilerin bedelini, getirile
cek olan kıyı istimlak kanunu tasarısıyla koruyalım; bunu mutlaka getirelim. Sayın Bakanım 
bu tasarıyı ne zaman getireceğini açıklarsa, vatandaş belki kaçak yapı yoluna yönelmez; göz
den kaçırmamamız gereken birinci husus bu. 

Önergemizde zikrettiğimiz ikinci husus ise şudur: Daha önceki yasada "sübvansman sevi
yesine çıkan yapılan müktesep haktan yararlanır" diyorduk. Mevzii imar planı yapılmış, turis
tik yapı veyahut da konut yapılabilir bir arsayı satın almış bir vatandaş, şu tasarıyla o arsasının 
değerinin sıfıra indiğini görecek, idare mahkemesinde bunu dava konusu yapacak ve davayı 
kazanacaktır; bu bir gerçektir. Hatta, ruhsatını almış; ama, parasal durumu müsait olmadığı 
için yapılaşmaya geçmemiş de olabilir; peki bu vatandaş ne yapacak? Yapı yapamayacaktır ve 
bu da yanlıştır. Bu önergeyi onun için verdik. 

Sizden arzım ve istirhamım, ruhsatı alınmış, harcı yatırılmış ve şehirleşme içerisinde kal
mış bulunan, mevzii imar planına uygun yapılaşma bölgelerinde buna müsaade etmemiz gere
kir. Aksi takdirde, biz, ruhsat almış, kanuna, yönetmeliğe inanmış namuslu vatandaşın hakkı
nı gasp etmiş oluyoruz. Vatandaşın yapacağı şey, gücü varsa, idare mahkemesine gidecek, gü
cü yoksa, belediye başkanının kapısını aşındıracak; maddî gücü, medenî gücü de yoksa, gece
kondusunu veyahut yapısını, orada tatil günlerinde yapacaktır. 

Benim ricam bu önergeye katılmanızdır. Doğru bir önergedir, görevimiz doğruyu yapmaktır, 
inancım da doğru yöndedir. Hepinize teşekkür edip saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Soylu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et meyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: -
MADDE 3. — Bu kamın yayımı tarihînde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir; hayırlı uğurlu olsun. 

6. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S, Sayısı : 135) (1) 
• . - _ 

(1) 135 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyo
ruz, 

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

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Keçeciler; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Bir Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı hakkında Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarını
zı işgal etmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Peşinen ifade edeyim ki, Anavatan Partisi Grubu bu tasarıyı desteklemektedir ve bu tasa
rıya müspet oy verecektir. Ancak, ifade etmek istediğimiz bir iki konu vardır; o konuları da 
ifade etmek muhalefet olarak elbette ki, bizim hakkımız olacaktır. 

Her şeyden evvel Hükümetin gönderdiği tasarının gerekçesindeki bir bölüm, hem de bi
rinci paragraf son derece dikkatleri çekecek özelliktedir. Müsaade ederseniz, bu paragrafı ay
nen okuyorum: "Yurdumuzdaki ateşli ve ateşsiz silahlar ile patlayıcı maddeler, 6136 sayılı Ka
nunla kontrol altına alınmaya çalışılmış ise de, gerek vatandaşlarımızın silaha olan düşkünlük
leri ve gerekse son zamanlarda yoğunlaşan şiddet hareketleri dolayısıyla...". Bakın, burada dik
katinizi çekiyorum. Hükümet gerekçesinde "Son zamanlarda yoğunlaşan şiddet hareketleri do
layısıyla yurdumuza kanunî olmayan yollardan silah girdiğinin anlaşılması sebebiyle, mezkûr 
silahların disipline edilmesi ihtiyacı doğmuştur." Yani, Hükümet bu tasarıyı son zamanlarda 
ülkemizde şiddet hareketlerinin yoğunlaştığını kabul ederek göndermektedir ve bir nevi af ilan 
etmektedir; 6136'nın getirdiği cezaların affını öngörmektedir ve vatandaşa da, elinizde ruhsat
sız silah varsa, bomba varsa, dinamit varsa, patlayıcı, parlayıcı, yakıcı, yıkıcı aletler varsa -ki, 
o aletlerin önü açık; çünkü, tasarı 'her türlü, diyor- 30 gün içerisinde Hükümete teslim ederse
niz, yetkili makamlara teslim ederseniz, sizi affediyoruz; sizden bu silahlan nereden aldığınızı, 
nasıl temin ettiğinizi sormayacağız ve böylece bu meseleyi disipline edeceğiz, diyorlar. 

Elbette ki, pişmanlık duyan ve eline böyle bir tehlikeli madde geçiren insana, zaman za
man -geçmişte de olmuştur- Hükümetlerimiz, Meclisimizden çıkardıkları kanunlarla veya Mec
lisin kabul ettiği kanunlarla, pişmanlıklarını ifade edebilecek ve bu yanlış işlerinden vazgecce-
bilecek imkânlar verilmeye çalışılmıştır. 

Benim burada üzerinde basarak, ısrarla durmak istediğim nokta; Hükümetin şiddet hare
ketlerinin son günlerde artmış olduğunu kendi beyanıyla,,8.5.1992 tarihinde Yüce Meclise gön
derdiği tasarı ile kabul etmiş olmasıdır. Oysa ki, yapılan basın toplantılarında, "Şiddet hare
ketleri, iktidarımız döneminde azalmıştır, anarşik eylemler bizim iktidarımız döneminde çö
züme kavuşmaya başlamıştır" gibi ifadeler, basın organlarına verilmekteydi; ama, bunun aslı
nın olmadığı zaten vatandaşın bildiği bir gerçekti. Çünkü, şiddet olaylarında hem sayısal ola
rak, hem de mesaha itibariyle artış vardır. Daha dün, Bitlis'in Hizan İlçesinde 10 vatandaşımız 
bindikleri minibüsten indirilerek hunharca kurşuna dizilmişlerdir. 

Şiddet olayları, eskiden görünmeyen Kars'a, Ağrı'ya, Ardahan'a; o istikametlere doğru 
yayılma istidadı göstermektedir; mahiyetini değiştirmiştir. 
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Temennimiz ve bizim Anavatan Grubu olarak bu konudaki kararımız, meseleyi iç politika 
malzemesi yapmak değildir; ama sizi uyarmak, bizim vazifemizdir. Muhalefetiz, muhalefet gö
revimizi eksiksiz yerine getireceğiz. İktidar her rejimde vardır; ama, muhalefet sadece demok
rasilerde vardır. Biz, sizi ikaz ediyoruz. Şiddet olayları Türkiye'de artmaktadır, çoğalmaktadır. 
Bunu önlemek için tedbir getirin, size destek olacağız. Hangi kanunu getirirseniz, hangi tedbi
ri getirirseniz, bu manada size desteğiz, size yardımcıyız, size gerekli reyi vereceğiz; ama sizden 
isteğimiz, arzumuz, bu hadiselerin bir an evvel söndürülmesi, sona erdirilmesi için gerekli ted
birleri almakta tereddüt göstermenizdir. Aranızda, bu gibi konularda ihtilafa düşmeyiniz; onu 
da özellikle ifade ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili olarak tekrar huzurunuzu işgal etmemek için, ver
diğimiz bir önergeyle ilgili görüşümüzü de arz ve ifade ederek, huzurlarınızdan ayrılacağım. 
O konu da şudur: Bu tasarı bugünkü gündemde yer alınca, kulislerde bir dedikodu dolaşmaya 
başladı. Bir söylentiye göre, Türk Günü münasebetiyle Amerika Birleşik Devletlerine giden 
ve oradan silah aldığı söylenen -ve bunun basına kadar intikal etmiş metinleri var- milletvekil
lerinin bu kanundan istifade edeceği ve bu maksatla acele edilerek, öne alındığı iddiaları var. 
Ben bu iddialara katılmıyorum, doğru da bulmuyorum. Milletvekili arkadaşlarımın böyle bir 
kanuna sığınmak ihtiyacında olduklarını da zannetmiyorum; ama, hepimizi töhmetten kur
tarmak için, milletvekilini töhmetten kurtarmak için, biz, bu geçici maddenin üçüncü parag
rafından sonra gelmek üzere .bir önerge hazırlayıp, Sayın Başkanlığa takdim ettik ve diyoruz 
ki, "Milletvekilleri bu geçici madde hükmünden istifade edemezler" Eğer uygun görürseniz, 
böylece, basında çıkan dedikodulara da imkân vermemiş olursunuz ve milletvekillerinin şahsi
yetlerini korumuş olursunuz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Keçeciler. 
Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kemalettin Göktaş. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; sözlerime başlamadan önce şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. 
Hükümet, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanuna geçici bir 
madde ekleyerek, bu silahların 30 gün içinde teslim edilmesi halinde teslim edenlerin hakların
da takibat yapılmaz ve başlamış olan takibat düşer diyen bir tasarı getirmiştir. 

Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu tasarıyı destekliyoruz ve olumlu oy kullana
cağız. Yalnız 1980 ihtilalinde de böyle bir yol izlenmişti. Bildiğiniz gibi, halkımızın büyük bir 
kesiminde silah bir tutkudur. Silah, evin temel eşyalarından biri olarak kabul edilir. Taşıma 
ve bulundurma ruhsatı yoksa bile, mutlaka evlerde bulundurulur. Evdeki buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve bir ütü gibi, hatta bazı yörelerimizde, bilhassa Karadeniz'de daha önemli görülü-
rek, evlerden hiç eksik edilmediği de bir gerçektir. (RP sıralarından alkışlar) Bu kanunun çık
masıyla halkımızın büyük bir çoğunluğu evindeki silahı iade etmeyecektir, dolayısıyla da ka
nun maksadına erişmeyecektir ve bu şekilde yasak olduğu müddetçe de kaçak silah girişi önle
nemeyecektir. O halde, dinamit, bomba ve bıçak hariç, mevcut silahlara ve her isteyene belli 
bir ücret karşılığında bulundurma ruhsatı verilmesi gerekir. Böylece hem kaçakçılık önlenmiş 
olur, hem de kimde, hangi silah var belgelenmiş olur. 

Ayrıca, söz silahtan açılmışken, burada bir konuya daha değinmek istiyorum: Bakanlıkça 
verilen taşıma silah ruhsatlarına mutlaka bir sistematik getirilmesi gerekir. Bazı şahısların, pa
ra karşılığı ruhsat çıkarma işini takip ettiği söyleniyor. Bu şekilde de Bakanlık bir zan altında 
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kalıyor. Bu konu üzerinde Sayın Bakanın mutlaka daha titiz davranması gerekir. Valiliklerden 
Emniyet Genel Müdürlüğüne gelen dosyalar öylece bekliyor. Yalnız, bakanlıkta adamı olan 
telefon ettiriyor ve dosyası istenenler ruhsat alabiliyor. Bunun kıstası nedir? Neye göre dosya 
isteniyor? Mutlaka bu ayrıcalığın giderilmesi gerekir. Gelen dosya sıraya konular, ruhsatın ne 
zaman verileceği vatandaşa bildirilir. Böylece, hem vatandaşın Ankara'ya defalarca gelmesi ön
lenir, hem de milletvekilleri, silah ruhsatı takip etme işinden kurtulur. 

Ayrıca, çok fazla taşıma ruhsatı veriliyor. Bu konu üzerinde daha fazla titiz davranılması 
gerekir. Halk arasındaki genel kanı, "Adamı olan taşıma ruhsatı alıyor" şeklindedir. 

Sözlerime son verirken, bir konuya da değinmek istiyorum. Az önce Sayın Keçeciler de 
belirtti; Amerika'da Türk Günü dolayısıyla oradan alınan birtakım silahlar var. Şu anda birta
kım değerli milletvekillerimizin elinde bulunan bu silahların geleceği, akıbeti daha henüz belli 
değil. Bu arkadaşlarımız tedirgin bir vaziyettedirler ve aldığımız bir habere göre, bu silahların 
ruhsatının, Meclisten bir onay alınarak elde edileceği endişesini taşıyoruz. Sayın Bakandan is
tirham ediyorum; Meclisi lütfen bu işe alet etmesinler. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Genç, şahsınız adına, çok kısa olarak ifade etmenizi rica ediyorum. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gecenin bu ilerlemiş saa

tinde sizlere iki cümle söylemek için kürsüye çıktım, sizden özür diliyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Keçeciler konuşmasalardı, ben konuşmayacaktım. ANAP İk

tidarı zamanında her sene silah kaçakçılarına af getirildi. Türkiye'ye büyük silahları getirip 
satanlara bir sene aralıklarla af getirdiniz; sizler bunu iyi biliyorsunuz. Silah kaçakçıları bu 
işten büyük kazanç sağladılar.'Geçmiş tutanakları incelerseniz bunu görürsünüz. Özellikle, doğu 
ve güneydoğuda Kalaşnikof gibi büyük silahlan bulunduranlara senede bir af getirdiniz. 

~ Biz ne yapıyoruz; vatandaşın elindeki silahları topluyoruz. "Vatandaş, silahını getir tes
lim et" diyoruz. Siz vatandaşlara silah sattırdınız ve silah kaçakçılarına büyük para kazandır
dınız. Bizim sizden farkımız, birincisi bu. 

Değerli arkadaşımız diyor ki, "Amerika'ya gidip silah getirenler, bu silahlardan yararlan
masınlar." Ancak, oraya şunu ilave edelim; Sayın Turgut Özal Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
iken, geçmiş dönemlerde Amerika'ya sizler de çok gittiniz, özel uçak seferleri düzenlediniz; 
bırakın Amerika'yı dünyanın her tarafına gittiniz, silah getirdiniz; sekiz sene boyunca Başba
kan, ilgili bakan tarafından ANAP'Iılara verilen tüm silahların ruhsatlarını iptal ettirelim, tes
lim ettirelim. 

Bunu vurgulamak için söz aldım, teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. * 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
> . İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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"GEÇİCİ MADDE 8. —6136 sayılı Kanun kapsamına giren ruhsata bağlanmamış ateşli 
silahlar ve mermiler ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen dinamit, bomba veya ben
zeri yakıcı, yıkıcı veya öldürücü alet veya her türlü patlayıcı maddeyi bulunduranlar; bunları, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde mülkî makamlara teslim ettikleri 
takdirde, haklarında takibat yapılmaz, başlamış takibat düşer. 

Birinci fıkraya göre mülkî makamlara teslim edilen silah ve patlayıcı maddeler ile diğer 
aletler Devlet malı sayılarak, ilgili mülkî makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlı
ğı emrine verilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle tespit edilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır; örice, geliş sırasına göre okutacağım, sonra, aykırılık 

derecesine göre işleme koyacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 135 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer alan geçici 8 
inci madde bölümüne üçüncü fıkra olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Burhan Kara 
Giresun 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

A. Kemal Başaran 
Trabzon 

Geçici Madde 8. — "Milletvekilleri bu geçici madde hükmünde istifade edemezler." 

"Gerekçe: 
Bu kanun tasarısının, "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılmak amacıyla Amerika Birleşik Dev

letlerine giden sayın milletvekillerinin oradan satın aldıkları iddia edilen silahları yasallaştır
mak için çıkartıldığı yolundaki haksız iddiaları ortadan kaldırmak için bu hükmün ilave edil
mesi düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 135 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki 
Kanuna eklenmek istenen geçici madde 8 in birinci fıkrasının sonundaki "başlamış takibat 
düşer" ibaresinin yasa metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. Yalçın Öğütcan 
Adana 

Cemil Erhan 
Ağrı 

Halil Demir 
Aksaray 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Sabri Güven 
Kars 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Uğur Aksöz 
Adana 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Hasan Namal 
Antalya 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 
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ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sayın Başkan, önergeyi geri çekiyoruz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... önergeyi geri çektiler. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 135 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Tasarının ek geçici madde 8'in birinci fıkra so
nundaki "takibat yapılmaz" ibaresinden sonra "başlamış takibat düşer" ibaresi kaldırılarak, 
yerine "bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendiliğinden, yasada sayılan silah ve aletle
ri teslim edenler hakkında yapılan takibatlar düşer" cümlesinin eklenmesini arz ederiz. 

falcın öğütcan 
Adana 

Bestami Teke 
Hatay 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyuyoruz... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkanım burada bir kelime 

var, bu kelimenin "yasa" değil de "kanun" olması lazım. 
BAŞKAN — Evet, buradaki "yasa" sözcüğü yerine "kanun" olacaktır. Öyle düzeltilmiş

tir. 
Daha önce alınan karara göre, saat 24.00'e kadar çalışma süremiz belirlenmişti. 
Görüşülmekte olan bu kânun tasarısı bitinceye kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 7 nci sıradaki Kanun var. Çok kısa 

efendim, onu da çıkartamaz mıyız? 
BAŞKAN — O kanunlar açık oylamaya tabi, biraz zor. Yarın onu çabuk çıkarırız. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 4 üncü defadır erteleniyor efendim. 
BAŞKAN — Yarın çabucak hallederiz onu. İlk işimiz o kanunu çıkarmak olur. 
önergeleri tekrar okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 135 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Tasarının ek geçici madde 8'in birinci fıkra so
nundaki "takibat yapılmaz" ibaresinden sonra "başlamış takibat düşer" ibaresi kaldırılarak, 
yerine "bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendiliğinden kanunda sayılan silâh ve aletleri 
teslim edenler hakkında yapılan takibatlar düşer" cümlesinin eklenmesini arz ederiz. 

Yalçın öğütcan 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Çoğunlu

ğumuz bulunmadığından katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 135 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde yer alan Geçici 
8 inci madde bölümüne üçüncü fıkra olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

ve arkadaşları 

Geçici Madde 8. — Milletvekilleri bu Geçici Madde hükmünden istifa edemezler." 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Çoğunlu

ğumuz bulunmadığından katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tasarının kabulünden sonra, kanunlaşmasından sonra, 

İçişleri Bakanlığına teslim edilen silahlar zoralım muamelesi görüp satışa çıkanlacka mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verecek misiniz? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yazılı olarak cevap vereceğiz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yalnız, bu muameleyi... 
BAŞKAN — Oylamaya geçtikten sonra lütfen... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yalnız, yönetmelik çıkmadan önce cevabın bize ulaş

ması lazım ki, kamuoyuna karşı cevap verelim. 
BAŞKAN — Sayın Bakanın dikkate almasını rica edeceğiz. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, bir soru da benim var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, tarafınızdan İçişleri Bakanına soruyorum: 

Bundan önceki dönemde, Sayın Kalemli'nin İçişleri Bakanlığı döneminde böyle bir uygulama 
yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bunun araştırılıp yazılı olarak tarafıma bildirilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yazılı cevap vereceğiz. 
BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum; 
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MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

• MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 2 Temmuz 1992 Perşembe günü, alınan karar 

gereğince saat 10,00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.06 
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23.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nd Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifine Verilen Oylann Sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikleı 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Mustafa Küpeli 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AFYON 
tsmet Atilla 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 

Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
Salman'Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
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Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKmi 
Nevzat Ayaz 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
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ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 

HAKKÂRİ, 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Mustafa Baş 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 

Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Emin Kul 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Sâbri Öztürk 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Nevzat Çobanoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Selahattin Karademir 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
M. Kâzım Dinç 

İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metîn Emiroğlu 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Osman Seyfi 
NİĞDE 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
SAMSUN 
Ali Eser 
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SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Ferit Aydın Mirkelam 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak. 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Yalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak (İz.) 

Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

{Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Işılay Saygın 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak (İz.) 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır (İz.) 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Süleyman .Hatinoğlu 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
YOZGAT 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyah 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
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BURDUR 
Mustafa Çiloğlu (tz.) 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar (B.) 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioglu (İz 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (İ.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.] 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (İ.A.) 
Yavuz Köymen 

,)Ergun özdemir (tz.) 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay , 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel (Başbakaı 
Abdullah Aykon Doğan 
tÇEL 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
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Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu (İz.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.) 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy (İz.) 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 

ı) Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun (tz.) 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
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Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip (İz.) 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
M. Doğan ölmeztoprak (İz. 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
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Yahya Uslu 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 

1 İrfettin Akar 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 

ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan \ 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
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SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyyit Eyyüpoğlu (İz.) 
Eyüp Cenap Gülpınar (İz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı ' 
Fethiye özver 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kürt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal, 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Bülent Ecevit 

— 494 — 



TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEM! 
91 İNCİ BİRLEŞİM 1 . 7 . 1992 Çarşamba Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisa
dî teşebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak Devleti zarara uğrattıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddia
sıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet bakanları ibrahim Tez, 
Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) 

2. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı sıra
sında usulsüz ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak Devleti zarara 
uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve ilgili maddelerine uy
duğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/10) 

3. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî 
işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/11) 

4. — Ankara Milletvekili L Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, beyanat ve icraat
ları ile milletin temel değerlerine ters düşen davranışlarda bulunduğu ve Bakanlığıy
la ilgili atama ve ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, Anayasanın 99 uncu ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili îsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişlcri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin . 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 
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11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. —Malatya Milletvekili Öğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunlan konusunda Anayasamn 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ye 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 199 T tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 
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22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal vC 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Er bakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili İ, Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) , 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyannea bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 
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34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenfi çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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45. — Malatya Milletvekili Öğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında-üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. —Zonguldak Milletvekili Bülent Eccvit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) , 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur 
ilçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56.— Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 403 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi il Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'dc Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"nc katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

64. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 

— — — — Q — 
B : 91 
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1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

5. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

1 1 . — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin îlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) v 

(#) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasma ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

31. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*32. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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*34. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
îline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

36. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

42. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

46. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 
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49. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Înceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Baymdırhk ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin,. Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile.Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Baymdırhk ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Baymdırhk ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

71. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ.ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

,11. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'm, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır ili Dicle 
ilçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

86. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) • ... • 

89. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, izmir ili Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/İ85) 

97. — Afyon Milletvekili îsmet Attiîa'nın, T. öğretmenler Bankası'mn 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili îsmet Attiîa'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ye çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

İ 06. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Afyon Milletvekili ismet Atilla'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfî ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) v 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve H.acer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

114. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ileSadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

119. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon' un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

126. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soruönergesi (6/219) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) . -

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin* Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından.sözlü soru önergesi (6/228) 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı- Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 

"diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 
140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma

da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 
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141. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman ili Kâzımkarcbe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'mn, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANIAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

145. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakamndan sözlü soru önergesi (6/237) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,.T.K.Î. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — Bolu Milletvekili Abbas Inccayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

152.— Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

155. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

156. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 
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157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

161. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul r Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

163. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

164 — îçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

168.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

170. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

171. Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

«172. _ Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

- — "Tel; :—_ ; . ; _ 
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173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

174. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) ' 

175. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

178. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

179. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

180. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

181. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/275) 

182. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

184. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

185. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

186. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/280) 

187. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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190. —• Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet ilçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

192. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

193. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

194. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

195. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks. 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

201. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/296) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'in, Diyarbakır - Bismil ilçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

203. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

204. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

205. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/300) 

_ _ (IcTl — :— ; :— 
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206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

208. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

210. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

211. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

212. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

213. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

214. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

215. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas iline Ankara ve istanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

216. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

217. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

218. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

219. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

225. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav ilçesi imâm 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/323) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) . - " 

229. — istanbul Milletvekili Haîit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

230. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

231. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

232. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alman Dinar ilçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/331) 

235. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) • 
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1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Doğ
ru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Ha
tay Milletvekili Ali Uyar'ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka-' 
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/376) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma 
tarihi : 24.6.1992) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 3 Arkadaşının, 2.3.1984 Ta
rihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 ncİ Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/144) (S. Sayısı : 

. 140) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
3. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) 

4. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

5. — Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıt
ma tarihi : 26.6.1992) 

6. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayı
sı : 135) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

7. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

X 8 . — Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Mak
sadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarf(l/393) (S. 
Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 26.6.1992) 

9.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Kütahya Milletvekilleri Mustafa Kalemli ve Ahmet Derin'in, Bolu Milletvekili Avni 
Akyol ve 54 Arkadaşının, Kars Milletvekili M. Sabri Güner'in, Kars Milletvekili Ze
ki Nacitarhan ve 2 Arkadaşının, İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın, Konya Millet
vekili Abit Kıvrak ve 3 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 13 
Arkadaşının, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ile Konya Milletvekili Ahmet Remzi 
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Hatip'in, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 8 Arkadaşımn, Şanlıurfa Mil
letvekili İbrahim Halil Çelik ve 20 Arkadaşının, Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz 
ile Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Kahra
manmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Van Milletvekili Fethullah 
Erbaş ve 33 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu ve 16 Arkadaşının, 
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 18 Arkadaşının, Kırıkkale Milletvekilleri Hacı 
Filiz ve Sadık Avundukluoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 8 Arkada
şının ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'm Aynı Konudaki Kanun Teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392, 2/71, 2/120, 2/122, 
2/145, 2/162, 2/173, 2/187, 2/194, 2/204, 2/209, 2/210, 2/227, 2/233, 2/254, 2/284, 
2/314, 2/327, 2/343, 2/358) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma tarihi : 23.6.1992) 

10. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 17.7.1963 Tarihli 
ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 294 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/388, 1/106) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
23.6.1992) 

1 1 . — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında 7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/411, 3/481) (S. Sayısı: 115) (Dağıtma tarihi: 
22.6.1992) 

1.2. — Adana Milletvekili Halit Dağh'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sa
yısı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

13. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi : 
15.6.1992) 

x 14. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

15. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
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16. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Törcrlc Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 
3/483) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

17. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Ku
ruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

18. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sa
yısı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

19.— Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

20.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Da
ğıtma tarihi: 17.1.1992) 

x 21. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

24. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

x 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992). 

x 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

28, — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Kon
feransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/298) (Sr Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

29. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddösine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

30. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

3 1 . — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

32.-— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

33. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

34. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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35. — Manisa Milletvekili Tevfik Dikcr'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

36. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

x 37. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

38. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

x 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

x 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/283) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

x 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında 
İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

42. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

43. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 
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X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 25.5.1992) 

x 45. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/269) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/295) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 48. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 
59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 49. —Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamı
zın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişle
ri komisyonları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 50. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 51. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü 
Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

52. -r- Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 Ta
rihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

53. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 118) 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Be
ldir Sami Daçe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Doğru Yol Par
tisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Doğru 
Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu ve Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/376) 

19.6.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

DYP Grup Başkanvekili 

liırJıan Tayan 
Bursa 

DYP Grup Başkanvekili 

Ali Uyar 
Hatay 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

SHP Grup Başkanvekili 

Güneş .Müftüoğlu 
Zonguldak 

DYP Grup Başkanvekili 

GEREKÇE 

2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 3747 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin 
(a) fıkrasının 1 inci bendinde yapılan değişikliğin gerekçesi : 

Yönetenlerin seçimle işbaşına gelmeleri demokrasinin en temel ve vazgeçilmez koşulların-
dandır. Üniversite öğretim üyeleri gibi toplumun en iyi yetişmiş, birikimli ve seçkin kişilerin
den oluşan kadrolarının kendi yöneticilerini seçebilmeleri aksi düşünülmemesi gereken bir 
olgudur. 



Seçilecek kişinin belli bir deneyim ve olgunluğa sahip olabilmesi için profesörlük unvanı-
m almış olması öngörülmüş, diğer yandan seçimin daha geniş bir kesim içinden yapılabilmesi
ni sağlamak amacıyla o üniversitede görevli olması koşulu aranmamıştır. 
. • • Bu düzenleme ile yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde görev yapmakta olan veya çeşitli ne
denlerle emekli olmuş ya da görevden ayrılmış profesörlerin de seçilebilmeleri olanaklı kılınmıştır. 

Nitekim Hükümet Programında, köklü bir üniversite reformu yapılması, üniversitelere bi
limsel ve yönetsel özerklik verilmesi ve YÖK sisteminin kaldırılarak yükseköğretim kurumları
nın kendi içlerinden seçecekleri organlar eliyle yönetilmesi öngörülmüştür. 

Yapılmak istenen değişiklik, amaçlanan bu köklü reformun ilk ve en önemli adımını oluş
turacaktır. 

Kanunun 1 inci maddesinde rektör seçim ve atama yöntemi düzenlenmektedir. Kanunun 
2 nci maddesinde ise, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak rektör aday seçim
lerinin gerçekleşme süresi ile yeni kurulan üniversitelerde uygulanacak yöntem açıklanmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 23.6.1992 

Esas No. : 2/376 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" (2/376) Komisyonumuzun 23.6.1992 ta
rihli 11 inci Birleşiminde Millî Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanının da iştirakiyle incelenip gö
rüşüldü, 

Komisyonumuzca Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde; köklü bir üniversite re
formunun yapılması, üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik verilmesi ve yükseköğretim ku
rumlarının kendi içlerinden seçecekleri organlar eliyle yönetilmesi hedeflerine erişmek için, üni
versite öğretim üyeleri gibi toplumun en iyi yetişmiş, birikimli ve seçkin kişilerinden oluşan 
kadrolarının kendi yöneticilerini seçebilmeleri ve seçimin daha geniş bir kesim içinden yapıla
bilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan teklif uygun görülerek maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Kanun Teklifinin 1 inci maddesi, rektör seçimlerini ve atanmasını yeni düzenlemelerle hükme 
bağlayan önergenin kabulü ile Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş olup, madde değişik bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin geçici 1 ve 2 nci maddelerini düzenleyen çerçeve 2 nci maddesi Komisyo
numuzca yeniden düzenlenmiş olup, madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 
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Komisyonumuz, Kanun Teklifinin Genel Kurulda bir an evvel görüşülmesini temi-
nen İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelik ve ivedilik kararı alınmasını kararlaştır
mıştır. -

Kanun Teklifinin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 üncü' ve 4 üncü maddeleri Komisyonu
muzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkan 
Nahit Menteşe 

Aydın 

Sözcü 
Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Üye 
Ahmet Sanal 

Adana 

Üye 
Salman Kaya 

Ankara 
Muhalifim 

Üye 
Nurettin Tohkmir 

Hatay 

Üye 
Mustafa Baş 

istanbul 

Üye 
Melike Tugay Haşefe 

istanbul 

Üye 
ismail Karakuyu 

Kütahya 

Üye 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

Niğde 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 
Muhalifim 

Üye 
ibrahim Ozdiş 

Adana 
Muhalifim 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Ayvaz Gokdemir 

Gaziantep 

Üye 
Bülent Akarcalı 

istanbul 

Üye 
Osman Ceylan 

istanbul 

Üye 
ismail Kalkandelen 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Gülcegün 

Mardin 
Muhalifim 

Üye 
Mustafa Parlak 

Rize . 
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DOĞRU YOL GRUP BAŞKANVEKİLİ ADANA MİLLETVEKİLİ BEKİR SAMİ DAÇE, 
SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞICANVEKİLİ İÇEL MİLLETVEKİLİ 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN, DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BURSA 
MİLLETVEKİLİ TURHAN TAYAN, DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ 
ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU VE HATAY MİLLETVEKİLİ 

ALÎ UYAR'IN TEKLİFİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3747 sayılı Kanunun 2 nci madde
siyle değişik 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

4 'a) Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından, görevdeki rektörün çağrısı 
ile toplanacak ilgili üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek üç aday içinden Cumhur
başkanınca atanır. 

Görev süresi 5 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Rektör, üni
versite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. 

Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına bir isim 
yazar." 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ilk rektör aday seçim
leri bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde gerçekleştirilir ve seçilen rektör adaylan 
ilgili üniversite rektörlüğü tarafından Cumhurbaşkanına sunulur. 

Yeni kurulan üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin kurucu rektörleri iki yıl 
için, Millî Eğitim Bakanı ve Başbakanın önereceği 3 isim arasından Cumhurbaşkanınca 
atanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde görev başında bulunan-üniversite 
rektörlerinin görevleri yeni rektör seçim ve atamaları yapıldığında sona erer. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3747 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle değişik 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

•' *a) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından 
görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek aday
lar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler ay
nı yöntemle yeniden atanabilirler. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişi
liğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusu
lasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bu
lunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın se
çime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan 
Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıf-
larca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ye rektörün atanması ilgili mütevelli he
yet tarafından yapılır." 

MADDE 2. —4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ilk rektör aday seçim
leri bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde gerçekleştirilir ve seçilen rektör, atan
masını takip eden 15 inci günde göreve başlar. 

Yeni kurulan Devlet üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin kurucu rektörleri iki yıl 
için, Millî Eğitim Bakanı ve Başbakanın önereceği 3 isim arasından-Cumhurbaşkanınca 
atanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde görev başında bulunan üniversite 
rektörlerinin görevleri, yeni rektörlerin seçimini takip eden 15 inci günde sona erer. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

<SL'?;;>' 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 140) 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf tüoğlu ve 3 Arkadaşının; 
2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/144) 
22.11992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun İkinci Maddesinde Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Güneş Mûftüoğlu Turhan Tayan 
Zonguldak Bursa 

D.Y.P. Grup Başkanvekili D.Y.P. Grup Başkanvekili 
B. Sami Daçe Abdulkerim Doğru 

Adana Kars 
D.Y.P. Grup Başkanvekili 

GEREKÇE 
Dünyadaki sistem değişikliklerinin hızlandığı son yıllarda Sovyetler Birliğine bağlı olarak 

hayatiyetlerini devam ettirmekte iken bağımsızlıklarını ilan eden veya ilan edecek olan Türk 
Cumhuriyetlerinin sosyal, kültürel, dinî, ekonomik ve siyasî yapısının oluşmasında ortak dil, 
din, alfabe, para birimi ve ortak standardizasyona gidilmesi her millet veya devlet için bulun
maz bir nimettir. 

Türk tarihinde tarihi bir dönem olarak kabul edilebilecek bu günlerin iyi değerlendirilme
si gerekmektedir. Bu devletlerin Türkiye Cumhuriyetine yaklaşımları diğer devletlere olanlar
dan çok daha farklıdır. 

Bu temayüllere rağmen irili ufaklı birçok dünya devleti bu cumhuriyetlere etkili olabilmek 
ve buradaki ekonomik, siyasî ve sosyal hayatta müessir olmak için seferber olmuşlardır. 

Bu gerçekler ışığında yetişmiş insan gücüne sahip Türkiye Cumhuriyetinin bu yeniden ya
pılanacak Türk Cumhuriyetlerine hizmet verme şansı doğmuştur. Bu görevi yerine getirebile
cek Türk aydını, teknik elamanı, doktor, ekonomistler, eğitimciler, hukukçular, parlamenter
ler, Türk sanayici ve iş adamları ile yeni Türk müteşebbisleridir. Bunların Türk Cumhuriyetle
rindeki faaliyetlerini yoğunlaştırmasıyla karşılıklı bilgi alış-verişleri, ticaretlerin hızlanmasının 
getireceği faydalar her iki taraf için de sınırsızdır. 

Teklifle; Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmenlerin, geldikleri ülkeye yılda bir defa ya
pacakları seyahatlerin toplu konut fonundan muaf tutulması öngörülmekte ve Sovyetler Birli
ğine bağlı iken bağımsızlıklarını ilan eden bazı cumhuriyetlere yapılacak seyahatler için toplu 
konut fonu indirimi getirilmektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyona - 26.6.1992 
Esas No. : 2/144 
Karar No. ; 62 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Mil

letvekili Bekir Sami Daçe ve Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru tarafından hazırlanarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen 
"2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 24^6.1992 tarihli 42 nci birleşiminde hükü
meti temsilen Ulaştırma Bakanı'nın başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılma
larıyla incelenip görüşülmüştür. 

Teklifle, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kaza
nan Türk Cumhuriyetlerine yapılacak seyahatlerden alınacak toplu konut fonu kesintisinin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan çıkışlarda alınan seviyeye indirilmesi ve Türk Vatandaşlı
ğına kabul edilen göçmenlerin, geldikleri ülkeye yılda bir defa yapacakları seyahatlerin toplu 
konut fonundan muaf tutulması amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; çeşitli nedenlerle getirilen istisna hükümleri ile 
devletin gelir kaynaklarının olumsuz olarak etkilendiği, bunun tabiî sonucu olarak kamu hiz
metlerinin azalacağı, kaldı ki, bu tür istisnaların amaç dışında kullanılarak istismara müsait 
uygulamalara da sebep olabileceği, bir örnek olarak, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine giden
lerin buralardan başka ülkelere çıkış yapabileceği, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm gelirlerinin büyük kısmının oraya giden Türk 
Vatandaşlarından sağlandığı, bunun yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Doğu 
Akdeniz Üniversitesinde çok sayıda Türk Vatandaşının öğrenim gördüğü de dikkate alınarak, 
gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için toplu ko
nut fonu kesintisi uygulamasının tamamen kaldırılmasının daha uygun olacağı; sportif, kültü
rel ve tanıtım amaçlı seyahatler için de aynı uygulamanın yapılabileceği şeklinde görüşler ileri 
sürülmüştür. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise, toplu konut fonuna sportif, kültürel ve tanı
tım faaliyetleri alanında yöneltilen eleştirilerin sözkonusu kanunu yeni baştan ele almayı ge
rektirdiği, fon gelirlerinin zaten doğrudan hazineye gelir kaydedilemediği ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti için uygulanan indirimin diğer Türk kökenli Cumhuriyetlere de yönelik olarak 
uygulanmasının uygun olacağı ancak bu uygulamaya tamamen son verilmesi şeklindeki görüş
lere ise hükümetin katılmadığı belirtilmiştir. Daha sonra teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca 
benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi "Gürcistan Cumhuriyetini" de kapsayacak ve metinde yer alan 
"Kuzey Kıbrıs Türk Devleti" ibaresi "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olacak şekilde yeni
den düzenlenmiş, 
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Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. < 

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

Başkan 
Ilyas Aktas 

Samsun 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
imzada Bulunamadı 

Üye 
Yûmaz Ovalı 

Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye' 
Bahattin Alagöz 

Gaziantep 
Üye 

Rüştü Kâztm Yücelen 
İçel 

Muh. Şerhim Eklidir. 
Üye 

Adnan Kahveci 
istanbul 

imzada Bulunamadı 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

imzada Bulunamadı 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

imzada Bulunamadı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kâtip ve Bu Raporun Sözcüsü 
Haydar Oymak 

Amasya 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Veysel Atasoy 

Antalya 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Nihat Matkap 
Hatay 
Üye 

Nami Çağan 
istanbul 

Üye 
Z. Seçluk Maruflu 

istanbul 
Muh. Şerhim Ekli 

Üye 
Alaetlin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
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Üye Üye 
Ekrem Pakdemirli Refaiddin Şahin 

Manisa Ordu 
tmzada Bulunamadı 

Üye Üye 
Hasan Peker ibrahim Kumaş 

Tekirdağ Tokat 
tmzada Bulunamadı 

Üye Üye 
Koray Aydtn Kamer Genç 

Trabzon : Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 
2.3.1984 tarih 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Türk kökenli Cumhuriyetlere yapılacak seyahatlere 25 $ konut fonu öden
mesini öngörmektedir. 

Bu yasanın kapsamında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizm sektörüne bü
yük umut bağlamış durumdadır. Ulaşım Konusunun birtürlü çözümlenememesi ve özellikle 
hava ulaşımının bu hükümetin 7 aylık döneminde kötüye gitmesi nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine yabancı turist yeteri kadar gitmemektedir. 

Türk turistlerinin gidişinde ise bu 25 $ konut fonu özellikle Kıbrısa tatile gitmek isteyen 
orta halli ailelerin üzerinde menfi yönde caydırıcılık meydana getirmektedir. Türkiye - KTC 
Karma Ekonomi Komisyonu toplantılarında Kıbrısa nüfus kimliği ile gidilmesi ve konut fonu
nun kaldırılması öngörülmüştü. 

Yeni kanunla Türk Cumhuriyetlerine de iş yapmak ve turizm maksadı ile gidecek, Türk 
vatandaşlarını teşvik için, bir süre hiç konut fonu alınmamasını yararlı görmekteyim: 

Netice itibariyle KKTC ve yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerine gidecek vatandaşlarımız
dan hiç konut fonu alınmamasına dair teklifim kabul görmediğinden, yasaya muhalifim. 

Rüstür Kâzım Yücelen Selçuk Maruflu 
içel istanbul 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

, 2.3.1984 tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun ikinci fıkrasının 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk 
Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Ta
cikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri için çıkış başına en çok bunun dörtte biri kadar Ameri
kan Doları karşılığı Türk Lirasından, (Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmenlerin, geldik
leri ülkeye yılda bir defa yapacakları seyahatler bu harçtan muaftır. Ayrıca Bakanlar Kurulu, 
haç çıkışları dahil, kimlerin bu harçtan muaf tutulacağını veya istisnadan yararlanacağını tes
pite yetkilidir.) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

23.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun ikinci fıkrasının 
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk 
Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri için çıkış başına en çok bunun dörtte biri 
kadar Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından, (Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmen
lerin, geldikleri ülkeye yılda bir defa yapacakları seyahatler bu harçtan muafUr. Ayrıca Bakan
lar Kurulu, hac çıkışları dahil, kimlerin bu harçtan muaf tutulacağım veya istisnadan yararla
nacağını tespite yetkilidir.) 

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

,.^18» • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 140) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 94) 

657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/387) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 27,4.1992 
Sayı : B.02.0.KKG/M-242/01179 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.4.1992 tari
hinde kararlaştırılan "657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
. Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 
uncu maddesiyle yapılan düzenleme sonucunda üst yönetimde yer alan Adlî, Askerî, Mülkî 
ve İdarî personele Makam Tazminatı verilmeye başlanmış ve zaman içinde bu liste genişletile
rek, Askerî personel 926 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve Yargı mensupları için Yüksek Hâ
kimlik Tazminatı adı altında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. ",. 

Makam Tazminatı cetvelinde temsil nitelikleri bulunan zevat yer alırken Mülkî İdare Amir
lerinden sadece Valilere yer verilmiş ve Kaymakamlar bu düzenlemenin dışında tutulmuşlardır. 

İl İdaresi Kanununa göre taşrada Hükümeti temsil sıfatını haiz bulunan Kaymakamların 
bu listede yeralmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 

Zira Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Mülkî İdare Amirlerine temsil nitelikleri gözö-
nünde bulundurularak farklı ödemelerde bulunulduğu görülmektedir. 

Temsil ödeneğini düzenleyen 5027 sayılı Kanunda ve bu Kanunu tadil eden 346 sayılı Ka
nunda Vali ve Kaymakamlara yer verilmiş ve madde kapsamı genişletilerek tüm Mülkî İdare 
Amirleri Temsil Ödeneğinden yararlandırmalardır. 

Halen mevzuatımızda temsil ödeneği adı altında bir ödeme yapılmamakta ve bunun yeri
ne Makam Tazminatı ödenmektedir. 

Mesleğin aslî unsurunu teşkil eden ve taşıdığı unvan içinde Makam sıfatı yer alan (Kaim-
ul Makam) Kaymakamların ve bu sıfatı ihraz etmiş Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı per
sonelinin Makam Tazminatından yararlandırılmaları hakkaniyete ve kazanılmış haklara uy
gun olacaktır. * 
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Makam Tazminatı ödenmesinden yararlanan Askerî ve Yargı kuruluşu mensupları gözö-
nüne alındığında bu düzenlemenin meslek grupları arasındaki dengeyi sağlayacağı açıkça gö
rülecektir. v 

Makam Tazminatı ödemelerinin emekliye yansıması nedeniyle benzer hizmet yapan Tem
sil niteliğini haiz emsal görevliler arasında emeklilik yönünden farklı malî statüler yaratılma-
malıdır. 

Diğer taraftan vazifeleri icabı Makam Sahibi sıfatını taşıyan görevlilerin Makam Tazmi
natı ödenmesinden yararlandırılmaları; moral ve manevî yönü itibariyle Devletimiz için büyük 
bir kadir şinaslık olarak değerlendirilmektedir. 

; Mülkî tdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı personelinin ek göstergelerini düzenleyen ve 657 
sayılı Kanuna 418 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen cetvelde; 1992 malî yılı iti
barıyla, birinci derece kadrolar için 2700, birinci derecenin son kademesinde bulunanlar için 
3100 ek gösterge rakamı belirlenmiştir. Bu suretle birinci derecenin son kademesinde bulunan 
Mülkî tdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı personeli için farklı bir ek gösterge sistemi benimsen
miştir. Kanun koyucunun farklı bir ek gösterge sistemi uyguladığı bu personelin, aynı ek gös
terge rakamlarından yararlanıp Makam Tazminatı ödenen diğer hizmet sınıfları personeli gibi 
makam tazminatından yararlandırılmaları eşitlik prensibi açısından zorunlu görülmektedir. 

Halen İçişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatında toplam 1972 Mülkî tdare Amir: 

ligi Hizmetleri Sınıfı kadrosu mevcut olup, bunun 1507'si dolu bulunmaktadır. Makam Tazmi
natından yararlananlar ile kazanılmış hak aylıkları birinci derecenin son kademesinde olma
yanlar düşüldüğünde geriye 363 Mülkî tdare Personeli kalmaktadır. Bunlara 1500 gösterge ra
kamı Üzerinden Makam Tazminatı ödenmesi bütçeye önemli bir külfet yüklemeyecektir. Tasa
rının aylık malî portresi 284,7 milyon TL/dir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 418 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ile eklenen ve 433 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile gösterge tablosu değiştirilen, IV sayılı Makam Tazminatı cetvelinde değişikliği ön
gören Tasan hazırlanmış bulunmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 15.5.1992 

Esas No. : 1/387 
Karar No. : 48 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 27.4.1992 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 28.4.1992 tarihinde Komisyonumuzca havale edilen "657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komis
yonumuzun 13.5.1992 tarihinde yaptığı 38 inci birleşiminde hükümeti temsilen İçişleri Bakanı
nın başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 
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Bilindiği üzere; Üst yönetimde yer alan Adlî, Askerî, Mülkî ve İdarî personele temsil nite
liklerine göre Makam Tazminatı verilirken, Mülkî idare amirlerinden sadece valiler bu haktan 
yararlanmakta Kaymakamlar ise bu düzenlemenin dışında tutulmaktadırlar. Temsil sıfatını haiz 
bulunan kaymakamların da bu haktan yararlandırılmaları hakkaniyete ve kazanılmış haklara 
uygun olacağı gibi meslek grupları arasında denge de sağlayacaktır. Bunun yanında makam 
tazminatı ödemelerinin emekliliğe de yansıması nedeniyle benzer hizmet yapan ve temsil nite
liğini haiz görevliler arasında emeklilik yönünden de eşit bir malî statü yaratılacaktır., 

Tasarı ile; 
--Mülkî idare amiri oldukları ve temsil sıfatını taşıdıkları halde makam tazminatından 

yararlanamayan kaymakamların da bu haktan yararlanmaları, amaçlanmaktadır. 
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
Kanun tasarısında yer alan birinci derecenin dördüncü kademesi şeklindeki düzenlemenin 

yanlış olacağı, bunun birinci derece olarak düzeltilmesi gerektiği, hatta personel prensipleri 
uyarınca sözkonusu tazminat makam için verildiğinden diğer derecelerde görev yapanlara da 
bu hakkın verilmesi gerektiği, kanunun bütünü içinde yer alan bu tür sınırlamaların düzeltil
mesinin yararlı olacağı, tasarıda yer almamakla birlikte Valiler için uygulanan ti ve Merkez 
Valiliği ayrımının yanlış olduğu, mümkünse bu tasarıya gerekli ilavenin yapılmasıyla hiç değil
se bir haksızlığın giderileceği, mevcut düzenlemelerde yer alan diğer ayrıcalıklı hükümlerin de 
değişmesi gerektiği, makam tazminatlarının emekli maaşlarına yansıtılmasında esas alınan iki 
yıl çalışmış olmak şartı konusunda hükümetin bir değişiklik düşünüp düşünmediği gibi görüş 
ve temennilerde bulunulmuş, sorular sorulmuştur. 

Yapılan eleştiri ve sorulan sorular hükümet adına yapılan açıklamalarda; birinci derece
nin dördüncü kademesinde olanlara makam tazminatı verilmesi hususunda Hükümetçe genel 

j uygulamanın dikkate alındığı, bunun değiştirilmesi hususunun elbetteki komisyonun takdirin
de olacağı, diğer derecelere de uygulamanın yaygınlaştırılması temennisinin ayrıntılı olarak dü
şünülmesi gerektiği, valilerle ilgili ikili uygulamanın bu mesleğin niteliğinden kaynaklandığı, 
haksızlık yaratan uygulamaların düzeltilmesinde hükümetin de titiz davrandığı, makam taz
minatının emekli aylığına yansıması ile ilgili sözü edilen görevlerde iki yıllık çalışmış olmak 
şartının rahatsızlık verdiği ancak, bu konuda hükümetin çalışmaları bulunduğu, soruna daha 
adil çözüm getirileceği hususlarına işaret edilmiş, yapılan bu görüşmelerden sonra tasarı ve 
gerekçesi komisyonumuzca da kabul edilerek maddelerinin "görüşülmesine geçilmiştir. 

657 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesi (b) fıkrasında yer alan ve ti ile Merkez Valiliği ayrı
mına neden olan hükmün düzeltilmesi ile ilgili yeni bir metin birinci madde olarak tasarıya 
eklenmiş, 

Tasarının 1 inci maddesi 2 nci madde olarak ve metinde yer alan "birinci derecenin dör
düncü kademesinde olanlar" ibaresi "birinci derecede olanlar" şeklinde değiştirilmiş, 

Yürürlük ve Yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeler ise 3 ve 4 üncü maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 
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Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Üye 
Hüseyin Batyali 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Üye 
Nami Çağan 

istanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Z. Selçuk Marufla 

İstanbul 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 
Üye 

ibrahim Kumaş 
Tokat 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
* Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Üye 
Melih Papuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
Üye 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Üye 
Rtjat Serdaroğlu 

İzmir 
Üye 

Mustafa Ünaldt 
Konya 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 





HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu mad
desi ile eklenen (IV) sayılı Makam Tazminatı cetveline aşağıdaki (5) numaralı ibare eklenmiştir. 

~ "5. Kaymakamlardan ve bu sıfatı kazanmış olup, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra 
teşkilatında görev yapanlardan kazanılmış hak aylıkları birinci derecenin dördüncü kademe
sinde olanlar 1 500" 

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

S. Demirci 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Y. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
Prof. T Çiller 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof T Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilerciçğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu ' 

Devlet Bakam 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı Y. 
7. Sezgin 

Dışişleri Bakam 
H. Çetin 

, Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakam 
K Aktuna 

Tarım ve Köy işleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse • 

Kültür Bakanı 
D, F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M, Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Ytlmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
I. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof O. Kumbaraabast 

Ulaştırma Bakanı 
Y Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 94) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı maddesinin 281 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile değişik (b) fıkrasında yer alan (Valiler 
için İl Valiliğinde) ibaresi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 657 sayılı Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu mad
desi ile eklenen (IV) sayılı Makam Tazminatı cetveline aşağıdaki (5) numaralı ibare eklenmiştir. 

"5. Kaymakamlardan ve bu sıfatı kazanmış olup, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra 
teşkilatında görev yapanlardan kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanlar 1 500" 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

EJs^İSE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T.B. M. M. (S. Sayısı: 75) 

Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

Raporu (1/383) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10.4.1992 \ 

Sayı : B. 02. OKKG/İ01-124/03661 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanbğı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 27.3.1992 
tarihinde kararlaştırılan "Uzman Jandarma Kanununun Bazr Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
. Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununda günün gelişen ihtiyaçları çerçevesinde yapılan 

değişiklikle; muvazzaf askerlik hizmet süresinin yarısını tamamlamış bulunan er ve erbaşlar 
Uzman Jandarma kaynağı olmaktan çıkarılmakta, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 112 nci maddesinin Uzman Jandarmalar hakkında da uygulanması imkânı getirilmekte, 
Uzman Jandarmalardan muayyen sebeplerden dolayı ilişiği kesilenlerin tazminat ödemeleri hük
me bağlanmakta, Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği 3466 sayılı Kanun içinde yasal 
dayanağa kavuşturulmakta ve Uzman Jandarma Çavuş ve Uzman Jandarma 1 inci kademeli 
çavuşlara zati tabanca edinme kolaylığı öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Muvazzaf askerlik hizmetinin yarısını tamamlamak suretiyle, istekli olarak 

Uzman Jandarma Okuluna giren er ve erbaşlardan, meslek seçimi konusunda vermiş oldukla
rı karar dolayısıyla daha sonra pişmanlık duyarak kendiliğinden ayrılmak isteyenler ile başarı
sızlık, disiplinsizlik gibi çeşitli nedenlerle Uzman.Jandarma olamayacağına karar yerilerek okul 
ile ilişiği kesilenler, kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzare Jandarma Genel Komutan
lığınca belirlenecek Jandarma birlik ve kurumlarına gönderilmektedir, özellikle diğer kuvvet
lere mensup olan personel, temel eğitimini jandarmada yapmadığından, birliğe ve jandarma 
görevlerine intibak edememekte ve sonuçta hizmet olumsuz yönde etkilenmektedir. Anılan per
sonelin bazı tutum ve davranışları, birliğin disiplini ve morali üzerinde de menfi tesirler yarat
maktadır. 

Diğer taraftan, muvazzaf askerlik hizmetinin yansını tamamlayan er ve erbaşların, Uz
man Jandarma Okuluna alınması, eski birliklerinde de boşluk yaratmakta ve bazr görevlerin 
aksamasına neden olmaktadır. 



Ortaya çıkabilecek bu tür sorunların önlenebilmesi, amacıyla, 4 üncü maddenin (a) ben
dinin, madde metninden çıkarılması gerekli görülmüştür. 

Madde 2. — 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına paralel olarak, "askerlik hizmetinin yarısını tamamlamış olanlar" 
şeklindeki ibarelerin 5 inci madde metninden çıkarılması gerekli görülmüştür. Bu suretle, iki 
madde arasında uyum sağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 
nci maddesindeki düzenlemenin Uzman Jandarmalar hakkında da uygulanacağı öngörülmek
tedir. Buna göre; 

a) Gerekli izni almadan yabancı uyruklu kişilerle evlenenler, 
b) Yabancı uyruklu kişilerle karı-koca gibi yaşayanlar, 
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarı

lanlar, 
İstifa etmiş sayılacak ve yükümlülük sürelerinin eksik kısmıyla orantılı olarak kendilerine 

yapılmış olan öğrenim masraflarının dört katını tazminat olarak ödeyeceklerdir. 
Madde 4. — Uzman Jandarmalardan; disiplinsizlik, ahlâki durumları nedeniyle "Silahlı 

Kuvvetlerde kalması uygun değildir." şeklinde sicil düzenlenenlerle 16 ncı maddenin stajyer olarak 
görev başı eğitimine tabi tutulanlardan başarısız olanlarla ilgili hükmü hariç diğer hükümleri 
uyarınca ilişiği kesilenlerin, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine 
yapılmış olan öğrenim masraflarının iki katını tazminat olarak ödemeleri hususu hükme bağ
lanmaktadır. 

Madde 5. — 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu içinde kazaî ve idarî kararlar neticesi 
nasıp düzeltmesi ile ilgili bir hüküm bulunmamakta ve bu konu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununa istinaden çıkarılan Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği 
hükümlerine göre halledilmektedir. Mezkûr Yönetmeliğin dayanağının 3466 sayılı Kanun için
de yeralması uygun görüldüğünden, anılan Yönetmelik bu Kanun içinde yasal dayanağa ka
vuşturulmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile, günümüzün değişen koşulları dikkate alınarak, Uzman Jan
darma çavuşlara ve uzman jandarma 1 inci kademeli çavuşlara, kişisel güvenliklerinin sağlan
ması amacıyla, zatî tabanca edinme ve hizmet dışında tabanca taşıma yetkisinin verilmesi müm
kün kılınmaktadır. 

İçişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/383 
Karar No. : 16 27.4.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta

sarısı Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin de katıl
malarıyla Komisyonumuzda incelenip, görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 75) 



— 3 — 

ihsan ile muvazzaf askerlik hizmet süresinin yarısını tamamlamış bulunan er ve erbaşlar 
Uzman Jandarma kaynağı olmaktan çıkarılmakta, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 112 nci maddesinin Uzman Jandarmalar hakkında da uygulanması imkânı getirilmekte, 
uzman jandarmalardan muayyen sebeplerden dolayı ilişiği kesilenlerin tazminat ödemeleri hükme 
bağlanmakta, Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği 3466 sayılı Kanun içinde yasal 
dayanağa kavuşturulmakta ve uzman jandarma çavuşlara zati tabanca edinme kolaylığı öngö
rülmektedir. 

Tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenmiş ve maddelerinin görülüşmesine geçil
miştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Thsannın çerçeve 2 nci maddesinde geçen "8.3.1990 tarihli ve 3316 sayılı" ibaresindeki 

kanun numarası 3616 olması gerekirken sehven "3316" şeklinde gösterilmiştir. 
Çerçevede yapılan bu düzeltme ile çerçeve 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 nci ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 7 nci ve 

8 inci maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
ismail Köse 

Erzurum 
Üye 

Kemal Tabak 
Adıyaman 

Üye 
Hasan Çaktr 

Antalya 
Üye 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 
Üye 

Mehmet Özkaya 
Gaziantep 

Üye 
ilhan Kaya 

İzmir 
Üye 

Ömer Şeker 
Konya 

Üye 
Mehmet Erdal Koyuncu 

Siirt 

Sözcü 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Üye' 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Üye 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Üye 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 
Üye 

Ahmet Bilyeli 
İçel 
Üye 

Ahit Kıvrak 
Konya 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 
Üye 

Fuat Çay 
Hatay 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 4. — Uzman Jandarma kaynaklarını, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen 
en az ortaokul veya dengi okul mezunu erkeklerden; 

a) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhisi müteakip iki yıl içerisinde mü
racaat edenler, 

b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanlar, 
Teşkil eder." 

MADDE 2. — 3466 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı 
maddenin 8.3.1990 tarihli ve 3316 sayılı Kanunla değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-, 
rilmiştir. 

"d) Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenlere Devletçe yapılan masraf, faiziyle birlikte 
ödettirilir." 

"Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanların, sağlık kurullarınca Uzman 
Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere, okulda geçen süreleri hiz
metlerinden sayılmaz." 

MADDE 3. — 3466 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesindeki, subay ve 

astsubayların istifa etmiş sayılacağı haller ile bu hususa ilişkin tazminat hükümleri, Uzman 
Jandarmalar hakkında da uygulanır." 

MADDE 4. — 3466 sayılı Kanunun 16 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Uzman Jandarmalardan, 15 inci maddeye göre haklarında ayırma işlemi yapılanlar ile 

birinci fıkranın (a) bendi hariç olmak üzere diğer hükümleri uyarınca ilişiği kesilenler, yüküm
lülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim masrafları
nın iki katını tazminat olarak öderler." 

MADDE 5. — 3466 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Kazaî ve idarî kararlar neticesinde nasıp düzeltmesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 36 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri hükümlerine göre yapılır." 

MADDE 6.— 3466 sayılı Kanunun 28 jnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 28. — Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma çavuş rütbesine nasbedildikten 

sonra görev başı eğitimini müteakip, bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilir ve zatî tabanca
larını sivil ve resmî elbise ile görevli olmadıkları zamanlarda da taşıyabilirler. Emeklilik duru
munda, emekli subay ve astsubaylara uygulanan statüde zatî tabanca taşıma ruhsatı verilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 75) 
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tÇtŞLERt KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞÎ METİN 

Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — 3466 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı 
maddenin 8.3.1990 tarihli ve 3616 sayılı Kanunla değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 
"d) Sağlık sebebi dışında ilişkileri kesilenlere Devletçe yapılan masraf, faiziyle birlikte ödet
tirilir.'' 

Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olanların, sağlık kurullarınca Uzman 
Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere, okulda geçen süreleri hiz
metlerinden sayılmaz." 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 75) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8. —- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T Çiller 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batailt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakam 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
B. D. Akyürek 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. R Sağlar 

Orman Bakam 
V. Tarar 

Devlet. Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakam 
M. S. Oktay 

içişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakam 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 75) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :75) 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M..M. (S. Sayısı: 120) 

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

Raporu (1/415) 

T.C. 
Başbakanlık 10.6.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-362/04936 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
8.6.1992 tarihinde kararlaştırılan "Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

17.4.1990 tarihinde yürürlüğe giren 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun tanım
lara ilişkin 4 üncü maddesinin (a) bendi, Anayasa Mahkemesinin 18.9.1991 tarihli ve Esas: 
1990/23, Karar 1991/29 sayılı Kararı ile 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. 

Anayasanın 43 üncü maddesinde, sahil şeritlerinin deniz ve göllerin kıyılarının uzantısı 
ve onların devamı niteliğinde olduğu, kullanım amacı, yararlanma şekli ve derinliğinin bu alan
ların toplum yararına kullanımına uygun olarak kanunla belirleneceği hüküm altına alınmak
tadır. 

Kıyı Kanununun iptale konu olan hükmü ile sahil şeridi, "uygulama imar planı yapılacak 
alanlarda (kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde) yatay olarak en az 20 (yirmi) metre 
genişliğindeki alan" olarak tanımlanmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal Kararının gerekçelerine göre, Anayasanın 43 üncü maddesi 
uyarınca sahil şeritleri kıyının devamı niteliğinde alanlardır ve bu alanlardan yararlanmada ön
celikle kamu yararının gözetilmesi gerekmektedir. Bu görüşten hareketle aym Kararda; sahil 
şeritlerinin denizden (tabii-suni göllerden) ve güneşten yararlanmaya elverişli ve kıyı koşulları
nı taşıyan bir alanı izleyen, ayrıca kişilerin, sağlık, temiz hava ve dinlence gereksinimlerini kar
şılayacak, toplum yararlanmasına açık yapı ve tesislerin yapımına olanak veren bir derinlikte 
olması bu derinliğinde herhalde 100 metreden az olmaması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Tasarı, sahil şeridinin ve bu alanda yer alacak kullanımların belirlenmesi amacıyla mez
kûr Anayasa Mahkemesi Kararı çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 3621 sayılı Kıyı Kanununun 4 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bendi ile, sahil 
şeridi; uygulama imar planı yapılacak alanlarda, köy yerleşik alanlarında ve iskân dışı alanlar
da kıyı kenar çizgisinden itibaren farklı genişlikte bantlar olarak tanımlanmıştır. Bu durum, 
uygulamalarda sorunlara yol açtığı için, sahil şeridinin her tür yerleşme alanında ve iskân dışı 
alanlarda aynı derinlikte belirlenmesi yoluna gidilmiş ve Anayasa Mahkemesi Kararı da dikka
te alınarak bu mesafe 100 metre olarak belirlenmiştir. Böylece, herhangi bir iskân dışı alanda 
ya da köy yerleşik alanında imar planı yapılması durumunda, sahil şeridi derinliğinin azalma
ması, doğal kaynaklardan yararlanmada söz konusu alanın yerleşme statüsü değişikliği ile fark
lılıkların gündeme gelmemesi sağlanmıştır. 

Madde 2. — Sahil şeritleri her ne kadar toplumun yararlanmasına açık yapıların yapılma
sına olanak tanınan alanlar ise de, bu yapılanmaların sahil şeridinin toplum kullanımına açık 
olarak düzenlenmesini engellememesi Anayasanın 43 üncü maddesi gereğidir. 3621 sayılı Ka
nunda sahil şeritlerinin ne şekilde düzenleneceğine dair hükümlerin yer almaması nedeniyle, 
sahil şeridi tümüyle yapılanan alan olabilmektedir. Bu da, Anayasa hükümlerine aykırı oldu
ğu gibi, kullanım amacına dayalı bir sahil şeridi belirlemesi imkânını kaldırmaktadır. Yerel yö
netimlerin talepleri de dikkate alınarak ilk 50 metrelik kuşak, kıyı alanlarının devamı niteliğin
de ve açık alanlar olarak düzenleme imkânına kavuşturulmaktadır. Ayrıca, kullanım amacına 
dayalı sahil şeridi derinliklerinin belirlenmesi de gündeme gelmektedir. 

Sahil şeridinde yapılacak yapıların yoğunluk, yükseklik ve benzeri yapılanma hükümleri 
ile ilgili koşulların yönetmelikte tespit edileceği hükme bağlanmak suretiyle, Kanunun ve yö
netmeliğin yapılaşmalarda yönlendirici özelliği vurgulanmaktadır. 

Geçici Madde — Yapılaşmamış alanlarda imar planı revizyonlarının 1 yıl içinde sonuçlan
dırılması suretiyle uygulamada devamlılık ve bütünlük sağlanması öngörülmektedir. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 4.—Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 



Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırltk, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 24.6.1992 

Esas No.: 1/415 
Karar No.: 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA . 

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 24.6.1992 
tarihli 7 nci Birleşiminde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı temsilcilerinin de katılımı ile incele
nip görüşüldü. 

3621 sayılı Kıyı Kanununun tanımlara ilişkin 4 üncü maddesinin (a) bendi, Anayasa Mah
kemesi kararı ile iptal edilmiştir. İptal kararı, 23.7.1992 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

iptale konu hükme göre, Sahil şeridi uygulama imar planı yapılacak alanlarda (kıyı kenar 
çizgisinden itibaren kara yönünde) yatay olarak en az 20 (yirmi) metre genişliğindeki alan ola
rak tanımlanmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararını^ gerekçeleri de gözönüne alınarak hazırlanan Ka
nun Tasarısı ile, sahil şeridi, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 
100 (yüz) metreye çıkarılmış ve sahil şeridi ile bu alanda yer alacak kullanımları belirlemiştir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, Tasarı Komisyonumuzca 
da benimsenmiş ve maddelerinin müzakerelerine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, üzerinde yapılan görüşmelerden sonra aynen, 
Tasarının 2 nci maddesi, üzerinde yapılan görüşmeler sırasında verilen önergenin kabul 

' edilmesiyle maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Trafik yolları" ibaresi, terim birliğini sağ
lamak amacıyla "Taşıt yollan" olarak değiştirilmek suretiyle, 

Kabul edilmiştir. , 

Tasannın geçici maddesinin de aynen kabul edilmesini müteakip, 2 nci maddenin yeniden 
görüşülmesi istenmiş, İçtüzüğün 44 üncü maddesi gereği, yeniden görüşülme talebi oylanarak 
maddenin yeniden görüşülmesine karar verilmiş, yapılan görüşmeler sonunda, 2 nci madde 
ilk görüşme sırasında dördüncü fıkrada önerge ile yapıan değişiklikle tekrar aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 3 ve 4 üncü maddeleri de Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkanvekili Sözcü 
Latif Sakta Muhammet Kaymak 

Muğla Adana 

Kâtip Üye 
Abdürrezzak Yavuz Turgut Tekin 

Şanlıurfa Adana 

Üye .'• • Üye 
Hayri Doğan Ömer Lütfi Coşkun 

Antalya . Balıkesir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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Üye 
Bahattin Şeker 

Bilecik 

Üye 
Şükrü Erdem 

Bursa 

Üye 
ibrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 

Üye 
Sabri Öztürk 

İstanbul 
Muhalifim 

Üye 
Gürol Soylu 

İstanbul 

Üye 
ibrahim Ozdiş 

Adana 

\ 

Üye 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
, Âbdulillah Fırat 

Erzurum 

Üye 
Yusuf Namoğlu 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
ismail Sancak 

İstanbul 
Muhalifim 

Üye 
Cengiz Bulut 

İzmir 

Üye 
Atilla Hun 

Kars 

MUHALEFET ŞERHİ 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Görüşülmekte olan "Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/415)" 

tasarı görüşülürken Komisyon Başkanlığına sunmuş olduğum önergenin üyelerin huzurunda 
işleme sokulmaması ve oylândınlm aması, Komisyon Başkanlığı Meclis İçtüzüğüne göre hare
ket etmemiştir. Bu nedenle tasarı hakkında endişelerimi dile getiremedim, bu imkân bir Ko
misyon üyesi olarak şahsıma tanınmamıştır. Endişelerim olduğundan muhalefet şerhini koy
muş bulunmaktayım. . 

; Yusuf Namoğlu 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan 
sahil şeridi tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sahil Şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre 
genişliğindeki alanı" 

MADDE 2. — 3621 sayılı Kanunun S inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir. 

"haklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, yaya yolu, gezinti, dinlen
me, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenir. 

Sahil şeritlerinin derinliği, 4 üncü maddede belirtilen mesafeden az olmamak üzere, sahil 
şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki kullanımlar ve doğal eşikler de dikkate alınarak belirle
nir. 

Trafik yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda 
düzenlenebilir. 

Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları yönet
melikte belirlenir" 

GEÇİCİ MADDE — Kısmen veya tamamen yapılaşmamış alanlarla ilgili imar planı re
vizyonları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde tamamlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 



BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 3621 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir. 
Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, yaya yolu, gezinti, dinlen

me, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenir. 
Sahil şeritlerinin derinliği, 4 üncü maddede belirtilen mesafeden az olmamak üzere, sahil 

şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki kullanımlar ve doğal eşikler de dikkate alınarak belirle
nir. 

Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda dü
zenlenebilir. 

Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları yönet
melikte belirlenir." 

GEÇİCİ MADDE —Tasarının geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demini 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
İ. Tez-

Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 

Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri * 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanvr 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı V. 
Ş. Ercan 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bay. ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbası 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 

Çevre Bakanı Y. 
V. Tanır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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Bayındırhk-tmar-Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 135) 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanu
na Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1/394) 

T. a 
Başbakanlık ' ; ' 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.5.1992 
Sayı : B.02.0.KKG/101-328/04123 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yurdumuzdaki ateşli ve ateşsiz silahlar ile patlayıcı maddeler, 6136 sayılı Kanunla kont
rol altına alınmaya çalışılmış ise de, gerek vatandaşlarımızın silaha olan düşkünlükleri ve ge
rekse son zamanlarda yoğunlaşan şiddet hareketleri dolayısıyla yurdumuza kanunî olmayan 
yollardan silah girdiğinin anlaşılması sebebiyle, mezkûr silahların disipline edilmesi ihtiyacı doğ
muştur. 

Bu amaçla 6136 sayılı Kanuna eklenen geçici maddeyle, mevzuata göre ruhsata bağlanma
sı mümkün olmayan ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Kanununda sayılan dinamit, bomba 
veya benzeri maddeleri bulunduranlara, bir defaya mahsus olmak üzere bir hak tanınmakta
dır. Buna göre, anılan maddeleri bulunduran ve bu sebeple haklarında henüz adlî takibata baş
lanmamış olan kişiler, bu silahları 30 gün içinde mülkî makamlara teslim etmek suretiyle, aleyh
lerine takibat yapılmasının önüne geçmiş olacaklardır. Diğer taraftan, mezkûr sebepten dolayı 
başlamış olan takibatlar ise, düşecektir. 

Mülkî makamlara teslim edilen her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletlerin Devlet 
malı sayılarak, ilgili mülkî makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı emrine veri
leceği ayrıca öngörülen tasanda, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların çıkarı
lacak bir yönetmelikle tespit olunacağı hükme bağlanmaktadır. 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 
Esas No. ; 1/394 
Karar No. : 17 

25.6.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı, İçişleri, Adalet, Millî Savunma ile Maliye ve Gümrük Bakanlıkları tem
silcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile, mevzuata göre ruhsata bağlanması mümkün olmayan ateşli silahlar ve mermi
ler ile Türk Ceza Kanununda sayılan dinamit, bomba veya benzeri madde bulunduranlara bir 
defaya mahsus olmak üzere bu silahları 30 gün içinde mülkî makamlara teslim etmeleri halin
de haklarında takibat yapılmayacağı ve başlamış takibatların düşeceği hükme bağlanmakta
dır. Ayrıca bu silah, patlayıcı maddeler ile diğer aletlerin devlet malı sayılması öngörülmektedir. 

Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş ve maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının adı tasarının içeriğini belirtecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Komisyonumuz tasarının bir an önce yasalaşmasını teminen içtüzüğün 53 üncü maddesi 

uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini istemeyi de kararlaştırmıştır. 
Genel Kurulun Onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
ismail Köse 
Erzurum 

Kâtip 
Kadir Bozkurt 

Sinop 
Üye 

Hasan Çaktr 
Antalya 

Üye ' 
Nazmi Çiloğlu 

Bolu 
Üye 

Harman Ozüberk 
Gaziantep 

Üye 
ilhan Kaya 

İzmir 
Üye 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Sözcü 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Üye 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Üye 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Üye 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 
Üye 

Ahmet Bilyeli 
İçel 
Üye 

Ahit Kıvrak 
Konya 
Üye 

Cemakttin Gürbüz 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. — 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ruhsata bağlanmamış ateşli 
silahlar ve mermiler ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen dinamit, bomba veya ben
zeri yakıcı, yıkıcı veya öldürücü alet veya her türlü patlayıcı maddeyi bulunduranlar; bunları, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde mülkî makamlara teslim ettikleri 
takdirde, haklarında takibat yapılmaz, başlamış takibat düşer. 

Birinci fıkraya göre mülkî makamlara teslim edilen silah ve patlayıcı maddeler ile diğer 
aletler Devlet malı sayılarak, ilgili mülkî makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlı
ğı emrine verilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle tesbit edilir." 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
Prof E. İnönü > C. Çağlar 

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
Ş. Ercan E. Ceyhun 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
I. Tez A. Gönen 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Prof T. Akyol G Ergenekon 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu M. Kahraman 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
O. Barutçu . M. A. Yılmaz. 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
E, Şahin Ş. Ercan 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. Batalh M. S. Oktay 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
N. Ayaz I. Sezgin 

Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
H. Çetin S. Oral 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Toptan Prof. O. Kumbaractbaşt 

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
Y Aktuna Y. Topçu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
N. Cevheri M. Moğultay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
M. T, Köse E. Faralyalı 

Kültür Bakanı Turizm Bakanı V. 
D. E Sağlar ' D. E Sağlar 

Orman Bakanı Çevre Bakanı 
V. Tanır B. D. Akyürek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 135) 




